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Urz¹d miejski zatrudnia

Ocena przygotowañ Kto na szefa stra¿y
miejskiej, pracownika,
do sezonu

(GRYFICE) Na najbli¿szej sesji
rada powiatu zajmie siê ocen¹ przygotowañ powiatowych s³u¿b i stra¿y do
sezonu letniego w powiecie. Sesja odbêdzie siê 29 czerwca (pi¹tek) w starostwie o godz. 11.00.
W porz¹dku obrad znajduj¹ siê:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Sprawozdanie z prac Zarz¹du
Powiatu miêdzy sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przygotowanie powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y do sezonu turystycznego w 2007 r. - informacje przedstawiaj¹: Pani Ewa Sobieszczyk - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach, Andrzej Spaczyñski - Komendant
Powiatowy Policji w Gryficach,
Edward Pruski - Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach, Bernarda Nawara - Pañstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach.
5. Podjêcie uchwa³y w sprawie
zmiany uchwa³y Nr V/26/2007 Rady
Powiatu Gryfickiego oraz zmian w bud¿ecie powiatu na 2007 rok.
6. Podjêcie uchwa³y w sprawie
okrelenia trybu prac nad projektem
uchwa³y bud¿etowej.
7. Podjêcie uchwa³y w sprawie
szczegó³owych zasad i trybu umarza-

nia, odraczania lub rozk³adania na raty
sp³aty nale¿noci pieniê¿nych powiatu
oraz jego jednostek organizacyjnych,
do których nie stosuje siê przepisów
ustawy - Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów lub osób do tego
uprawnionych.
8. Informacje i komunikaty Przewodnicz¹cego Rady.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Zakoñczenie sesji.

Dyrektor
do 2012
(GRYFICE) Z dniem 31 sierpnia koñczy siê okres, na który powierzono stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej w Gryficach Edmundowi
Woniakowi. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ wolê powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi Woniakowi na okres od 1 wrzenia
2007 do 31 sierpnia 2012 r.
(r)

inspektorów
(GRYFICE) Burmistrz og³osi³
kilka konkursów na stanowiska w
urzêdzie miejskim.
Pierwszy konkurs dotyczy kandydata na komendanta stra¿y miejskiej. Aplikacje nale¿y sk³adaæ do
29 czerwca br. do godz. 15.00. Przewidywane zatrudnienie od 1 sierpnia br. w wymiarze 1/2 etatu. Wiêcej
informacji mo¿na uzyskaæ w urzêdzie miejskim lub na miejskiej stronie internetowej.
Drugie og³oszenie dotyczy zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko do spraw gospodarki nieruchomociami w urzêdzie miejskim
na pe³nym etacie. Wymagane jest
wykszta³cenie wy¿sze. Oferty mo¿na sk³adaæ w urzêdzie do 29 czerwca do godz. 15.00.
Trzeci nabór dotyczy stanowiska inspektora ds. windykacji. Tutaj
kandydat musi posiadaæ wy¿sze

Pamiêtamy
List do redakcji

Pamiêtamy tak¹ sesjê
Rady Powiatu, na której wice
starosta Konstanty Owiêcimski powiedzia³ miêdzy
innymi: w zwi¹zku z przebudow¹ wojewódzkiej drogi tj. ul. Kociuszki w Gryficach planujemy w tym
roku pójæ za ciosem i przyst¹piæ do przebudowy ul.
Mickiewicza W Panoramie nr 11 z dn. 16 czerwca
br. w wywiadzie starosta Kazimierz Saæ pt. Inwestycje których potrzebujemy  ulica
Mickiewicza i jej przebudowa
zosta³a przeniesiona na rok
2008. Wród wielu gruszek na
wierzbie, obiecywanych przez
starostê we wspomnianym wywiadzie o jedn¹ prosimy  niech
Pan panie starosto zwróci siê do
swojego Przyjaciela Powiatu
czyli Marsza³ek Sejmiku Wojewódzkiego, by zechcia³ nam
zmodernizowaæ ul. Mickiewicza, bo ju¿ dzi podwozia samochodów ryj¹ po nawierzchni

sypi¹c iskrami na boki. Niech nam
pan przedstawi w³asn¹ niemoc w
robieniu czegokolwiek dla powiatowego miasta, jakim s¹ Gryfice,
siedzibie pañskiego urzêdu. Bo
nas nie interesuje Promenada
S³oñca gdzie nad morzem. Dla
Gryficzan wa¿ne jest ich miasto i

ulica po której spokojnie przejechaæ mo¿na bez koniecznoci
wzywania pomocy drogowej.
Pañskie mrzonki w w/w wywiadzie zachowamy sobie na pami¹tkê, oprawione w antyramê, bymy codziennie mogli przeczytaæ
o.......???!!!
Czytelnik

wykszta³cenie ekonomiczne - jednolite studia magisterskie, uzupe³niaj¹ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe oraz co najmniej 10letni sta¿ pracy w s³u¿bach finansowych. Termin sk³adania ofert: do 10
lipca br. do godziny 15.00.
Czwarty konkurs dotyczy stanowiska inspektora ds. kontroli wewnêtrznej. Kandydat musi posiadaæ
wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne - jednolite studia magisterskie,
uzupe³niaj¹ce ekonomiczne studia
magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni sta¿ pracy w ksiêgowoci lub rednie policealne lub pomaturaln¹ szko³ê ekonomiczn¹ i posiada co najmniej 6-letni sta¿ pracy
w ksiêgowoci. Termin sk³adania
ofert: do 10 lipca br. do godziny
15.00.
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Ulica 3 Maja

Ciekawe kto odpowiada za
czystoæ wymienionej, jakby nie
by³o powiatowej ulicy? Od ronda
do skrzy¿owania z ul. Mickiewicza na chodnikach przy lampach
owietleniowych równo sobie ronie zielsko, ale mo¿na powiedzieæ, ¿e jest czysto. Od skrzy¿owania a¿ po strumyk zwany
Smródk¹ ulica ani chodniki od
wczesnej wiosny nie by³y sprz¹tane. Rozumiemy, ¿e starosta t¹
ulic¹ w latach m³odoci mo¿e i
chodzi³, dzi nie musi i dlatego od
podleg³ych sobie jednostek niczego wymagaæ nie mo¿e, bo zwyczajnie nie ma pojêcia, ¿e stan

nawierzchni chodników jest z³y,
brak pobocza od skrzy¿owania ul.
Ks. Ruta z ul. 3 Maja a¿ do strumyka. Nie wie te¿, ¿e p³yty chodnikowe przy Orodku Niepe³nosprawnych wygl¹daj¹ tak, jakby przejecha³ po nich czo³g. ¯e w³anie w
tym miejscu ludzie w ró¿nym wieku kalecz¹ sobie kolana, d³onie
czasami nos, bo chodnik jest zwyczajnie niebezpieczny dla ka¿dego. Podobno w ZGK mo¿na kupiæ
z odzysku p³yty chodnikowe takie,
które mo¿na jeszcze wykorzystaæ
na prze³o¿enie i naprawê. Pod rozwagê tym, którzy odpowiadaj¹ za
bezpieczeñstwo przechodnia. (x)

OBYWATELSKA POSTAWA NIELETNICH!

12-LATEK OKRADA£ STARUSZKI,
ZOSTA£ Z£APANY PRZEZ RÓWIENIKÓW
(GRYFICE) W dniu 20 czerwca br. oko³o godziny 17.00, do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach zg³osi³o siê trzech nieletnich
ch³opców, tj. Arkadiusz R., lat 14,
Micha³ P., lat 13 i Dawid P., lat 11,
wszyscy mieszkañcy Gryfic, którzy
przyprowadzili ze sob¹ 12-letniego
Jaros³awa G. Byli oni wiadkami
czynu karalnego z udzia³em w/w
ch³opca, który wyrwa³ torebkê 82letniej kobiecie i zacz¹³ uciekaæ.

Ch³opcy ruszyli w pocig za
sprawc¹ kradzie¿y. W wyniku pocigu nieletni z³odziej zosta³ zatrzymany. Podczas dalszych czynnoci policyjnych okaza³o siê, ¿e
m³odociany nie dzia³a³ sam, ale z
nieletnim koleg¹ Emilem P., z którym okrada³ starsze kobiety, ale
tak¿e pope³nia³ inne czyny karalne
na terenie Gryfic.
Komendant Powiatowy Policji
w Gryficach podinsp. Andrzej Spa-

czyñski dziêkuje ch³opcom za pomoc w ujêciu sprawców kradzie¿y,
jednoczenie stawia ich za wzór do
naladowania dla innych mieszkañców powiatu gryfickiego. Takie
bezinteresowne zachowanie mieszkañców jest niezwykle pomocne dla
schwytania przestêpców, a to prowadzi do wzrostu bezpieczeñstwa
na terenie naszego powiatu.
Za w³aciw¹ postawê ch³opcy ci
zostali dzisiaj wyró¿nieni przez sta-

Kurier Szczeciñski 21 czerwca 2007 r.

Wnioski tylko do koñca roku

Darmowa samowola
Od wczoraj mo¿na sk³adaæ
wnioski o bezp³atne zalegalizowanie samowoli budowlanych
powsta³ych do 10 lipca 1998 r.
Mo¿na na tym zaoszczêdziæ nawet 50 tys. z³otych, jeli formalnoci za³atwi siê do koñca
tego roku.
Samowolami budowlanymi nie
s¹ tylko budynki powsta³e bez pozwolenia na budowê, lecz tak¿e
obiekty, w których podczas budowy
wprowadzono znacz¹ce zmiany w
projekcie, zabrak³o nadzoru czy te¿
po zakoñczeniu budowy nast¹pi³a
istotna rozbudowa (przebudowa).
Wed³ug dotychczasowych przepisów za legalizacjê samowoli powsta³ych w ostatnich 12 latach trze-

ba by³o sporo zap³aciæ: 50 tys. z³ 
dom jednorodzinny, 25 tys. z³ 
gara¿. Zmieni³a to nowelizacja prawa, która wesz³a w ¿ycie wczoraj.
Umo¿liwia ona bezp³atne legalizowanie samowoli budowlanych powsta³ych od stycznia 1995 r. do 10
lipca 1998 r. Ma to zachêciæ ich
posiadaczy do sk³adania odpowiednich wniosków. W pierwszym dniu
obowi¹zywania nowego przepisu
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie nie
wp³yn¹³ ¿aden nowy wniosek. 
Zobaczymy, jak bêdzie w najbli¿szych dniach  mówi Mariusz Czasnojæ z inspektorat. Poza odpowiedni¹ dat¹ zakoñczenia budowy wa¿ne jest te¿, aby przeznaczenie budynków by³o zgodne z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego albo z decyzj¹ okrelaj¹c¹ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Niezbêdne jest
przedstawienie odpowiedniego zawiadczenia z gminy. Samowole
musz¹ te¿ spe³niaæ inne wymogi
prawa budowlanego. Konieczne
jest, ¿eby przed 11 lipca 2003 r. w
sprawie nielegalnej budowy nie zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne. Przed t¹ dat¹ obiekt
powinien byæ u¿ytkowany co najmniej piêæ lat. Darmowa legalizacja
jest mo¿liwa tylko w przypadku
budynków podlegaj¹cych przepisom prawa budowlanego, domów,
gara¿y, zabudowañ gospodarczych,
ale ju¿ nie np. altan do 25 mkw pow.
na dzia³kach.
(mak)

rostê Powiatu Gryfickiego Kazimierza Sacia i uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
(r)
REKLAMA
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Dni Województwa w Poznaniu
Za nami pi¹ta edycja Dni Województwa Zachodniopomorskiego pod
nazw¹ Zachodniopomorskie morze
przygody, które w roku bie¿¹cym organizowane by³y przez Urz¹d Marsza³kowski po raz pierwszy poza granicami naszego województwa, a mianowicie na Starym Rynku w Poznaniu.
Organizatorzy przygotowali bogaty
program artystyczny, który sk³ada³ siê z
wystêpów artystów pochodz¹cych z
naszego regionu, b¹d z nimi zwi¹zanych. Wyst¹pi³ m.in.: znany kabaret
Koñ Polski z gocinnym udzia³em
Henryka Sawki, Teatr Polski ze Szczecina oraz kabaret Czarny Kot Rudy.
Podczas imprezy odby³y siê równie¿
pokazy artystyczne Capoeira, Breakdance, Graffiti, koncerty gwiazd i wystêpy artystów estradowych.
Powiat Gryficki reprezentowa³a silna, bo a¿ dziesiêcioosobowa grupa
sk³adaj¹ca siê z pracowników: Powiatowego Centrum Marketingu, Rozwoju
Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Centrum Informacji, Promocji i
Rekreacji Gminy Rewal oraz Referatu
Promocji i Wspó³pracy Gospodarczej
UMiG Trzebiatów. Prezentacja naszego powiatu przebiega³a pod has³em
Lato na fali. Promowalimy ze szczególnym naciskiem nadmorskie walory
naszego powiatu, chocia¿ du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê równie¿
oferty agroturystyczne i szlaki rowerowe. Mielimy siê czym pochwaliæ:
mamy przecie¿ a¿ osiem miejscowoci
nadmorskich, wród których trzy k¹pieliska, które otrzyma³y 3 B³êkitne Flagi  znak najwy¿szej jakoci dla ekologicznie czystych i bezpiecznych k¹pielisk, piêkne, piaszczyste pla¿e, niepowtarzalne krajobrazy, szlak kajakowy, cie¿ki rowerowe, gospodarstwa
agroturystyczne oferuj¹ce domow¹,
zdrow¹ ¿ywnoæ oraz mo¿liwoæ obcowania z przepiêkn¹ przyrod¹ i wypoczynek w siodle, liczne orodki wypoczynkowe, rekreacyjne oraz obiekty
sportowe i oczywicie liczne zabytki,
które zobaczyæ powinien ka¿dy turysta.
Du¿ym zainteresowaniem na stoisku powiatu cieszy³y siê produkty regionalne, które specjalnie na tê okazjê

przekaza³y nam lokalne firmy: Zak³ad
Przetwórstwa Miêsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy Sp. J. z Ociêcina,
Przedsiêbiorstwo Produkcyjne Kapitan Navi z Trzebiatowa oraz Piekarnia
 Cukiernia Bugowscy z Gryfic. Pyszne
wêdliny, ledziki i pieczywo przyci¹ga³y na nasze stoisko wielu przechodniów,
jednoczenie wzbudzaj¹c zaintereso-

wanie nasz¹ ofert¹ turystyczn¹ - miejmy
nadziejê, ¿e co do niektórych trafilimy
przez ¿o³¹dek do serca. W³adze Powiatu Gryfickiego serdecznie dziêkuj¹
wymienionym powy¿ej firmom za pomoc w promowaniu tutejszego regionu.
Jestemy przekonani, i¿ nasza prezentacja przyci¹gnie do nas jeszcze
wiêksz¹ iloæ turystów.
(WP)

Japoñski ogród cd.
Na terenie przysz³ego ogrodu z Japonk¹ w tle, jedno co zrobiono
dobrze, to wyciêto topole. A to ju¿ gwarancja, ¿e ¿adnej kobiecie na
g³owê uschniêty konar nie spadnie. I tak siê zastanawiamy, czy tu
chodzi o jaki ogród, czy te¿ wiêcej s³oñca na lep¹ cianê marketu
Lidl. Pytanie nie jest bezzasadne, bo czêæ p³ytek chodnikowych
zerwano, czêæ jednak zostawiono, byæ mo¿e bêd¹ ozdob¹ ogrodu.
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Magiczna noc
Wszystko przygotowane, ludzi sporo, kapela Baszewiacy i
ich Przepióreczki zagra³a ludow¹ nutkê, a z nieba lun¹³ rzêsisty deszcz. So³tys Smolêcina
Pawe³ £ugowski i so³tys £opianowa Tomasz Buza³a zamarli z przera¿enia, bo to oni przy wspó³pracy z Gryfickim Domem Kultury
po raz trzeci zorganizowali Noc
wiêtojañsk¹ w Smolêcinie.
Ale kapela gra³a, a deszczowe
chmury powoli rozp³ywa³y siê po
niebie. Zespó³ ludowy Kukie³eczki pod dyr. Romana Lisa da³ popis
swoich umiejêtnoci, wysoko ocenianych przez coraz liczniej przybywaj¹cych mieszkañców ociennych
wiosek. Tarantule te¿ tañcem
przykuwa³y uwagê, podobnie wystêpy Zespo³u Tañca Towarzyskiego Mamba (WTZ), który zatañczy³ rumbê, czy Roztañczona gromada (OREW WTZ) w pokazowej
polce cantry. By³y konkursy dla
dzieci i doros³ych np. rzut kapeluszem so³tysa, prowadzone przez p.
Krystynê Radom z GDK. Stra¿acy z
Gryfic urz¹dzili pokazy rozwijania
wê¿y, podawania wody na pal¹ce siê
kartony. St. Asp. Norbert Witaszek
z Powiatowej Komendy Policji w
Gryficach demonstrowa³ zdejmowanie odcisków d³oni i palców, póniej zaj¹³ siê znakowaniem rowerów, w czym pomocny by³ sier¿.
Grzegorz Rogulski. Kto chcia³ móg³
wzi¹æ udzia³ w konkursie strzelania
z wiatrówki i zagraæ na loterii fantowej albo przejechaæ siê Ciuchci¹
Retro, która przyjecha³a z Niechorza (niew¹tpliwa atrakcja dla dzieci). Ale najwiêksz¹ przyjemnoci¹

by³ konkurs na wianek. Ocen¹ zajê³o siê jury w sk³adzie: radna Rady
Miejskiej W³adys³awa £ebedyñska,
przew. Rady Miejskiej Stanis³aw
B³ysz i komendant PKP w Gryficach
podinsp. Andrzej Spaczyñski. Co
istotne w tym konkursie, to wybór
by³ zgodny z wyborem zainteresowanych nim mieszkañców. I tak: I
miejsce za najpiêkniejszy wianek
zdoby³a Emilia Rybicka, II miejsce
Sandra Adamczyk, III miejsce Gryficki Dom Kultury, ale kto by³ twórc¹
wianka, nie chcieli powiedzieæ.
¯eby by³o zgodnie
z tradycj¹ Nocy wiêtojañskiej Stanis³aw
B³ysz rozpali³ ma³e
ognisko i panienki oraz
dziewczynki z wiankami ruszy³y w takt walca
woko³o ogniska. I nast¹pi³o to, co jest najpiêkniejsze w Smolêcinie, formowanie korowodu i przejcie polna drog¹, wród zbó¿
nad rzekê Regê. Korowód prowadzi³ zespó³
ludowy Kukie³eczki, ch³opcy z pochodniami utworzyli szpaler, by dziewczyny z
wiankami bezpiecznie
dotar³y nad rzekê. Za
nimi szli jak zawsze
mieszkañcy i przybyli
na to wiêto gocie z
ociennych wiosek i
miast, bo byli ludzie z

P³otów i Trzebiatowa. Wi³a wianki
i rzuca³a je do wody  s³owa starej
piosenki unosi³y siê po polach,
echem odbiega³y od ciany lasu,
by³o wzruszaj¹co, ale i
bardzo radonie. Nad
rzek¹ Reg¹ wród wielu
³odzi sta³a ju¿ motorowa
z OSP Niechorze (ratownictwo wodne) i dziewczyny bezpiecznie z
wiankami wyp³ynê³y na
Regê, by w jej nurt sp³awiæ swoje wianki z
¿yczeniami o których
tylko one wiedz¹. W tym
roku wydaje siê, ¿e
wszystkie by³y zbyt m³ode, by myleæ o szybkim
zam¹¿pójciu. Ale pamiêtamy, ¿e w pierwszej
edycji Nocy wiêtojañskiej bra³y udzia³ panny
na wydaniu i zdaje siê, ¿e
w tej edycji by³y obecne
z w³asnymi pociechami.
Kto wie, mo¿e to i prawda, ¿e wianki sp³awione
na wodê maj¹ moc
sprawcz¹ i ¿yczenia siê
spe³niaj¹ niekoniecznie zwi¹zane z
zam¹¿pójciem. Ewenementem nad
Rega i w ³odzi motorowej z wiankiem wykonanym w GDK by³ Eugeniusz Gilski, który wyp³yn¹³ na
wodê i wieniec sp³awi³. Za rok zapytamy czy jego ¿yczenia siê spe³ni³y.
Za przedni¹ zabawê i pomoc w zachowaniu tradycji so³tys Pawe³
£ugowski dziêkuje sponsorom:

OSP Niechorze, Arturowi £¹ckiemu, Romanowi Kwiecinskiemu,
Leszkowi i Teresie M³ynarskim,
piekarni Bugowscy, masarni Gra-

bowscy, UFFE Bloch, Waldemarowi Wawrzyniak, Piotrowi Figurze, specjalne podziêkowania kieruje te¿ pod adresem: ZGK Gryfice, Policji, Stra¿y, GDK, burmistrzowi Gryfic i braciom Kamiñskim. A my dziêkujemy za zaproszenie i mo¿liwoæ uczestnictwa w
dobrej zabawie wród ludzi wzajemnie ¿yczliwych.
m.
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Zawsze skromny

Zawsze skromny, zawsze na
uboczu, jakby chcia³ byæ niezauwa¿alnym, a¿ ze zdumieniem odkrywamy, ¿e jest dobrym nauczycielem
muzyki w Ognisku Muzycznym
Domu Kultury w Gryficach. A jest
nim p. Eugeniusz Gilski - nauczyciel
w klasie keayboardu i akordeonu.
Dnia 21 czerwca br. w kameral-

nej atmosferze kawiarenki GDK
odby³o siê podsumowanie nauk ca³ego roku, czyli koncert uczniów w
którym udzia³ wziêli: kl. I Micha³
Janas,
Marcelina
Bednarek,
Agnieszka Bodnar, Patrycja Wangelis; kl. II Nikol Bra¿kowska, Natalia Lisowska, Dawid Jedruszek,
Anita Michnicz, Katarzyna Keller;
kl. Akordeon Andrzej Klimko, Dawid Bordonos; kl. III Szymon Jankowiak, Renata Sio³a, B³a¿ej Oktaba, Rafa³ Filipowicz oraz Ewelina
Domagalska  fortepian. W kl. IV z
ró¿nych
przyczyn
zabrak³o
uczniów, natomiast w kl. V naukê
gry pobiera³ Micha³ Pilipionek, w
kl. VI Kamil Ciesielski i Eryk Sitarczyk. Wy¿szego wtajemniczenia
dostêpuje Piotr Kurek uczêszczaj¹c
do Studium. Koncert, poczynaj¹c
od najm³odszych by³ piêkny, zdenerwowanie rodziców du¿e, ale
przyszli muzycy bez tremy podchodzili do swej gry i jeli czasem jaka

fraza nie wysz³a, to b³¹d poprawia³
i gra³ dalej. W zasadzie nikogo nie
powinnimy wyró¿niaæ, ale bardzo
nam siê spodoba³ utwór: Magnetic
Fields  Party 2 muz. Jean Michel
Jarre brawurowo zagrany przez Piotra Kurka. Sadzimy, ¿e ju¿ nied³ugo
a us³yszy o nim województwo.
¯yczymy, by us³ysza³ ca³y kraj.

Trzeba przyznaæ, ¿e w skromnych
warunkach lokalowych GDK,
skromny nauczyciel muzyki Eugeniusz Gilski ma zdolnych uczniów a
mo¿e tajemnica jego nauki tkwi w
tym, ¿e kocha muzykê i naukê o niej.
Po koncercie nast¹pi³o rozdanie
wiadectw, podziêkowanie za
wspólnie prze¿yty rok nauki i obiet-

nice, ¿e po wakacjach znowu nast¹pi spotkanie w tym samym gronie a
mo¿e powiêkszonym poniewa¿
Ognisko Muzyczne Domu Kultury
w Gryficach zaprasza chêtnych do
nauki gry na fortepianie w klasie
Krystyny Radom, kl. Gitary Roman
Kaczorowski, kl. keayboardu i
akordeonu Eugeniusz Gilski. (x)

GRYFICKA KRONIKA
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Izabela Tomczyk

Zdjêcie: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul. Kocielna 5.
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Katarzyna Sztuba

Zdjêcie: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul. Kocielna 5.

Dzieñ Rodziny

dzieciom Rzepkê Juliana Tuwima. Wszyscy zgromadzeni otrzymali na zakoñczenie ulotki propaguj¹ce kampaniê czytania.
(p)

(BROJCE) 17 czerwca w sali
wiejskiej w Brojcach odby³a siê
przygotowana przez pani¹ Halinê
Goszczyñsk¹ uroczystoæ pod has³em MAMA, TATA I JA. Goæmi
tej imprezy by³y dzieci z oddzia³u
przedszkolnego i ich rodzice. Jak na
takie wiêto przysta³o by³o wiele
niespodzianek. Dzieci przedstawi³y
bajkê pt. Ja i Ma³gosia, piewa³y
piosenki. Nastêpnie by³o obdarza-

nie siê prezentami, sk³adanie
¿yczeñ. Przedszkolaki bardzo siê
wzruszy³y, kiedy rodzice zapiewali im Sto lat. Po czêci oficjalnej
by³ s³odki poczêstunek oraz zabawy
i konkursy. W tym dniu rodzice
przedszkolaków wziêli udzia³ w
kampanii Ca³a Polska Czyta dzieciom Rodzice: pani Justyna Woko
 Kawka, pani Sylwia Piwowarek i
pan Piotr Grabowski przeczytali

INFORMACJE
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SP 3 po¿egnanie dyrektora
¯ycie jest tym co spe³nione,
Co pamiêtamy
Co siê zdarzy³o i przeminê³o
Aby pozostaæ jako wspomnienie
A. Szczypiorski
Takie motto widnia³o na kotarach sceny w sali koncertowej GDK,
kiedy dzieci, rodzice i nauczyciele
zebrali siê na widowni, by wspólnie
po¿egnaæ odchodz¹cego na emeryturê wieloletniego dyrektora SP 3 w
Gryficach Romana £obo¿ewicza.
Dziewiêcioosobowa grupa z kl. 0
z ró¿yczkami w roku zapewnia³a dyrektora o tym, ¿e teraz czas bêdzie
mia³ wolny i podziwiaæ mo¿e przyrodê. Póniej razem z dyrektorem
zatañczyli w kó³eczku. Przez godzinne spotkanie przewija³y siê teksty w³anie o przyrodzie, wakacjach
i odpoczynku. Z twórczoci w³asnej
dzieci paraj¹cych siê poezj¹ dowiedzielimy siê, ¿e dyrektor w m³odoci by³ walecznym ¿o³nierzem, póniej uczy³ w.f-u, ze kocha³ ¿eglar-

REKLAMA

stwo a dzi pozosta³y mu kajaki.
ZTiR Tarantule, jak zawsze piêknie zatañczy³y a nauczyciel muzyki

z SP 3, prywatnie przyjaciel dyrektora, Jan Nowak piewa³ o czasie,
który przemija. By³o sympatycznie.
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Szko³a po¿egna³a dyrektora
Miros³awa Barcikowskiego
(GRYFICE) Zakoñczenie roku
szkolnego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach zbieg³o siê z po¿egnaniem jego dyrektora Miros³awa
Barcikowskiego.
Dyrektor Barcikowski  jak nam
powiedzia³  obejmuj¹c stanowisko
osiem lat temu zasta³ szko³ê w kiepskim stanie technicznym. Zreszt¹ to
pamiêtaj¹ chyba wszyscy gryficzanie,
którzy tylko ko³o szko³y przechodzili. W rodku by³o jeszcze gorzej.
Dzisiaj, po przeprowadzonych przez
dyrektora inwestycjach, szko³a wygl¹da imponuj¹co; ocieplona, pomalowana, odnowiona w rodku.
I chocia¿ do koñca kadencji zosta³y Barcikowskiemu jeszcze trzy lata,
w maju br. z³o¿y³ rezygnacjê. Jak
twierdzi, nie móg³ zgodziæ siê na rozgrywki, jakie wokó³ szko³y zaczêli
uprawiaæ lokalni politycy. Dlatego
odchodzi.

Mo¿e dlatego d³ugoletniego dyrektora nie ¿egna³ starosta Kazimierz
Saæ, lecz wicestarosta Konstanty
Owiêcimski, ale to taki charakterystyczny koloryt tutejszej kultury politycznej.
To wszystko k³ad³o siê cieniem na
entuzjazm uczniów, jaki wyra¿ali
oklaskuj¹c swoich pedagogów i wystêpuj¹cych w programie artystycznym uczniów.
Du¿e wra¿enie zrobi³ znany ju¿ w
Gryficach zespó³ ludowy z³o¿ony z
uczniów, którzy tañce i sztukê ludow¹
uznali za w³asny wyraz szkolnej twórczoci, co w dzisiejszych czasach jest
wrêcz czym niebywa³ym w m³odzie¿owej kulturze. Okazuje siê, ¿e jednak mo¿na, a ta sztuka przekonania i
nauczenia tego znakomicie uda³a siê
paniom Jolancie Nowak i od niedawna tak¿e Agnieszce Janeckiej-Kucie.
Gratulacje. Kilka piosenek zapiewa³a gwiazda szkolnej piosenki Karolina Wo.

By³y wyró¿nienia. Za osi¹gniêcia
sportowe otrzymali je, wielokrotnie
w gazecie opisywani, £ukasz Przybysz, Tomasz Rakiej i Dawid Wysocki. Pani El¿bieta Szymañska mog³a
pochwaliæ siê laureatem ogólnopolskiego konkursu historycznego
Kr¹g Tomkiem Kad³ubcem. To
uczeñ pierwszej klasy, wiêc jeszcze
wszystko przed nim.
redni¹ ocen 5,0 mog³y pochwaliæ siê uczennice Hanna Ciebiera i
Agnieszka Ciostek. redni¹ 4,75 i
wy¿sz¹: Ada Stypu³a i ¯aneta Wrona
z klasy pani El¿biety Szymañskiej,
Patrycja Zieliñska (op. Emilia Kalota), Pawe³ Powronik i Dawid £awruszko (op. Jowita £ubiñska), Karolina Proniewska (op. Joanna Supernak-Bielicka), Patrycja Banach (op.
Aleksandra Simiñska), Aleksandra
Figaj (op. Katarzyna KulikowskaLew), Agata Pietrzak, Mateusz Szyntor, Karolina Wo, Agnieszka Pyæ i
Mariola Dubanowicz (op. Halina

Chamier-Ciemiñska), Joanna Brzykcy (op. Regina Gliniewicz).
M³odzie¿ wrêcz entuzjastycznie

przyjê³a wyst¹pienie wicedyrektor
szko³y pani Katarzyny KulikowskiejLew i by³o widaæ, ¿e ma ona z uczniami bardzo dobry kontakt.
Dyrektora po¿egnali nauczyciele
z innych szkó³, rodzice. Ten z kolei
podziêkowa³ za dobr¹ wspó³pracê
przewodnicz¹cemu Rady Rodziców
panu Zbigniewowi Proniewskiemu,
który nie móg³ ukryæ wzruszenia w
tak szczególnej chwili.
Mury szko³y opuci³o w tym roku
145 uczniów. Wszyscy zaliczyli ustne
egzaminy maturalne i najprawdopodobniej w tym tygodniu dostan¹ wyniki pisemnych. Jak mówi dyrektor
Barcikowski, w ostatnich latach by³y
one dobre i wiadczy³y o poziomie
szko³y.
Od 1 wrzenia ta szko³a ma siê
zmieniæ. Bêdzie nowy dyrektor, i ju¿
mówi siê nieoficjalnie, kto nim zostanie. Czy lepszy? Zobaczymy. KAR

INFORMACJE
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S¥SIADY
- X Trzebiatowskie
Spotkania Kultur
27  30 czerwca 2007

27-30 czerwca
godz.12.00-15.00  warsztaty rzemios³ artystycznych- dziedziniec Pa³acu  hafciarskie, bi¿uterii, wikliniarskie.
28 czerwca
godz.19.00 -Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne- Koció³ Prawos³awny pw. wiêtego Ducha w Trzebiatowie
30 czerwca
Trzebiatowski Dzieñ S¹siada
16.00 - Pokazy rzemios³a artystycznego- dziedziniec Pa³acu.
16.30 - Rozpoczêcie S¹siadów X Trzebiatowskiego Spotkania Kultur.
Zespó³ CZERWONA RÓ¯A
Kapela ludowa SWATY
Ukraiñski Zespó³ Pieni i Tañca WITROHON
Niemiecki CHÓR JUBILATE z Wandlitz
Rozstrzygniêcie konkursów: kulinarnego Potrawa S¹siada i plastycznego Kolorowa Europa.
Zespó³ GRONICKI
Zespó³ KRAINA MRIJ
Wianki
Imprezy towarzysz¹ce:
- Izba Regionalna Nasz Dom (zbiory etnograficzne polskie, niemieckie i ukraiñskie)
- Wystawa Heleny Kaczanowskiej Zatrzymaæ czas Galeria Feininger.
- Konkurs plastyczny Kolorowa Europa
-wiêto Kwitn¹cych Lip- prezentacja miodu pomorskiego i wyrobów z wosku pszczelego.
-Pokazy starych rzemios³- JARMARK TRZEBIATOWSKI- ogrody Pa³acowe.
- Gotowanie S¹siedzkiej Zupy- ogrody Pa³acowe.
Organizator:
Trzebiatowski Orodek Kultury
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury
Wspó³organizator:
Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce Ko³o Trzebiatów
Towarzystwo Spo³eczno Kulturalne Mniejszoci Niemieckiej w Trzebiatowie
Starostwo Powiatowe w Gryficach oraz Powiatowe Centrum Marketingu Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej .
Patronat honorowy
Konsul Honorowy Ukrainy Pan Henryk Ko³odziej
Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec Pan Bart³omiej Sochañski
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Adres redakcji: Gryfice,
ul. nadaæ
Wa³owa 8/7,
tel. 091 wppp1@wp.pl
384 71 53, 0504 042 532
Og³oszenie
mo¿na
mailem:
MIESZKANIA

INNE

n Szczecin centrum 69 mkw, ³adnie
wykonana adaptacja poddasza sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589
n Sprzedam nowy silnik elektryczny 4 kw. Tel. 604 565 270
n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

INNE

n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel 502 649 119.
n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Sprzedam sukniê lubn¹ oraz
dodatki (welon, bolerko, rêkawiczki). Kontakt tel 509 401 603, email:
paskuda_24@wp.pl
n Kupiê grunty rolne. Tel. 692 883
670

n Przyjmê w formie darowizny
sprawny telewizor. Tel 788 092 914

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

MIESZKANIA

n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

Daj¹c og³oszenie
do GAZETY GRYFICKIEJ
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w dwóch innych gazetach:
Tygodniku £obeskim
i Tygodniku Pojezierza Drawskiego.
To niedrogo - sprawd.
091 397 37 30, wppp1@wp.pl

NIERUCHOMOCI
n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel 091 392 23
21, 696 399 244.
n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084
n Domy od 40 tys. z³, technologia
modu³owa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na ul. Niepodleg³oci w Gryficach.
Tel. 501 278 866.

n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

n Firma w winoujciu zatrudni na
sezon magazyniera i kierowcê. Tel
600 262 279

n Wynajmê halê i pomieszczenie
warsztatowe w Gryficach, wszystkie
media, du¿y plac manewrowy. Tel.
091 384 08 39, 509 431 779

n Poszukiwany muzyk lub zespó³
muzyczny w okresie letnim do
grania w Rewalu - LE. Na Fali. Tel.
501 026 529, 502 701 543.

n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461

US£UGI

n RTV - servis - naprawa Us³ugi
domowe i warsztatowe £obez, Cicha 3/1, Br. Micek tel. 3974127 lub
604845753.

n PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

LEKKOATLETYKA
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FINA£Y CZWARTKÓW
LEKKOATLETYCZNYCH

Ju¿ po raz XIII Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie goci³a uczestników Fina³u
Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych. Do rywalizacji o
tytu³y najlepszych lekkoatletów
kraju w kategoriach klas IV, V i VI
przyst¹pili najm³odsi sportowcy
ze szkó³ podstawowych.
W blisko 3000 stawce zawodników skromna piêcioosobowa reprezentacja z powiatu gryfickiego. Po
uroczystym otwarciu i przemarszu
ekip z udzia³em wojskowej orkiestry rozpoczê³y siê zmagania w grupach i seriach o awans do cis³ych
fina³ów. Jako pierwsza wystartowa³a najm³odsza Marcelina Sio³a w
biegu na 60 m. Marcelina biegaj¹c w
VIII serii spisa³a siê bardzo dobrze,
zajmuj¹c III miejsce z wynikiem
9,54 sek., mimo niesprzyjaj¹cych
warunków (start przy padaj¹cym
deszczu) poprawi³a swoje najlepsze
osi¹gniêcie ¿yciowe ze startów
wczeniejszych w Bia³ogardzie.
Ostatecznie w stawce 100 zawodniczek Marcelina zajê³a 29 miejsce.
Jako druga w eliminacyjnych seriach na 300 m wystartowa³a 12 letnia Iwona Gutowska z klasy V, od
startu do mety pobieg³a bardzo
szybko zajmuj¹c II miejsce z wynikiem 47,48 sek. Wynik Iwony by³
ogromn¹ niespodziank¹ i przyjemnym zaskoczeniem w postaci awansu do cis³ego fina³u. W sesji po³udniowej wyst¹pi³o dwoje naszych
reprezentantów w rzucie pi³eczk¹
palantow¹: pi¹toklasici Maciej
Stawicki i Joanna Przybysz. Dla

Maæka by³y to pierwsze tak powa¿ne zawody i trema da³a znaæ o sobie,
gdy¿ uzyska³ tylko 44 m, co jest
poni¿ej jego mo¿liwoci, a wynik
ten pozwoli³ mu na zajêcie 34 miejsca, mniej wiêcej w rodku stawki
startuj¹cych zawodników. Joanna
rzuci³a pi³eczk¹ na odleg³oæ 42,5
m, co zagwarantowa³o jej wejcie
do cis³ego fina³u wraz z 12 innymi
zawodniczkami. W sesji wieczornej
wyst¹pi³ 13-letni Adrian Spaczyñski z klasy VI w biegu na 300 m.
Wynik Adriana to najlepsze jego
osi¹gniêcie ¿yciowe  42,64 sek.,
startuj¹c w serii pierwszej zaj¹³ podobnie jak Iwona II miejsce, lecz
po rozegraniu wszystkich biegów
okaza³o siê, ¿e do wejcia do fina³owej ósemki zabrak³o zaledwie
0,3 sek. Adrian zaj¹³ ostatecznie

bardzo dobre XI
miejsce wród 96
rywalizuj¹cych
biegaczy w tej kategorii wiekowej.
Po zawodach
m³odzie¿
mia³a
równie¿ czas na
zwiedzanie Warszawy: wizytê u trenuj¹cych pi³karzy Legii, w Polskim Radio, na Starówce, w
Pa³acu Kultury. W
nastêpnym dniu na
stadionie AWF-u
odbywa³y siê ju¿
tylko cis³e fina³y
poszczególnych
konkurencji, w których startowa³o po
12 najlepszych zawodniczek i zawodników w konkurencjach technicznych i po 8 w konkurencjach
biegowych. Nasze finalistki spisa³y
siê dzielnie poprawiaj¹c swoje osi¹gniêcia z eliminacji, Asia rzucaj¹c
na odleg³oæ 44 m zajê³a IX miejsce,
a Iwona z wynikiem 47,36 sek zajê³a
VII miejsce uzyskuj¹c jednoczenie
V klasê sportow¹. Podczas pobytu w
Warszawie nasi najm³odsi lekkoatleci mieli okazjê spotkaæ siê z
wieloma reprezentantami polski w
lekkiej atletyce i uwieczniæ to na pami¹tkowych zdjêciach, miêdzy innymi z Tomaszem Majewskim - kulomiotem, Aleksandrem Waleriañczykiem  skoczkiem wzwy¿, a tak¿e z nasz¹ olimpijk¹, by³¹ rekordzistk¹ wiata w biegu na dystansie
100 m przez p³otki  Gra¿yn¹
Rabsztyn. Podczas zawodów usta-

nowiono wiele nowych czwartkowych rekordów, co wiadczy o coraz wy¿szym poziomie sportowym,
zajêcie tak wysokich pozycji przez
naszych najm³odszych zawodników
potwierdza, ¿e u nas jest równie¿
zdolna m³odzie¿ i przy dalszej systematycznej pracy maj¹ szanse na
utrzymanie miejsc wród najlepszych lekkoatletów w kraju, zw³aszcza ¿e Adrian i Joanna potwierdzili
ubieg³oroczne wysokie miejsca
równie¿ w tym roku, bêd¹c w cis³ej
krajowej czo³ówce najm³odszych
sportowców. Po wakacjach rozpoczn¹ siê kolejne eliminacje do
przysz³orocznej
XIV
edycji
Czwartków Lekkoatletycznych.
M³odzie¿ do zawodów przez
wiele miesiêcy przygotowywali Artur Lech i Ewa Przybysz.

SPORT
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Historii SPARTY ci¹g dalszy...

Po wejciu do III Ligi...
Jerzy Gitalewicz
Po wejciu do III Ligi Sparta
uda³a siê na obóz kondycyjny do
Wêgorzyna. Pierwszy mecz mielimy z Pogoni¹ Barlinek, wygralimy 3:1, bramki: J. Sowiñski  2, J.
Gitalewicz 1. Drugim meczem by³
mecz z Odr¹ Chojna. Wygralimy
3:0 , wszystkie bramki J. Gitalewicz.
Z podania J. Mentka.
Nastepny mecz to klasowa dru¿yna Czarni Szczecin, na ich boisku
wygralimy 2:0, bramki strzeli³ by³y
zawodnik Czarnych J. Sowiñski.
20 wrzenia odbywa³ siê mecz
Polska Finlandia w Szczecinie, a
my mielimy mecz z Arkoni¹. Arkonia wystosowa³a pismo do Sparty o
prze³o¿enie meczu na sobotê, ale
zarz¹d Sparty nie zgodzi³ siê. Mylelimy o tym, ¿e Arkonia nie przy-

jedzie w pe³nym sk³adzie i urwiemy
jej punkty. Niestety Arkonia nie
chcia³a straciæ punktów w Gryficach i stawi³a siê w nastêpuj¹cym
sk³adzie: Sztejer, Krzy¿anowski
(mój anio³ stró¿ na boisku), Gogacz,
Kurzyca, Garczarek, Lukoszek,
Oleksy, Mañko, Krajewski, Szaryñski, Jerominek. To przecie¿ w tym
sk³adzie Arkonia Szczecin gra³a w I
lidze, w II i tak¿e w III. Ka¿demu
wrzuca³a po 4:0. Gdy wybieglimy
na boisko, nogi mi siê zatrzês³y,
przecie¿ Szaryñski, Mañko, Krzy¿anowski to reprezentanci Polski. O
godz. 14.00 sêdzia Fukasz ze Szczecina rozpocz¹³ to spotkanie. Arkonia to techniczna dru¿yna i zaczê³a
od huraganowych ataków na bramkê Sparty, za to ¿e nie prze³o¿ylimy
meczu. Ale w 18 minucie cofn¹³em
siê na skrzydle po pi³kê na obronê,
szybko ruszy³em do przodu kiwaj¹c
przy tym by³ego reprezentanta Polski Krzy¿anowskiego. Widzia³em
k¹tem oka mojego kolegê z boiska
Bodzia Jankowskiego, ci¹gn¹³em

na siebie ros³ego stopera Gogacza i
wrzuci³em moj¹ s³ynn¹ miêkk¹ centrê w stylu Gadochy do nadbiegaj¹cego Jankowskiego, a ten hukn¹³ jak
z armaty i pi³ka zatrzepota³a w lewym górnym okienku bramkarza
Arkonii. Na trybunach sza³ radoci,
Arkonia przegrywa 1:0 w Gryficach. Wynik utrzyma³ siê do przerwy. Po przerwie Arkonia zaczê³a
nas ³apaæ na pu³apki offsajdowe, gra
siê wyrówna³a, zaczêlimy nawet
przewa¿aæ. A¿ w 70 minucie zderza
siê nasz obroñca L.¯elazo z Mañk¹
i sêdzia pokazuje na wapno, czyli
rzut karny. Do pi³ki podchodzi W³odek Szaryñski, strzela i jest 1:1,
chocia¿ rzut karny by³ nies³uszny.
Na trybunach gwizdy i niezadowolenie gryfickich kibiców. Gra siê
toczy raz pod jedn¹ bramkê, raz pod
drug¹. A¿ przychodzi 85 minuta.
Trener Arkonii Sitko krzyczy do
W³odka Szaryñskiego  W³odziu
podaj. Szaryñski ociera siê o J. Bogdanowskiego i pada na murawê. Sedzia pokazuje na rzut karny. Do pi³-

ki podchodzi Oleksy, strzela  pi³ka
trafia w s³upek. 1:1 zostaje do koñca
- tak szczeciñskiego ligowca przed
pora¿k¹ broni¹ 2 rzuty karne i tak
Arkonia wywozi z Gryfic zaledwie
remis.
A oto bohaterowie tego spektaklu: Ambro¿y Winiewski, Lech
¯elazo, Janusz Bogdanowski,
Leon Tomicki, Jerzy Sza³ek, Janusz Sowiñski, Tadeusz Kwiatkowski, Tadeusz Wotawa, Bogdan Jankowski, Kazimierz D¹browski i Jerzy Gitalewicz.
Ze sportowym pozdrowieniem
Jerzy Gitalewicz
P.S. Kilka lat temu w Gryficach
goci³a dru¿yna oldbojów na turnieju halowym. Zosta³em nagrodzony
piêkn¹ ksi¹¿k¹ Szczeciñscy Olimpijczycy podarowan¹ przez by³ego
kapitana Pogoni Szczecin Ryszarda Winiewskiego, koordynatora
szczeciñskiego OZPN oraz przez
zawodników Folbrychta, W. Obsta,
Piaseckiego, Koz³owskiego, na pamiatkê za d³ugi sta¿ pi³karski.

ZNIEWA¯Y£ POLICJANTA
(NIECHORZE) 18 bm. w Niechorzu zatrzymano Roberta D., lat 30,
mieszkañca Wa³brzycha, który zniewa¿y³ umundurowanego funkcjonariusza
Policji podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych.

UDERZY£A W DRZEWO
(TRZEBIATÓW) 19 czerwca w
Trzebiatowie kieruj¹ca samochodem
osobowym marki VW Golf Anna N., lat
19, na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn zjecha³a na pobocze
jezdni uderzaj¹c w przydro¿ne drzewo.
W wyniku zdarzenia drogowego obra¿eñ cia³a w postaci urazu krêgos³upa
dozna³ pasa¿er Krzysztof S.

ZLEKCEWA¯Y£ S¥D
(POBIEROWO) 18 bm. w Pobierowie zatrzymano Jaros³awa R., lat
24, mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ samochodem pomimo
zakazu S¹du.

JACEK USZKODZI£ AUTO BEACIE
(TRZYG£ÓW) 19 czerwca w
Trzyg³owie zatrzymano Jacka ., lat 23,
mieszkañca powiatu gryfickiego, który
dokona³ uszkodzenia samochodu osobowego Renault na szkodê Beaty K.

Parking nad Reg¹

Teren po³o¿ony u zbiegu ulic
Klasztornej i Szewskiej zostanie
przeznaczony na budowê parkingu.
Wed³ug burmistrza Andrzeja
Szczyg³a w tym miejscu nie mo¿e
powstaæ ¿adna zabudowa mieszkaniowa z uwagi na okresowe rozlewiska rzeki Regi. To fakt. Ale faktem jest te¿, i¿ mimo zapchanych
samochodami ulic, czasem i chodników, oraz wszystkich wolnych
przestrzeni (tj. nie ogrodzone
dzia³ki budowlane w centrum mia-

sta), to przecie¿ wspomnianym terenem, ¿aden z posiadaczy samochodów siê nie interesuje. Zawsze
jest pusty. Strze¿ony parking przy
ul. Wa³owej te¿ siê nie rozwija.
Inwestycje stanê³y jakby w miejscu, mimo uiszczanej op³aty, bo 2
z³ za 12 godzin. Niemniej parking
jest potrzebny chocia¿by dlatego,
¿e prace na nim znajdzie parê osób.
Kiedy zostanie rozpoczêta budowa, burmistrz w radiu VOX nie powiedzia³.
(x)

TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
STREETBALL NOWOGARD 2007
(NOWOGARD) Dnia 30.06.
2007 r. o godzinie 10.00 na Placu
Wolnoci w Nowogardzie odbêdzie siê turniej trójek koszykarskich w kategoriach podstawówki, gimnazja, dziewczêta, OPEN.
Kategoria OPEN wystartuje o godzinie 12.00. W trakcie turnieju
przeprowadzone zostan¹ konkursy wsadów, rzutów za 3 punkty
oraz rzutów osobistych. Zaprasza-

my serdecznie uczestników i kibiców. Organizatorem turnieju jest
Ognisko TKKF WODNIAK
Nowogard oraz UKS Trójka
NIEBIESKA TEAM Nowogard.
Impreza mo¿e siê odbyæ dziêki du¿emu wsparciu Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie oraz grupy
sponsorow. Bezporedni¹ relacjê
z turnieju bêdzie mo¿na zobaczyæ
na stronie www.nowogard.pl
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Rumuñskie akcenty

W tym roku w ramach cyklu
Z ksi¹¿k¹ do Europy zaproponowalimy Pañstwu w trzebiatowskim Pa³acu m. in. dni ksi¹¿ki
rumuñskiej.
Rumunia kojarzy nam siê zazwyczaj z czym zacofanym, brudnym, krajem po³o¿onym daleko za
górami i lasami. Stereotyp ka¿e nam
do³o¿yæ do tej niezbyt optymistycznej wizji plagê ¿ebrz¹cych pod kocio³ami i na chodnikach, zw³aszcza
w du¿ych miastach.
O tym, ¿e Rumunia potrafi urzec
swoim dziewiczym piêknem przekonali siê ci ( a jest ich wcale niema³o)Polacy, którzy postanowili ten
niezwyk³y zak¹tek Europy odwiedziæ. Obok prawdziwych cudów
natury spotkaæ mo¿na ludzi ró¿nych
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nacji i wyznañ tak¿e i naszych rodaków, którzy upodobali sobie
zw³aszcza Bukowinê osiedlaj¹c siê
w licznych skupiskach wiejskich.
Aby przybli¿yæ mieszkañcom
naszego powiatu chocia¿ namiastkê bogatej kultury tego kraju, której sztandarow¹ postaci¹ znan¹ na
ca³ym wiecie jest wspó³twórca
teatru absurdu- Eugene Ionesco zaprosilimy do nas z gocinnymi
wystêpami zespó³ folklorystyczny
PADURETUL z miejscowoci Partesti de Sus.
Dynamiczne uk³ady choreograficzne w po³¹czeniu z barwnymi
strojami i piêknym piewem stworzy³y niepowtarzalny nastrój, który
na d³ugo zostanie w naszej pamiêci.
Renata Teresa Korek

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Gazety Gryfickiej
Poprawne rozwi¹zania krzy¿ówki nale¿y przysy³aæ
na adres redakcji: Gryfice ul. Wa³owa 8/7.
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POLICJA - STRA¯

PLAGA PIJANYCH
KIEROWCÓW!
Funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji w Gryficach odnotowali w ostatnich dniach rekordow¹ liczbê osób kieruj¹cych w stanie nietrzewym na terenie powiatu
gryfickiego. Szczególne natê¿enie
pijanych kierowców ma miejsce na
terenie Rewala. Na ogó³ s¹ to turyci, którzy przyjechali na nasz teren
na wypoczynek.
Tylko od 16 do 20 czerwca br.
zatrzymano 16 nietrzewych kieruj¹cych. Rekordzist¹ okaza³ siê Marek D., mieszkaniec powiatu gryfic-

kiego, który kierowa³ rowerem maj¹c we krwi 2,48 alkoholu w wydychanym powietrzu. Wród zatrzymanych znalaz³a siê równie¿
kobieta Agnieszka M., która kieruj¹c samochodem mia³a w wydychanym powietrzu 2,10 alkoholu.
Policja informuje, ¿e w dalszym
ci¹gu bêdzie prowadzi³a wzmo¿one dzia³ania maj¹ce na celu wykluczenie z naszych dróg pijanych kierowców, jednoczenie apeluje o
rozwagê i rozs¹dek po spo¿yciu alkoholu.
(r)

NAPROMILOWANI
(CERKWICA) 18 bm. w
Cerkwicy zatrzymano Marka
D., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu 
2,48.
(TRZEBIATÓW) 18 bm. w
Trzebiatowie zatrzymano Grzegorza A., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki
VW pod wp³ywem alkoholu 
1,16.
(POBIEROWO) 18 bm. w
Pobierowie
zatrzymano
Krzysztofa ., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,76.
(TRZEBIATÓW) 19 bm. w
Trzebiatowie zatrzymano Jana
M., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat pod
wp³ywem alkoholu  1,10.
(REWAL) 19 bm. w Rewalu
zatrzymano W³adys³awa W.,
mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  0,94.
(POBIEROWO) 19 bm. w
Pobierowie zatrzymano Kazimierza L., mieszkañca Szczecina, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu 
0,46.
(REWAL) 20 bm. w Rewalu
zatrzymano Daniela S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  0,78.

(REWAL) 20 bm. w Rewalu
zatrzymano Piotra S., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,26.
(TRZEBIATÓW) 21 bm. w
Trzebiatowie zatrzymano Aleksandra C., mieszkañca Ko³obrzegu, który kierowa³ samochodem
osobowym marki Fiat pod wp³ywem alkoholu  1,06.
(GRYFICE) 21 bm. w Gryficach zatrzymano Damiana D.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ samochodem osobowym marki Skoda pod wp³ywem alkoholu  1,98.
(GRYFICE) 24 bm. w Gryficach zatrzymano Rados³awa L.,
mieszkañca Gryfic, który kierowa³ samochodem osobowym
marki Polonez pod wp³ywem alkoholu  2,02.
(POGORZELICA) 24 bm.
na trasie Pogorzelica  Konarzewo zatrzymano Piotra M.,
mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  1,78.
(POGORZELICA) 24 bm.
na trasie Pogorzelica  Konarzewo zatrzymano Artura J., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  0,98.
(P£OTY) 24 bm. w P³otach
zatrzymano Adama K., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym
marki Opel pod wp³ywem alkoholu  1,72.

12.06.2007 r.
Godz. 14:26 Niechorze ul.
Wschodnia  po¿ar nieu¿ytków. W
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
Niechorze.
Godz. 20.11 Gryfice ul. B³onie 
usuwano osy z kot³a zabytkowej
lokomotywy w Muzeum Kolei W¹skotorowej. JRG Gryfice.
13.06.2007r.
Godz.11:24 G¹bin  po¿ar samochodu osobowego. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
Godz.18:57 Gryfice ul.Weso³a
 zastêp z JRG PSP Gryfice usun¹³
gniazdo agresywnych pszczó³.
14.06.2007
Godz. 13:50 Nowielice Gm.
Trzebiatów  wypadek samochodowy. Samochód osobowy Audi 80
uderzy³ w drzewo i dachowa³ w wyniku zdarzenia jedna osoba poszkodowana zabrana przez pogotowie
ratunkowe do szpitala w Gryficach.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z
OSP Trzebiatów.
15.06.2007r.
Godz. 18:10 Dargos³aw - po¿ar mieci na wysypisku które zosta³y celowo podpalone zosta³ ugaszony przez zastêp z OSP Dar¿ewo.
16.06.2007 r.
Godz.08:06 Gryfice ul. Bracka
 po¿ar pojedynczego drzewa. W
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z PSP
Gryfice.
Godz.10:37 Gryfice ul. Niepodleg³oci  zadymienie w bloku
mieszkalnym. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z PSP Gryfice.
Godz.11:02 Pobierowo  plama
oleju na jezdni. W akcji bra³ udzia³
zastêp z OSP Pobierowo.
Godz.17:33 Karnice  po¿ar altanki. W akcji bra³ udzia³ zastêp z
OSP Karnice.
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Godz.19:40 Dargos³aw gm.
Brojce  po¿ar mieci. W akcji bra³
udzia³ zastêp z OSP Dar¿ewo.
Godz. 20:35 Niechorze ul. Parkowa.  Gniazdo agresywnych os.
Zastêp z OSP Niechorze usun¹³
gniazdo agresywnych os.
17.06.2007 r.
Godz.20:22 Pobierowo ul. Pomorska  zalana ulica. W akcji bra³
udzia³ zastêp z OSP Pobierowo.
Godz.21:22 Kie³pino gm. Brojce  nad³amany konar drzewa na
jezdni. W akcji bra³ udzia³ zastêp z
OSP Kie³pino.
19.06.2007 r.
Godz. 12:30 Cerkwica. droga nr
110  wypadek samochodowy. Zderzenie samochodu osobowego z ciê¿arowym na skrzy¿owaniu. W wyniku zdarzenia jedna osoba ranna opatrzona przez Pogotowie Ratunkowe
na miejscu . W dzia³aniach uczestniczy³ zastêp z KP PSP Gryfice i
zastêp z OSP Karnice.
Godz. 12:30 Górzyca  pochylone drzewo nad budynkiem. Trzy
zastêpy z KP PSP Gryfice i jeden
zastêp z OSP Górzyca usunêli
drzewo uszkodzone przez burzê i
zagra¿aj¹ce runiêciem na budynek remizy.
Godz. 19:48 Trzebiatów ul Parkowa  samochód uderzy³ w drzewo. Samochód osobowy VW Golf
uderzy³ w drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba ranna zabrana
przez pogotowie ratunkowe do szpitala w Gryficach. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
Godz. 20:51 Mojszewo  Po¿ar
balotów siana pod lasem. W dzia³aniach ganiczych bra³y udzia³ zastêpy z OSP Karnice i OSP Cerkwica
Godz. 21:05 Trzebiatów ul. Parkowa  plama oleju na jezdni. Plamê
oleju z jezdni po wypadku drogowym
usun¹³ zastêp z OSP Trzebiatów.
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REKLAMA
W
GAZECIE
GRYFICKIEJ
Tel. 091 384 71 53
Kom. 504 042 532

HUMOR TYGODNIA
Ja do nauczycielki:
 Ja to nie chcê nic mówiæ, ale mój tata powiedzia³, ¿e jeli jeszcze jedna
uwaga znajdzie siê w dzienniczku, to siê komu zdrowo oberwie.
***
Amerykañski milioner na ³o¿u mierci dyktuje testament:
- Mojemu kuzynowi Johnowi zapisujê wszystkie akcje i posiad³oæ nad
morzem, mojej wiernej kucharce - rezydencjê na Jamajce, a mojemu siostrzeñcowi Billowi, który zawsze twierdzi³, ¿e najwa¿niejsze jest zdrowie moje buty sportowe, rakietê tenisow¹ i kostium.

