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Obchody w Wilczkowie

60-lecie Sparty
nie dla gryficzan?
W najbliższy piątek mają odbyć
się obchody 60-lecia klubu Sparta
Gryfice. Nie wiedzieć czemu, główne obchody nie odbędą się w
sobotę, lecz rozpoczną
wieczorem w piątek.
Na godz. 17.00 zaplanowano Mszę
św. w kościele pw.
WNMP. O godz.
18.00 organizatorzy planują złożyć
wiązanki pod pomnikiem sportowców na stadionie
miejskim im. Karola
Kucharskiego w Gryficach. O godz. 19.00 przeniosą się do
Wilczkowa, gdzie nastąpi uroczyste
otwarcie obchodów 60-lecia Sparty
oraz rozstrzygnięcie plebiscytu na

najlepszą jedenastkę w historii klubu. W sobotę o godz. 11.00 ma być
rozegrany ogólnopolski turniej oldbojów o Puchar Karola
Kucharskiego. Jak na
60-lecie to naprawdę skromnie, a
niechęć do zrobienia czegoś z
kibicami i dla
mieszkańców napawa niepokojem i każe stawiać pytania o
rolę klubu w mieście i powagę jej
obecnych działaczy, którzy zamiast zaprosić mieszkańców
na klubowy festyn wyjeżdżają do
Wilczkowa. Po co? Chyba nietrudno się domyślić.
(r)
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Mali bohaterzy
27czerwca w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Gryficach odbyła się
mała uroczystość uhonorowania za
bohaterski czyn trzech młodych
mieszkańców Gryfic: Arka, Michała i
Dawida. Wyżej wymienieni chłopcy
wykazali się odwagą i zręcznością
podczas schwytania i doprowadzenia
do Powiatowej Komendy Policji w
Gryficach 12-letniego sprawcy kradzieży torebki starszej pani. Podczas
uroczystości starosta gryficki Kazi-

mierz Sać, w obecności komendanta
policji Andrzeja Spaczyńskiego i wicestarosty Konstantego Oświęcimskiego (w kolejności na zdjęciu poniżej) złożył bohaterom tego wydarzenia i ich rodzicom gratulacje i wręczył
symbolicznie podarunki. Podkreślając
jednocześnie, że tak bezinteresowna
postawa stanowi wzór godny naśladowania i wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców zarówno miasta jak i powiatu.
(r)

To spo³eczeñstwo ma decydowaæ a nie wybrañcy burmistrza
List do redakcji

W drugiej połowie lat 50tych minionego wieku I sekretarz PZPR zwołał egzekutywę, na której ustalono –
postawimy pomnik ku chwale wyzwolicieli Gryfic, czyli
żołnierzom Armii Czerwonej, a przy okazji będzie też
miejsce, gdzie pochylimy
głowy przed wielką Rewolucją Październikową. Jak
postanowili, tak zrobili, społeczeństwa o nic nie pytając.
Plac w centrum miasta dechami
ogrodzili i w skupieniu wielkim
wiekopomne dzieło tworzyli, aż
ujrzało światło dzienne. Z zakładów pracy robotników, a ze szkół
dzieci i młodzież zgonili, i tak już
było przez długie lata. Już nie
pamiętam, ile razy w roku musiałem tam chodzić, ale chodziłem,
bo trochę tchórza we mnie było.
Przyszedł wreszcie pamiętny
dzień, gdy Mieciu Rakowski w
Sali Kongresowej Pałacu Kultury
w Warszawie powiedział: sztandar partii wyprowadzić i PZPR
wyprowadzono. Ale co z tego,
sztandar wyprowadzili i się przemienili, zdaje się, że w SLD. Przyszły zmiany i na Placu Zwycięstwa w Gryficach czerwone
gwiazdy ze słupa zdjęli, orły nasze zamontowali. Tablice ku czci
„wyzwolicieli” zamienili, że to
niby osadnikom i tym którzy pol-

skość Ziemi Gryfickiej tworzyli
wdzięczne społeczeństwo zafundowało. Dalej chodzili z kwiatami tylko święta były już inne i coraz mniej
nas było na tym Placu Zwycięstwa.
W tegorocznym majowym Dniu
Zwycięstwa o tak ważnym dniu pamiętali tylko kombatanci i więźniowie polityczni, którzy samotnie ze
swoim sztandarem i wiązanką kwiatów stanęli na stopniach pomnika. O
czasach minionych przypomniałem
sobie, biorąc udział w „debacie”
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
Ziemia Gryficka. Dziś burmistrz
miasta i jego towarzystwo wzajemnej adoracji znowu za Gryficzan
decydować będą jak ma wyglądać
Plac Zwycięstwa.
Na debatę trafiłem przypadkowo, żadnych plakatów w mieście
informujących o niej nie widziałem.
Podobnych do mnie było parę osób,
reszta, zdecydowana większość, to
sympatycy pana burmistrza i p.
Łobożewicza po linii oświatowej.
Co proponują sobie nawzajem w
sprawie Placu Zwycięstwa? A może
proponuję przesunięcie dzieła sztuki czyli pomnika w inne miejsce,
komu to potrzebne? Tego nie rozważali? Może nowemu pokoleniu,
żeby pamiętało, kto tu rządził. A ja
się pytam, gdzie byli kaprale, sierżanci i ci inni o wyższych stopniach
oficerskich dziś skupionych woko-

ło burmistrza, kiedy niszczono kasyno? Kiedy wreszcie je sprzedano
za marne 700 tys. zł. Czy myślicie,
że społeczeństwo już zapomniało?
Gdzie był kaowiec z Klubu Garnizonowego, który dziś mówi o kulturze debaty, że zbyt dużo ludzi na
takiej debacie, to nie debata tylko
Hyde Park. To po co zwołujecie
we własnym gronie, mówiąc że
jest to debata społeczna.
To społeczeństwo ma decydować, a nie wybrańcy burmistrza,
jak kiedyś Egzekutywa o tym, jak
ma wyglądać zagospodarowanie
Placu Zwycięstwa. A wy wszyscy
pomyślcie o przejściu na emeryturę, czas ku temu i wiek stosowny, jak ogólnie wiadomo. Czas
młodym ustąpić miejsca, by z
miasta nie uciekli za chlebem.
Czas na zmiany, kiedy to zrozumiecie? Młodzi o Placu Zwycięstwa niech decydują, tylko dajcie
im szansę. Wiem, że swoją wolę
przeprowadzicie i według własnych gustów Plac Zwycięstwa
zagospodarujecie. Dlatego mam
wiarę i nadzieje, że kiedy te wasze
kręgi czy koła olbrzymie na Placu
powstaną, to jakieś UFO-ludki
wylądują myśląc, że ktoś ich zaprasza i porządek na tej gryfickiej
ziemi wprowadzą. Taką mam
nadzieję, bo tylko UFO-ludki
mogą coś zmienić.
Wasz czytelnik
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Okradli kilkudziesiêciu wczasowiczów

Policja rozbi³a szajkê z³odziei
W toku działań zmierzających
do właściwego zabezpieczenia sezonu letniego na terenie powiatu
gryfickiego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, w ramach szerokiego rozpoznania posesyjnego ustalili i zatrzymali przebywającą w jednej z pobliskich Rewalowi miejscowości 5osobową grupę przestępczą. W jej
skład wchodziły osoby w wieku 2232 lat, pochodzący ze Stargardu
Szczecińskiego. Grupa ta wykorzystując sen wczasowiczów okradała
domki letniskowe. Ze wstępnych
materiałów policyjnych wynika, iż
przestępcy ci tylko w ciągu ostatnich 2 tygodni okradli kilkudziesięciu wczasowiczów. Łupem grupy
padały wyroby jubilerskie, aparaty

fotograficzne, telefony komórkowe, dokumenty, karty płatnicze itp.
W wyniku przeprowadzonych
czynności część utraconego mienia
została odzyskana. Ustalono także
pasera, z zawodu pracownika jednej z firm ochroniarskich, który
część mienia miał zakopane w ziemi poza domem.
Cała grupa wraz z paserem została osadzona w Policyjnej Izbie Zatrzymań do dalszego wyjaśnienia.
- Jest to już kolejna grupa przestępcza, którą zneutralizowaliśmy
tuż przed sezonem letnim, co zapewne uchroni wielu turystów przed
„niemiłymi niespodziankami” - powiedział komendant Powiatowy
Policji w Gryficach podinsp. Andrzej Spaczyński.
(r)

Rynek zbó¿ w województwie - zasady i warunki skupu

¯niwne spotkanie

ZODR Barzkowice oraz Terenowy Zespół Doradców w Gryficach zorganizowali 29 czerwca
br. w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego spotkanie z rolnikami
powiatu gryfickiego.
Tematyką spotkania był „Rynek
zbóż w woj. zachodniopomorskim,
zasady i warunki skupu zbóż ze
zbiorów w 2007 r.”. Spotkanie prowadził Adolf Prociak, wśród zaproszonych gości byli obecni: z ZODR
Barzkowice Ryszard Karaś, Jan
Gięra z ZIR, przew. Rady Powiatu
ZIR Wiesław Szydlik, SCN Gryfice
Józef Bernaś, ARiMR Ościęcin
Piotr Smal. Wśród wielu zaproszonych firm zajmujących się skupem
zboża tylko trzy miały swoich reprezentantów. Władysław Radziuń –
„AGRO PLAN” Ościęcin to spółka
30 gospodarstw rolnych działających na zasadzie grupy producenc-

kiej. Na jesieni, jeśli któryś z rolników będzie chciał do niej przystąpić, może to uczynić, ponieważ będzie nowy nabór. W takiej grupie
zawsze łatwiej produkty rolne
sprzedać.
Okres żniw to również skup zboża: żyto, pszenica i rzepak prowadzony przez TRANSMERK tegoroczne zapotrzebowanie na skup to
200 tys. ton Obowiązywać będzie
cena dnia. Tel. 091 384 37 31. SCN
w Szczecinie Sp. z o.o. Gosp. Nasienne Prusinowo skup będzie prowadzony w Centrali Nasiennej Gryfice ul. Trzygłowska, Gospodarstwo Nasienne Prusinowo, Stacja
Nasienna Kamień Pomorski - skup
dotyczy: żyto, pszenżyto, jęczmień,
owies, rzepak. Cena dnia. W swojej
ofercie posiadają zboża kwalifikowane; pszenicy ozimej odmiany
ZYTA, TULSA, Akrotos tonacja,
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Bez prawa jazdy i na potê¿nym gazie

KOLEJNY REKORDZISTA
W POWIECIE GRYFICKIM!
W dniu 27 czerwca br. o godzinie 10.30, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach zatrzymali w miejscowości
Brojce Dariusza K., mieszkańca
powiatu gryfickiego, który kierował
motorowerem. Policjantów zaniepokoiła jazda mężczyzny. Jak okazało się po zbadaniu alkotestem,

osoba ta miała we krwi 3,56‰ w wydychanym powietrzu. Podczas dalszych czynności z udziałem pijanego kierowcy okazało się ponadto, że
nie posiada on w ogóle prawa jazdy.
Za jazdę pod wpływem alkoholu
będzie odpowiadał z art 178a§2,
grozi mu za to kara pozbawienia
wolności do lat 2.
(r)

Star¿acy interweniowali

Sezon letni, czyli coraz wiêcej
wypadków na drogach
26.06.07. Godz. 15.24 ok. Wyszogóry, na drodze krajowej nr 6
zderzyło się kilka samochodów osobowych. Trzy osoby poszkodowane, w tym jedna ciężko. Działania
straży polegały głównie na wydobyciu ciężko rannego kierowcy Golfa
i przekazaniu go załodze śmigłowca Pogotowia Lotniczego. OSP Płoty, PSP Gryfice.
27.06.07. Godz. 05:01 Konarzewo. Na prostym odcinku drogi samochód osobowy Ford Eskort uderzył
czołowo w drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba został a ranna. W
działaniach udział brał zastęp OSP
Trzebiatów.
29.06.07. Godz. 18:45 Płoty, ul. I
Armii Wojska Polskiego. Samochód
osobowy na prostym odcinku drogi z
przyczyn niewiadomych zjechał na

pobocze i uderzył w barierki odgradzające ulicę od chodnika. W wyniku zdarzenia poszkodowana został jedna
osoba, która została zabrana do szpitala przez pogotowie ratunkowe. W działaniach udział brał zastęp OSP Płoty.
30.06.07. Godz.05:05 droga
Karnice-Skrobotowo. Kierowca jadący samochodem marki CITROEN
uderzył w drzewo, w wyniku czego
samochód dachował na jezdni. Poszkodowana została jedna osoba, która została zabrana do szpitala. W działaniach brały udział zastępy z PSP
Gryfice oraz OSP Niechorze.
30.06.07. Godz. 19:55 Zielin.
Kolizja dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu poszkodowana
została jedna osoba zabrana do szpitala. W działaniach udział brały dwa
zastępy PSP Gryfice.

NUTKA, pszenżyto – Honteros,
żyto ozime CHROTO, COROOS.
Firma „GLENCORE” Czarnogłowy (8 km od Golczewa w kierunku Przybiernowa) będzie prowadziło skup wszystkich zbóż i rzepaku.
Jeśli zdarzy się zboże porośnięte też
kupią. 14 lipca br. zostanie do użytku suszarnia o przerobie 500 ton na

dobę. Cena na dany dzień, płatność
w ciągu 14 dni. Możliwość ustalenia
dnia odbioru zboża u rolnika, nr tel.
696 145 487.
Tegoroczne zbiory mają być wyższe, wszystko jednak uzależnione
jest od pogody. Obecne deszcze
powodują wyleganie zbóż. Żniwa
mogą być bardzo ciężkie.
x
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Reklama
w gazecie
091 397 37 30
REKLAMA

INFORMACJE
Wielkie otwarcie Hovsepyana

Od targowiska do Biznes Parku

Otwarcie Biznes Parku w Gryficach, przy ul. Nowy Świat 8 było w
stylu iście europejskim. Siedziba już z
zewnątrz robi wrażenie, a wnętrze
jeszcze je potęguje. Dla około stu gości zagrał zespół Zakopower. Tak
otwierano siedzibę kilku firm, które
łączy jedna osoba. To Hrayr Hovsepyan, który przed laty przybył do
Polski z Azerbejdżanu i zarobił tu
spore pieniądze.
Otwarcie Biznes Parku odbyło się w
ostatnią sobotę czerwca. Sama ceremonia witania gości w progu świadczyła, że
organizatorzy chcą nadać temu wydarzeniu odpowiednią rangę. Przybyło ponad
stu gości, oprócz pracowników firm
pojawił się starosta Kazimierz Sać, poseł
PO Sławomir Nitras oraz ambasador
Azerbejdżanu. Z tego właśnie kraju pochodzi rodzina Hrayra Hovepyana, który przed laty przybył do Gryfic. Niektórzy gryficzanie pamiętają go jeszcze, jak
handlował na gryfickim targowisku.
Dzisiaj jest milionerem, bo w tych liczbach można oceniać wartość jego majątku. Sama budowa Biznes Parku pochłonęła zapewne setki tysięcy złotych. Park
powstał na bazie budynku wojskowego,
który został przerobiony na eleganckie
centrum biznesowe. Mieszczą się tu biura kilku firm, z których najbardziej znaną
jest NOE – sieć sklepów z odzieżą i
butami, założona w 2002 roku. Zapytany o ich ilość sam właściciel wymienił
liczbę 120 w całej Polsce. Niestety, pan
Hovsepyan nie jest zbyt rozmowny i nie
chciał ani o sobie, ani o firmach rozma-

Biznes Park przy ulicy Nowy Œwiat
wiać. Nie dał się namówić na opowieść
o tym, jak w Polsce można w ciągu kilkunastu lat dojść do takiego biznesu. A
szkoda, bo zapewne wielu chciałoby
taką radę usłyszeć.
Podwórze centrum było przygotowane na przyjęcie gości. Duży namiot
przydał się w tym dniu, bo momentami
kropił deszcz. Wszyscy czekali na
atrakcję tego otwarcia, czyli występ
zespołu Zakopower. Dla nich była przygotowana scena zbudowana na brzegu

W wolnej chwili można było obejrzeć
wnętrze Biznes Parku. Jak mi powiedział
wiceprezes spółki HB Investment pan
Krzysztof Romanowicz – Biznes Park to
najkrócej mówiąc miejsce do załatwiania
interesów. Mieszczą się tu biura kilku firm:
NOE, Ida, HB Investment i Multi Group,
a może i jeszcze kilku oficjalnie nie wymienionych. Jednak te firmy nie wynajmują tu
pomieszczeń, lecz je sfinansowały. Będzie
tu pracować około 100 osób, co starosta
Sać uznał za sukces, jakiego od dawna

Starosta Saæ i Hrayr Hovsepyan

Gra Zakopower
REKLAMA
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sporego wybudowanego stawu z pomostem. Nie zawiedli się. Zakopower zaserwował godzinę współczesnej muzyki folkowej, ze skrzypcami, kobzą i
góralskim zaśpiewem jej lidera.
REKLAMA

brakuje Gryficom. Jak stwierdził – pan
Hovsepyan rozważał możliwość ulokowania centrum w innych miastach, ale zdecydował się pozostać w Gryficach.
Nieoficjalnie dowiedziałem się, że
wszystkie te firmy należą do niego, jego
żony lub mają w nich udziały. W spółce
Noe prezesem jest pan Czesław Kozłowski z Gryfic, zaś wiceprezesem Karen
Hovsepyan. Hrayr Hovsepyan prezesuje
spółkom HB Investment (zajmującej się
handlem nieruchomościami i budowami)
oraz Multi Group. Także razem z żoną
założyli w 2004 r. spółkę Hoso w Nadarzynie pod Warszawą. Jak widać są bardzo
pracowici. Spółka Noe znana jest ze sponsorowania imprez organizowanych przez
starostwo, i być może dlatego starosta Sać
mógł wypowiedzieć znamienne zdanie, że
tu było ściernisko, a jest San Francisco. (r)
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SPRAWY MIESZKAÑCÓW
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Promenada niemocy
To już drugi rok, jak lokalne
gazety wskazują na zniszczony
fragment chodnika na ul. Niepodległości. Ulicy powiatowej, jakby
ktoś nie wiedział. My wiemy, że w
ZGK za grosze można kupić płyty z
odzysku np. teraz z terenu przygotowywanego pod Ogród Japoński.
Czy po to, by wymienić i naprawić
ten fragment są potrzebne uchwały
Rady Powiatu? Czy też wystarczy
pomyśleć i wziąć się do pracy!
Ul. Niepodległości jest ulicą wyjazdową z Gryfic, prowadzi też turystów do Wysokiej Bramy, w której, jak wiadomo, istnieje Muzeum
i Galeria „Brama”. Możliwe, że to
my jesteśmy w błędzie i chodnik
należy do ZGK, bo w Gryficach nigdy nic nie wiadomo. Jedna grupa
zamiata ulice, inna chodniki. Niezależnie, co i do kogo na ulicach naszego miasta należy, jedno jest pewne – czas najwyższy to naprawić.

Apel do Zarz¹du Osiedla nr 2 w Gryficach
W związku z naszą pracą, zmuszeni jesteśmy pokonywać odcinek
ul. Ks. Ruta potocznie zwany deptakiem. O ilości dziur w nawierzchni tej drogi pisały lokalne gazety.
Jak wiemy były apele do burmi-

strza Andrzeja Szczygła i radnych
Rady Miejskiej. Jedyną odpowiedzią są powiększające się dziury i
nic więcej. Można pomyśleć, że
droga ta jest bezpańska, a nie jedna
z centralnych. Drogi boczne na

obrzeżach miasta mają lepszą nawierzchnię niż ta, o której piszemy.
Dziś, kiedy codziennie leje deszcz
jest trudno nią przejść, jesteśmy
jednak w tej dobrej sytuacji, że z
racji częstotliwości chodzenia po

niej znamy każdą w niej dziurę i
możemy je omijać. Co jednak ma
zrobić matka z dzieckiem na wózku, której przyjdzie do głowy zjeść
loda z automatu albo dotrzeć do
sklepu rybnego. Zwykle jest tak, że
koła grzęzną w dołach pełnych
wody, o których nie wiedziała, że są
tak głębokie. Ponieważ została
wybrana „nowa” Rada Osiedla nr 2
w Gryficach zwracamy się do was z
prośbą za pośrednictwem gazety –
zróbcie coś z tymi dziurami, nie
czekajcie na złamane nogi czy ręce.
Nie czekajcie też na mającą w
bliżej nieokreślonej przyszłości
modernizację deptaku. Bo za rok o
tej porze będzie to samo, co dziś,
tyle że dziury większe. Skoro zgodziliście się na wzięcie odpowiedzialności za Osiedle, to nie tylko
ze względu na powołanie, jakie
powinniście mieć w społeczeństwie, ale również dlatego, że bolączki typu dziury w nawierzchni,
powinniście zgłosić jako Zarząd
Osiedla, bo niby po co zostaliście
wybrani? Dla samego wyboru? Czy
też dlatego, by coś dla Osiedla robić?
Wystarczy jeśli deptakowe dziury zostaną zasypane jakąś kamienną
stłuczką i zalane lepikiem. Jeśli nie
wiecie skąd wziąć pieniążki, to proponujemy te, które gmina przeznaczyła na osiedlowy piknik, a jest to
0,50 zł na każdą starą czy młodą (niemowlaki też) głowę. Powinno wystarczyć na zwiększenie bezpiecznego przejścia deptakiem Ks. Ruta.
Mieszkańcy Osiedla nr 2

Str
Str.. 6

INFORMACJE

gazeta gryficka 4.07.2007 r.

VIII sesja Rady Miejskiej w Gryficach
Sesję otworzył przewodniczący
Rady Miejskiej Stanisław Błysz po
stwierdzeniu kworum, przyjęciu
protokołu VII sesji i ustaleniu porządku obrad. Nieoczekiwanie wystąpił Janusz Lubczyński, który
wręczył burmistrzowi Gryfic złoty
medal za zasługi dla Ligi Obrony
Kraju nadany przez Zarząd Główny
w Warszawie. Po miłej ceremonii
sesja potoczyła się wg ustalonego
porządku. Przyjęto uchwały dotyczące: zmiany budżetu i zmiany w
budżecie gminy na 2007 r., w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o przebiegu wykonania budżetu gminy Gryfice za I półrocze roku budżetowego.
Rada Miejska wyraziła zgodę na
rozłożenie na raty należności z tytułu opłat dzierżawy gruntu. Dwie takie prośby wpłynęły do Rady Miejskiej. Uchwalono również Gminny
Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałaniu Narkomanii na
rok 2007. Ale o tym szerzej w następnym numerze gazety. W trzech
przypadkach Rada uchwałą wyraziła zgodę na sprzedaż terenów na
których postawiono garaże.
W wolnych wnioskach radny
Włądysław Gliźniewicz poruszył
temat budowy obwodnicy dla miasta Gryfice. Radny E. Patelak zapytał, dlaczego z ostatniej sesji nie
ukazał się biuletyn informacyjny. W
odpowiedzi przew. Rady Miejskiej

Stanisław Błysz wyjaśnił, że wydanie biuletynu jest dość drogie i
obecnie będzie wydany obejmując
swoją treścią dwie sesje. Przypominamy, że Rada Miejska wyraziła
zgodę na dofinansowanie miesięcznika „Kraina Regi” kwotą roczną 25

ZapowiedŸ czêstszych
wizyt parlamentarzystów
PIS w powiecie gryfickim
2 lipca odwiedził Gryfice Poseł
Prawa i Sprawiedliwości Michał
Jach. Na zainicjonowanym spotkaniu z burmistrzem Gryfic Andrzejem Szczygłem i starostą gryfickim
Kazimierzem Saciem poruszono
istotne dla mieszkańców problemy.
Omówiono m.in. dalsze losy Cukrowni Gryfice S.A. oraz poruszono
sprawę spornej inwestycji firmy
ROLUB Sp. z o.o., polegającej na
budowie chlewni w miejscowości
Łopianów. Budzi ona wiele sprzeciwów ze strony okolicznych mieszkańców, a także organizacji związanych z ochroną środowiska. Burmistrz wyraził swoje zdanie, że jest
przeciwny powyższej inwestycji w
tej lokalizacji. Spotkanie było zaproszeniem do dalszych rozmów i
współpracy władz miasta Gryfic i
powiatu - z partią PIS.
Po rozmowie z Samorządowcami odbyła się krótka konferencja

prasowa Posła z dziennikarzami lokalnych gazet, przy obecności
członków PIS i zaproszonych gości.
Poseł Michał Jach przedstawił
najpierw nowego Pełnomocnika
PIS w powiecie gryfickim - Sławomira Brzozowskiego. Dziennikarze
byli zainteresowani tematyką wcześniejszych rozmów z samorządowcami. Następnie wśród wielu pytań
dziennikarzy poseł Michał Jach
odniósł się do koalicji rządowej,
jako koniecznej do realizacji ważnych zamierzeń rządu dla Polski
oraz ocenił współdziałanie partii w
jej ramach jako dobre, aczkolwiek
nie bez małych wpadek.
Spotkanie z posłem zakończyło
się ciekawą dyskusją z przybyłymi
mieszkańcami na temat aktualnych
wydarzeń społeczno – politycznych
w kraju. Nieukrywane emocje budziły strajki w służbie zdrowia.
Z. Brzozowska

tys. zł w którym na jednej albo dwu
stronach ukazują się informacje z
życia gminy. W przeliczeniu na
miesiące gmina płaci 2 tys. zł za
jedno wydanie. Ile kosztuje wydanie gminnego biuletynu informacyjnego, który mimo wszystko zawiera

więcej stron? Przedstawiciel Ligi
Ochrony Środowiska Edmund Radziwonik zgłosił zagrożenie ekologiczne (smród) jakie stwarza świniarnia i skup bydła, trzody chlewnej na ul. Błonie w Gryficach. I na
tym sesję zakończono.
x

POOL-SPA sp. z.o.o. z siedzibą w Gryficach
informuje, że w związku z planowaną rozbudową fabryki

bêdzie posiada³a nadwy¿ki ziemi z wykopów
wykopów..
Zainteresowanych pozyskaniem tej ziemi prosimy o kontakt
telefoniczny lub osobisty z sekretariatem POOL-SPA
w celu ustalenia warunków - Tel 091 387 77 00 lub 091 387 77 40
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GRYFICKA KRONIKA

Daria Zieliñska

Zdjęcie: Pracownia fotografii artystycznej
„Foto Krystyna”. Zakład fotograficzny, Videofilmowanie
P. Świszczowski, Gryfice, ul. Kościelna 5.
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Maria Ko¿uchowska

Zdjęcie: Pracownia fotografii artystycznej
„Foto Krystyna”. Zakład fotograficzny, Videofilmowanie
P. Świszczowski, Gryfice, ul. Kościelna 5.
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Wystawa IPN „Twarze szczeciñskiej bezpieki”

To z³o mia³o byæ ukryte na zawsze

Na wystawie można zobaczyć
wizerunki funkcjonariuszy wyłącznie z kadry kierowniczej miejscowej bezpieki: Wojewódzkiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Wojewódzkiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej (MO), Urzędu
Bezpieczeństwa (UB) i Służby Bezpieczeństwa (SB).Prezes IPN Janusz Kurtyka, otwierając wystawę,
deklarował, że kierowany przez niego Instytut będzie robił wszystko, by
mechanizmy czynienia zła (a złem
była np. działalność aparatu bezpieczeństwa w okresie PRL-u) pokazywać i udokumentowywać, bo w ten
sposób - jak podkreślił - to, co robi
IPN, trudno będzie podważyć. - To
zło ma banalną twarz funkcjonariuszy, którzy w imieniu Związku Sowieckiego i PZPR rządzili Polakami
(...), inspirowali do zdrady, (...), byli
rzeczywistym kręgosłupem dyktatury komunistycznej w Polsce (...) mówił szef IPN do tłumnie przybyłych szczecinian.
Jak dodał Kurtyka, „to zło miało
być ukryte na zawsze”. - Dziś ci,

Kazimierz Ma³kiewicz
ur. 24.08.1922 r. W UB/SB w
latach 1946-66. 1948-49 – zastępca szefa PUBP w Gryficach.
1949-50 – szef PUBP w Gryficach. Później w Koszalinie,
Gdańsku i Szczecinie.

którymi rządzili, mogą zobaczyć te
twarze - powiedział.
Na wystawie nie zamieszczono
wszystkich fotografii znaczących
funkcjonariuszy bezpieki ze Szczecina, bo np. nie zdołano odnaleźć
teczek osobowych tych osób lub
brakuje zdjęć. Zapewnił natomiast,
że w wydawnictwie, które przygotowuje IPN, a które ma się ukazać za
kilka miesięcy, znajdą się wszyscy
wyżsi rangą funkcjonariusze.
Na wystawie można zobaczyć
zdjęcia m.in. Adama Pietruszki jednego z zabójców ks. Jerzego Popiełuszki, szefa szczecińskiej UB w
czasach stalinowskich Eliasza Kotona czy kierującego szczecińską
bezpieką w stanie wojennym Jarosława Wernikowskiego.
Są także „akcenty” gryfickie.
Pracę bezpieczniacką w Gryficach
ma w swoich życiorysach czterech
pokazanych w katalogu wystawy
pracowników UB/SB – Kazimierz
Małkiewicz, Tadeusz Domagała,
Józef Sojka i Jan Pachla. Dwaj
pierwsi działali w latach 50., dwaj
drudzy do roku 1990, po którym
zostali zwolnieni ze „służby”.
Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim zorganizowano
w kwietniu 1945 roku. Istniał do
lipca 1990 roku. W okresie stalinizmu w jego szeregach służyło około 1200 funkcjonariuszy. W latach
60-tych liczba ta zmalała do około
450 osób, a w czasie stanu wojennego wzrosła do około 750 funkcjonariuszy.
Obraz działań bezpieki jest po-

Tadeusz Domaga³a
ur. 21.06.1915 r. W UB/SB
w latach 1945-72. Szef Urzędu
PUBP w Gryficach w latach
1951-52. Później w Szczecinie.

rażający; posługując się prawem
doprowadzono do skazania na
śmierć ogromną liczbę polskich
patriotów (5 tys. wyroków zostało
wykonanych). Na wzór sowiecki
bezpieka tworzyła sieć obozów, liczącą w 1954 roku 179 obiektów
więziennych różnego typu. Przetrzymywano w nich ponad milion

osób. W jej kartotekach znajdowało
się 5,2 mln nazwisk, czyli około 1/3
dorosłych Polaków. W 1955 roku
liczba agentury wynosiła 72 956
osób. Wśród nich znajdowało się
864 agentów, 67 648 informatorów
i 4444 rezydentów. Warto znać te
liczby, gdy rozmawiamy o najnowszej historii Polski.
(r)

Józef Sojka
Jan Pachla
ur. 21.06.1949 r. W SB w latach 1974-1990. 1985-86 – p.o.
zastępcy szefa RUSW ds. SB w
Gryficach. 1986-90 – zastępca
szefa RUSW ds. SB w Gryficach.
1990 – zwolniony ze służby.

List do redakcji

(SZCZECIN) W drugiej połowie czerwca oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
otworzył wystawę, na której pokazał zdjęcia 80 funkcjonariuszy
pracujących w organach aparatu
bezpieczeństwa. Ekspozycję wystawiono w galerii gotyckiej Zamku Książąt Pomorskich. Na wystawie znalazły się również „akcenty” gryfickie.

ur. 30.06.1939 r. W SB w latach 1967-90. 1983 – zastępca
kierownika komisariatu MO ds.
SB w Gryficach. 1983-85 – zastępca szefa RUSW ds. SB w
Gryficach. 1985-90 zastępca szefa RUSW ds. SB w Kamieniu Pomorskim. 1990 – zwolniony ze
służby.

Felieton na czasie
Jadę droga śmierci –
Gryfice – Świerzno, zatrzymuje się na parkingu
leśnym przed skrzyżowaniem na Niedźwiedziska i
co widzę?:

1. Na skraju parkingu
leży spora pryzma masy bitumicznej jaką drogowcy pokrywają drogi.
2. W obrębie parkingu jest
też krąg betonowy robiący za
śmietnik, ale cały zapełniony
opakowaniami po towarach handlowych, czyja to robota?
Rozmyślając nad powyższym
doszedłem do kilku budujących
wniosków. Skoro prawo jest
ułomne i nie określa co zrobić z
końcówkami masy bitumicznej,
to myślę, że prawo trzeba obejść
np. przez utwardzenie obejścia
gospodarskiego pobliskiego robotom drogowym rolnika, niż
wywalać to do lasu. Trzeba tylko

trochę dobrej woli i udawać, że
nikt nic nie widział i nie słyszał, a
korzyści wynikające z ochrony
środowiska będą wyraźne. Można
też popytać rolników wielkoprodukcyjnych, czy aby już stać ich na
budowę do swoich gospodarstw
dróg utwardzonych. Jeżeli takie zapotrzebowanie w pow. Gryfice już
jest, to można powołać przy RDP
brygady do budowy prywatnych
dróg w ramach Unijnego programu
pt. „podnoszenie na wyższy poziom infrastruktury drogowej obszarów wiejskich pow. Gryfice”.
Wtedy problem „kopców”
masy bitumicznej porzuconej w
Lasach Państwowych zniknie,
gdyż materiał ten „łyknie” w/w
brygada.
Aby powyższe zrealizować,
powiat winien opracować w/w
program i kopnąć się z nim tam,
gdzie trzeba, aby pozyskać część
środków z dotacji unijnych na jego
realizację.
Jan Ciosek
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Debata (ma³o) publiczna
Autorzy projektu:
mgr in¿. architekt Maciej P³otkowiak
dr in¿. Stefan Nowaczyk

Informujemy, ¿e dnia 27
czerwca br. o godz. 17.00
w sali konferencyjnej
Urzêdu Miasta w Gryficach
odby³a siê tzw. debata
publiczna, zwana te¿
konsultacj¹ spo³eczn¹
nad projektem rewitalizacji
Placu Zwyciêstwa.
Inicjatorem spotkania było
SIO Ziemia Gryficka, które - jak
pamiętamy z wyborów samorządowych - do Rady Powiatu wystawiło
19 kandydatów na radnych. A z
grupy tej do Rady Powiatu mandat
zaufania publicznego otrzymały
dwie osoby, które bez rekomendacji SIO Ziemia Gryficka i tak radnymi by zostali.
Tak dzięki temu Stowarzyszeniu dziś Rada Powiatu zdominowana jest przez ludzi z Trzebiatowa.
Ale to tak na marginesie, bo nie
bardzo wiadomo czy właśnie to
Stowarzyszenie ma upoważnienie
społeczne do decydowania o tym,
jak będą wyglądały Gryfice za lat
parę.
Na debatę przyszło około 40
osób, w tym 10-12 nie związanych
ze Stowarzyszeniem. Zebranie zagaił p. Janusz Nowak mówiąc między innymi, że takie spotkania z
mieszkańcami będą cykliczne np.
co kwartał i tematyczne, by społeczeństwo mogło wyrazić swoje
uwagi dotyczące problemów zago-

spodarowania miasta. Ze swojego,
jak mniemam, sprzętu audiowizualnego na ekran rzucił projekt przebudowy Placu Zwycięstwa i głos
oddał włodarzowi miasta. Burmistrz Andrzej Szczygieł wspomniał o już dokonanej w Gryficach
rewitalizacji i przedstawił swoje
zarządzenie, w którym wyznacza
na pełnomocnika ds. opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gryfice mgr inż.

Wierzchowski – dyr. TBS Sp. z
o.o., Ryszard Chmielowicz –
przedstawiciel Urzędu Miejskiego,
Stanisław Błysz – Przew. Rady
Miejskiej, Władysława Łebedyńska – radna Rady Miejskiej, Joanna
Ruta – radna Rady Miejskiej,
Krzysztof Tokarczyk – wice przew.
Rady Miejskiej. Zadaniem zespołu
jest wypracowanie założeń i działań do utworzenia dokumentu pn.
„Lokalny Program Rewitalizacji

Mgr. in¿. arch. Maciej P³atkowiak, dr. in¿. Stefan Nowaczyk
Mirosława Tyburskiego, który będzie pełnił funkcje koordynatora
zespołu zadaniowego. W skład zespołu wchodzą: Roman Łobożewicz – dyr. Zespołu Placówek
Oświatowych, Jacek Zdancewicz –
dyr. ZGK w Gryficach, Tadeusz

dla miasta Gryfice”, który będzie
przygotowywany od 19 września
2007 r.
Projekt zabudowy Placu Zwycięstwa to przesunięcie pomnika,
zlikwidowanie topornej fontanny i
wyłożenie placu kostką granitową

i przemiennie bazaltową w formie
kół. Wiele kół ze spadkiem do środka, gdzie , jak powiedział burmistrz,
będzie malutka fontanna. Tak wygląda projekt, reszta to wyobraźnia
zespołu albo społeczeństwa.
Np. pan Krzysztof Aniko widzi
Plac Zwycięstwa, jak serce miasta
tętniące życiem, gdzie fontanna
piękna i oświetlona, gdzie znajdą
się miejsca dla kawiarenek, herbaciarni, ogródków piwnych itd. Kto
inny mówi, że trzeba postawić pomnik dla żołnierza radzieckiego i
polskiego.
Dyr. SP 4 Jerzy Kołodziejczak
zauważa brak zieleni i sugeruje
nowe nasadzenia między istniejącymi lipami, co byłoby istotne dla
następnych pokoleń. I ma rację.
Jest też głos młodego pokolenia z
formacji „Niezależni”, otóż p. Ewa
Kowalczykowska proponuje rozpisanie konkursu plastycznego w szkołach
na zagospodarowanie Placu Zwycięstwa i też ma rację, nawet 100 proc.
Dlaczego? To proste, w Gryficach
mamy Liceum Plastyczne, Licea
Ogólnokształcące i Gimnazja, są też
kl. VI w SP 3 i 4. To właśnie ta młodzież powinna starszemu pokoleniu
pokazać, jak chcą widzieć Plac Zwycięstwa. Konkurs zmobilizowałby też
rodziców, bo przecież pobudzi dyskusje w gronie rodzinnym i wizyty na
Placu Zwycięstwa. Społeczeństwo
musi też zobaczyć projekt na planszach rozmieszczonych np. w gablotach GDK czy Urzędu Miejskiego.
Dopiero wtedy będzie można mówić,
że społeczeństwo tak chciało.
m
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Wa¿¹ siê losy
dyrektor ARiMR

(REGION) Już od dłuższego czasu trwają rozważania nad dalszym
losem pochodzącej z Łobza dyrektor
szczecińskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Haliny Szymańskiej. Ze stanowiska chce ją odwołać Samoobrona.
Spekulacje zaczęły się po tym, jak
w maju br. nowym prezesem ARiMR
został Janusz Osuch, rekomendowany
na to stanowisko przez wicepremiera
Andrzeja Leppera i minister Zytę Gilowską. Sam Osuch jest bezpartyjny i
wcześniej był urzędnikiem Państwowego Zasobu Kadr. Jednak zdecydował
się na odwołanie zarówno Haliny Szy-

mańskiej, jak i szefa szczecińskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnej
Stanisława Stępnia. Musiał jednak o
zgodę zapytać sejmik, w którym Szymańska jest radną, oraz radę powiatu
pyrzyckiego, której Stępień jest przewodniczącym.
Na odwołanie Szymańskiej naciskała szczecińska Samoobrona i jej radni w sejmiku. Jeden z nich w Telewizji
Szczecińskiej zarzucał Szymańskiej, że
zatrudnia ludzi z SLD. Radni PiS i PSL
w sejmiku przygotowali projekt uchwały sprzeciwiającej się odwołaniu Szymańskiej. Jednak został odrzucony głosami PO, LiD i Samoobrony (stosunkiem 10:16). To, że radni odrzucili
sprzeciw nie oznacza jednocześnie, że
wyrazili zgodę na jej odwołanie, bo takiej uchwały nie głosowali.
Jednak prezes ARiMR może odwołać dyrektora oddziału bez opinii
sejmiku, ale w takim przypadku ten
może odwołać się do sądu pracy. Czy
tak się to skończy w przypadku Szymańskiej, dowiemy się prawdopodobnie w najbliższych dniach, bo - jak
poinformował wczorajszy Kurier
Szczeciński - dzisiaj Szymańska ma
stawić się u prezesa wraz z kierownikiem polickiego oddziału Agencji
Markiem Kalkowskim. Zdaniem Kuriera – to on jest typowany na jej następcę.
(r)

“HISTORIA KO£EM SIÊ TOCZY
- JAZDA NA BYLE CZYM “
Felieton na czasie

Pisa³em ju¿ o chlewni „Duñczyka”
List do redakcji

Piszę o potrzebie nowelizacji ustawy dopuszczającej
hodowlę wielkoprodukcyjną
zwierząt rzeźnych w naszym
kraju. Nowelizacja winna
nakładać na inwestora bezwzględny obowiązek wybudowania w pierwszej kolejności oczyszczalni ścieków
poprodukcyjnych (gnojowica) przetwarzając ją na
czystą wodę i stały granulat
nawozowy, oraz zainstalowania
systemu filtracyjnego smrodu
produkcyjnego. Po spełnieniu
tych warunków można wydać pozwolenie na budowę chlewni do
tuczu trzody. Konieczne jest też
uregulowanie cen rynku mięsa w
jego obrocie i tak:
1. Cena kontraktacyjna skupu żywca za 1 kg pomniejszonego
o 25 % wagi winna wynosić ca 8
zł i 40 gr.

2. Zakłady przetwórstwa
mięsnego doliczają swoją marżę
na poziomie x 150% tj. 8,40 x
150% = 12,60 średnia cena hurtowa wyrobów gotowych do dalszego obrotu.
3. Detal nalicza swoja marżę
na poziomie ca 150% tj. 12,60 x
150% = 18,90 jako średnią cenę
detaliczną z tym, że detal może
stracić na przeterminowaniu się
towarów, ale i tak powinien wyjść
na swoje.
Najwięcej po kieszeni dostanie konsument, gdyż jego dochody nie zostały jeszcze podwyższone do średnich zarobków w
Unii. Ale i na to jest rada: można
zredukować spożycie wyrobów
mięsnych np. o połowę i w to
miejsce wprowadzić dietę owocowo - warzywną, a to dla zdrowia i lepszego samopoczucia.
Smacznego. Jan Ciosek

Trzebiatowski Ośrodek Kultury
ogłasza konkurs “Historia kołem się
toczy – jazda na byle czym”, który
odbędzie się 28 lipca 2007r o godzinie 18.00 na Rynku w Trzebiatowie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnicy konkursu projektują, wykonują i prezentują oryginalne pojazdy, z elementami historycznymi(co będzie dodatkowo
punktowane) wykonane
na własny koszt.
2. Do konkursu
będą dopuszczone
wyłącznie pojazdy o napędzie
nożnym, pchane
lub ciągnięte. Nie
wolno montować
napędu mechanicznego.
3. Prezentacja
pojazdów odbędzie
się przy Ratuszu.
Uczestnicy muszą uwzględnić szerokość jezdni (ok. 10m.) aby
pojazd swobodnie mógł zawracać.
4. W konkursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne lub zespoły ( max do czterech osób). Mile wi-

dziane pojazdy rodzinne.
5. Do konkursu przystępują
osoby powyżej 10 roku życia.
6. Organizator przewiduje wystawę pojazdów po zakończeniu
konkursu na dziedzińcu Pałacu.
7. Podczas konkursu pojazd
musi mieć umieszczony w widocznym miejscu numer startowy, wydany przez organizatora.
8. Zgłoszenia indywidualne
lub zespołowe należy składać osobiście do 28 lipca 2007r, do godziny
16.00 w Trzebiatowskim Ośrodku
Kultury ul.Wojska Polskiego 67,
I piętro – pokój instruktorów.
Szczegółowe
informacje można uzyskać pod
numerem telefonu
3872614.
9. Pojazdy oceniać będzie jury, które pod uwagę będzie
brało:
- pomysł projektu
- prezentację
- elementy historyczne.
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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
Q Szczecin centrum 69 mkw, ładnie
wykonana adaptacja poddasza sprzedam lub wynajmę. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589

Q Zamienię mieszkanie dwupokojowe własnościowe na kawalerkę z
rozliczeniem lub kupię kawalerkę
(Gryfice, Trzebiatów). Tel 091 384
48 64

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

NIERUCHOMOŒCI

Q Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

Q Pilnie kupię mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w Łobzie, parter drugie piętro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40
Q Poszukuje do wynajęcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

INNE

Q Sprzedaż używanych urządzeń
gastronomicznych (chłodziarki, zamrażarki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel 091 392 16 07, 0
601 587 438.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel 091
392 16 07. 0601 587 438.
Q Sprzedam drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tel 502 649 119.
Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Q Sprzedam Seat Ibiza rocznik
1993, nowy model 5-dzwiowy, pojemność 1,3, benzyna, kolor zielony, cena 3800 zł + opłaty. Tel. 0697
424 727.
Q Sprzedam Opel Vectra 1,6 rod
produkcji 1996, ABC 2x AiR BAG,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, niebieski metalik. Cena 9000
+ opłaty. Tel 0697 424 727.

Q Sprzedam VW Golf F3 Combi 1.8,
benzyna rok 09.1994, autoalarm,
centralny zamek, elektryczne szyby
- lusterka - szyberdach, 2x AiRBAG,
radio CD, wspomaganie kierownicy,
zarejestrowany w kraju. Cena 9000
zł do negocjacji. Tel. 511 214 087.

Q Firma w Świnoujściu zatrudni na
sezon magazyniera i kierowcę. Tel
600 262 279
Q Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne naprawy wykona „Złota Rączka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

US£UGI
Q PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143
Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.
Q Domy od 40 tys. zł, technologia
modułowa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

Q Łobez - wynajmę lokal usługowo
handlowy 60 mkw. Tel 600 265 547.
Q Kupię działkę budowlaną na terenie Łobza. Tel. 668 474 220

QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.

Q Sprzedam działkę budowlaną ul.
Chopina. Tel. 663 768 461

QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Q Poszukuję w Gryficach i Łobzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzież dziecięcą. Tel 091 392 23
21, 696 399 244.
Q Sprzedam mieszkanie narożne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084
Q Domy od 40 tys. zł, technologia
modułowa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

INNE
QElektryk z uprawnieniami przystąpi do robót zleconych. Tel. 696 757
393.

QKupię grunty rolne. Tel. 692 883
670

Reklama w gazecie
091 39 73 730

SPORT
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Historii SPARTY ci¹g dalszy...

I-ligowa Cracovia w Gryficach wygrywa ze Spart¹ 4:3

Jerzy Gitalewicz
W 1964 roku na obóz kondycyjny do Kołobrzegu zawitała owiana
I-ligową legendą, zajmująca IV
miejsce w tabeli, Cracovia – Pany!
To najstarszy klub polski i mogę
powiedzieć, że najlepszy technicznie. Miał wtedy w swoim zespole
Krzysztofa Hausnera, Janusza Kowalika oraz mojego anioła stróża
Andrzeja Rewilaka.
Pojechałem z trenerem panem
Trojanowskim do Kołobrzegu zamówić mecz. Trener Cracovii jak się
dowiedział, że gramy w B klasie, to
nie chciał z nami rozmawiać, polecał

nam drugą drużynę. Jak mu powiedzieliśmy, że wygraliśmy z Lechią
Gdańsk, to zgodził się za 5 tysięcy
złotych rozegrać mecz w Gryficach.
Pod stadion zajechał biały autokar z czerwonymi literami CRACOVIA. Na stadionie komplet widzów.
Któż by nie chciał zobaczyć „pasiaków” w akcji, tak zasłużonego klubu (niedawno obchodził 101 rocznicę powstania).
Była piękna, słoneczna pogoda.
Cracovia wybiegła pierwsza na boisko przy aplauzie kibiców. Mecz
rozpoczął się i Sparta jak zwykle zaczęła grę skrzydłami. Co chwilę
byłem „zatrudniany” długimi podaniami przez Jurka Szałka. Po jednej
z takich wrzutek przechodząc Rewilaka kątem oka dostrzegłem Jana
Sowińskiego i szybko dośrodkowałem. Ten zawodnik takich okazji nie
zwykł marnować i płaskim strzałem
ulokował piłkę w bramce Cracovii

bronionej przez Henryka Stroniarza. 1:0 dla Sparty i na trybunie szał
radości.
Przed samą przerwą sędzia dyktuje nam rzut karny, który Kowalik
zamienia na gola i jest 1:1.
Po przerwie Sparta zobaczyła,
że nie taki diabeł straszny jak go
malują odważniej ruszyła do ataku.
Leon Tomicki pięknie centruje a ja
w pełnym biegu głową umieszczam
piłkę w siatce Cracovii. 2:1 i wybuch radości na trybunach. To nam
dodaje animuszu. W 65 min. puściłem Tadka „Kwiatka” w uliczkę i
było już 3:1!
To już było za dużo dla Cracovii. Kowalik pokazał lwi pazur. W
70 min. pięknym strzałem z woleja
zmienia wynik na 3:2. Minuty uciekają i sensacja wisi w powietrzu.
Następny rajd Kowalika kończy się
pięknym strzałem pod poprzeczkę i
robi się 3:3.

Cofnęliśmy się do obrony, aby
zachować twarz i utrzymać wynik.
Kowalik znów zaczął szaleć i w 88
min. pięknym strzałem w samo
okienko pada czwarta bramka dla
Cracovii, ale piłki nie ma w bramce!
Sędzia podchodzi do brami i okazuje się, że strzał był tak silny, że pękła
siatka.
W taki oto sposób B-klasowa
Sparta przegrywa z Cracovią 3:4.
Wyróżniający się zawodnicy
Cracovii to Janusz Kowalik,
Krzysztof Hausner, Andrzej Rawilak. W drużynie Sparty: J. Sowiński,
T. Kwiatkowski, L. Tomicki, J. Szałek, J. Bogdanowski, S. Paczewski
oraz S. Walkowiak.
Tak po raz pierwszy w życiu kibice z Gryfic zobaczyli najstarszy
klub polski Cracovię z Krakowa.
Ze sportowym pozdrowieniem
Jerzy Gitalewicz

„Mokasyn” - debiut z przeszkodami
Koniec czerwca był bardzo
udany dla zawodników Mokasyna Płoty. Po udanym starcie Aleksandry Kusajdy, Joanny Bątkiewicz, Tomka Rakieja i Małgorzaty Ostrowskiej w XIII Letnich
Igrzyskach LZS, powody do zadowolenia trenerom i kibicom dali
również inni zawodnicy.
Wśród zawodnikach klubu na
największą gwiazdę wyrasta obecnie Dawid Wysocki. Po bardzo udanym starcie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w biegach przełajowych (12 miejsce w kraju), nadszedł czas na starty na bieżni. Po
kwalifikacjach okazało się, że w tym
sezonie wśród juniorów młodszych
Dawid ma 20 czas w Polsce na
3000m i weźmie udział w zawodach
na szczeblu centralnym, które w tym
roku odbędą się w dniach 27-29 lipca w Koszalinie. Z pewnością dopingiem płotowskiego zawodnika
będzie wspierała liczna grupa kibiców z Płotów, która liczy na udany
start i wysokie miejsce.
W ostatnim czasie Dawid zaliczył również pierwszy w życiu start
na dystansie 2000m z przeszkodami. Debiut wypadł nieźle (czas:
6.29.14). Gdyby nie błędy techniczne (w momencie pokonywania rowu
z wodą Dawid mylił dyscypliny
sportu udając skoczka do wody) z
pewnością uzyskany wynik byłby o
kilka sekund lepszy i już w debiucie
na tym dystansie dałby mu również
kwalifikację do Mistrzostw Polski
juniorów młodszych. Jak powiedział trener Dawida, Szymon Kec-

ler: „do Bogusława Mamińskiego
naszemu zawodnikowi jeszcze trochę brakuje, ale wszystko przed
nim”. Teraz start w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży i czas na
zasłużone wakacje. Jak zwykle zawodnicy Mokasyna spędzą je niezwykle pracowicie. W sierpniu planowany jest obóz treningowy w
górach, na którym będzie szlifowana forma na drugą część sezonu.
W ostatnim czasie bardzo dobrze prezentuje się również Klaudia
Kulesza, która, jak podał Zachodniopomorski Związek Lekkoatletyki awansowała do kadry wojewódz-

kiej młodzików. Przypomnieć tutaj
należy, że kilka lat temu zawodniczka ta była wicemistrzynią województwa w biegach przełajowych i po kilku miesiącach słabszej
dyspozycji wraca do swojej normalnej formy.
Klaudia, obok Małgorzaty
Ostrowskiej, jest najbardziej utytułowaną zawodniczką klubu i jeżeli będzie solidnie trenowała
może osiągnąć co najmniej takie
wyniki jak starsza koleżanka, która w dniach 26-28 czerwca startowała ze zmiennym szczęściem w
Mistrzostwach Polski Juniorów w

Białej Podlaskiej. W biegu na
3000 m zajęła niezłe 16 miejsce,
ale czas, który osiągnęła, był dużo
słabszy od rekordu życiowego.
Mistrzynią Polski została Karolina Waszak z Barnima Goleniów.
Dwa dni później Małgosia wystartowała w biegu na 5000 m i tutaj
pobiegła bardzo dobrze, poprawiając „życiówkę”, ale zajęła dopiero 25 miejsce. Cieszy fakt
udziału zawodniczki w Mistrzostwach Polski i miejmy nadzieję,
że to nie było ostatnie słowo płotczanki w zawodach na szczeblu
centralnym.
TheFrog

STREETBALL W NOWOGARDZIE

Gryficzanie te¿ tam byli
30 czerwca w Nowogardzie,
po raz pierwszy na Placu Wolności, odbył się kolejny turniej koszykówki ulicznej.
Mimo nienajlepszej pogody do
rywalizacji zgłosiło się prawie 20
zespołów z Gryfic, Stargardu i Nowogardu, z których utworzono trzy
kategorie wiekowe. W kategorii
dziewcząt zwyciężył zespół ELAN
VITAL, drugi był BLUE TEAM, a
trzeci TABULA RAZA. W kategorii gimnazja pierwsze miejsce STR
8, drugie HOLIDAY, a trzecie COFNIJMY SIĘ. W kategorii OPEN,
zwyciężył zespół BRACIA RYSIA,

drugi GRAJOM, a trzeci PĘDZĄCY PO BROWAR. Impreza ta mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu ze strony Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie, oraz pomocy sponsorów, którym pragniemy serdecznie podziękować, za wkład finansowy i rzeczowy. Specjalne podziękowania kierujemy na ręce
dyrektora ZSO w Nowogardzie,
pana Leszka Beceli, za udostępnienie koszy do gry, oraz panu Janowi
Bąkowi za ich transport.
Zawody, bardzo sprawnie i
obiektywnie sędziowała, bardzo
doświadczona para sędziowska, w

osobach, pana Ryszarda Jabłońskiego - sędzia międzynarodowy oraz
Czesława Kamizelicha - sędziego II
klasy.
Organizatorami imprezy było
ognisko TKKF „WODNIAK” oraz
UKS „TRÓJKA” NIEBIESKA
TEAM NOWOGARD. Trud organizacyjny włożony w przygotowanie imprezy na Placu Wolności, był
nagrodzony, dużym zainteresowaniem koszykówką, oraz świetną atmosferą podczas imprezy (mimo
słabej pogody),co świadczy o potrzebie organizowania podobnych
AN
imprez w przyszłości.
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Bioenergoterapeuta z £obza przywraca ludziom zdrowie

Energia zatacza coraz szersze krêgi
Profilaktyka stanowi najsku- przeciwbólowych, cała noga była
teczniejszą formę walki z choroba- obolała powyżej kolana, wytwomi, włącznie z chorobami nowotwo- rzył się guz wielkości kurzego jaja
rowymi. W przypadkach, gdzie me- i on zniknął natychmiast. Żurowdycyna konwencjonalna jest bez- ski powiedział, że już przestał uciradna, chorzy szukają pomocy w skać tętnice, wróciło krążenie w
medycynie niekonwencjonalnej i nodze, cofał się stan zapalny. Pan
często ją znajdują, czego dowodem Żurowski nie brał od nas pienięsą między innymi niżej przytoczone dzy, chyba też czuł, że jest nam
bardzo ciężko. - mówi.
przykłady.
Pacjentka z GryPani Wioleta
fic była u ŻurowWaga do Pana Ryskiego kilka razy,
szarda Żurowskiedokładnie nie pago przyjechała z
mięta. Lekarze popobliskiej miejwiedzieli, że dla niej
scowości Bełczna,
nie ma ratunku. Orszukając ratunku
ganizm był już tak
dla dwuletniego
wyczerpany chodziecka. Pani Wiorobą nowotworową,
leta szukała pomoże o własnych siłach
cy u najlepszych
nie była w stanie
specjalistów, przewejść do gabinetu.
żywaliśmy z męPo seansach bóle
żem koszmar, kiezniknęły, przestała
dy w nocy dziecko
przyjmować leki
dostało duszności,
przeciwbólowe –
traciło przytommorfinę, tramal.
ność, karetką re- Rany się wygoanimacyjną było
iły, było ogromne
często wożone do
zaskoczenie lekaKliniki w Szczeci- Pani Wioleta Waga
rzy, gdy okazało się,
nie, trwało to od
że nie ma komórek
roku. Wiem, że lerakowych, a terapii
karze
robili
wszystko co możżadnej nie przechodziłam, bo się nie
liwe, ale poprawy
kwalifikowałam.
nie było. Łukaszek
Bardzo dziękuję za
od roku więcej
uratowane życie.czasu spędził w
mówi.
szpitalu, niż w
Boimy się wszydomu. Już po
scy raka. W popierwszej wizycie
wszechnej bozniknęły objawy,
wiem opinii
byłam dwa razy. Pan Dariusz Waga
uznaje się go
Dziecko pierwszy
za
chorobę
raz od roku jest
uśmiechnięte, radosne. Byłam dwa prawie niemożliwą do wylemiesiące temu, chcę dopowiedzieć, czenia. I właśnie te nasze
gdy pan Żurowski wykonywał se- lęki, brak wiary w możliwość
ans, trzymałam dziecko na kola- wyzdrowienia są główną
nach, przeze mnie przeszedł także przeszkodą utrudniającą
dziwny dreszcz, prąd, pomyślałam, jego pokonanie - mówi
że to jest energia. Gdy wróciłam do Żurowski. - Przecież jest
domu przestał mnie boleć kręgo- tyle przykładów przytosłup, na który cierpiałam od lat, nie czonych w Pańskiej gazecie
spałam nocami.
w poprzednich artykułach udaGdy byliśmy drugi raz pan nej walki z rakiem, gdzie lekarze
Żurowski zapytał się, czy to mój onkolodzy zakończyli leczenie,
mąż czeka w poczekalni, mówię że warto więc z tych doświadczeń
tak, widocznie zauważył, że coś mu skorzystać. Energia zawsze dziadolega, poprosił go do gabinetu i ła na odbiorcę, nawet jeżeli jej
zbliżył ręce, trwało to chyba ze 20 efekty nie są natychmiast zauwasekund i powiedział, że już jest do- żalne. U niektórych ludzi pozybrze. To jest jak cud, bo mąż od 2 tywne zmiany stają się widoczmiesięcy był na zwolnieniu lekar- ne z upływem czasu, podczas
skim, nie mógł chodzić, w nocy gdy u innych zmiany zachodzą
spać, mimo przyjmowania leków natychmiast i mają charakter trwały,

twierdzi Żurowski. Potwierdze- temu przeciętna długość życia wyniem tych słów są osoby, do których nosiła 20-30 lat. Ludzie umierali
zadzwoniłem po 4-5 latach od mo- najczęściej na choroby zakaźne.
mentu, gdy byli u Żurowskiego.
Szerzeniu się chorób zakaźnych zaPani Walasik z Łobza przyszła z pobiegła przede wszystkim poprasynem do Żurowskiego także szuka- wa higienicznych warunków życia,
jąc pomocy dla swojego
15-letniego syna. Syn
rano obudził się i okazało
się, że nie może stanąć na
nogi, przy tym wystąpił
silny ból, brak czucia, został przewieziony karetką
do szpitala w Szczecinie.
Został przyjęty jako pacjent nie chodzący, po
dwóch tygodniach pobytu
w szpitalu został wypisany ze stwierdzeniem ustąpienia objawów patologicznych. Po kilku dniach
syn Grzegorz znów zaczął
odczuwać bóle, nie mógł
chodzić, więc przyszliśmy do pana Żurowskiego. Po seansie wszystko
ustąpiło. Minęły już prawie 3 miesiące i syn czuje
się dobrze. Mąż pani Beaty - Marek - miał problemy z kręgosłupem i nie
mógł się poruszać i teraz
jest dobrze. Przez ręce
bioenergoterapeuty przepływa naturalny strumień
życiowej energii, przywraca równowagę w ciele
drugiej osoby, gdy
ta energia jest
zrównoważona
i
przepływa
swobodnie w
sposób
natural- Grzegorz Walasik
n y ,
człowiek odczuwa zwłaszcza ucywilizowanie ścieków
spokój, zdrowie, i zapewnienie ludziom czystej, niez a d o w o l e n i e . skażonej wody do picia i mycia.
Odczucia
tej Nie lekarstwa, nie operacje chirurenergii są delikat- gów, lecz inżynieria sanitarna done, słabo wyczu- prowadziła do wydłużenia ludzkiewalne, co nie go życia. Przedstawione przykłady
oznacza, że jej są tylko cząstką uzdrowień jakie
nie ma. Bioener- mają miejsce, bardziej zależało mi
goterapeuta działa na zagadnieniach związanych z
holistycznie, czyli cało- działaniem uzdrawiającej energii.
ściowo, organizm kieruje Prawie każdy człowiek chciałby
ją tam, gdzie jest najbar- żyć w najlepszym zdrowiu jak najdziej potrzebna. Tak naj- dłużej i wreszcie bezboleśnie odprościej można sobie wy- dać ducha, skoro jest to nieuniknioobrazić działanie energii.
ne. - mówi Żurowski.
(r)
– Jak zauważyłem na
Bioenergoterapeuta Ryszard
wstępie, zdrowie zawdzię- Żurowski przyjmuje w Łobzie, Plac
czamy nie medycynie, któ- Spółdzielców 3a w środę, czwartek
ra leczy, tylko profilaktyce, i sobotę od godz. 9.00, tel. 091 397
higienie. Jeszcze 200 lat 64 60, kom. 693 089 092.
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Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 13 czerwca 2007
roku sygn. akt IIK 128/07 skazał
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Andrzeja Pflaum

ur. 30.01.1941 roku na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z
obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym na okres 3 lat, orzeczono podanie wyroku do
publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w lokalnej prasie –
za przestępstwo z art. 178 a par. 2 kk polegające na tym, że dnia 20
lutego 2007 r. o godz. 14.00 w miejscowości Karnice na ul. Szkolnej
powiatu gryfickiego kierował rowerem po drodze publicznej w ruchu
lądowym posiadając w wydychanym powietrzu alkohol dążący do
stężenia 0,79 mg/dm.

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 18.06.2007 r. sygn.
akt VI K 408/07 wymierzył

Stanisławowi Kosmali

łączną karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych ustalając
wysokość jednej stawki grzywny na kwotę 20,00 zł; orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu
lądowym na okres 1 roku; orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie w „Gazecie Gryfickiej”; na poczet kary
grzywny zaliczył okres zatrzymania oskarżonego od dnia 17 czerwca
2007 r. do dnia 18 czerwca 2007 r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym
grzywny za czyn z art. 178 a par. 2 kk polegający na tym, że w dniu 17
czerwca 2007 r. o godz. 6.00 na trasie Rewal – Lędzin powiatu gryfickiego kierował rowerem po drodze publicznej posiadając w wydychanym powietrzu alkohol prowadzący do stężenia 0,73 mg/l i 0,71 mg/
l oraz o czyn z art. 226 par. 1 kk polegający na tym, że w tym samym
miejscu i czasie podczas prawnie podjętych czynności służbowych
przez funkcjonariuszy Policji znieważył ich słowami powszechnie
uznanymi za obelżywe.

NAGRODA
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Poprawne rozwiązania krzyżówki należy przysyłać
na adres redakcji: Gryfice ul. Wałowa 8/7.
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20.06.2007r.
Godz 8:45 Płoty, ul. Nowogardzka – złamane drzewo na cmentarzu. Działania straży polegały na
usunięciu drzewa, które zagrażało przechodniom i groziło zniszczeniem nagrobków. Ze względu na
problemy z dojazdem, trudnościami w ustawieniu podnośnika, działania trwały około 10 godz. W usunięciu zdarzenia brały udział OSP
Płoty oraz JRG Gryfice.
Godz.12:45
Gryfice,
ul.
Łąkowa - strażacy JRG Gryfice
pomagali ratownikom medycznym
w transporcie chorej osoby do karetki pogotowia.
22.06.2007r.
Godz. 13.10 Gryfice, ul.
Łąkowa - pomoc w transporcie sanitarnym, we wniesieniu chorej do
mieszkania.
Godz. 15.19 Gryfice, ul. J. Dąbskiego – kolizja drogowa. Najechanie na tył. 1 osoba poszkodowana.
Godz. 20:06 Baszewice – pożar
w mieszkaniu. Pożar został ugaszony przed przybyciem straży. Działania straży polegały na przewietrzeniu mieszkania. W działaniach
udział brał zastęp PSP Gryfice.
Godz. 21:44 Mrzeżyno, ul. Kołobrzeska - pożar gałęzi. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP
Mrzeżyno.
23.06.2007r.
Godz. 16.05 Smolęcin – zabezpieczenie imprezy masowej. JRG
Gryfice, OSP Niechorze.
Godz. 16.57 Rybokarty – zalana
piwnica. OSP Rybokarty.
Godz. 19.55 Pobierowo – szerszenie w kempingu. OSP Niechorze.
Godz. 21.48. Zaleszczyce - konar drzewa na jezdni. JRG Gryfice.
24.06.2007r.
Godz. 20:20 Rzęskowo – szerszenie na strychu w budynku mieszkalnym. JRG Gryfice.
26.06.2007r.:
Godz. 14.14 Kukań – pożar stodoły (z inwentarzem) od uderzenia
pioruna. Ugaszono w zarodku.
Przez OSP Kukań i JRG Gryfice.
Godz. 20:08 trasa Gryfice –
Sokołów drzewo na drodze. Powalone drzewo usunął zastęp PSP
Gryfice.
27. 06.2007r.
Godz. 02:30 Baszewice – drzewo na drodze. Powalone drzewo
usunął zastęp PSP Gryfice.

STRA¯ PO¯ARNA

Godz. 13:50 Niechorze ul. Polna
– drzewo na drodze. Powalone drzewo usunął zastęp OSP Niechorze
Godz. 13:54 Zielin – Dwa drzewa powalone na drodze. Powalone
drzewa usunęły dwa zastęp PSP
Gryfice
Godz. 17:33 Pobierowo ul. Słowackiego – Drzewo powalone na
drodze. Powalone drzewo usunął
zastęp OSP Pobierowo.
Godz. 20:20 Pobierowo ul. Graniczna - pochylone drzewo. W działaniach brał udział zastęp z OSP Pobierowo.
Godz. 21:20 Wyszogóra - Drzewo powalone na drodze. Powalone
drzewo usunął zastęp OSP Płoty
Godz.. 21:44 Niechorze ul.
Szczecińska - Drzewo powalone na
drodze. Powalone drzewo usunął
zastęp OSP Niechorze.
Godz. 21:35 Rewal ul. Radosna
– Drzewo powalone na budynek
ośrodka. Powalone drzewo usunął
zastęp OSP Niechorze i OSP Pobierowo
Godz. 22:11 Lisowo Drzewo
powalone na drodze. Powalone
drzewo usunął zastęp OSP Płoty
Godz.22:54 Niechorze ul. Trzebiatowska - Drzewo powalone na
drodze. Powalone drzewo usunął
zastęp OSP Niechorze.
Godz. 22:05 Łukęcin - Drzewo
powalone na drodze. Powalone
drzewo usunął zastęp OSP Pobierowo.
Godz. 23:07 Rewal ul. Wesoła –
Człowiek przygnieciony przez
drzewo. W działaniach brał udział
zastęp z OSP Niechorze
Godz. 22:35 Pobierowo ul.
Grunwaldzka - Drzewo powalone
na drodze. Powalone drzewo usunął
zastęp OSP Pobierowo.
Godz. 23:43 Mrzeżyno ul. Nadmorska – Zagrożony od wichury
obóz pod namiotami w terenie zadrzewionym. Dzieci w wieku powyżej 10 lat w liczbie około 140 osób
ewakuowano do pobliskiego ośrodka wczasowego. Zabezpieczono
sprzęt i wyposażenie obozowiska.
W działaniach brał udział zastęp z
OSP Mrzeżyno.
28.06.2007 r.
Godz. 00:38 Rewal ul. Brzozowa - Drzewo powalone na drodze.
Powalone drzewo usunął zastęp
OSP Niechorze.
Godz. 01:48 Pobierowo ul. Ciechanowska - Drzewo powalone na
drodze. Powalone drzewo usunął
zastęp OSP Pobierowo.
Godz.08:05 Mrzeżyno ul. Kołobrzeska – nadłamany konar drzewa.
W działaniach brał udział zastęp z
OSP Mrzeżyno.

Godz.08:06 Niechorze ul. Śląska - nadłamany konar drzewa. W
działaniach brał udział zastęp z OSP
Niechorze.
Godz.09:20 Rogowo-Dźwirzyno – nadłamane konary drzew na
drodze. W działaniach brał udział
zastęp z OSP Mrzeżyno.
Godz.09:21 Pobierowo ul.
Grunwaldzka – nadłamane konary
drzew. W działaniach brały udział
zastępy z PSP Gryfice oraz OSP
Pobierowo.
Godz.09:30 Lędzin Gm. Karnice – nadłamany konar drzewa. W
działaniach brał udział zastęp z OSP
Skrobotowo.
Godz.09:53 Rogowo gm. Trzebiatów – pochylone drzewo. W
działaniach brał udział zastęp z OSP
Mrzeżyno.
Godz.10:55 Mrzeżyno ul. Tysiąclecia – złamane drzewa. W działaniach brał udział zastęp z OSP
Mrzeżyno.
Godz.11:28 Niechorze ul. Śląska – konar drzewa. W działaniach
brał udział zastęp z OSP Niechorze.
Godz.11:54 Niechorze ul.
Bursztynowa – konary drzew. W
działaniach brał udział zastęp z OSP
Niechorze.
Godz. 12:38 Pobierowo ul. Karola Borki – gniazdo szerszeni. W
działaniach brał udział zastęp z OSP
Pobierowo.
Godz. 12:45 Rogowo Gm. Trzebiatów – pochylone drzewo. W
działaniach brał udział zastęp z OSP
Trzebiatów.
Godz. 12:45 Niechorze ul. Trzebiatowska – połamane drzewa. W
działaniach brał udział zastęp z PSP
Gryfice oraz z OSP Niechorze.
Godz. 14:05 Pogorzelica ul.
Wrzosowa – drzewo na jezdni. W
działaniach brał udział zastęp z PSP
Gryfice oraz OSP Niechorze.
Godz. 14:37 Niechorze ul. Leśna – konar drzewa. W działaniach
brał udział zastęp z PSP Gryfice
oraz OSP Niechorze.
Godz.15:14 droga Jaromin-Siemidarżno – drzewo na drodze. W
działaniach brał udział zastęp z OSP
Trzebiatów.
Godz. 15:16 Niechorze ul. Wolska – konar drzewa. W działaniach
brał udział zastęp z PSP Gryfic oraz
OSP Niechorze.
Godz.15:19 Mrzeżyno ul. Śliska – konar drzewa. W działaniach
brał udział zastęp z OSP Mrzeżyno.
Godz.15:51 Pogorzelica – drzewo na jezdni. W działaniach brał
udział zastęp z OSP Niechorze.
Godz. 16:30 Pustkowo Gm. Rewal – drzewo na drodze. W działaniach brał udział zastęp z OSP Niechorze.
Godz. 20:55 Mrzeżyno ul. Nadmorska – Drzewo powalone na samochód osobowy. W działaniach
brał udział zastęp z OSP Mrzeżyno.
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Godz. 11:00 Pobierowo ul. Leśna – Drzewo nad domkiem letniskowym. W działaniach udział brał
zastęp PSP Gryfic oraz zastęp OSP
Pobierowo
Godz. 12:16 Mrzeżyno ul. 100leci – Drzewo nad punktem gastronomicznym. W działaniach udział
brał zastęp PSP Gryfice oraz zastęp
OSP Mrzeżyno
Godz. 14:02 Pobierowo ul.
Grunwaldzka. Pochylone drzewo
nad linią wysokiego napięcia. W
działaniach udział brał zastęp OSP
Pobierowo.
Godz. 14:49 Mrzeżyno ul. Nadmorska – pochylone drzewo nad
domkiem letniskowym. W działaniach udział brał zastęp PSP Gryfice
oraz OSP Mrzeżyno.
Godz. 15:56 – Niechorze ul. Al.
Bursztynowej – Drzewo nad jezdnią. W działaniach udział brał zastęp OSP Niechorze.
Godz. 16:41 Niechorze ul. Jeziorna – gałęzie nad drogą. W działaniach udział brał zastęp OSP Niechorze.
30.06.2007 r.
Godz. 17.32 Mrzeżyno, OW
Laguna - paliły się śmieci w kontenerze. OSP Mrzeżyno.
Godz. 22:11 Raciborów Gm.
Brojce – pożar wypalanych kabli.
Działania straży polegały na ugaszeniu pożaru prądem wody w natarciu. Na miejsce zdarzenia przybyła
policja. W działaniach udział brały
zastępy PSP Gryfice, OSP Kiełpino
oraz OSP Brojce.
Godz. 23:58 Gryfice ul. Różana
– pożar śmietnika. W działaniach
udział brał zastęp PSP Gryfice.
01.07.2007 r.
Godz. 11:14 Niechorze ul.
Bursztynowa - Pochylone drzewo
nad domkiem letniskowym. W działaniach udział brał zastęp PSP Gryfice oraz OSP Niechorze.
19.35. Pobierowo ul. Orzeszkowej – usuwano szerszenie. OSP Niechorze.
20.00 Cerkwica ul. Gryficka –
usuwano szerszenie. JRG Gryfice
21.44 Gryfice ul. Łąkowa - pożar śmieci i odpadów na dzikim
wysypisku. JRG Gryfice.
02.07.2007r.
Godz.16:56 Trzebusz – śmieci
na dzikim wysypisku – jeden zastęp
OSP Trzebiatów
Godz. 17:00Pobierowo – wyciek paliwa z samochodu – jeden
zastęp OSP Pobierowo, działania
straży polegały na spuszczeniu paliwa ze zbiornika samochodu.
Godz. 19:47 Pustkowo – Złamany konar drzewa nad chodnikiem. W
działaniach udział brał zastęp PSP
Gryfice.
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HUMOR
TYGODNIA

Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
- U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.
***
Mama pyta sie Jasia
-Jasiu czemu wsadziłeś piórko do ziemi???
-żeby mi urósł ptaszek odpowiada Jaś.
***
W nocy ktoś głośno stuka do drzwi
pokoju
hotelowego:
-Hotel się pali!!!
-To nie te drzwi, strażak nocuje obok!
strażacy, przestraszyli się ognia i uciekli...

REKLAMA
W
GAZECIE GRYFICKIEJ
Tel. 091 384 71 53 Kom. 504 042 532

