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Tomasz Wolañski
dyrektorem MOW
w Rewalu

Ponad pó³ roku trwa³y przepychanki z wyborem dyrektora M³odzie¿owego Orodka Wychowawczego w Rewalu. Pod koniec grudnia ubr. starostwo og³osi³o konkurs,
póniej go odwo³a³o. Jeszcze póniej odwo³a³o jego dyrektor Annê
Dejnakowsk¹, a póniej powierzy³o
jej obowi¹zki. W koñcu dosz³o do
konkursu. 26 czerwca br. odby³o siê
posiedzenie komisji konkursowej,
która mia³a wybraæ dyrektora MOW
w Rewalu. Jedynym kandydatem na
to stanowisko, który z³o¿y³ dokumenty, by³ pan Tomasz Wolañski.

List do redakcji

Komisja decydowa³a w sk³adzie: starosta Kazimierz Saæ jako
przewodnicz¹cy komisji oraz: Stanis³aw Ho³ubczak, Ewelina Szy-

Wzmaga siê protest
przeciwko budowie
chlewni w Smolêcinie

Trzeba zacz¹æ od pocz¹tku. Woda Regi przez d³ugie
lata nie nadawa³a siê do k¹pieli. Sp³ywy kajakowe omija³y rzekê Regê. Przyczyna
to: chlewnia Smolêcin, dzikie dop³ywy cieków ró¿nej
maci, domowe i poprodukcyjne
z by³ych zak³adów pracy itp.
(mowa jest tylko o regionie gryfickim). Trzeba uczciwie przyznaæ burmistrzowi miasta, ¿e to
jego zas³ug¹ jest obecny czysty
stan rzeki Regi i chwa³a mu za to,
¿e mamy oczyszczalniê cieków,
kanalizacjê ciekow¹. Pojawi³y
siê czarne chmury nad czystoci¹
Regi, a to za spraw¹ projektu
polsko-duñskiej spó³ki z o.o. budowy fermy wiñ Smolêcin £opianów. Pocz¹tkowa produkcja - 800 szt. macior, co w przeliczeniu naszych ekspertów rocznie mo¿e dawaæ produkcjê wiñ
od 16 do 18 tys. Co daje tysi¹ce
hektolitrów gnojowicy, szkodliwych bakterii, takich jak gronkowiec, coli oraz zatrucie wody

gruntowej, co spowoduje zachwianie równowagi w wiecie przyrodniczym. Tym bardziej, ¿e bardzo du¿a
iloæ mieszkañców ma studnie zasilane z wód gruntowych. Istnieje
uzasadniona obawa, ¿e gnojowica
drog¹ sp³ywa po glebie oraz wodami podskórnymi dostanie siê do
koryta rzeki Regi.
Wed³ug naszego, tj. LOP Gryfice, rozeznania, szykuje siê niez³y
pasztet, a to za spraw¹ w/w fermy
wiñ. Protesty w tej sprawie sk³adaj¹
nie tylko gryficzanie. Chcemy zaznaczyæ, ¿e LOP Gryfice uzyska³ zgodê
Urzêdu Miasta Gryfice, aby byæ
stron¹ w tej sprawie. Stronê reprezentuje Pan Edmund Radziwonik
jako cz³onek Zarz¹du Miejsko
Gminnego LOP Gryfice. Chcê wymieniæ stowarzyszenia, które bior¹
udzia³ w protecie i sprzeciwie: Zarz¹d Dzia³kowców XXX-lecia, Ko³o
Wêdkarskie, org. ekologiczna
Gaja Zieloni, Ko³o Myliwych
Gryfice, w tym osoby prywatne. Jest
tych protestów na pimie setki, s¹ te¿
osoby, które prywatnie ubiegaj¹ siê o

status strony w postêpowaniu.
Domniemujê, ¿e jest ich oko³o 300
z Gryfic. To bardzo du¿y ruch spo³eczny sprzeciwu (przepraszam
osoby, jeli które nie wymieni³em). Nadal wp³ywaj¹ protesty i
wyrazy poparcia dla inicjatywy p.
Marii Popik  £opianów, jak te¿
dla LOP Gryfice, za co serdecznie
w sposób przyrodniczy dziêkujemy i prosimy o wsparcie nas w tej
sprawie. Mówimy, ¿e ta sprawa
jest podobna do Rozpudy, czyli
nowa gryficka Rozpuda. Pytamy: radnych gminy Gryfice, gospodarzy naszego miasta, prosimy
jasno w rodkach masowego przekazu, aby okrelili swoje stanowisko w tej sprawie. Pytamy mieszkañców grodu gryfickiego, czy s¹
za czy przeciw budowie fermy
wiñ w Smolêcinie - £opianowie.
Wierzymy w rozs¹dek, ¿e w³adze
miasta Gryfice powiedz¹ - Nie!!!
Proponujemy has³o Ocaliæ czystoæ rzeki Regi, wszak dolina
Regi zwi¹zana jest z Natur¹ 2000.
Edmund Radziwonik

dlik, Hanna Markowska, Agnieszka
Stroynowska, Monika Pi¹tkowska,
Anna Dejnakowska, Joanna Drzewiñska-D¹browska, Magdalena
Kulesza i Anna Kowalczyk-Krzywania.
W wyniku przeprowadzonego
g³osowania tajnego Tomasz Wolañski otrzyma³ 6 g³osów poparcia, a 4
g³osy by³y przeciw. Otrzyma³ wymagan¹ liczbê g³osów i zosta³ wybrany na dyrektora MOW w Rewalu. Protokó³ sporz¹dzi³a Ma³gorzata B³ysz.
(r)
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Telefon w jedn¹ stronê

Przysz³a wichura, zwali³a na szosê potê¿ny konar. So³tys Gr¹dów p.
Eugeniusz Jancz wierz¹c w cuda zadzwoni³ do Powiatowego Zarz¹du
Dróg Powiatowych w Gryficach, bo
szosa jest w jego w³adaniu, z prob¹
o usuniêcie zawalidrogi. Us³ysza³, ¿e
drogowcy na pewno przyjad¹ i przeszkodê usun¹. By³o to dnia 28 czerwca br. Niestety nie przyjechali. U¿ytkownicy drogi, czyli kierowcy samochodów osobowych i ciê¿arowych
w³asnymi si³ami zci¹gnêli na pobocze konar. So³tys, nieustêpliwy
dzwoni³ nadal, by jednak drogowcy
przyjechali, wiatro³om pociêli na kawa³ki i zrobili wyjazd z drogi podporz¹dkowanej widocznym. Chcieli
równie¿ , by wczeniej prowadzona
wycinka chaszczy na poboczu w¹skiej szosy zosta³a dokoñczona, a do
wycinki zosta³o jakie 40-50 metrów. Bo i tu wyje¿d¿aj¹c z drogi podporz¹dkowanej na szosê kierowca
nie widzi co dzieje siê na niej.
W Gr¹dach bylimy 5 lipca br.,
wiatro³om w rowie le¿y, chaszcze
jak ros³y tak rosn¹, a so³tys Eugeniusz Jancz mówi, ¿e ju¿ siê wstydzi
dzwoniæ do Zarz¹du Dróg Powiatowych, bo s¹dzi, ¿e jego telefony
urzêdnikom tylko przeszkadzaj¹ w
ciê¿kiej pracy. Przykro, czasy
kiedy wystarcza³ jeden telefon do I

sekretarza PZPR, by wiele za³atwiæ,
bezpowrotnie minê³y. Dzi do
urzêdnika trzeba przyjæ i po ch³op-

sku waln¹æ piêci¹ w biurko, by kto
obudzi³ siê i wzi¹³ siê do pacy. Bezpieczna droga, to nie tylko równa

nawierzchnia, ale równie¿ pozbawiona pobocznych chaszczy i wiatro³omów.
x

Lipa na ul. 3 Maja

Po ukazaniu siê notki w naszej
gazecie pt.: Droga przez urzêdnicz¹
indolencjê, dotycz¹cej nie usuniêcia
w odpowiednim do tego czasie suchych konarów drzew, zagra¿aj¹cych
przechodniom ul. 3 Maja od skrzy¿owania z ul. St. Ruta a¿ do kana³u

(rzeczki) zareagowano. W minionym
tygodniu przyst¹piono do intensywnych prac, zlecaj¹c pilarzom usuniêcie drzew zdrowych i tych, na których
by³y uschniête konary. Po interwencji
mieszkañców na wspomnianej ulicy
pojawia siê szacowna komisja, uzna-

j¹c, ¿e nic z³ego siê nie sta³o. Prace
jednak przerwano do jesieni, kiedy to
ma nast¹piæ dalsza wycinka i nasadzenie nowych drzew. Dziwnym pozostaje fakt, i¿ ju¿ dokonana wycinkê zosta³a rozpoczêta od miejsca,
gdzie parkowa³y samochody. Dzi
maj¹ wolne miejsce parkingowe, bo
nawet pniaki zosta³y usuniête i zasypane piachem. W zwi¹zku z tym

uwa¿amy, ¿e w Gryficach uby³o
drzew, ale przyby³y miejsca parkingowe i teraz ju¿ swobodne zajezdnie
dla szkolnych autobusów. A nowe
nasadzenia? W bajki mo¿na w³o¿yæ,
bo na jesieni znajdzie siê kto, kto
przypomni, ¿e 25 lat wstecz ulic¹ 3
Maja mia³a przebiegaæ obwodnica i
z planów tych nie zrezygnowano, ot
zwyczajnie zapomniano.
x
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Rewitalizacja pamiêci
W zwi¹zku z rewitalizacj¹ Pl.
Zwyciêstwa i planowanym przesuniêciem pomnika postawionego ku
czci tych, co wyzwalali Gryfice,
póniej przemianowanego na pomnik ku pamiêci tworz¹cych polskoæ tej ziemi, pozwalamy sobie i
burmistrzowi miasta przypomnieæ,
¿e na pocz¹tku swojej burmistrzowskiej kariery obieca³ spo³eczeñstwu
budowê pomnika Solidarnoci.
Akt erekcyjny pod pomnik uroczycie wmurowa³ na terenie skweru
u zbiegu ulic 3 Maja i ul. Kamieñskiej. Skwer mia³ nosiæ nazwê Or³a
Bia³ego, a pomnik usytuowany w
miejscu ju¿ wtedy nieczynnej fontanny. Pamiêtamy ten dzieñ, ówczesnych radnych, poczet sztandarowy
Solidarnoci i dumnego burmistrza.
Do dzi skwer pozosta³ bezimienny,
akt erekcyjny pruchnieje w ziemi,
pomnika nie ma (wyjaniam, ¿e nie
jestem zwolennikiem stawiania jakichkolwiek pomników) i nie bêdzie,

jak nie ma tej wielkiej Solidarnoci.
Przypominam tylko, ¿e taka historia
mia³a miejsce w ¿yciu mieszkañców
Gryfic. Przypominam te¿, ¿e jest to

jedna z wielu niezrealizowanych
przez burmistrza obietnic, jak np budowa rekreacyjnego parku zabaw dla
dzieci na Osiedlu XXX-lecia. S.T.

Artystyczne Spotkania
Przyjació³

Ruszy³y ostatnie przygotowania do wakacyjnego spotkania fotografików oraz artystów malarzy, organizowanego w ramach
Artystycznych Spotkañ Przyjació³ przez Gryficki Dom Kultury.
Cyklicznie ju¿ od kilku lat w
czasie wakacji w naszej gminie odbywaj¹ siê plenery fotograficznomalarskie, w których udzia³ bior¹
artyci zarówno z kraju jak i zagranicy. Podobnie jak w latach poprzednich plener bêdzie mia³ dwa
centra Pa³ac w Rybokartach oraz
Gospodarstwo Agroturystyczne w
Wilczkowie. W plenerze fotograREKLAMA

ficznym wspó³organizowanym
przez Fotoklub ZAMEK ze
Szczecina udzia³ wemie 22 fotografików; Wies³aw Jaskulski, Ireneusz Kwaniewski, Micha³ Nowakowski, Dariusz Pacer, Grzegorz
Mielewczyk, Lidia Beata Barej,
Danuta Kotula-Krajewska, Pawe³
Myliñski, Mariusz Prawicki, Mieczys³aw Cybulski (W-wa), Ma³gorzata Do³owska (W-wa), Zbigniew
Pryjmak, Katarzyna Antoniak, Leszek Kurpiewski  komisarz pleneru, Jerzy Wygoda (Rzeszów), Marek Stanis³awczyk, Tomasz Lazar,
Zbigniew Stawny, Arkadiusz Rogowski (S³awno), Zbigniew Rynik
(S³upsk), Jerzy Jartym (Jaros³aw),
Katarzyna £ania (Jaros³aw). Do
udzia³u w plenerze malarskim zaproszenia przyjêli Ma³gorzata i
REKLAMA

Grzegorz Pabel (Warszawa), Ewelina Wolska i Jaros³aw Babiarz (Niemcy), Katarzyna Szymankowska (Kraków), Andrzej Tomczak (Szczecin),
Czes³aw Tumielewicz (Gdañsk) oraz
artyci regionalni; Bo¿ena Moszczyñska, Micha³ Iwanicki, Waldemar Seniuta. Komisarzem pleneru
bêdzie Halina Pokorska.
Plener odbywaæ siê bêdzie w
dniach 13  25.07.2007 r., tematyk¹
za bêdzie architektura miejska. Prace, które powstan¹ w ramach tegorocznych Artystycznych Spotkañ
Przyjació³ zobaczyæ bêdzie mo¿na
podczas roboczej wystawy poplenerowej, któr¹ organizatorzy zaplanowali w rodê 25 lipca br. w Pa³acu w
Rybokartach, a nastêpnie na otwartej
wystawie we wrzeniu w Muzeum i
Galerii Brama w Gryficach. (dk)
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Udro¿nienie

Dopiero intensywne
opady deszczu zmusi³y
ZGK do udro¿nienia studzienki burzowej przy ul.
Strzeleckiej. A w³aciwie,
to interwencje mieszkañców Osiedla XXX-lecia,
którzy nijak nie mogli
przejæ przez rozlewisko
wody na mocie ³¹cz¹cym
osiedle z centrum miasta.
mieszne, bo woda powinna swobodnie sp³ywaæ do
Regi, ale jak, skoro w studzience zebra³ siê roczny
szlam. Zdaje siê, ¿e w ZGK
jest specjalny dyrektor od
kanalizy i wodoci¹gów.
Jeli jest, to szkoda, ¿e sam nie zaj¹³
siê oczyszczeniem studzienki, mo¿e

wtedy zrozumia³by, ¿e studzienki
okresowo trzeba czyciæ.
x

Czy wykonano polecenie?

Na V Sesji Rady Miejskiej (maj
2007 r.) radni Adam Kowalski oraz
Krzysztof Tokarczyk poinformowali burmistrza, radnych i obecnych
na sesji mieszkañców Gryfic o tym,
¿e na terenie po by³ym przedszkolu
przy ul. Sportowej jest demontowane metalowe ogrodzenie, a zejcie
do piwnic niezabezpieczone przed
ciekawoci¹ m³odzie¿y i dzieci.
Nowy dyrektor ZGK Jacek Zdancewicz (ZGK jest w³acicielem terenu) wyjani³, ¿e ogrodzenie jest
demontowane po to, by zabezpieczyæ teren k¹pieliska miejskiego
przy ul. Nowy wiat. Natomiast teren po by³ym przedszkolu zostanie
ogrodzony siatk¹. Fakt, fragmentarycznie zosta³ ogrodzony drutem
rêcznie przeplatanym przez pracowników ZGK. Postawiono te¿
tablice ostrzegawcze z napisem zakaz wstêpu, ale obok takiej tablicy (niejednej) mo¿na swobodnie
wejæ na teren niedosz³ej Magicznej
Strefy Rekreacji Dzieciêcej, obecnie przysz³ego wielofunkcyjnego
boiska sportowego. Zejcie do piwnic zabezpieczono cienk¹ sklejk¹,
REKLAMA

do podniesienia której wystarczy
si³a 5-latka. Czy tak w³anie mia³o
wygl¹daæ zabezpieczenie? I w³aci-

wie to co ma powstaæ na terenie by³ego przedszkola  Magiczna Strefa
Rekreacji Dzieciêcej, o której informuje tablica, czy te¿ wielofunkcyjne
boisko sportowe. Mo¿e czas ku

temu, by tablicê o magicznych marzeniach zdemontowaæ. Przedwyborcze marzenia siê spe³ni³y, burmistrz ponownie burmistrzem zosta³, ruiny po przedszkolu te¿. ZK
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Mundurki szkolne ze skandalem w tle
W czerwcu br. dyr. SP 4 Jerzy
Ko³odziejczak zwo³a³ zebranie rodziców w sprawie zakupu mundurków szkolnych dla uczniów. Og³oszenie o zebraniu wywieszono w
godzinach popo³udniowych zawiadamiaj¹c uczniów, ¿e w dzieñ nastêpny rodzice maj¹ przyjæ na spotkanie o tematyce w/w. Poniewa¿
szko³a pracuje dwuzmianowo: poranna i popo³udniowa grupa
uczniów, rodzice z grupy porannej o
spotkaniu  zebraniu dowiedzieli
siê post factum. Na to wa¿ne zebranie przysz³o oko³o 60 rodziców na
prawie 600 uczniów tej szko³y. Dyrektor oznajmi³, ¿e w sprawie mundurków do szko³y wp³ynê³y dwie
oferty: jedna z Gryfic druga z Rzêskowa, ale wg niego ¿adna nie spe³nia³a przez niego uznanych kryteriów. Dlatego proponuje trzeciego
oferenta, wybranego przez siebie, w
Szczecinie. Mundurek dla uczniów
z SP 4 w Gryficach to: bluza z polaru, w której rêkawy stosownie do
potrzeb mog¹ byæ odpinane poniewa¿ bêd¹ mia³y wszyty zamek b³yskawiczny. Kolor polaru  bluzy dla
dziewczynek to b³êkit, dla ch³opców kolor granatowy. Do bluzy koszulka polo z krótkimi rêkawami, a

jeli kto chce mo¿e dodatkowo
zamówiæ koszulkê polo z d³ugimi
rêkawami, kolor kremowy. Na bluzie logo szko³y. Koszt kompletu  92
z³, s³ownie dziewiêædziesi¹t dwa
z³ote. Wród rodziców zawrza³o.
Jedni mówili, ¿e pomys³ wspania³y. Inni, ¿e zbyt drogo i polar na
mundurek bezu¿yteczny, bo wiosn¹
za ciep³y, zim¹ w szkole równie¿, bo
przecie¿ szko³a ogrzewana, ¿e bêd¹
ginê³y rêkawy, ¿e trudny w suszeniu
i w koñcu cena nie na ka¿d¹ kieszeñ.
Tym bardziej, ¿e w wiêkszoci na
pieni¹dzach nie pi¹. Bywa te¿, ¿e
do podstawówki posy³aj¹ wiêcej ni¿
jedno dziecko, a do gimnazjum czy
liceum te¿ z tych rodzin dzieci
chodz¹. Dyrektor w swoim postanowieniu pozosta³ nieugiêty. Rodziców, którzy maja trudnoci finansowe odes³a³ do Orodka Pomocy
Spo³ecznej.
Otó¿ panie dyrektorze, kto do
pomocy spo³ecznej, to do pomocy
spo³ecznej, oni sami o tym wiedz¹.
Ale pewnie panu wiadomo, ¿e Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym
roku sfinansuje zakup podrêczników i mundurków szkolnych i tak:
na dofinansowanie mog¹ liczyæ rodzice, których dochód na jedn¹ oso-

bê nie przekracza 351 z³ (netto).
Dop³aty do podrêczników: uczniowie klas zerowych maksymalnie
otrzymaj¹ 70 z³, kl. I  130 z³, kl. II
 150 z³ i kl. III  170 z³, dla klas
starszych nie przewidziano dofinansowania. Zapewne w pañskiej
szkole rodzice mog¹ liczyæ, ¿e podrêczniki zakupione przez szko³ê
hurtowo, hurtow¹ cenê mieæ bêd¹.
¯e w tym roku w pañskiej szkole,
cena bêdzie ró¿na od ceny, jaka zaproponuj¹ ksiêgarnie tzn. cena zakupu hurtowego bez mar¿y, jak¹ ma
prawo na³o¿yæ ksiêgarnia. Jeli jednak cena hurtowa podrêczników od
kl. zerowych do kl. III w³¹cznie
bêdzie wy¿sza od przyznanego prze
MEN dofinansowania, to jasne, ¿e
ró¿nicê w cenie rodzice bêd¹ musieli dop³aciæ, jeli ni¿sza to te¿ dofinansowanie bêdzie obejmowa³o tylko cenê zakupu. ¯eby rodzic w ka¿dej szkole podstawowej, którego
dochód nie przekracza 351 z³ (netto) na osobê, móg³ otrzymaæ dofinansowanie, zobowi¹zany jest napisaæ do dyr. szko³y probê, najlepiej
w dwóch egzemplarzach (na drugim
egzemplarzu wzi¹æ w sekretariacie
szko³y potwierdzenie, ¿e proba
zosta³a z³o¿ona). Tekst proby:

Proszê o dofinansowanie zakupu
podrêczników dla mojego syna
(córki), który uczy siê np. w I kl.,
podpis rodzica. Do proby za³¹czyæ
nale¿y owiadczenie o wysokoci
dochodów rodziców, bezrobotni
do³¹czaj¹ zawiadczenie z Orodka
Pomocy Spo³ecznej o korzystaniu
ze wiadczeñ OPS. Jeli kto kupuje
ksi¹¿ki sam, musi z ksiêgarni wzi¹æ
paragon, jeli od kogo - musi
przedstawiæ owiadczenie o wysokoci poniesionych kosztów. Pieni¹dze w samorz¹dach powinny byæ
pod koniec lipca. O terminie zwrotu
poniesionych kosztów decyduje
dyr. Dop³aty do mundurków szkolnych dostan¹ rodzice uczniów z podstawówek i gimnazjów. I ci mniej zarabiaj¹cy mog¹ liczyæ na dop³atê w
wysokoci 50 z³. Wracaj¹c do SP 4 w
Gryficach. Poniewa¿ w pañskiej
szkole mundurki szkolne bêd¹ rozprowadzane nie jest potrzebny ¿aden
paragon. Mimo, ¿e w pañskiej szkole
niektórzy zap³ac¹ za mundurek 42 z³,
to jednak nadal uwa¿amy, ¿e polar
jest dobry jako odzienie na jesienne
szarugi, ale nie na mundurek szkolny, który ma byæ funkcjonalny, ³atwy
w praniu i suszeniu, czego o polarze
powiedzieæ nie mo¿na.
M

BEZPIECZNE WAKACJE

Og³aszaj¹c konkurs plastyczny pod has³em: Bezpieczne wakacje pedagog z SP nr 4 Gryfice
pani Ma³gorzata Pietrzak nie s¹dzi³a, ¿e odzew bêdzie du¿y.
Ale by³ i szkoda by³o zostawiæ
te prace w gablotach swojej szko³y
na okres wakacji, dlatego w porozumieniu z dyr. MBP w Gryficach
p. Zofi¹ Czasnowicz postanowi³a,
¿e wszystkie uczniowskie prace zo-

stana wyeksponowane w holu MBP
w Gryficach. Uczniowskie przemylenia, przelane na brystol
o³ówkiem, pêdzelkiem, naklejank¹
czy wyklejanka sa eksponowane w
bibliotece. Tematyczna ró¿norodnoæ prac nie pomija ¿adnego niebezpieczeñstwa na jakie w okresie
wakacji nara¿one s¹ dzieci, np. : w
czasie ¿niw nie wolno bawiæ siê w
zbo¿u, nad morzem tylko na pla-

¿ach strze¿onych, mo¿na wchodziæ
do wody, podobnie nad jeziorami.
Prace zbiorowe tj. zespó³ uczniów
z SP Prusinowo zobrazowa³ : Bezpieczne wakacje bez narkotyków.
Alkoholu nie pijê, bo zdrowo
¿yjê przedstawili uczniowie w
obrazach z SP Trzyg³ów. Has³o:
Nie! Dziêkujê nie próbujê, nam to
nie smakuje - Narkotykom STOP.
To praca uczniów z SP 4 w Gryficach. Prac jest du¿o i niemo¿liwe,

by wszystkie wymieniæ. Warto
wejæ w zawsze gocinne progi naszej biblioteki z dzieckiem i wystawê dok³adnie obejrzeæ. A mo¿e
spojrzenie na niebezpieczeñstwo
zagra¿aj¹ce naszym dzieciom w
okresie wakacji, widziane ich oczami uwiadomi, starszym, czego tak
naprawdê nasze dzieci chc¹ unikn¹æ
a w czym my starsi mamy byæ pomocni. Ekspozycjê przygotowa³y p.
Anna Burda i Bo¿ena Oszucik. X
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£ukasz Tylka

Rega wyla³a

Opady deszczu spowodowa³y
kolejne wylanie rzeki Regi. Ca³y teren zwany potocznie b³oniami, na
których odbywaj¹ siê imprezy
gminne, a w zwyk³e dni jest miejscem spotkañ mieszkañców , zosta³
zlany wod¹. Teraz okaza³o siê, ¿e
teren nad brzegiem rzeki obsadzony
Zdjêcie: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul. Kocielna 5.

Obradowa³a Rada
Powiatowa ZIR
Posiedzenie Rady odby³o siê 29
czerwca i sk³ada³o siê z dwóch czêci. Pierwsz¹ czêæ spotkanie
¿niwne zorganizowano wspólnie z
ZODR w Barzkowicach. W czêci
tej udzia³ wziêli przedstawiciele
firm, podmiotów skupowych Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz du¿a rzesza rolników.
Pan Ryszard Kura z WODR w
Barzkowicach przedstawi³ prognozy plonów zbó¿ i rzepaku na terenie
województwa zachodniopomorskiego i powiatu gryfickiego.
Pan Jan Giera z WODR w Barzkowicach przedstawi³ kalkulacjê
kosztów i przychodów w gospodarstwie rolnym.
Nastêpnie glos zabrali przedstawiciele firm skupowych, którzy
przedstawili oferty skupu rzepaku.
W dyskusji pada³y te¿ tezy, i¿ plony
zbó¿ i rzepaku na terenie powiatu
gryfickiego zapowiadaj¹ siê dobre,
oko³o 30 proc. wy¿sze od plonów z

poprzedniego roku. Nie powinno
byæ problemów ze skupem, wszystko zale¿y od warunków atmosferycznych w okresie ¿niw.
W drugiej czêci Rada Powiatowa wyda³a opinie dotycz¹ce sprzeda¿y nieruchomoci pn. Przybiernówko oraz przed³u¿enia umowy
dzier¿awy dla nieruchomoci pn.
Mechowo.
W zwi¹zku z bardzo du¿ym
zainteresowaniem rolników powiêkszeniem gospodarstw rodzinnych Rada podjê³a uchwa³ê
dotycz¹c¹ zwrócenia siê do ANR
o dokonanie wy³¹czeñ 20 proc.
gruntów z przedmiotu dzier¿awy,
wy³¹czenia obj¹æ maj¹ spó³ki w
tym spó³ki z udzia³em skarbu pañstwa oraz gospodarstwa rolne
powy¿ej 300 ha. Nastêpnie w drodze przetargów ograniczonych
grunty te zostan¹ przekazane rolnikom.
Przewodnicz¹cy RP
Wies³aw Szydlik
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faszyn¹ w dalszym ci¹gu jest zbyt
nisko po³o¿ony. A mia³o byæ inaczej. Faszyna i wzmocniony brzeg
mia³ byæ zabezpieczeniem przed
rozlewiskiem. Jest, jak jest, czyli
normalnie, jak w Gryficach. Ale, to
ju¿ na pewno nie jest wina burmistrza Gryfic.
x

TRZEBIATÓW
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S¹siady  Trzebiatowskie Spotkania Kultur
po raz dziesi¹ty!
Trzebiatowskie Spotkania
Kultur ciesz¹ siê od wielu lat du¿ym zainteresowaniem wród
mieszkañców Gminy Trzebiatów
oraz turystów odwiedzaj¹cych
nadmorskie miejscowoci.
Tegoroczna - dziesi¹ta edycja
by³a ukoronowaniem wieloletniej
wspó³pracy
Trzebiatowskiego
Orodka Kultury w mniejszociami
narodowymi zamieszkuj¹cymi Pomorze Zachodnie.
S¹siady wspierane by³y przez
Fundacjê Wspó³pracy Polsko - Niemieckiej w Warszawie. Nachbarn
10. Kulturenbegegnung in Trzebiatów wurde von der Stinftung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert.
Wspó³organizatorem by³: Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce Ko³o Trzebiatów, Towarzystwo Spo³ecznoKulturalne Mniejszoci Niemieckiej w Trzebiatowie, Starostwo Powiatowe w Gryficach oraz Powiatowe Centrum Marketingu Rozwoju
Gospodarczego i Integracji Europejskiej oraz Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury, które otrzyma³o
dofinansowanie ze rodków Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego .
Patronat honorowy objêli: Konsul Honorowy Ukrainy Pan Henryk

Ko³odziej i Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec Pan
Bart³omiej Sochañski. Patronat
medialny: Polskie Radio Szczecin,
G³os Szczeciñski, TVP Szczecin,
Radio Koszalin
S¹siady rozpoczê³y siê 27
czerwca cyklem warsztatów rêkodzie³a artystycznego. Takie dzia³ania daj¹ mo¿liwoæ aktywnego
uczestniczenia w upowszechnianiu
lokalnych tradycji rêkodzielniczych. Wiklina, haft, czy wyrób
ozdób (bi¿uterii) cieszy³y siê
ogromnym
zainteresowaniem
wród uczestników warsztatów.
Wykonywane prace czêsto wywo³ywa³y umiechy na twarzach osób,
które po raz pierwszy wyplata³y wiklinowe koszyki, czy próbowa³y tradycyjnych wzorów hafciarskich.
Wieloletnie tradycje, historia i
kultura s¹ elementem ³¹cz¹cym
mniejszoci narodowe. Dziesiêæ lat
wspólnej pracy da³o wiele wspania³ych rezultatów ( m.in.stworzenie
izby regionalnej, seminaria, spotkania autorskie).
28 czerwca w Kociele Prawos³awnym pw. wiêtego Ducha w
Trzebiatowie odby³o siê Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne, w którym uczestniczyli wyznawcy czterech wyznañ.

Na dziedziñcu pa³acowym 30
czerwca spotkali siê polscy i niemieccy rêkodzielnicy. Wszystkich
goci powitali Burmistrz Miasta i
Gminy Pan S³awomir Ruszkowski,
Dyrektor
Trzebiatowskiego
Orodka Kultury Renata Teresa
Korek, Konsul Honorowy Ukrainy
Pan Henryk Ko³odziej, Sekretarz
Ambasady Ukraiñskiej Pan Aleksander Mulko oraz Pani Janina
Ko³oszyc z Towarzystwa Spo³eczno- Kulturalnego Mniejszoci Niemieckiej i Pan Wasyl Bilo ze
Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce Od-

S£ONA WODA 2007
Szantowe rytmy goszcz¹ w
mrze¿yñskim porcie od wielu lat.
Co roku w lipcu przyje¿d¿aj¹ do
Mrze¿yna mi³onicy pieni o tematyce morskiej, ballad i pieni
kubryku. Organizatorem Festiwalu S£ONA WODA jest Trzebiatowski Orodek Kultury,
wspó³organizatorem Starostwo
Powiatowe w Gryficach. Patronat medialny objêli: Polskie Radio Szczecin, Polskie Radio Koszalin, G³os szczeciñski i TVP
Szczecin, za honorowy Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów Pan S³awomir Ruszkowski.
Tegoroczna S£ONA WODA
jest elementem ekologicznych spotkañ, które dofinansowane zosta³y
ze rodków Powiatowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej Starostwa Powiatowego w
Gryficach. Spotkania z ekologi¹
trwaj¹ ca³y lipiec i dotychczas mo¿na by³o uczestniczyæ m.in w warsztatach szantowych, marynistycznych. Trzebiatowski Orodek Kultury prezentuje równie¿ filmy o tematyce ekologicznej oraz zajêcia

kulinarne, podczas których przygotowywane s¹ zdrowe i po¿ywne
potrawy.
Festiwal Muzyki Morskiej ma
wieloletnie tradycje. Na koncerty
do Mrze¿yna przyjechali wykonawcy, którzy gocili nie raz na
mrze¿yñskiej scenie. Jako pierwszy
wyst¹pi³ w nieco zmienionym sk³adzie zespó³ DNA z ¯yrardowa.
Zaprezentowali nastrojowe ballady,
przeplatane z ¿ywio³owymi pieniami morza. Z wielkim entuzjazmem
zosta³ przyjêty przez publicznoæ
Andrzej Korycki wraz z Dominik¹
¯ukowsk¹  wieloletni uczestnicy
S£ONEJ WODY. W ich wykonaniu
moglimy wys³uchaæ nie tylko szant
i pieni o morzu ale równie¿ przepiêknych ballad z repertuaru ¯anny
Biczewskiej.
Ekologicznymi konkursami dla
najm³odszych oraz ¿ywio³owym
koncertem bawi³ publicznoæ zespó³ Rycz¹ce Dwudziestki. Cztery
mêskie g³osy- piewaj¹ce acappella -zachwyci³y publicznoæ nietuzinkowymi aran¿acyjnie utworami,
od romantycznych irlandzkich bal-

lad i piosenek autorskich, poprzez
opracowane w nowej formie wersje
szant, a tak¿e piosenek o tematyce
ekologicznej dla dzieci.
Na zakoñczenie S£ONEJ
WODY zaprezentowa³ siê zespó³
Stary Szmugler ze Szczecina
Jak sami o sobie mówi¹ s¹ mi³onicy folk  rock , jeli w jakikolwiek sposób mo¿na by okreliæ nasz
styl. Nie s¹ to czyste szanty. piewamy o ¿eglowaniu, o morzu, lecz
daleko w tym do szanty klasycznej.
Ze wzglêdu na rozbudowane instrumentarium czêæ naszego repertuaru to utwory instrumentalne utrzymane w stylu folku morskiego.
Trzebiatowski Orodek Kultury serdecznie dziêkuje: Panu Piotrowi ciesiñskiemu, Panu Janowi
Handorowi, Pani A. Zychowicz i
Panu A.T. Rak  Orodek Piramida, Panu Stefanowi Warcholak 
Orodek Mors, Zwi¹zkowi Miast.
Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi
Gryfice, Stowarzyszeniu Przyjació³
Mrze¿yna, za pomoc w organizacji
Festiwalu.
mg

dzia³ Trzebiatów. Z naszego zaproszenia skorzystali równie¿ artyci z
Niemiec z Förderverein Volkunst und
Kulturzentrum
e.V.
(Schatzhünter) / Bernau, którzy
podczas warsztatów i pokazów
prezentowali regionalne, niemieckie wyroby rêkodzielnicze: frywolitki, malowanie na drewnie. Pokazy rêkodzie³a artystycznego jak
zawsze budzi³y du¿e zainteresowanie. Lokalni artyci prezentowali
pokazy kowalskie, zdobnicze, malarskie, rzebiarskie, pszczelarskie, kulinarne.
W ogrodach pa³acowych i salach Trzebiatowskiego Orodka
Kultury odbywa³y siê imprezy towarzysz¹ce: w Izbie Regionalnej
Nasz Dom prezentowalimy
zbiory etnograficzne polskie, niemieckie i ukraiñskie, w Galerii Feininger wystawê Heleny Kaczanowskiej Zatrzymaæ czas. Dla
dzieci odby³ siê konkurs plastyczny Kolorowa Europa, a doroli
uczestniczyli w konkursie kulinarnym na POTRAWÊ S¥SIADA. I miejsce zdoby³a Pani Gra¿yna Bodnar, II miejsce Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Gorzys³awia Pani Leokadia Kolanowska, III
miejsce Pani Teresa £ady¿yñska.
Jury wyró¿ni³o dwie potrawy, a
pozostali otrzymali nagrody pocieszenia. Wszyscy uczestnicy
czêstowani byli s¹siedzk¹ zup¹ jarzynow¹. Wszystkim dzia³aniom
towarzyszy³y wystêpy zespo³ów
folklorystycznych i folkowych. Na
S¹siadach zaprezentowa³y siê zespo³y: CZERWONA RÓ¯A, kapela ludowa SWATY, Ukraiñski Zespó³ Pieni i Tañca WITROHON,
Niemiecki CHÓR JUBILATE z
Wandlitz, zespó³ GRONICKI i
KRAINA MRIJ. Wieczorne pokazy
zakoñczylimy puszczaniem wianków.
mg
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SPRAWY I LUDZIE

Str. 9

Pok³osie nieudolnoci in¿ynierów
drogowych

siê koñczy. A gdzie by³ przed przebudow¹ drogi wylany asfaltem jeszcze za czasów Pañstwowego Gospodarstwa Rolnego w Przybiernówku. To tym chodnikiem (zniszczonym w trakcie przebudowy) ludzie szli do pracy i z pracy, dzieci do
szko³y i ze szko³y do domów w Gr¹dach. Projektuj¹c przebudowê drogi zapomniano o ludziach, myl¹c
jedynie o turystach zmierzaj¹cych
samochodami nad morze.
Brak chodnika, i co za tym idzie
spokojnego przejcia na du¿ym i
ostrym zakrêcie, nara¿a na niebezpieczeñstwo utraty zdrowia i ¿ycia ju¿
dzi. Bo jak iæ szos¹ nawet gêsiego, kiedy na niej szalej¹ kierowcy,
którzy uwa¿aj¹, ¿e droga wolna, gaz
do dechy. Mamy jednak nadziejê,
¿e problem chodnika zostanie pozytywnie rozwi¹zany, a mieszkañcy
Gr¹dów bêd¹ mogli spokojnie z przystanku PKS dotrzeæ do swoich domów. Kiedy to siê stanie zapamiêtaj¹,
¿e chodnik bêd¹ zawdziêczali swoim
so³tysom i podpisom, jakie pod protestem z³o¿yli, nikomu innemu.
x

Felieton na czasie
List do redakcji

Na VIII sesji Rady Miejskiej w
Gryficach dn. 26 czerwca br. w
wolnych wnioskach g³os zabra³ so³tys Przybiernówka Wies³aw Pakulniewicz, który w imieniu swoim i
Rady So³eckiej poinformowa³ burmistrza Gryfic Andrzeja Szczyg³a
oraz radnych Rady Miejskiej, i¿ dn.
5 lipca br. wspólnie z so³tysem Gr¹dów Eugeniuszem Janczem, Rad¹
So³eck¹ i mieszkañcami obu miejscowoci organizuj¹ pikietê w Przybiernówku.
Pikieta zwi¹zana z przebudow¹
drogi wojewódzkiej nr 110 Gryfice
 Niechorze, w modernizacji której
nie uwzglêdniono chodnika dla pieszych d³. 240 metrów od przystanku
PKS w Przybiernówku do drogi prowadz¹cej do miejscowoci Gr¹dy.
Wies³aw Pakulniewicz powiedzia³
te¿, ¿e napisano protest do Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego pod którym zebrano 150
podpisów. Radni spokojnie wys³uchali so³tysa, a burmistrz powiedzia³, co w rodzaju: - teraz to ju¿
po ptakach, trzeba by³o interweniowaæ na pocz¹tku przebudowy.
Na tym stwierdzeniu sprawê zakoñczono. Wydaje siê jednak, ¿e
mo¿na by³o powiedzieæ: - dobrze,
my te¿ pod tym protestem do Marsza³ek z³o¿ymy swoje podpisy, bo
so³tysi maj¹ racjê upominaj¹c siê o
bezpieczeñstwo mieszkañców. Nic
takiego siê nie sta³o, bo stara jest
prawda, ¿e mieszkañcy wiosek s¹
potrzebni przed wyborami, a póniej
przez trzy lata niech sobie radz¹
sami. Dlatego te¿ na pikiecie dn. 5
lipca br. w Przybiernówku nie by³o
nikogo z radnych ani przedstawicieli gminy Gryfice. Byli mieszkañcy
obu miejscowoci, odczytano tekst
protestu i wskazano, gdzie chodnik

Nie ma w planie i nie ma funduszy

Piszê w sprawie art. z GG
nr 27 z 4.07 br. pt: Promenada niemocy i Apel do Zarz¹du osiedla nr 2 w Gryficach.
Poruszona problematyka
dotyczy nie tylko tych
miejsc, ale tak¿e ca³ego centrum Gryfic. Np. uliczka w
rynku - przed³u¿enie tzw.
deptaka, jest w fatalnym
stanie, jad¹c tam samochodem
nawet zgodnie z ograniczeniem
prêdkoci, mo¿na pozbyæ siê
jego podwozia.
Przyczyn takiego stanu rzeczy
nale¿y doszukiwaæ siê w fatalnym
prawie, które zagmatwa³o kompetencje administracji pañstwowej
czy samorz¹dowej w sprawie nadzoru i zarz¹dzania drogami w miastach RP.
Podam przyk³ad: obywatel pisze do burmistrza w sprawie fatalnego stanu drogi w swoim s¹siedztwie. Pan burmistrz pisze w tej sprawie do dyr. ZDP, dyr. pisze do delikwenta, ¿e nie ma w planie i nie ma
funduszy. Tak oto za³atwiony zosta³
problem mieszkañca Gryfic.
Moim zdaniem, prawo stanowi¹ce o drogach trzeba poprawiæ.

Nowelizacja winna stanowiæ, ¿e
drogi w miastach RP - zwane ulicami, podlegaj¹, administracji samorz¹dów lokalnych, które otrzymuj¹ dotacje rz¹dowe na ich
utrzymanie.
Wtedy dyr. ZDP zajm¹ siê tym,
za co maj¹ p³acone, czyli budow¹
i utrzymaniem dróg w powiecie, a
nie jak dotychczas - bawi¹ siê w inkasentów haraczy ci¹ganych za
zajêcie tzw. pasa drogowego, czyt.
(kawa³eczek chodnika) na wystawkê handlow¹ np. kwiatów
¿ywych.
Takie sprawy winien za³atwiaæ
burmistrz przy okazji tworzenia
projektu bud¿etu Gminy, tego rzeczywistego, a nie wirtualnego.
Dok³adnie chodzi o to, czy burmistrz pobierze od partnera
wspó³tworz¹cego bud¿et Gminy
op³atê za zajêcie pasa drogowego,
czy wystarczy mu kwota roczna
stanowi¹ca podatek lokalny od
nieruchomoci i gruntu.
Dlatego te¿, pragn¹c w³o¿yæ
cz¹stkê swojej inicjatywy w tworzenie sprawnego i przyjaznego
prawa, zamierzam z³o¿yæ w w/w
sprawie stosowny wniosek do Sejmu RP.
Jan Ciosek
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Dni Powiatu Gryfickiego - Kraina Gryfitów
Tegoroczne Dni
Powiatu Gryfickiego
- Kraina Gryfitów
zosta³y zorganizowane
wspólnie ze wiêtem
ledzia Ba³tyckiego
w dn. 6-7 lipca.

Po³¹czy³ je podobny charakter
czêci muzyczno - artystycznej oraz
historyczne odniesienie do tradycji
regionu. Impreza odby³a siê w pobli¿u latarni morskiej w Niechorzu, w
miejscu przeznaczonym w przysz³oci na skansen rybacki. Obchody
zainaugurowano w pi¹tkowe popo³udnie uroczystym wystrza³em z armaty w wykonaniu piratów. Jak co
roku przybyli na nie turyci oraz lokalna spo³ecznoæ, która mog³a zag³êbiæ siê w tajniki ¿ycia codziennego pradawnych S³owian i Wikingów,
poznaæ kunszt ich wyrobów oraz
przyjrzeæ siê z bliska scenom batalistycznym w wykonaniu wojów.
Przedsiêwziêciu towarzyszy³a muzyka celtycka, irlandzka, dawna oraz
szanty. Gwiazd¹ wieczoru pierwszego dnia imprezy by³ zespó³ SHANON - znany goæ festiwalu ogólnopolskiego Folk Fiesta i Festiwal
Interceltique de Orient.
Drugiego dnia na scenie wyst¹pi³
graj¹cy muzykê funky zespó³ Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni oraz znany, propaguj¹cy kulturê
celtyck¹ i irlandzk¹ - zespó³ STONEHENGE wraz z grup¹ taneczn¹ ELORIEN. Ich koncerty cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem i zachêci³y
do zabawy obecn¹ publicznoæ.
Czeæ artystyczn¹ urozmaici³y równie¿ opowieci, gawêdy rybackie i
morskie, prezentacja stoisk gmin:
Gryfice, Trzebiatów, P³oty, Karnice,
Brojce i Rewal oraz stoisk rybackich. Gminy Powiatu Gryfickiego
uczestniczy³y w konkursie na naj³adniejsze stoisko gminne w Krainie
Gryfitów, prezentuj¹c dziedzictwo
historii i kultury lokalnej, a tak¿e regionalne specja³y kulinarne. Najwiêkszym uznaniem jurorów konkursu spotka³o siê stoisko Gminy
Brojce, która zosta³a tegorocznym

zwyciêzc¹ nagrody g³ównej, ufundowanej przez powiat o wartoci 1
tys.z³. Nale¿y jednak przyznaæ, ¿e
wszystkie gminy w sposób bardzo
oryginalny i atrakcyjny wkomponowa³y siê w sceneriê Krainy Gryfitów, przyczyniaj¹c siê do lokalnej
promocji. Goæmi powiatu by³a reprezentacja partnerskiego Powiatu
Jeleniogórskiego, na czele ze Starost¹  Jackiem W³odyg¹, promuj¹ca walory swojego regionu wród
mieszkañców i turystów terenów
nadmorskich.
Swój dorobek kulinarny zaprezentowa³ Pan Krzysztof Cywiñski,
który na scenie przyrz¹dza³ swoje

specja³y rybne, m.in. tatara z ³ososia. By³ równie¿ jednym z cz³onków
Jury w organizowanym konkursie
Na najsmaczniejsz¹ potrawê ze ledzia ba³tyckiego, w którym zwyciê¿y³y wyroby Pana Janusza Mazura.
Dziêki forum inicjatyw m³odzie¿owych uczestnicy imprezy
mogli podziwiaæ pokazy ognia, któ-

re zakoñczy³y obchody Dni Powiatu Gryfickiego i wiêta ledzia Ba³tyckiego. Mimo niezbyt sprzyjaj¹cej pogody utrudniaj¹cej przebieg
imprezy, tegoroczne obchody Dni
Powiatu Gryfickiego nale¿y zaliczyæ do udanych.
Organizatorami ca³ego przedsiêwziêcia byli: Powiat Gryficki przy
wspó³pracy z Powiatowym Centrum
Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Gmina
Rewal przy w wspó³pracy z Centrum
Informacji i Rekreacji GR oraz Stowarzyszenie Mi³oników Tradycji
Rybo³ówstwa Ba³tyckiego.
wiadkami tego wydarzenia moglimy byæ dziêki hojnoci sponsorów tj.: Kompleks Wczasowo -Wypoczynkowy SANDRA J. Zalewski i
Spó³ka s.j. Pogorzelica, Czekaj Gospodarstwo Rolne Skrobotowo,
P.P.W. TUKI-MEX M. Tukiendorf
P³oty, M. Cieszyñska SABEX
F.HU., Mrze¿yno, s.c. JANTAR
H. Gmyrek i B. Banacewicz - Niechorze, którym organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania. (wp)
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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
n Szczecin centrum 69 mkw, ³adnie
wykonana adaptacja poddasza sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê z
rozliczeniem lub kupiê kawalerkê
(Gryfice, Trzebiatów). Tel 091 384
48 64
n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40

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

INNE

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

n Zamieniê dom 180 mkw w ³obzie
na mniejszy o po³owê - te¿ w £obzie.
Tel. 091 397 45 06.
n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel 600 265 547.

n Kupiê grunty rolne. Tel. 692 883
670

n Kupiê dzia³kê budowlan¹ na terenie £obza. Tel. 668 474 220

n Sprzedam rower 3-biegowy damka. Tel. 511 298 592

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

n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel 091 392 16 07, 0
601 587 438.

n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel 091 392 23
21, 696 399 244.

n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel 091
392 16 07. 0601 587 438.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

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 Domy od 40 tys. z³, technologia
modu³owa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

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

INNE

NIERUCHOMOCI

US£UGI

n Sprzedam Seat Ibiza rocznik
1993, nowy model 5-dzwiowy, pojemnoæ 1,3, benzyna, kolor zielony, cena 3800 z³ + op³aty. Tel. 0697
424 727.
n Sprzedam Opel Vectra 1,6 rod
produkcji 1996, ABC 2x AiR BAG,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, niebieski metalik. Cena 9000
+ op³aty. Tel 0697 424 727.

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

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

NIERUCHOMOCI

n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367mkw, pow
mieszkalna 83m, pow. dzia³ki
914, Cena 550 tys. BN ATUT 600
265 547
n Siedlice nr 31 dwie nieruchomoci bezporednio przylegaj¹ce: I. MIESZKANIE 53 m2 dwupokojowe po kapitalnym remoncie
w budynku szer., poddasze do
adaptacji, Bardzo ³adne, nowa zabudowa kuchenna. Udzia³ w
dzia³ce 1754 m2 Cena 73 tys. z³
II. DZIA£KA 778 m2 zabudowana
altan¹ murowan¹, drzewa owocowe. Cena 15 tys. z³ Preferowana sprzeda¿ dwóch nieruchomoci ³¹cznie CENA 88 000 z³. BN
ATUT 600 265 547
n Sosnówko dzia³ka rolna z warunkami zabudowy pow 0,9 ha
piêknie po³o¿ona. Cena 45 tys. BN
ATUT 600 265 547

Reklama
w gazecie
504 042 532
091 384 71 53
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Obchody 60-lecia Sparty Gryfice - wra¿enia z Wilczkowa

Wybrano z³ot¹ jedenastkê Sparty
Z³ota jedenastka 60-lecia Sparty.
Jerzy Gitalewicz
Dnia 6 lipca odby³y siê obchody
60-lecia powstania klubu Sparta
Gryfice, pod patronatem burmistrza
miasta. Uroczystoæ rozpoczê³a siê
Msz¹ w. w gryfickiem kociele. Po
niej nast¹pi³o z³o¿enie kwiatów pod
pomnikiem by³ych pi³karzy.
G³ówne uroczystoci odbywa³y
siê w Wilczkowie, w kameralnie
po³o¿onej posesji pana Budzelewskiego. Otwarcie zagai³ burmistrz
Gryfic pan Andrzej Szczygie³, przypominaj¹c sukcesy gryfickiego klubu, który przez te 60 lat mia³ ich
sporo, jak choæby awans do III ligi,
wygrana w Gryficach z Lechi¹
Gdañsk na szczeblu centralnym w
Pucharze Polski 4:2, o czym pisa³
wówczas Przegl¹d Sportowy. Do
historii klubu przesz³y pojedynki z
pierwszoligowymi dru¿ynami; remis z Arkoni¹ Szczecin 1:1, czy nik³a pora¿ka z 3:4 z Cracovi¹.
Po tym wstêpie podano wyniki
plebiscytu na najlepsz¹ jedenastkê
w historii minionych lat. Jako, ¿e
przez te lata w Sparcie gra³o wielu

1. Ambro¿y Winiewski (Jerzy Tynecki)
2. Stanis³aw Walkowiak (Tadeusz Wotawa)
3. Tadeusz Kwiatkowski (Janusz Bogdanowski)
4. Kazimierz Olejnik (Jerzy D¹browski)
5. Henryk Grzesiak (Leon Tomicki)
6. Janusz Trojanowski (Jan Tynecki)
7. Jerzy Sza³ek (Andrzej Cieniak)
8. Kazimierz Walkowiak (Wojciech Grabowski)
9. Janusz Sowiñski (Lech ¯elazo)
10. Bogus³aw Jankowski (Stanis³aw Paczewski)
11. Jerzy Gitalewicz (Tadeusz Kryjak)
Trenerzy: Janusz Trojanowski i Mieczys³aw Krall

dobrych pi³karzy, wy³oniono nazwiska 22 pi³karzy; dru¿yny pierwszej
i rezerwowej.
Wyniki plebiscytu wskazuj¹, ¿e
wygra³a Sparta staro¿ytna.Ten
sk³ad jest podobny do tego, jaki
podawa³em w poprzednich numerach Gazety Gryfickiej. Zwyciê¿y³a
wiêc powaga i rozs¹dek, bo wybrano ludzi, którzy w³o¿yli najwiêcej
wysi³ku i pracy w ten klub zas³u¿ony
dla Ziemi Gryfickiej, odnosz¹c wiele sukcesów na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Kolonijne strzelanie
w Komandorze
Dnia 07.07.2007 r w Orodku
Wypoczynkowym KOMANDOR
w Pogorzelicy, odby³y siê zawody
strzeleckie z karabinków pneumatycznych dla dzieci i m³odzie¿y z
Lubina, Poznania, Wroc³awia i Zielonej Góry, przebywaj¹cych na kolonii letniej. W zawodach bra³o
udzia³ 95 uczestników ww. kolonii.
Rozegrano eliminacje w strzelaniu
do urz¹dzeñ biathlonowych oraz
fina³ do tarczy piercieniowej, do
którego zakwalifikowa³o siê 24
strzelców. A oto najlepsza 10-tka
fina³u:
1. Piotr Kowalczyk 43/50 pkt.
2. Adrian Zaj¹czkowski 43/50 pkt.
3. Anna Czerwieñska 42/50 pkt.
4. Paulina Lipniewicz 41/50 pkt.
5. Mateusz Jagielski 41/50 pkt.
6. Paula Drozd 41/50 pkt.
7. Kamil Kucharski 41/50 pkt
8. Mateusz K³ak 40/50 pkt.
9. Ma³gorzata Lechów 40/50 pkt.
10. Dawid Oborski 40/50 pkt.

Na zakoñczenie odby³o siê nagrodzenie najlepszych zawodników. Puchar Prezesa Miejskiego
Klubu Strzelectwa Sportowego
BASZTA Gryfice otrzyma³ najlepszy strzelec zawodów Piotr Kowalczyk, natomiast pozostali z najlepszej 10-tki nagrodzeni zostali
nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
Nagrody ufundowali: Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe BUDOTIM - El¿bieta Torcha³a, Zak³ad
Mechaniki Pojazdowej w Rzêskowie - Andrzej Poniak oraz MKSS
BASZTA Gryfice (nie myliæ z
Baszt¹ LOK).
Zawody sprawnie przeprowadzili dzia³acze i zawodnicy MKSS
BASZTA Gryfice.
Nastêpne strzelanie odbêdzie
siê w III dekadzie lipca oraz w I
dekadzie sierpnia br.
Sekretarz MKSS Baszta
Gryfice Janusz Trojanowski

Przyjêcie w Wilczkowie by³o
znakomite  zapach kie³basek i
szasz³yków na ogniu bucha³ w nozdrza. Przygrywa³a muzyka. Jedynym mankamentem by³y przelotne
opady deszczu. Nie by³o ¿adnych
zwad, k³ótni, tylko swojska atmosfera. Brakowa³o mo¿e tylko ogniska. Ta atmosfera przypomnia³a mi
m³odzieñcze lata spêdzone w harcerstwie, gdzie by³em przybocznym
i doboszem-szczepowym. Harcerstwo w tamtych latach chroni³o nas
przed chuligañskimi wybrykami, a
swoje kroki kierowalimy ku bramom stadionów i sal.
Muszê nadmieniæ, ¿e w Sparcie
nie rz¹dzi³a tylko pi³ka no¿na, ale
by³y te¿ inne sekcje. By³a siatkówka, gdzie prym wiedli panowie L.
Cieciura, B. Kapela, Z. Wojciechowski (mój dyrektor na kontrakcie w Libii) oraz K. Ciupryk czy J.

Sza³kowski. Siatkówka by³a wtedy
w III lidze.
Drug¹ dyscyplin¹ by³a koszykówka, gdzie filarami dru¿yny byli
S. Ma³kowski, M. Zwierzykowski,
K. Olejnik i L. Cieciura. Pan Cieciura gra³ tak¿e w pi³kê no¿n¹ w I dru¿ynie na bramce. W kosza gra³ tak¿e
Jan Bogdanowski.
Oprócz tego by³a tak¿e dru¿yna
tenisa sto³owego, graj¹ca w II lidze,
gdzie prym wiedli M. Grzesiak, R.
Hy¿y oraz W. Jaworski.
Sekcja, o której warto wspomnieæ, by³ boks, gdzie prym wiedli
bracia Wasungowie, Gedowie, Karczewscy czy wiecznie m³ody E.
Narkiewicz.
By³o tak¿e kolarstwo, gdzie trenerem by³ Rajmund Zieliñski  dwukrotny olimpijczyk, który wychowa³ takich kolarzy jak Ko³opaj³o,
Krawczyk czy Alek Jezuit. Takie
ma³e miasteczko, a tak s³awne przez
sport uprawiany amatorsko.
Koñcz¹c t¹ opowieæ sportow¹
chcê wspomnieæ o jednym z lepszych pi³karzy, który od 1946 roku
mieszka³ ze mn¹ na jednym podwórku, a który nauczy³ mnie gry w pi³kê,
jazdy na nartach, p³ywania oraz
¿eglarstwa. Muszê ze smutkiem napisaæ, ¿e mieszka³ w Pu³tusku i
umar³ 10 lat temu. To Wojtek Grabowski.
¯yczê wszystkim uczestnikom
obchodów 60-lecia, doczekania
kolejnej okr¹g³ej rocznicy  70-lecia i abymy spotkali siê w tym samym sk³adzie.
Ze sportowym pozdrowieniem
- by³y lewo skrzyd³owy
Jerzy Gitalewicz.

I Rzut Pucharu Polski 2007/2008

Puchar Polski rusza
pod koniec sierpnia
(REGION) Wydzia³ Gier Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej poinformowa³ o dokonaniu losowania par I rzutu Pucharu Polski na
szczeblu województwa zachodniopomorskiego region szczeciñski.
Mecze te zostan¹ rozegrane
22.08.2007 roku (roda) o godzinie
17:30. Kluby wymienione na pierwszym miejscu s¹ gospodarzami spotkañ. I rzut PP  szczebel wojewódzki.
Iskra Golczewo (A 1) - Polonia
P³oty (V)

B³êkitni Trzyg³ów (A 1) - Sparta
Gryfice (V)
Bizon Cerkwica (A 1) - Pomorzanin Nowogard (V)
Sowianka Sowno (A 1) - Mewa
Resko (O 1)
Rega Merida II Orze³ Trzebiatów (A 1) - Wicher Brojce (O 1)
Znicz Wysoka Kam. (A 1) Orze³ Prusinowo (A 1)
W rozgrywkach PP szczebla
wojewódzkiego mo¿na dokonaæ 4
zmian.
(r)
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VII letni Turniej DZIKICH DRU¯YN
w pi³ce no¿nej - WAKACJE 2007

Na terenie boiska SP 3 w Gryficach dn. 2 lipca br. zorganizowano kolejny turniej Dzikich Dru¿yn, który bêdzie trwa³ do dnia 13
lipca br. W rozgrywkach swój
udzia³ zg³osi³o 16 dru¿yn. Niestety w tym roku zawiod³y dziewczyny, które nie zg³osi³y ¿adnego zespo³u, mimo ca³kiem dobrych wyników w latach ubieg³ych. Turniej

otworzy³ wiceburmistrz Gryfic
Tomasz Malczewski, koordynatorem jest Andrzej Kubalica. Obecni byli równie¿ radni Rady Miejskiej i jednoczenie nauczyciele
oraz trenerzy Szkó³ki Pi³karskiej
Diego z SP 4 Wies³aw Pietrzak
i Kamil Malankiewicz, którzy do
turnieju wystawili 4 zespo³y.
Wspominaj¹c czas minionych ju¿

rozgrywek pewne jest, ¿e to ju¿ nie
s¹ dzikie dru¿yny, ch³opcy maj¹
sponsorów, ka¿dy zespó³ ma swoje stroje sportowe. To pewnie pozytywny wp³yw Szkó³ki Diego
na ca³y wiat, rodz¹cej siê elity

gryfickich pi³karzy. Dzi jeszcze
dzieci za parê lat bêd¹ zasilaæ nie
tylko nasz¹ Spartê, ale równie¿
ligowe zespo³y w kraju. Wystarczy, ¿e doroli pomog¹ w rozwoju
ich pi³karskich talentów.
X
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Rozk³ad jazdy PKP wa¿ny od 10.12.2006 do 08.12.2007r.
Odjazdy:
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KRZY¯ÓWKA 28

Szczecin G³ówny 4.41, 6.13, 10.21, 14.43 (1), 16.19, 19.22
Ko³obrzeg 5.20, 8.31, 9.27 (2), 12.38, 15.28, 18.32, 21.34
Bielsko Bia³a 18.28 (1)

Przyjazdy:

Szczecin G³ówny 8.31, 12.38, 15.28, 18.32, 21.34, 23.35
Ko³obrzeg 4.41, 6.13, 10.21, 14.43, 16.19, 18.28(1), 19.22
Bielsko Bia³a 9.27 (1)

OBJANIENIE

1  poci¹g popieszny, kursuje 23.VI  02.IX
2  oprócz 25.XII, 01.I, 08.VI
Uwaga: 10.XII.06  10.I.07 poci¹g do Ko³obrzegu o 21.34 bêdzie odje¿d¿a³ 10
min. póniej, a poci¹g ze Szczecina G³. bêdzie przyje¿d¿a³ 30 min. póniej!

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 21 czerwiec 2007 r.
sygn. akt VI K 421/07 ukara³

Aleksander Piotr Czuj

kar¹ grzywny w wysokoci 80 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e
wysokoæ jednej stawki wynosi 10.00 z³; orzek³ zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 1 rok;
orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez opublikowanie
go w Gazecie Gryfickiej; na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym okres zatrzymania prawa jazdy od 21 czerwca 2007 r.; na poczet
kary grzywny zalicza okres zatrzymania oskar¿onego w dniu 21 czerwca
2007 r. przyjmuj¹c, ¿e jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoci
równa siê dwóm dziennym stawkom grzywny za czyn z art. 178 a par.
1 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 21 czerwca 2007 r. w Trzebiatowie
powiatu gryfickiego kierowa³ samochodem dostawczym marki Fiat
Ducato, nr rej. PZ 77077 jad¹c po drodze publicznej i bêd¹c w stanie
nietrzewoci 0,53 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Gazety Gryfickiej
Poprawne rozwi¹zania krzy¿ówki nale¿y przysy³aæ
na adres redakcji: Gryfice ul. Wa³owa 8/7.
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03.07.2007 r.
Godz. 08:45 P³oty, ul. Jagiellonów
 wypadek samochodowy.
Sam. TIR BIEDRONKA marki
DAF zderzy³ siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym z przeciwka sam. mieciark¹
marki JELCZ. W wyniku zderzenia
zosta³y ranne 4 osoby. Na miejsce zdarzenia zadysponowano mig³owiec pogotowia ratunkowego w Szczecinie
który zabra³ rannego kierowcê TIRA w
stanie rednim bez utraty przytomnoci
do szpitala w Szczecinie. Pozosta³e
osoby z ogólnymi obra¿eniami odwieziono do szpitala w Gryficach. W akcji
bra³y udzia³ 3 zastêpy PSP Gryfice oraz
2 zastêpy OSP P³oty.
Godz. 10:50 Gryfice ul. Mickiewicza  pomoc pogotowiu ratunkowemu
przy transporcie chorego. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice.
Godz. 13:20 S³udwia gm. P³oty 
konar drzewa na drodze. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z OSP P³oty.
Godz. 13:43 Zapolice gm. Trzebiatów  wypadek samochodowy.
W wyniku gwa³townego hamowania kierowca jad¹cy FORDEM
ESCORT zosta³ uderzony z ty³u przez
jad¹cego tu¿ za nim FORDA ORION.
Na skutek uderzenia ranna zosta³a jedna osoba, któr¹ z ogólnymi obra¿eniami cia³a odwieziono karetk¹ pogotowia
do szpitala w Gryficach. W akcji bra³
udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
04.07. 2007r
Godz. 10:56 Pobierowo ul. Kiliñskiego  usuniêcie drzewa uszkodzonego przez niedawna wichurê. SP Pobierowo i PSP Gryfice.
Godz. 10.50 Przybiernówko (k.
Laslandu)  wypadek samochodowy.
Samochód Peugeot wypad³ z drogi i
dachowa³. 2 osoby poszkodowane. PSP
Gryfice
Godz. 13.18 Pobierowo, ul. Mickiewicza  zalana piwnica wskutek ulewy i gradobicia. OSP Pobierowo.
Godz. 13.20 Pobierowo ul. Grunwaldzka  zalana piwnica w skutek ulewy. OSP Pobierowo.
Godz. 14.35 Niechorze, al. Bursztynowa  zalane ulice, wskutek ulewy.
OSP Niechorze wypompowywa³a nadmiar wody w obrêbie ulic : Al. Bursztynowa, Polna, Wschodnia, widnicka,
W¹ska, Pomorska i Rybacka.
Godz. 15.33 Rybokarty  zalana
piwnica w pa³acu wskutek ulewy i awarii kanalizacji. OSP Rybokarty.
Godz. 18.21 Rewal ul. Klifowa.
Woda opadowa z ulicy zalewa posesjê.
OSP Niechorze.
Godz. 20:15 Pobierowo ul. Graniczna. Zalane mieszkanie. OSP Pobierowo.
Godz. 20:20 Pobierowo ul. Sportowa. Zalane mieszkanie. OSP Pobierowo.
Godz. 20:30 Lêdzin gm. Karnice.
Gniazdo szerszeni. OSP Niechorze.
Godz. 20:45 Pobierowo Al. Wojska
Polskiego. Zalane mieszkanie. OSP
Pobierowo.
Godz. 21:08 Pobierowo ul. Orzesz-
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kowej. Zalane mieszkanie. OSP Pobierowo.
Godz. 22:22 Pobierowo ul. Kiliñskiego. Zlana piwnica. OSP Pobierowo.
Godz. 22:42 Pobierowo ul. Grunwaldzka. Zalana posesja. OSP Pobierowo.
05.07.2007r.
Godz. 07:30 Pobierowo ul. Kiliñskiego  Zalana posesja. OSP Pobierowo.
Godz. 08:15 Pobierowo ul. Grunwaldzka  Zalana posesja. OSP Pobierowo.
Godz. 09:20 Pobierowo ul. Mickiewicza  Drzewo powalone na drodze.
OSP Pobierowo.
Godz. 10:00 Mechowo Gm. P³oty 
Zalana piwnica. OSP P³oty
Godz. 12:12 Pobierowo ul. Moniuszki  Zalana posesja. OSP Pobierowo.
Godz. 16:00 Bielikowo - Drzewo
powalone na drodze. OSP Brojce
Godz. 19:45 Pobierowo ul. Karola
Borka. - Drzewo powalone na drodze.
OSP Pobierowo.
Godz. 20.28 Pobierowo ul. Wojska
Polskiego  pompowanie wody. OSP
Pobierowo.
Godz. 20.56 Pobierowo ul. Kociuszki  drzewa przechylone na dom.
OSP Pobierowo.
06.07.2007r.
Godz. 10:29 Pobierowo ul. Nieca³a
 wisz¹ca ga³¹ nad ulic¹. JRG PSP
Gryfice.
Godz. 11:29 Rewal  zalana ulica
oraz zagro¿ona posesja. OSP Pobierowo.
Godz. 12:45 Bielikowo  nad³amana ga³¹ nad chodnikiem. JRG PSP
Gryfice.
Godz. 14:24 P³oty  zalany stadion
miejski. OSP P³oty.
Godz. 14:39 Niechorze  wisz¹ca
ga³¹ nad chodnikiem. JRG PSP Gryfice.
Godz. 14:42 Gryfice ul. Orzeszkowej  wypadek samochodowy. JRG PSP
Gryfice.
Godz. 15:24 Pobierowo ul. Miodowa  kolizja drogowa. OSP Pobierowo.
07.007.2007r.
Godz. 10.00  13.30 jednostki OSP
Trzebiatów, OSP Mrze¿yno i PSP Gryfice uczestniczy³y w æwiczeniach BEZPIECZNA WODA w Mrze¿ynie.
Godz. 11:18 P³oty ul. I Armii Wojska Polskiego  pompowanie wody z
zalanego stadionu miejskiego. W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp OSP P³oty.
08.07.2007r.
Godz. 9.30 - wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe w Trzebiatowie. Rega przekroczy³a stan ostrzegawczy.
Godz. 10.00 Trzebiatów  OSP prowadzi kontrolê wa³ów przeciwpowodziowych i obserwacjê wodowskazu.
Godz. 11.30 OSP Niechorze prowadzi rozpoznanie sytuacji powodziowej
w rejonie kana³u Pogorzelica i jez. Liwia £u¿a.

KOWBOJ NA WCZASACH

(MRZE¯YNO) 2.07.07. W
Mrze¿ynie zatrzymano Wojciecha
B., lat 36, mieszkañca Inowroc³awia, który dokona³ zniewa¿enia
umundurowanych funkcjonariuszy
na s³u¿bie, a nastêpnie próbowa³
wrêczyæ korzyæ maj¹tkow¹.

CZO£ÓWKA CIÊ¯ARÓWEK

(P£OTY) 3 lipca w P³otach, o
godz. 8.45, na ulicy Jagiellonów,
dosz³o do gronie wygl¹daj¹cego
wypadku. Kieruj¹cy samochodem
ciê¿arowym marki DAF S³awomir
D., lat 40, mieszkaniec Oborników,
z bli¿ej nie ustalonej przyczyny zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i
zderzy³ siê czo³owo z prawid³owo
jad¹cym samochodem ciê¿arowym
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marki Jelcz, kierowanym przez Piotra N., lat 49, mieszkañca powiatu
gryfickiego. W wyniku zderzenia
ranne zosta³y 4 osoby. Na miejsce
zdarzenia przylecia³ mig³owiec
pogotowia ratunkowego w Szczecinie, który zabra³ rannego kierowcê
DAF-a w stanie rednim, bez utraty
przytomnoci, do szpitala w Szczecinie. Pozosta³e osoby z ogólnymi
obra¿eniami odwieziono do szpitala w Gryficach. Oba pojazdy uleg³y
zniszczeniu.

NIE PRZEJ¥£ SIÊ

(NIECHORZE) 4.07.07 W
Niechorzu zatrzymano Waldemara
K., lat 37, mieszkañca powiatu polickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat pomimo
zakazu S¹du.

POSIADACZE
(POBIEROWO) 8.07.07 W
Pobierowie zatrzymano Konrada
N., lat 21, mieszkañca Stargardu
szczeciñskiego, który posiada³
przy sobie rodki odurzaj¹ce.
(NIECHORZE) 8.07.07 W

Niechorzu
zatrzymano
Krzysztofa F., lat 23, mieszkañca Gryfic, który posiada³
przy sobie woreczek zapinany
na zatrzask strunowy z zawartoci¹ suszu rolinnego.

Napromilowani:
2.07.07 W tym dniu zatrzymano 3 nietrzewych rowerzystów,
oraz jednego nietrzewego, który
kierowa³ samochodem.
3.07.07 Zatrzymano 4 nietrzewych rowerzystów.
4.07.07 Zatrzymano 1 nietrzewego rowerzystê, oraz 3 nietrzewych, kieruj¹cych samochodami.
5.07.07 W P³otach zatrzymano
Zbigniewa K., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu 
0,64.

6.07.07 Zatrzymano 2 nietrzewych rowerzystów, oraz 1
nietrzewego kieruj¹cego skuterem.
7.07.07 Zatrzymano 2 nietrzewych rowerzystów, oraz 2
nietrzewych kieruj¹cych motorowerem i 2 nietrzewych kieruj¹cych samochodami.
8.07.07 Zatrzymano 2
n i e t r z e  w y c h r o w e r z y s t ó w,
oraz 1 nietrzewego kieruj¹cego motorowerem i 1 nietrzewego kieruj¹cego samochodem.

MIERÆ NA DRZEWIE
(ROGOWO) 8.07.07 W Rogowie kieruj¹cy samochodem osobowym
marki Renault Jaros³aw T. lat 20, mieszkaniec powiatu ko³obrzeskiego,
jad¹c od strony Dwirzyna do Rogowa, na prostym odcinku drogi, bezporednio za zakrêtem w lewo, straci³ panowanie nad pojazdem zjecha³ na lewe
pobocze, gdzie lewym bokiem i dachem uderzy³ w przydro¿ne drzewo w
wyniku czego poniós³ mieræ na miejscu.

C MY K
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GAZETA GRYFICKA

HUMOR
TYGODNIA

Lepper wzywa wró¿kê:
- W nocy ni³y mi siê ziemniaki. Co to znaczy?
- To znaczy, ¿e Pana na jesieñ wykopi¹
albo na wiosnê posadz¹.

Reklama
w gazecie
091 384 71 53

gazeta gryficka 11.07.2007 r.

