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Rozmowa z panem Januszem
Trojanowskim, trenerem 60-lecia
Spart y Gryfice
Pan Janusz Trojanowski to historia gryfickiego sportu. Zawodnik
i trener Sparty Gryfice, później trener drużyny bokserów LZS TOR i
jeszcze później drużyny strzeleckiej „Baszta”, w której do dzisiaj
trenuje młodzież. Podczas niedawnego plebiscytu z okazji 60-lecia
Sparty został wybrany najlepszym
trenerem drużyny. Rocznicowe obchody klubowe odbyły się w Wilczkowie, a więc nie były dostępne dla
ogromnej rzeszy sportowców, działaczy i kibiców, którzy przez te 60
lat byli związani z klubem. Zapytaliśmy o wrażenia z tego spotkania.
- Osobiście wolałbym, aby te
obchody odbyły się w Gryficach na
stadionie, gdzie Sparta cały czas
toczyła boje w różnych klasach rozgrywkowych, ale o wyborze miejsca
zdecydował komitet organizacyjny.
Mnie nie poproszono nawet, aby coś
doradzić. Nie znalazłem się w komitecie, więc nie odpowiadam za jego
decyzje. A szkoda, bo później dochodzi do takich sytuacji, że chce się
wręczyć dyplom prezesowi klubu
Henrykowi Korbutowiczowi, który
już dawno nie żyje. Znam bardzo
dobrze historię sportu gryfickiego,
ale jakoś nikt z tej wiedzy nie chciał
skorzystać. - mówi. - Szkoda, że na
obchody nie zaproszono wielu innych piłkarzy, którzy zasłużyli się
Sparcie, jak choćby Jasiu Tynecki,
który w tamtych czasach strzelał
najwięcej bramek i był znany z potężnego uderzenia. Pamiętam, jak
na mecz do Gryfic przyjechały rezerwy Pogoni Szczecin. Padał
deszcz, piłka namokła i była ciężka.
Sędzia podyktował rzut karny przeciwko Pogoni i do piłki podszedł
Tynecki. W bramce stał Wojciech
Frątczak, późniejszy kadrowicz.
Tynecki uderzył prosto w bramkarza, ale tak mocno, że ten wpadł do
bramki z piłką. To było wydarzenie.
Szkoda, że tacy ludzie nie uczestniczyli w obchodach. Byłem u niego,
ale powiedział, że nie dostał zaproszenia, więc nie przyjechał do
Wilczkowa. Tak też było z wieloma
innymi, choćby z Lipińskim, Zygmanowskim, czy Zwierzykowskim.
Gdyby to było w Gryficach, może by
przyszli na stadion. To przecież był

ich klub. - mówi Trojanowski.
Poproszony o przypomnienie początków swojej kariery wspomina, że
przyjechał do Gryfic w 1946 roku, i
zaczynał w trampkarzach. Później
rozpoczął grę w seniorach i jednocześnie został trenerem drużyny. Gdy
PZPN wprowadził zakaz łączenia
grania z trenowaniem, zostawił piłkę
i poświęcił się trenerce. Jako trener
osiągnął największe sukcesy z zespołem Sparty w latach 60. Jak wspomina, klub tętnił wtedy sportowym
życiem; w klubie były dwa zespoły seniorskie, była I liga juniorów, dwie II
ligi juniorów i szkółka trampkarska,
gdzie trenowało około stu chłopców.
To w tych latach Sparta osiągnęła największy sukces wchodząc do III ligi,
co prawda wojewódzkiej, bo taki był
podział, ale grały w niej drużyny, które wcześniej grywały w I i II lidze krajowej. Kto spadał z II ligi krajowej,
grał w trzeciej wojewódzkiej. Poziom
tej ligi był więc bardzo wysoki. W tym
okresie na przykład grała w niej Arkonia Szczecin, po spadku z I i II ligi.
Pan Janusz trenował Spartę w
latach 1959 – 1967. Wcześniej, jako
zawodnik, awansował z zespołem z
B do A klasy, po zwycięskim meczu
z Victorią Szczecin-Dąbie (1:0). Jak
wspomina - grając w B klasie Sparta
wygrała wojewódzkie eliminacje
Pucharu Polski i zagrała na szczeblu
centralnym. To wtedy do Gryfic
przyjechała Lechia Gdańsk i Sparta
wywołała sensację wygrywając z
gdańszczanami 4:2, o czym wspominał już na łamach naszej gazety
Jerzy Gitalewicz.
- Lechia wcześniej grała kilka lat
w I lidze i nawet osobiście znałem
kilku piłkarzy, m.in. Romana Korynta, który grał w reprezentacji
Polski. Przypominam sobie, że
zmarnowano mu karierę, bo podpadł politycznie w Hamburgu. Wtedy Polska zremisował z RFN 1:1, źle
się o czymś wyraził i został usunięty
z kadry. Władze wtedy zwracały
uwagę, kto jak się wyraża. Korynt
nie grał w Gryficach, ale grał Musiał, późniejszy zawodnik Wisły
Kraków. Wygraliśmy więc z Lechią
i w 1/16 Pucharu trafiliśmy na Sokoła z Piły. To był pamiętny mecz w
Gryficach. Sokół prowadził do

przerwy 2:0. Po przerwie wyrównaliśmy i praktycznie zamknęliśmy
Sokoła pod ich własną bramką. I
wtedy zdarzył się fatalny błąd naszego bramkarza Ambrożego Wiśniewskiego. Gdy my ich cisnęliśmy, praktycznie graliśmy na jedną
bramkę, on wyszedł daleko w pole i
przyglądał się grze. W pewnym momencie napastnik Sokoła przejął piłkę i długim lobem przerzucił ją nad
naszym bramkarzem, który nie zdążył wrócić do bramki. Wszyscy byli
przygnębieni. - wspomina tamten
dramatyczny pojedynek pan Janusz.
Później Sparta awansowała do A
klasy i następnie do III ligi. Przed
rozgrywkami III ligi Sparta pojechała na obóz sportowy do Węgorzyna. Remisuje z tamtejszą drużyną 3:3, i przegrywa z B klasowym
Światowidem Łobez 4:2.
- Nastroje przed inauguracją nie
były więc najlepsze. Ale w pierwszym
pojedynku ligowym obawy zostały
rozwiane, bo wygraliśmy z Pogonią
Barlinek 3:1. - odtwarza w pamięci
tamte czasy pan Trojanowski.
W 1968 pracując w LOK pan
Janusz rozpoczyna swoją przygodę
ze strzelectwem sportowym, którą
kontynuuje do dzisiaj. Ale to już na
inne opowiadanie, bo trudno byłoby
tę 60-letnią historię udziału pana
Janusza Trojanowskiego w gryfickim sporcie pomieścić w jednym
wydaniu gazety.
Kazimierz Rynkiewicz
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Wiele razy na łamach naszej gazety pisano o
dziurach w nawierzchni ul. St. Ruta zwanej deptakiem. Informujemy, że po ostatnim apelu do
Zarządu Osiedla nr 2 w Gryficach sytuacja na
deptaku zmieniła się. Ubytki w nawierzchni
wypełniono kamienną stłuczką, zalano smołą
czy czymś podobnym, wszystko zasypano żwirem. Choć w dalszym ciągu deptak wygląda
niezbyt ciekawie, to jednak przejście nim jest
x
bezpieczne.
REKLAMA
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Reklama
w gazecie
091 397 37 30
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Gryficki problem
W³aœciwie to nie wiadomo,
jak przedstawiæ problem
rozmna¿ania siê
bezpañskich kotów na
terenie miasta Gryfice.
Wiemy, ¿e o kotach nie
nale¿y mówiæ bezpañskie,
bo one choæ maj¹ swoje
domy, to i tak chodz¹
w³asnymi œcie¿kami i
zawsze robi¹ to, co same
uznaj¹ za s³uszne.
Człowiek jest tylko dodatkiem
do ich życia, ale człowiek mówi, że
koty lubi i koty dokarmia. Te koty,
które nie mają własnych kątów przy
jakiejś rodzinie w bloku czy prywatnej posesji. Dokarmia w piwnicach
bloku, czasem obok bloku w którym
mieszka narażając się na kłótnie z
sąsiadami, bo uważa, że czyni dobrze litując się nad bezdomnym
zwierzęciem. Problem pojawia się
wtedy, kiedy pojawiają się małe kocięta, bo co zrobić kiedy na świat
przychodzi ich zwykle 4 – 5 sztuk.
Zabić? Nie zabije, uśpić? Trzeba
zapłacić i tak koty mnożą się a później rozchodzą po ulicach i zakamarkach miasta giną pod kołami
samochodów. Cykl jednak trwa. Z
informacji, jakie posiadam, to w
centrum miasta w różnych miejscach jest około 20 “maluchów”. A
przecież w tej gazecie była już informacja, że klinika weterynaryjna
“ADAMUS” na ul. Śniadeckich ma
podpisaną umowę z Urzędem Miasta na bezpłatne usypianie “ślepych” jeszcze miotów, na bezpłatne
przeprowadzanie sterylizacji kociaków i kotek. Wystarczy tam pójść.
Ludzie są różni, ale nigdy nie zrozumieją człowieka, który na słowo –
uśpić dostaje nagły przypływ humanitaryzmu, czy też bojaźni Bożej i
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mówi, że to grzech. Jaki to humanitaryzm, dziś koty się mnożą, rozłażą
po okolicy, łapią motyle i inne owady, ptaki czyli wszystko co się rusza.
Po obfitości letniego stołu, przychodzi jesień, po niej zima. Koty wracają z polowań i znajdują tych, którzy dokarmią. Musimy jednak zwrócić uwagę na zmiany, jakie zachodzą wokół nas. Mamy tu na
myśli śmietniki, kiedyś były otwarte, kot znajdował w nich całkiem
dobre pożywienie. Dziś wszystkie
pojemniki na śmieci praktycznie są
zamknięte, okna w piwnicach również. Gdzie jesienią podzieje się
tych 20 zwierząt? Kto wie ile ich
przyjdzie na świat do jesieni? To nie
sztuka obwiniać jakiś wydział w
Urzędzie Miasta o nic nie robienie z
tym problemem. Co mogli zrobić?
Zrobili biorąc współudział w budowie schroniska dla bezpańskich
psów w Sosnowicach koło Golczewa. Mówienie, że są też zobowiązani do wyłapywania kotów, to już
jakaś paranoja. Żadnego urzędnika
nikt nie pyta czy wolno dokarmiać
koty i dokarmiają. A powinno być
tak, dokarmiasz to jesteś automatycznie zobowiązany do uśpienia
nowego miotu, przeprowadzenia

sterylizacji kocurów i kotek darmowo wykonanej w “Adamusie”. A
jest tak, że prowadzi się hodowlę
rozrodczą i później ma się pretensje
do wszystkich, tylko nie do siebie.
Bo lepiej o sobie mieć dobre mniemanie i ludziom opowiadać, jakie
dobre mamy serce dokarmiając kociaki. Żeby być dobrze zrozumianym informuję, że też kotka dokarmiam, ale nie pozwalam na rozmnażanie. Kotka w bloku jest, okresowe awantury z sąsiadami też,
milkną kiedy kotka świadoma zagrożenia wyłapuje w piwnicy
szczury znosząc je w jedno miejsce, by wszyscy widzieli, że jest
potrzebna, ale jedna, nie cała rodzina. Dlatego wszyscy ci, którzy
uważają, że to brak humanitaryzmu
czy wielki grzech uśpienie “ślepych” kociaków, wysterylizowanie
kocurów czy kotek pomyślą o tym,
że nie zaaprobuję rozmnażania się
kotów, sami skazujemy je na ciężki
los. Tu nie pomoże żaden urzędnik
nawet wtedy, kiedy kotkę z kociętami zaniesiemy im do biura. Bo nie
on jest winien zaistniałego problemu, ale my sami bardzo humanitarni z czystymi sumieniami i z niby litościwymi sercami.
MS
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Dyrektor SP 3 Roman Łobożewicz na koniec swojego panowania w/w szkole zlecił prace
porządkujące teren przyległy do
budynku. Aktualnie prowadzony jest remont chodnika, dość
szerokiego, jak na potrzeby dzieci. Ale będzie ładnie. Przydałoby się jeszcze zmienić elewację
szkoły, bo graficiarze narobili na
ścianach bałaganu. Rodzice
mówią, że to skandal, by tak z zewnątrz wyglądała szkoła, ale
mówią też, że nie ma sensu zmieniać elewacji, bo i tak znajdą się
dranie, którzy na nowo ściany
pomalują, wypisując bzdurne
hasła. Nadzieja w tym, że byli
graficiarze już dorośli lub z Gryfic wyjechali.
(r)

Ul. Niepodleg³oœci nr 107
Wczesn¹ wiosn¹ br. pisaliœmy o tym
jak mieszkañcy posesji nr 107 przy
ul. Niepodleg³oœci zostali postawieni
na bacznoœæ przez list z TBS-u sp. z o.o.
w Gryficach, nakazuj¹cy w trybie 7 dni
usuniêcie drewna opa³owego z³o¿onego przy
œcianie budynku na terenie podwórka.
Jako przyczynę zrobienia porządku przy ścianie TBS sp. z
o.o. podawał remont elewacji
nakazany czy uzgodniony przez
Konserwatora Zabytków. Do dn.
17 lipca br. wykonano wymianę
okien od strony ulicy Niepodległości, ale tylko na piętrze i strychu, parter pozostawiając nietknięty. Na podwórku rozebrano
oficynę pozostawiając teren nieuporządkowany. Pod ścianą złożono trzcinę pozyskaną z rozbiórki. Okna od strony podwórka, jak poinformowano mieszkańców, nie zostaną wymienione choć są spróchniałe, może
nawet bardziej, niż te od ulicy.
Dnia 17 lipca br. ustalono też
(komisyjnie), że posesja nr 106
doczeka się wymiany okien, bo
w końcu uznano, że budynek
może nadal pełnić rolę budynku
mieszkalnego. Poczekamy, zo-

baczymy, ile z wiosennych obiecanek TBS-u zostanie zrealizowanych. Obiecano wiele: zrobienie podsufitu w mieszkaniu nad
komórką, naprawę schodów, wymianę pokrycia dachu, uszczelnienie kominów itd. Lato w pełni,

a na podwórku przy posesji nr 107
ul. Niepodległości bałagan, jakiego nie było wczesną wiosną.
Mieszkańcy mają nadzieję, że do
przyszłej wiosny teren zostanie
uporządkowany, a obietnice zrealizowane.
xy
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Bezpieczne Wakacje 2007

KLESZCZE – jak ustrzec
przed nimi swoich najbli¿szych

Las, łąka czy działka to doskonałe miejsce na spędzenie choć części wakacji. Latem chętnie przebywamy na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni, nawet jeśli możemy
pozwolić sobie tylko na kilkugodzinny wyjazd za miasto. Niestety w
okresie wiosennym i letnim rozpoczyna się również największa aktywność kleszczy – najgroźniejszych pasożytów zewnętrznych
człowieka. Można je spotkać na terenie całej Polski. Lubią tereny leśne, podmokłe, porośnięte wysoką
trawą, również miejskie parki i
skwery. Do zakażenia człowieka
dochodzi w trakcie ssania krwi
przez kleszcza, w sytuacji gdy pasożyt jest zakażony bakteriami i wirusami wywołującymi choroby. Najgroźniejsza jest bakteria – krętek –
wywołująca boreliozę i wirusy powodujące wirusowe zapalenie mózgu. Obie choroby stwarzają niebezpieczne dla zdrowia powikłania.

ciała tj. długie spodnie i koszule z
długim rękawem najlepiej zakończone ściągaczem, pełne obuwie i

Jak ustrzec siê kleszczy:
1. Odpowiednio ubierać się –
nosić w lesie odpowiednią odzież
zakrywającą jak najwięcej części

Po konkursie

Ośmiu
kandydatów
do wydziału
nieruchomości
Gdy urząd miejski ogłosił nabór
kandydatów na stanowisko pracownika do spraw gospodarki nieruchomościami, zgłosiło się ośmiu kandydatów.
W wyniku wstępnej selekcji na
to stanowisko do następnego etapu
rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający
wymagania formalne określone w
ogłoszeniu: Tomasz Gródecki,
Żaneta Konieczko, Marta Majewska, Agnieszka Maśko, Andrzej
Mikulin, Ilona Sola, Małgorzata
Szawarska i Izabela Wnukiewicz.
Wszyscy z Gryfic.
Komisja konkursowa przeprowadziła drugi etap postępowania
konkursowego i z tej ósemki wyłoniła trzy osoby: Martę Majewską,
Andrzeja Mikulina i Ilonę Solę, z
którym teraz odbędą się indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. (r)

skarpety.
2. Starannie obejrzeć całe ciało
po powrocie z lasu lub parku. Klesz-

cze zanim zakotwiczą się w skórze,
poszukują odpowiedniego miejsca
do wkłucia.
3. U dzieci najczęściej (w około
70% przypadków)
lokalizują się na
głowie, zazwyczaj
na granicy włosów i
za uszami. U dorosłych w miejscach,
gdzie skóra jest delikatna np. pod kolanami, w pachwinach, zgięciach stawów, na brzuchu.
Właściwości skóry
dziecka sprzyjają
silniejszym odczynom po ukąszeniach.
4. S t o s o w a ć
środki odstraszające – repelenty.
5. W przypadku
zauważenia kleszcza należy go jak
najszybciej usunąć
ze skóry. Ryzyko zakażenia rośnie
wraz z czasem zakotwiczenia na ciele ofiary. Kleszcza ze skóry należy

Dwie strony medalu
Ulica Kościelna w
Gryficach ma cały szereg prywatnych pawilonów handlowych. Witryny czyste. Towar dobrze eksponowany i wydawałoby się, że wszystko jest w porządku. Wystarczy jednak pójść na
zaplecze pawilonów, by
zobaczyć rosnące zielsko, którego w tym roku
nikt nie ruszał. Nie będziemy pytać, co robi
Straż Miejska, że praktycznie w centrum miasta pora na sianokosy.
Nie będziemy też pytać
właścicieli pawilonów,
dlaczego zaniedbali zaplecza swoich posiadłości. Bo wszystkim jest
bardzo dobrze z pokazowo rosnącym zielskiem i
niech tak zostanie do jesieni.
y

wyciągnąć pęsetą a miejsce ukłucia
zdezynfekować. Nie wolno go
wcześniej smarować tłuszczem, ponieważ dusząc się, zwiększa wydzielanie śliny, w której mogą być
zarazki.
Ukłucie kleszcza bywa niezauważalne. Po wkłuciu wtryskuje on
do rany ślinę zawierającą środki
przeciwbólowe, dzięki którym ofiara najczęściej nie czuje, że została
zaatakowana. Można go zauważyć
dokładnie przeglądając skórę po
powrocie do domu. Dorosłe kleszcze mają długość od 2,5 do 4 mm,
larwy i nimfy są dużo mniejsze – na
skórze wyglądają jak małe kropeczki, pieprzyki.
Jeśli po ukłuciu przez kleszcza
(lub pobycie w lesie) zauważymy na
skórze nietypowy rumień należy
niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
Nie można lekceważyć żadnej
zmiany. Lekarz zadecyduje czy potrzebne jest dalsze leczenie.
Agnieszka Hamulczyk
Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna
w Gryficach
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GRYFICKA KRONIKA

Katarzyna i Marcin
Ewertowscy
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„Brama”
– zaprasza

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

W Muzeum i Galerii „Brana” w Gryficach otwarta została wczoraj wystawa zbiorowa, stanowiąca przekrój tego,
co nas otacza i co śmieszy.
Na wystawie zobaczyć można m.in. prace Edwarda Lutczyna – znanego w kraju karykaturzysty, Artura Galickiego, Marka Michalskiego, Zygmunta Zaradkiewicza, Macieja Wierzbickiego. Wystawa jest zatytułowana „Tele Magia” i stanowi plon
pokonkursowy. Galeria „Brama” serdecznie zaprasza. Wystawa czynna będzie do końca
wakacji.
Roberd Erhardt
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W³aœciciel namierzy³ auto za pomoc¹ GPS

ZATRUCIA POKARMOWE Skradziony samochód
- jak ustrzec przed nimi w Berlinie trafi³ do „dziupli”
w Radowie Ma³ym
swoich najbli¿szych

Warto zatem zapoznać się z zaleceniami:
1. Przestrzegaj podstawowych
zasad higieny podczas sporządzania
potraw, dokładnie myj ręce przed
posiłkiem, czy po skorzystaniu z
toalety, dokładnie oczyszczaj surowce, przestrzegaj czasu i temperatury procesów termicznych.
2. Pamiętaj o właściwym postępowaniu z surowcami silnie zanieczyszczonymi, często posiadającymi na swej powierzchni drobnoustroje chorobotwórcze. Do takich
zaliczamy: drób, jaja, ryby i warzywa. Po oczyszczeniu takich surowców pamiętaj o dokładnym umyciu
rąk i używanego do tej czynności
sprzętu np. miski, deski, zlewozmywak.
3. Unikaj zakupów wątpliwej
jakości żywności od przygodnych
dostawców - mięso, wędliny z tzw.
wiejskiego kupowania od nieznanych osób np. na ulicy. Kupując w
takich miejscach nie otrzymasz
gwarancji, że to co kupujesz jest
zdrowe. Robiąc zakupy w sklepie
zwracaj uwagę czy towar pakowany
próżniowo jest naprawdę hermetycznie zamknięty, czy produkt
znajduje się w terminie przydatności do spożycia. Niech nie ujdzie
Twojej uwadze sposób przechowywania żywności - na opakowaniu
żywności łatwo psującej się podana
jest temperatura w jakiej żywność
powinna być przechowywana.
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4. Pamiętaj o właściwym przechowywaniu żywności, aby surowe
produkty nie miały kontaktu z wędlinami czy inną gotową do spożycia żywnością. Podobnie jak w sklepie, pamiętaj o temperaturze przechowywania żywności nietrwałej postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Właściwie przechowuj artykuły spożywcze łatwo psujące się
- w urządzeniach chłodniczych. Nie
przechowuj żywności zbyt długo.
W przypadku żywności produkowanej przemysłowo - przechowuj ją
do upływu terminu do spożycia. Nie
zamrażaj ponownie żywności już
raz rozmrożonej.
5. Zadbaj, aby w kuchni nie panoszyły się wszędobylskie owady
(muchy, osy) oraz gryzonie. Przenoszą one miliony bakterii chorobotwórczych i mogą doprowadzić do
zanieczyszczenia odchodami żywności, bądź doprowadzić do zanieczyszczenia sprzętu czy też innych
powierzchni kuchennych - co z kolei zwiększa ryzyko zakażenia przygotowywanej żywności.
Objawy zatrucia pokarmowego
mogą wystąpić już w pierwszej godzinie po spożyciu szkodliwego
produktu. Są to zazwyczaj nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka. U dzieci i osób starszych wraz z objawami związanymi
z utrata wody i składników mineralnych dochodzi do niebezpiecznego
odwodnienia. W razie wystąpienia
objawów chorobowych należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
Należy przypomnieć sobie jakie
spożywane produkty mogły być
przyczyną objawów, ponieważ
może to pomóc w rozpoznaniu przyczyny zatrucia.
Agnieszka Hamulczyk
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gryficach

Tak też zapewne
miało być w tym przypadku. W nocy, z 8 na 9
maja br. w Berlinie
skradziono specjalistyczny samochód ciężarowy marki Mercedes Benz, typ 1120L,
służący do holowania
aut. Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
została powiadomiona
przez Straż Graniczną
w Zgorzelcu, którą powiadomił właściciel.
Jednak auto zdążyło już przejechać
przez granicę. Złodzieje nie pomyśleli jednak o tym, że ma on zabezpieczenie w postaci GPS. Za jego
pomocą właściciel już rano ustalił,
że auto trafiło na teren powiatu łobeskiego. Rano pojawił się w Łobzie,
dość dokładnie podając położenie
auta. Wycenił stratę na 25 tys. euro,
czyli około 100 tys. zł.
Policja łobeska przystąpiła do
poszukiwań we wskazanej okolicy i
już o godz. 10:30 znalazła auto.
Znajdowało się ono w jednym z go-

List do redakcji

Wakacje to czas relaksu i zas³u¿onego odpoczynku.
To okres wielu spotkañ rodzinnych, towarzyskich,
wspólnych posi³ków spo¿ywanych bardzo czêsto na
œwie¿ym powietrzu, organizowanych przyjêæ
rodzinnych - wesela, imieniny itp. Wszystko to
zwiêksza mo¿liwoœæ wyst¹pienia zbiorowych zatruæ
pokarmowych, szczególnie je¿eli nie przestrzega siê
podstawowych zasad higieny przy przygotowywaniu
posi³ków, ich podawaniu, przechowywaniu
surowców i gotowych wyrobów.

(BERLIN-RADOWO MA£E) Co jakiœ czas na terenie województwa kradzione
s¹ drogie auta, które znikaj¹ jak kamfora. Jednym z takich miejsc s¹
okolice Kalisza Pomorskiego. Najczêœciej trafiaj¹ do tzw. dziupli, czyli
stodó³ lub budynków gospodarczych po³o¿onych w lesie lub na kolonii, z
dala od ciekawskich oczu s¹siadów. Tam s¹ rozbierane na czêœci lub
przemalowywane i dopiero wtedy trafiaj¹ na rynek lub s¹ szmuglowane za
granicê wschodni¹.

spodarstw położonych na kolonii
wsi Radowo Małe. Na widok nadjeżdżających radiowozów, właściciele posesji ukryli się w domu. Na
podwórze wypuścili psa, który zaatakował funkcjonariuszy. Jeden z policjantów oddał strzał ostrzegawczy,
co skutecznie odstraszyło zwierzę.
Na
miejscu
zatrzymano
Agnieszkę i Tomasza S. lat 21 i 29.
Jak ustalili policjanci, z auta zaczęto już zdzierać niemieckie emblematy. Sprawa trafiła do łobeskiej
prokuratury.
(r)

Felieton na czasie

Widzę, jak okropnie
męczą się robotnicy (chyba
sezonowi?) przy likwidacji
chwastów w chodnikach ciągów komunikacyjnych w naszym mieście. Pomyślałem,
że szkoda pieniędzy na te
prace interwencyjne, ponieważ mechaniczne niszczenie
chwastów w płytkach chodnikowych to „syzyfowa” praca.
Przeto mam kilka sugestii
dla dyr. ZGK Gryfice
1. Zatrudnić technika –
ogrodnika na etat: konserwator
zieleni miejskiej.
2. Póki co zwalczać chwasty
w mieście środkiem o nazwie
Herbitor, który niszczy całe rośliny łącznie z korzeniami.
3. Robotników skierować do

pielęgnacji istniejących grup
krzewów ozdobnych
a. wycinanie samosiejek zachwaszczających grupy krzewów
b. cięcie konturowe poprawiające wygląd grup krzewów
c. cięcie prześwietlające (likwidacja nadmiernego zagęszczenia)
d. cięcie na owoc tj. wzmagające kwitnienia w przyszłym
sezonie.
4. Pielęgnacja drzewostanu
wysokiego w mieście, poprzez
jego cięcie formujące np.: kule,
parasole, szpice, kolumny itp.
Można podejrzeć jak to robi
się np. w Płotach.
Życzę budujących dokonań
Jan Ciosek

KULTURA
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Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie

Nowa przestrzeñ tradycji
– spotkania, muzyka, œpiew
(STRZELEWO k. Nowogardu)
Zapowiadany przez nas Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie pod Nowogardem był okazją do zetknięcia się
z nurtami kultury trochę odbiegającymi od tej oficjalnie i zazwyczaj
urzędowo robionej w miastach i miasteczkach. Jednak te nurty, chociaż
mało widoczne, są żywe i pulsują różnorodnym przekazem. W Strzelewie
artyści przekazywali tradycję za
pomocą sztuki, a ta okazała się dobrym językiem porozumienia z młodymi odbiorcami.
Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie od kilku lat organizowany jest
przez Zygmunta Helanda, który swoje
gospodarstwo zaadaptował do działań
artystycznych. W stodole jest scena, w
budynku gospodarskim mieszczą się
pokoje i jadalnia. Jest miejsce na parking i ognisko. Ale nie tylko w tym
miejscu dzieją się rzeczy twórcze.
Dłuższa współpraca z mieszkańcami
wsi zaowocowała wybudowaniem w
środku wioski podestu do tańca, a realizacja ciekawych projektów odbywa się
w miejscowym kościele, jeżeli jest taka
potrzeba.
W tym roku festiwal w Strzelewie
był częścią festiwalu artystów ulicy,
jaki odbywał się w Szczecinie. W ramach współpracy ze szczecińskim Teatrem Kana, do Strzelewa przyjechali
muzycy z Korei, którzy dali pokaz gry
na bębnach. Dwóch młodych aktorów z
gdańskiej Grupy Muflasz pokazało,
czym jest wyobraźnia w sztuce. Przedstawili godzinny spektakl oparty na
pomyśle przedstawienia polowania z
pozycji zwierzęcia, na które trwa nagonka. Jednak nie był to w zamyśle
dramat, a lekki tekst i humor sytuacyjny
spowodowały, że przez godzinę publiczność znakomicie się bawiła. Tuż
po nich zagrała warszawska grupa Ko-

Stodo³a u Zygmunta

chankowie Gwiezdnych Przestrzeni,
grająca funky i pokrewne współczesne
odmiany tej muzyki.
Najciekawszym dniem dla mnie
była niedziela. W tym dniu pojawił się
we wsi duet owiany legendą prekursorów nowej muzyki wiejskiej, czyli rodzina Hałasów - Alicja z Jackiem i
dziećmi. Od lat występują we dwójkę
pod nazwą „Nomadzi kultury”. - Jesteśmy nomadami. Jak nasi pradziadowie
przemierzamy wzdłuż i wszerz Europę.
Ale przestrzenią dla naszej pielgrzymki jest tradycja. Chcemy postawić
naszą Jurtę na rozdrożach i zaprosić
Was do spotkania. - zachęcali mieszkańców ustawiając jurtę na środku wsi.
W jurcie spotykają się z ludźmi, grają,
śpiewają, rozmawiają.
Wieczorem w stodole u Zygmunta
odbył się ich koncert.
Jacek Hałas śpiewał pieśni ludowe
grając na lirze korbowej i akordeonie,
zaś Alicja wspomagała go na bębnach.

Jacek i Alicja Ha³as

DIKANDA

Metaliczny, mocny głos
pieśniarza z towarzyszeniem takiego instrumentarium nadawał starym pieśniom nowy wyraz. Była to
muzyka głęboko sięgająca
w tradycję, ale trudno byłoby nazwać ją wiejską, bo
poziomem wykonania i ornamentacją odbiegała od
prostych melodii ludowych. Jacek po koncercie
powiedział, że od wielu lat
bada tradycyjne, archaiczne formy tańca, muzyki i
rzemiosła. Muzyki nauczył
się praktykując w wielu
grupach i projektach artystycznych, bo tradycji muzycznej nie miał nawet w
rodzinie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych. W
pewnym momencie zajął
się etnografią; muzyką wę-

drownych grajków, lirników, tańcem
ludowym. Grywa na weselach prowadząc cały weselny obrządek, uczy tańców. W Poznaniu założył Dom Tańca.
Na pytanie, czy muzyka ludowa
może być w dzisiejszych czasach atrakcyjna dla ludzi młodych, odpowiada, że
może. I że jest, o czym świadczy chociażby koncert w Strzelewie, na którym
zebrała się prawie setka głównie młodych ludzi.
- Ja organizuję przestrzeń i zapraszam do niej, na spotkanie, byśmy szukali wspólnego języka komunikacji. mówi Jacek. Dodaje, że dzisiaj problemem jest brak tej komunikacji między
ludźmi, bo ludzie stracili wspólne
kody, pojęcia, za pomocą których rozumieli świat. Rozpadł się język, rozpadły się pojęcia, rozpadł się świat.
Sięganie w głąb tradycji jest próbą
jego porządkowania. Jednak czy jest
to możliwe w szybko zmieniającym się
świecie globalizacji? Jacek wierzy, że
tak. Mówi, że coraz więcej ludzi młodych słucha muzyki ludowej i podaje
przykład Bułgarii, gdzie nie wypada
wśród młodych nie umieć zatańczyć
czardasza. Może ma rację, bo przecież
muzyki ludowej, w nowoczesnym
brzmieniu, coraz więcej, coraz więcej
młodych zespołów ludowych, płyt,
festiwali.
Przykładem choćby zespół, który
zagrał jako ostatni w Strzelewie – Dikanda. To już znany i uznany zespół w
całym kraju. To jeszcze inna odmiana
muzyki ludowej – bardziej ludyczna.
Gdy zagrali większość porzuciła siedziska i ruszyła w tany. Po koncercie
Dikandy jeszcze długo w nocy rozbrzmiewały w stodole dźwięki muzyki,
bo muzycy różnych formacji zorganizowali naprędce ludowe jam session. I
ja tam byłem, miód i wino piłem, a co
widziałem, to opowiedziałem.
Kazimierz Rynkiewicz
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Odkrywanie rzeki Regi
Honorowych Dawców
Krwi z Klubu działającego przy PKS w Gryficach spotkaliśmy nad
brzegiem Regi 15 lipca
br. w oczekiwaniu na
dowóz większej ilości
kajaków. Klubowicze
zorganizowali spływ
kajakowy na trasie
Gryfice – Kłodkowo.
Jak to zwykle bywa, maruderzy w
ostatniej chwili podjęli decyzję o
wzięciu udziału w spływie, stąd też
oczekiwanie na dodatkowe kajaki.
Prezes Klubu HDK Krzysztof Stachowicz powiedział, że spływ zorganizowano w 5-tą rocznicę działalności klubu
w celu silniejszego zintegrowania środowiska, być może pozyskania nowych
członków HDK. Klub bowiem przeżywa pewne trudności, polegające na rezygnacji i odejściu z niego członków.
Przyczyną są, jak mówi p. Krzysztof,
składki klubowe. Wydaje się jednak, że
problem tkwi gdzieś głębiej - dawcy
krwi przestali być doceniani przez tych
co rządzą. I jak są, to się ich nie docenia,
a jak brakuje, to podnosi się larum na
całą Polskę w telewizji i prasie, że brakuje krwi w szpitalach i magazynach.
Organizuje się SMS-owe zrzutki na zakup ambulansu, który będzie jeździł po
miastach i od przechodniów pobierał
krew. Jak sami mówią są honorowymi
dawcami i na splendory nie liczą. Fakt,
ale odrobina szacunku i wdzięczności
im się należy, nie tylko czekolada i darmowe leki w przypadku anemii.
Do Klubu HDK przy PKS w Gryficach należą dawcy z okolic Kamienia
Pom., Golczewa, Trzebiatowa, Płotów,
Reska, Radowa Małego i Gryfic. W
sumie Klub liczy 48 członków i jest w

powiecie najskuteczniejszym i najsprawniej działającym. W pewnym sensie to zasługa dyr. PKS Zygmunta
Dziewgucia, który Klub wspomaga od
początku jego istnienia np. opłacając
składki dziewięciu jego członkom.
Wśród chętnych do udziału w spływie był niewątpliwy rekordzista w ilości oddanej krwi. To pan Roman Bielski,
mieszkaniec Lisowa, który członkiem
Klubu HDK jest od 27 lat, a na swoim
koncie ma 82 litry oddanej honorowo
krwi. Jednak ilość jest większa, bo przekracza ponad 100 litrów, z tego około 18
litrów krwi oddał w Niemczech, gdzie
jakiś czas pracował. Tam jednak honorowych dawców nie ma, tam za krew się
płaci. Dlatego sam uznaje tylko te 82
litry. Wspominał też różne przypadki jakie przeżył w ciągu swojej 27-letniej
działalności na rzecz drugiego człowieka, m.in. przetaczanie jego krwi wprost
do krwioobiegu chorego, albo inny,
gdzie jednorazowo dla ratowania życia
kobiety przetoczono 4 litry jego krwi.

Wytrzymał i dzięki jego postawie kobieta żyje do dziś. Zapytany, dlaczego o
tych przypadkach nie mówił do kamery
Polsatu powiedział: Honorowy Dawca
Krwi nie musi głośno mówić, wystarczy, że jest i że potrafi podzielić się tym,
co ma najcenniejszego, czyli własną
krwią. Gdzieś u góry pewnie też to
cenią i dlatego na spływ kajakowy

rzeką Regą Honorowym Dawcą Krwi
zaświeciło słońce, niewidoczne od
dwóch tygodni. Pogodę mieli piękną.
Kajaki dowiózł Dariusz Jaworski i pod
opieką ratowników Tomka Bogdańskiego oraz Marcina Narkowicza niesieni wartkim nurtem Regi popłynęli
do przystani kajakowej w Kłodkowie
na rodzinny integracyjny piknik. x
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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.
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.

Daj¹c og³oszenie
yfickiej
Gryfickiej
do Gazety Gr
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w dwóch innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
i Tygodniku £obeskim.
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

INNE

NIERUCHOMOŒCI

QFotel do masażu wielofunkcyjny z
pilotem, podgrzewanie. Sprzedam
cena do uzgodnienia, na gwarancji.
Tel. 091 38 46 240, 691 724 928.

Q Sprzedam mieszkanie własnościowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamienię na
mniejsze w Łobzie. Tel. 693 894 475

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

Q Łobez - wynajmę lokal usługowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

Q Poszukuje do wynajęcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

Q Kupię działkę budowlaną na terenie Łobza. Tel. 668 474 220.

INNE

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

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.

QKupię grunty rolne. Tel. 692 883
670

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

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
amerykańska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

Q Sprzedam pawilon handlowy na
deptaku przy ulicy Wałowej. Tel.
607 581 517.

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. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.
QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Q Firma w Świnoujściu zatrudni na
sezon magazyniera i kierowcę. Tel.
600 262 279.

Q Kucharz z wieloletnim stażem
zawodowym podejmie się organizacji (od strony gastronomicznej) imprez okolicznościowych: wesela,
imieniny, etc. Tel. 662 143 346
Q Łobez Obiekt komercyjny - idealny pod działalność i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow. działki 914. Cena 550 tys. BN ATUT 600
265 547.
Q Siedlice nr 31 dwie nieruchomości bezpośrednio przylegające: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ładne, nowa zabudowa kuchenna. Udział w
działce 1754 mkw. Cena 73 tys. zł
II. DZIAŁKA 778 mkw. zabudowana altaną murowaną, drzewa
owocowe. Cena 15 tys. zł. Preferowana sprzedaż dwóch nieruchomości łącznie CENA 88 000 zł.
BN ATUT 600 265 547.
Q Sosnówko działka rolna z warunkami zabudowy pow. 0,9 ha
pięknie położona. Cena 45 tys.
BN ATUT 600 265 547.

Reklama
w gazecie
504 042 532
091 384 71 53
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Œwiêta wojna
SPARTY z REG¥
Jerzy Gitalewicz
Miêdzy Gryficami a
Trzebiatowem trwa³y walki
w œredniowieczu o dostêp
do morza. Chcia³bym te¿
wspomnieæ o takich
walkach na arenie
sportowej w pi³ce no¿nej.
Rega Trzebiatów to odwieczny
rywal Sparty Gryfice. W swoich
szeregach miała przeważnie piłkarzy wosjkowych, co podnosiło siłę
uderzeniową tej drużyny. Sparta zaś
składała się z wychowanków klubu.
W Redze filarami byli tacy zawodnicy jak: T. Ładny, T. Kućko, T.

Rodziewicz, St. Malinowski, zwany
Antałkiem, gdyż ciężko było przebić się przez jego obronę na stoperze.
Sparta też miała swoich asów,
takich jak T. Kwiatkowski, L. Tomicki, A. Wiśniewski, J. Sowiński,
J. Szałek czy B. Jankowski – król
strzelców w drużynie.
W 1965 roku Sparta jechała do
Trzebiatowa na mecz z Regą, która
była wtedy liderem, zaś Sparta zajmowała piąte miejsce. Przed nami
były takie zespoły jak Stal Lipiany,
Sokół Pyrzyce, Ina Goleniów czy
Pionier Szczecin.
Mecz rozpoczął się od huraganowych ataków Regi. Co chwilę na
skrzydle robił zamieszanie Tadek
Rodziewicz, ale Tadek Kwiatkow-

ski studził go ostrymi wejściami,
aby wybić go z rytmu.
W 35 minucie meczu Leon Tomicki poszedł prawym skrzydłem i
puścił piłkę do środka, do Jankowskiego. Bogdan widząc mnie przepuścił ją, a ja niewiele się namyślając strzeliłem tzw. szczura. Piłka
poszła pod brzuchem bramkarza
Regi – Wawruszki i było 1:0 dla
Sparty. Na trybunach szał radości
gryfickich kibiców, którzy przyjechali na tę świętą wojnę futbolową.
Rega chcąc wyrównać przygniotła Spartę, ale starzy boiskowi
wyżeracze nie dali się zaskoczyć i w
ten sposób Sparta wygrała w jaskini
lwa 1:0. W tamtych czasach to była
niemała sensacja.
Od tego pojedynku Sparta za-

częła wygrywać wszystkie mecze.
Aż nastał dzień, że przyszedł wyjazd do Lipian. Tamtejsza Stal zajmowała pierwsze miejsce i miała
jeden punkt przewagi nad Spartą. W
tym meczu do awansu wystarczył jej
remis. Sparta chcąc awansować
musiała ten mecz wygrać. Do Lipian
pojechało kilka autobusów w kibicami, więc doping był niesamowity.
W 18 min. Leszek Żelazo poszedł prawą stroną i ostro strzelił.
Piłka ugrzęzła w prawym dolnym
rogu bramki lipian i wybuchł szał
radości.
Zaczął padać ulewny deszcz.
Sparta cofnęła się do obrony i do
końca pojedynku wynik nie uległ
zmianie. Sparta wygrał 1:0 i po raz
pierwszy awansowała do III ligi.

„Wakacje
2007”
Szkó³ka Diego
–
turniej
pi³karski
rozwija skrzyd³a

Powstaje Uczniowski Klub Sportowy

Podczas tegorocznych rozgrywek pi³ki no¿nej Dzikich
Dru¿yn Wakacje 2007 Szkó³ka Pi³karska Diego
wystawi³a 3 dru¿yny w kategorii 1996-97 i dwie w
kategorii 1994-95.
Był to kolejny turniej, w którym
uczestniczyli młodzi adepci szkółki, nabierając doświadczenia i wiary we własne siły. Efektem tego są
osiągnięte wyniki w tym turnieju.
Podczas uroczystego zakończenia
turnieju, które nastąpiło 13 lipca
(piątek) w kategorii 1996-97 Szkółka Diego zajęła I, III i IV miejsce.
Chłopcy otrzymali z rąk burmistrza
Andrzeja Szczygła okazałe puchary
i medale, a Damian Kępiński został
z 16 golami królem strzelców turnieju. Pan Burmistrz wszystkim
uczestnikom życzył dalszych sukcesów i wspaniałych wakacji.
W starszej kategorii wiekowej
1994-95 chłopcy zajęli IV i V miejsce. Turniej stał na wysokim poziomie, a uzyskane wyniki dają
ogromną satysfakcję, tym bardziej,
że uczestniczący w turnieju chłopcy
w większości są zawodnikami klubów sportowych.

W chwili obecnej można zauważyć efekty dobrej pracy w
Szkółce Diego, jednak aby mogła
się dalej rozwijać potrzebny jest
systematyczny udział w rozgrywkach piłkarskich. Ten cel zostanie
osiągnięty poprzez utworzenie
Uczniowskiego Klubu Sportowego. W pierwszym założycielskim
spotkaniu udział wzięli nauczyciele, rodzice, trenerzy, radni i
sympatycy, którzy wyrazili chęć
przystąpienia i utworzenia tego
Stowarzyszenia. Pomysł utworzenia UKS spotkał się z poparciem
burmistrza Andrzeja Szczygła,
który obiecał pomoc w realizacji
tego projektu. Mamy nadzieję że
w przyszłości UKS na stałe zagoszczą w naszej gminie i rozwiną
swoją działalność w innych dyscyplinach sportowych, zwłaszcza
zespołowych.
Wiesław Pietrzak

Turniej Dziecięcych Drużyn
miał swoich stałych kibiców, zwykle byli to dziadkowie, których wnuki stawiały pierwsze kroki w rywalizacji o puchar burmistrza czy innego sponsora – zależnie od rocznika.
Jeden z dziadków dość głośno wyrażał swoje oburzenie stanem boiska, na którym rozgrywano mecze
(boisko przy SP 3 w Gryfiicach)
O ile nam wiadomo, to w czasie
rozgrywek, żaden z chłopców nie
poniósł uszczerbku na zdrowiu. A
boisko przy SP 3 zawsze było boiskiem użytkowym, a nie pokazowym. Praktycznie dostępnym dla
dzieci i młodzieży z Osiedla XXXlecia. Dlatego też interesuje nas, co
robili dziadkowie np. w 2006 r., kiedy mieszkańcy starsi wiekiem uznali, że dzieci kopiący piłkę na boiskach między blokami, przeszkadzają w spokojnej starości? Czy byli
wśród tych, którzy zbierali podpisy
pod petycjami do Zarządu SM „Nad
Regą”, do burmistrza Gryfic, by
osiedlowe boiska zlikwidować.
Dziś narzekanie na brak murawy na
szkolnym boisku, to lekka przesada,
tym bardziej, że właśnie na nim za
piłką nagania się codziennie setka
albo i więcej chłopców. Jeden z na-

rzekających panów jest ojcem obecnego wiceburmistrza Gryfic, jak
ogólnie wiadomo, powołanego na to
stanowisko z zadaniem rozwoju
sportu nie tylko szkolnego. A więc
niech się bierze do pracy i buduje
nowe (osiedlowe) albo modernizuje stare boiska do gry w jakąkolwiek
piłką dla dzieci. Tym bardziej, że
gminny wniosek o dofinansowanie
budowy wielofunkcyjnego boiska
sportowego na terenie byłego
przedszkola przy ul. Sportowej nie
uzyskał w Ministerstwie Sportu i
Kultury Fizycznej akceptacji (w
całym województwie zachodniopomorskim akceptację uzyskało tylko
pięć wniosków). Pieniążków ani
boiska w najbliższym czasie nie
będzie, być może nawet do 2012
roku, bo przecież Ministerstwo
musi budować stadiony. A później
będą odpoczywać i też nie będą
myślami przy gminnych boiskach.
Gmina będzie musiała sama uporać
się z rozwojem sportu na własnym
terenie. Ale od tego mamy wiceburmistrza - niech myśli i pracuje, by w
przyszłym roku 8 Letni Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej odbył
się na zielonej murawie. Może być
sztuczna.
xy
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VII Letni Turniej Dzikich Dru¿yn
w Pi³ce No¿nej ju¿ za nami
VII Letni Turniej Dzikich Drużyn
w Piłce Nożnej o Puchar Koordynatora Sportu Szkolnego Andrzeja Kubalicy – rocznik 1996 i młodsi;Z E G
Mariusz Sowiński – rocznik 1994 –
95; Burmistrza Gryfic Andrzeja
Szczygła – rocznik 1992-93 organizatorem którego był: ZPO – Sport
Szkolny Gryfice, współorganizatorem SP 3 Gryfice i GUKS „Gryf”, za
całą organizację turnieju odpowiadał
Andrzej Kubalica.
W dniu 2-13 lipca br. rozegrano
114 meczy, strzelono 359 bramek. A
oto zwycięzcy:
Rocznik 1996 i młodsi:

I. DIEGO – 31 pkt., 33 strzelone
bramki i 4 stracone.
II. BRICO MARCHE – 26 pkt., 20
strzelonych bramek i 3 stracone.
III. DIEGO II – 8 pkt., 6 strzelonych bramek i 29 straconych.
Królem strzelców w tej kategorii
został Damian Kempiński - 15 bramek.
Rocznik 1994/95
I. LAS GALAKTIKOS – 45 pkt.,
62 strzelone bramki i 3 stracone.
II. SEMPIKI LIZBONA – 31 pkt.,
35 strzelonych bramek i 17 straconych.
III. CZERWONI TELSAT – 21 pkt.,
12 strzelonych bramek i 17 straconych.

Królem strzelców w tej grupie
wiekowej został Kamil Zieliński – 28
bramek.
Rocznik 1992/93
I. WKS ZBORNA – 40
pkt., 60 strzelonych bramek
i 11 straconych.
II. S.C. PATUPAJE – 40
pkt., 62 strzelone bramki i 8
straconych.
III. GRYF – 21 pkt., 16
strzelonych bramek i 27 straconych.
Królem strzelców został
Wojciech Kadrzyński – 19 goli.

VII Letni Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej przeszedł do historii.
Na zakończenie burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł wręczył zwycięskim drużynom puchary, a zawodnikom medale w kolorze brązu,
srebra i złota. Sam również z rąk
Andrzeja Kubalicy otrzymał złoty
medal za pomysł zorganizowania
pierwszego turnieju i trwania przy
x
nim przez kolejne lata.
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Warto siê
wybraæ

TRZEBIATOWSKIE
ŒWIÊTO KASZY
28 lipca- sobota
Prowadzący: Mariusz “Mario” Paluch
18:00
Konkurs ”Historia kołem się toczy-jazda na byle czym”- ul. Rynek
w Trzebiatowie; pokaz walk wojowników z czasów pierwszych polskich władców
piastowskich
18:45
Korowód ze słoniem spod Baszty Kaszanej pod Pałac
19:00
Inauguracja obchodów Dni Trzebiatowa
19:15
TITTY TWISTER
20:30
KRYSTYNA GIŻOWSKA
21:30
MEZO
22:30
DYSKOTEKA
02:00
Zakończenie
29 lipca- niedziela
Prowadzący: Paweł “Konjo” Konnak
17:15
Teatrzyk dla dzieci pt. ”Bocian i Żabka”
18:00
Konkurs wiedzy o Trzebiatowie
19:00
Rozstrzygnięcie konkursu: “Kujmy zbroje, szyjmy stroje”
19:15
Zespół coverowy OLD STARS
20:00
BOYS
21:30
Zespół coverowy OLD STARS
22:15
SZYMON WYDRA I CARPE DIEM
23.30
Etiuda Biała Dama
00:00
Pokaz sztucznych ogni
Ogrody Pałacowe:
· Pokazy wojowników z czasów pierwszych polskich władców piastowskich: kręgi walk, kręgi honoru, walki przy użyciu ognia, kucie monet, gry i zabawy
z nagrodami, warsztaty rzemieślnicze: mennica, rzuty oszczepem i strzelanie z
łuku, kuchnia średniowieczna, miejsce kaźni ( m.in. dyby, kajdany)
· Norbertańska warzelnia soli
· Ulica kapeluszników
· Wystawa “Średniowieczne stroje na Pomorzu”- hol główny
· Pomorscy kucharze- warsztaty kulinarne dla dzieci
· Konkurs “Kujmy zbroje, szyjmy stroje”
· Pokaz uczestników warsztatów teatralnych
· Pokazy rękodzielników ( tkaniny ozdobne, biżuteria, stare rzemiosło, kowalstwo).
· W świecie lalek- kolekcja Aliny Wierzbickiej - Galeria Feininger
· Kasza po rycersku godz. 19.30 (sobota- niedziela)
· Występy KATARYNIARZA z warszawskiej Starówki
·
Warsztaty kukiełkowe

Co tydzień będziemy przedstawiać
naszym czytelnikom kalendarz imprez, jakie odbywają się w regionie, by
mając urlop można było zaplanować
sobie atrakcyjne jego spędzenie.
Dzisiaj zaczynamy od polecenia
IV Festiwalu Piosenki Poetyckiej
im. Jacka Kaczmarskiego “Nadzieja? w Kołobrzegu. Tamtejsze środowisko kulturalne podjęło się organizacji kilku poważnych imprez rangi
krajowej i doskonale im się udało.
Do nich zaliczyć trzeba “Herbertiadę?, która odbywa się co roku na
początku września. Pokłosiem tej i
innych imprez, jak choćby i Festiwalu Kaczmarskiego, jest przyznanie miastu dotacji Ministra Kultury
na budowę nowoczesnego centrum
kultury i sztuki. Jak widać, działania
takie są doceniane i przynoszą miastu wymierne efekty ekonomiczne.
Aż się prosi, by i w Łobzie pojawiła
się cykliczna impreza na wyższym
poziomie, niż tylko muzyka rozrywkowa z degustacją piwa.
Gdyby Państwo chcieli polecić
innym jakąś imprezę, nawet najdziwniejszą, zapraszamy do redagowania tej rubryki razem z nami
(email: tygodniklobeski@wp.pl).

WÊGORZYNO

Akcja na wybrze¿u

Policja chroni³a
bezpieczeñstwo wczasowiczów
Jak poinformował wydział prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Gryficach, w dniach od 13 do 15
lipca br. na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Gryficach prowadzone były działania
kontrolno – represyjne pn. „DYSKOTEKA” mające na celu zapobieganiu przestępczości pospolitej w
miejscowościach turystycznych,
ujawnianie i zatrzymywanie nieletnich sprawców czynów karalnych,
zdemoralizowanych społecznie,
sprawców przestępstw narkotykowych, kradzieży oraz włamań do
pojazdów, nietrzeźwych kierujących, represjonowanie sprawców
przestępstw i wykroczeń społecznie
szkodliwych.
Intensywne działania były przeprowadzone na terenie wybrzeża
rewalskiego i Mrzeżyna w dniach 13
i 14.07.2007r. w godzinach 22.00 06.00. W działaniach brało udział
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99 policjantów (prewencji ruchu
drogowego, pionu kryminalnego,
dzielnicowi, specjaliści ds nieletnich oraz SPAP KWP Szczecin), 20
pracowników Urzędu Kontroli
Skarbowej ze Szczecina, 8 funkcjonariuszy Urzędu Celnego i 20 funkcjonariuszy Straży Granicznej w
Rewalu.
Skontrolowano: 28 dyskotek, 14
lokali gastronomicznych, 415 pojazdów na wystawionych posterunkach kontrolnych do miejscowości
nadmorskich w czasie dojazdów i
powrotów z dyskotek.
W tych dniach ujawniono: 8 nietrzeźwych kierowców, zatrzymano
1 osobę posiadającą narkotyki, zatrzymano 10 sprawców przestępstw
(2 za łapownictwo - wręczenie korzyści materialnej policjantom,
zniszczenie szyb w samochodzie ).
Nałożono łącznie 135 mandatów na
kwotę około 50 000 zł.
(r)

W dniach 27-29 lipca odbędzie
się “Lato z Węgorzem?.

KO£OBRZEG
Program IV Festiwalu Piosenki
Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego “Nadzieja? 27-28 lipiec 2007
Kołobrzeg
27 lipca - piątek
piątek: scena na plaży centralnej
(przy ośrodku “Bałtyk?)
godz. 18.00 - Rozpoczęcie Festiwalu - prowadzenie: Robert Siwiec
godz. 18.15 - Minirecital Agnieszki Oczki - laureatki III “Nadziei?
godz. 18.40 - Przesłuchania konkursowe - Jury w składzie: bard
Grzegorz Tomczak, bard Jan Kondrak, red. Marcin Kunicki (Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego)
godz. 21. 40 - “NOC BARDÓW
ROSYJSKICH?: Alosza Awdiejew,
Evgen Malinovskiy, Aleksander
Trąbczyński, Dominik Księski, Lubelska Federacja Bardów, Mateusz
Nagórski i Kuba Mędrzycki.
Wstęp na koncerty - wolny.
28 lipca - sobota
godz. 9.00 - Mecz w piłkę nożną
pomiędzy drużyną Fundacji im. Jac-

ka Kaczmarskiego (artyści, politycy
i goście Fundacji), a zespołem “Kuglarzy? złożonym z miłośników
twórczości Jacka Kaczmarskiego .
Wstęp na mecz - wolny.
Miejsce: boisko piłkarskie przy ul.
Śliwińskiego, za Halą Milenium.
godz. 12.00 - “DEBATA o
KULTURZE? z udziałem zaproszonych gości, działaczy samorządowych, polityków, posłów i animatorów
kultury województwa zachodniopomorskiego. Miejsce: sala konferencyjna w Hali Milenium przy ul. Łopuskiego. Wstęp za zaproszeniami.
Scena na plaży centralnej (przy
ośrodku “Bałtyk?)
godz. 18.30 - otwarcie II dnia
Festiwalu, prowadzenie: Robert Siwiec. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie laureatom nagród, prezentacja nagrodzonych piosenek;
godz. 19.00 - “Przy ołtarzu
baru? - koncert kwartetu “ProForma? (Przemysław Lembicz, Piotr
Lembicz, Marcin Żmuda, Wojciech
Strzelecki)
godz. 20.30 - “Mur? - koncert
Zespołu Reprezentacyjnego w składzie: Filip Łobodziński, Jarosław
Gugała, Marek Wojtczak.
godz. 22.00 - “Raj? - koncert
Jacka Bończyka, Mirosława Czyżykiewicza, Hadriana Filipa Tabęckiego.
Wstęp na koncerty - wolny.

SZCZECIN
W dniach 2-8 sierpnia odbędzie
się Zlot Żaglowców The Tall Ship’s
Races 2007.

IÑSKO
W dniach 3-12 sierpnia odbędzie
się XXXIV Ińskie Lato Filmowe.

POLICJA - STRA¯
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10.07.2007r.
Godz. 10:58 Mechowo – zalana
piwnica. OSP Płoty.
11.07.2007r.
Godz. 11:55 trasa Gryfice –
Pruszcz wypadek samochodowy.
Samochód ciężarowy Mercedes
uderzył w drzewo. Osób poszkodowanych nie było. Działania straży
polegały na odłączeniu akumulatora w samochodzie. W działaniach
udział brał zastęp PSP Gryfice.
Godz. 20:50 trasa Trzebiatów –
Nowielice – drzewo na drodze. W
działaniach brał udział zastęp z OSP
Trzebiatów.
12.07.2007r.
Godz. 15:15 Ploty ul. I Armii
Wojska Polskiego – zalana piwnica.
Działanie SP z OSP Ploty polegało
na wypompowaniu wody z pomieszczeń piwnicznych spowodowanych przyborem wód gruntowych oraz opadami deszczu.
13.07.2007r.
Godz. 16:45 Mrzeżyno ul. 1000lecia - pożar centralki monitoringu.
Zapaliła się centralka monitoringu
szkoły i szafka stojąca obok. Działania SP polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu
pożaru przy użyciu gaśnicy proszkowej oraz przewietrzeniu pomieszczeń. W prowadzonych działaniach brał udział zastęp z OSP
Mrzeżyno.
14:07.2007r.
Godz. 01:05 Trzęsacz ul. Kamieńska - zalane posesje oraz pole
namiotowe. Prawdopodobnie w
wyniku awarii kolektora w prze-

pompowni ścieków nastąpiło zalanie ściekami dwóch posesji oraz
pola namiotowego. Działanie SP
polegało na wypompowaniu wody i
ścieków przy użyciu pomp pływających z zalanych posesji oraz pola
namiotowego. W prowadzonych
działaniach brały udział zastępy z
OSP Pobierowo oraz OSP Niechorze.
14.07.2007r.
Godz. 19:04 Cerkwica – pożar
śmieci na dzikim wysypisku. Pożar
ugasił zastęp z JRG PSP Gryfice.
Godz. 22:04 Włodarka – pożar
na wysypisku śmieci. Pożar ugasił
zastęp OSP Trzebiatów.
15.07.2007r.
Mrzeżyno ul. Nadmorska – wisząca gałąź nad chodnikiem. W
działaniach brał udział zastęp z OSP
Mrzeżyno.
16.07.2007r.
Godz. 1:10 Gryfice ul. Starogrodzka – pożar altanki. W działaniach brał udział zastęp z JRG PSP
Gryfice.
Godz. 2:19 Trzebiatów ul. Kilińskiego – pożar śmietnika. W działaniach brał udział zastęp z OSP Trzebiatów.
Godz. 10:03 Mrzeżyno ul. Trzebiatowska – pożar śmieci został
ugaszony przez zastęp z OSP Mrzeżyno
Godz. 14:15 Trzebiatów ul. II
Pułku Ułanów – Zagórska. Zastępy
z OSP Trzebiatów oraz Gołańcz
Pom. usuwały plamę substancji ropopochodnej z drogi.

Rozk³ad jazdy PKP wa¿ny od 10.12.2006 do 08.12.2007r.
Odjazdy:
Szczecin Główny 4.41, 6.13, 10.21, 14.43 (1), 16.19, 19.22
Kołobrzeg 5.20, 8.31, 9.27 (2), 12.38, 15.28, 18.32, 21.34
Bielsko Biała 18.28 (1)

Przyjazdy:
Szczecin Główny 8.31, 12.38, 15.28, 18.32, 21.34, 23.35
Kołobrzeg 4.41, 6.13, 10.21, 14.43, 16.19, 18.28(1), 19.22
Bielsko Biała 9.27 (1)

OBJAŒNIENIE
1 – pociąg pośpieszny, kursuje 23.VI – 02.IX
2 – oprócz 25.XII, 01.I, 08.VI
Uwaga: 10.XII.06 – 10.I.07 pociąg do Kołobrzegu o 21.34 będzie odjeżdżał 10
min. później, a pociąg ze Szczecina Gł. będzie przyjeżdżał 30 min. później!
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NAPROMILOWANI
ZNIEWA¯Y£ POLICJANTÓW
(REWAL) 9 lipca 2007 r. w Rewalu zatrzymano Dawida L., lat 21,
mieszkańca powiatu gryfickiego,
który podczas interwencji policjantów znieważył ich słowami wulgarnymi.

POTR¥CI£A ROWERZYSTKÊ
(GRYFICE) 10 lipca 2007 r. w
Gryficach kierująca samochodem
osobowym marki Fiat Izabela S., lat
22, mieszkanka powiatu gryfickiego, na prostym odcinku drogi potrąciła włączającego się do ruchu rowerzystę Michała K., lat 67. Rowerzysta doznał złamania kości podudzia lewej nogi.

ZLEKCEWA¯YLI S¥D
(ROGOZINA) 10 lipca 2007 r.
w Rogozinie zatrzymano Marka W.,
lat 22, mieszkańca powiatu gryfickiego, który kierował samochodem
pomimo zakazu Sądu.
(BĄDKOWO) 10 lipca 2007 r.
w Bądkowie zatrzymano Dariusza
K., lat 22, mieszkańca powiatu gryfickiego, który kierował samochodem pomimo zakazu Sądu.
(TRZEBIATÓW) 11 lipca
2007 r. w Trzebiatowie zatrzymano
Marka W., lat 31, mieszkańca powiatu gryfickiego, który kierował
samochodem osobowym marki VW
Golf pomimo zakazu Sądu.

(POWIAT) 12 lipca 2007 r. zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących samochodami osobowymi i 1
nietrzeźwego rowerzystę.
14 lipca 2007 r. zatrzymano 2
nietrzeźwych rowerzystów i 4 osoby nietrzeźwe kierujące pojazdami
mechanicznymi.
15 lipca 2007 r. zatrzymano 5
nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi.

CHCIA£ SIÊ WYKUPIÆ
(POBIEROWO) 13 lipca 2007
r. w Pobierowie zatrzymano Waldemara C., lat 29, mieszkańca Brzezin,
który usiłował wręczyć pieniądze
funkcjonariuszom Policji za odstąpienie od wykonania czynności
służbowych.

WOJTEK WYBI£ SZYBÊ
DANIELOWI
(POBIEROWO) 15 lipca br. w
Pobierowie zatrzymano Wojciecha
S., lat 24, mieszkańca powiatu goleniowskiego, który dokonał wybicia
szyb w samochodzie marki Ford.
Straty 1500 zł poniósł Daniel M.

DRUGI CHCIA£ SIÊ WYKUPIÆ
(REWAL) 15 lipca br. w Rewalu zatrzymano Mariusza C., lat 37,
mieszkańca Zabrza, który usiłował
ręczyć pieniądze funkcjonariuszom
Policji za odstąpienie od wykonania
czynności służbowych.

C MY K
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HUMOR
TYGODNIA
- Dlaczego we wszystkich bankach okna są
zakratowane?
- Żeby ich dyrektorzy mogli się powoli przyzwyczajać.
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NAGRODA
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Poprawne rozwiązania krzyżówki należy przysyłać
na adres redakcji: Gryfice ul. Wałowa 8/7.

gazeta gryficka 18.07.2007 r.

