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G³os w sprawie wyboru mundurków szkolnych

To nam wygl¹da na ewidentne nagrywanie
kasy dla jakiego producenta

Bardzo dobrze, ¿e znalaz³ siê kto odwa¿ny, by
poruszyæ i nag³oniæ sprawê mundurków szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach.
Rodzice psiocz¹, narzekaj¹, komentuj¹, s¹ zbulwersowani, wciekli, i p³ac¹ za te ustalone (wybrane
przez dyrektora Ko³odziejczyka)
pseudo-mundurki.
Jestem tak samo matk¹ i równie¿ jestem wyprowadzona z równowagi tak¹ demokracj¹. Bo to faktycznie mo¿na delikatnie skandalem nazwaæ, sposób w jaki ustalono
w Szk. Podst. Nr 4 wzór mundurka.
Niby by³o zwo³ane zebranie w
sprawie tych mundurków, ale my
rodzice, nie mielimy nic do powiedzenia. Z góry zosta³o nam narzucone, co nasze dzieci maj¹ nosiæ od wrzenia w szkole. Mieli
byæ producenci z modelami mundurków. Mo¿e i byli, tylko my rodzice nie mielimy tej przyjemnoci ich widzieæ. Nie dano nam ¿adnej mo¿liwoci wyboru.
Na zebraniu tylko skupiono siê
nad kolorami bluz dla ch³opców i
dziewczynek. Je¿eli to dyrektor
szko³y p. Ko³odziejczyk ustali³,
kto ma szyæ i jakie mundurki dla
naszych dzieci, to po co by³o to
niby zebranie? Kto negocjowa³
cenê z producentem, bo my rodzice nie mielimy okazji go widzieæ?
Jak ma wygl¹daæ koszulka, bo nawet jej nam nie pokazano? Za co
mamy p³aciæ a¿ 92 z³, bo bluzy
polarowe mo¿na kupiæ po 30 - 40
z³otych? Czy a¿ tyle ma kosztowaæ
koszulka? Czy bluza polarowa to
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akurat w³aciwy model na mundurek?
Latem jest ciep³o, bo temperatura, wiadomo. Zim¹ w szkole ciep³o, bo centralne gazowe. Dyrektor mia³ si³ê przekonania, ¿e rêkawy odpinane, wiêc nie bêdzie problemu.
To po co mamy p³aciæ za rêkawy, które bêd¹ le¿a³y w domach.
Czy nie mo¿na by³o od razu pomyleæ o kamizelkach, czy bezrêkawnikach, i dla nas rodziców, którzy
licz¹ ka¿d¹ wydan¹ z³otówkê, by³oby mo¿e nawet o po³owê taniej.
Na korytarzach szko³y widaæ
biedê dzieci. Tylko jak siê ma pensjê dyrektorsk¹, to i nie trzeba
ograniczaæ siê w wydatkach. Wielu z nas ma kilkoro dzieci w wieku
szkolnym. Jak kto ma dziecko w
VI klasie, czy musi dawaæ zarabiaæ producentowi logo szko³y?
Takiemu dziecku bluza tylko na
rok, a póniej nie bêdzie jej nosiæ,
bo ju¿ bêdzie w innej szkole (chyba, ¿e do roboty w polu ). Wielu rodziców nie zap³aci³o nawet zaliczki po 30 z³, bo nie maj¹ pieniêdzy,
a sk¹d wezm¹ na ca³y mundurek?A nauczycielki straszy³y
dzieci w klasach, ¿e jak nie zap³ac¹ za mundurek, to ju¿ maj¹ zagwarantowane, ¿e nie zdadz¹ do
nastêpnej klasy.
Czy tak ma wygl¹daæ pedagogiczne podejcie do trudnej sytuacji materialnej wielu rodziców w
tej szkole? Dla mnie to za takie podejcie do problemu taki nauczyciel nie powinien tu pracowaæ. To
jest faktycznie skandal! Z gazety

Widzê, wiêc piszê

Pisa³em swego czasu sugestiê dla Rady i burmistrza
Gminy Gryfice, aby zajêto
siê dzia³kami sprzedanymi a
nie zagospodarowanymi,
które obecnie s¹ rozsadnikami chwastów lub ksiê¿ycowymi krajobrazami, ale
gdzie tam, wal g³ow¹ w mur, lub
grochem o cianê, lub pisz sobie
na Berdyczów.
Zero reakcji radnych czy burmistrza.
Zbli¿aj¹ siê terminy ró¿nych
imprez w Gryficach, bêd¹ tu obcy
ludzie, którzy mog¹ doznane wra-

¿enia estetyczne z naszego miasta
rozs³awiæ w swoim rodowisku,
skutecznie zniechêcaj¹c potencjalnych turystów do omijania Gryfic.
Je¿eli Magistrat nie daje sobie rady
z chwastami porastaj¹cymi miasto, to
mo¿e PUP znajdzie na nie radê?
Mam dla PUP-u kilka sugestii:
1. Wyleasingowaæ dla bezrobotnych kilka kos, ose³ek, m³otków,
klepade³ do kos na sezon koszenia
traw celem utrzymania porz¹dku
estetycznego w miecie.
2. Utworzyæ brygadê szybkiego reagowania w sferze budowlanej, chodzi o drobne, wrêcz kosme-

dowiadujemy siê o dop³atach do
mundurków, a w szkole nas
strasz¹, zamiast udzielaæ pomocy
w dofinansowaniu do mundurków,
czy podrêczników.
Gdzie jest zatem i co robi
szkolny pedagog, bo to jego rol¹
jest docieraæ do rodzin najbiedniejszych i udzielaæ im wszelkiej
pomocy. Spotykam siê z wieloma
rodzicami, rozmawiamy na temat
mundurków i wielu siê zastanawia,
dlaczego to nie producent jest zainteresowany sprzeda¿¹ mundurków, dlaczego szko³a przyjmuje
pieni¹dze itd.? Inne szko³y ustali³y, ¿e szyj¹ mundurki w gryfickim
Dresie, rodzice z dzieæmi zg³aszaj¹ siê do przymiarki mundurków, tam reguluj¹ zap³atê.
Co jest grane w czwórce?
Bo to nam wygl¹da na ewidentne
nagrywanie kasy dla jakiego
producenta, który siedzi sobie
gdzie tam (podobno w Szczecinie) i rêce zaciera, bo mu szko³a
kasê zbiera.
Mo¿e jestemy biednymi rodzicami, ale jednak nasze g³owy
pracuj¹. Tym bardziej, ¿e musimy
myleæ jak gospodarowaæ naszym
bud¿etem, aby wystarczy³o nie
tylko na mundurek, ale i na ca³¹
resztê do rocznej nauki. A w tej
sprawie to jaki taki sw¹d siê wyczuwa, i to ju¿ chyba na wiêkszy
skandal wygl¹da. Dlatego cieszê
siê, ¿e ten problem w czwórce
nie przejdzie tak bez echa.
Pan dyrektor nie chcia³ z nami
rodzicami rozmawiaæ na temat
mundurków, bo to ju¿ zosta³o

tyczne zabiegi na budynkach
szpec¹cych nasze miasto, np.
sklep Rolnik w Gryficach.
Powy¿sze prace by³yby odp³atne przez w³acicieli dzia³ek czy budynków, którym nie op³aca siê ze
wzglêdów ekonomicznych zakupiæ rzeczony sprzêt do realizacji
wymienionych zadañ.
Co siê za tyczy braku funduszy na wyrównanie nawierzchni
ulic w miecie, to mam sugestiê
dla dyr. ZDP Gryfice, aby za³o¿yæ
szykany przed rêpatymi odcinkami ulic ograniczaj¹c prêdkoæ
pojazdów do 20 km/h. Jan Ciosek

ustalone. A przez kogo ustalone,
je¿eli to nie rodzice mogli siê wypowiedzieæ? Nasze dzieci i nasze
pieni¹dze, wiêc to my rodzice powinnimy ustalaæ, w czym i za ile
nasze dzieci powinny chodziæ do
szko³y. Dlaczego nie zaproszono
na zebranie innych producentów z
ich propozycjami wzorów i cen?
Szkoda, ¿e wiêcej rodziców nie
wypowiada sie na ³amach tej gazety, tyle tylko, ¿e ci biedniejsi to
nawet pewnie i na t¹ gazetê nie
maj¹ pieniêdzy (bo kupuj¹ za to
bochenek chleba). Mam jednak
nadziejê, ¿e echa tego skandalu
dotr¹ do w³aciwych osób. Bo tak
nie powinno siê dziaæ w szkole. A
dyrektor, pedagog, nauczyciel w
tak wa¿nej sprawie powinni s³u¿yæ
pomoc¹ i myleæ o sytuacji materialnej swoich uczniów, a nie kierowaæ siê w³asnymi gustami.
Mo¿e byæ estetycznie i tanio, wystarczy dobra wola.
Zbulwersowana matka ucznia
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By³y rybki wie¿e,
mro¿one, wêdzone.
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Otwieraj¹
Kamienn¹
Bramê
26 lipca br. o godz. 13.00 burmistrz uroczycie otworzy obiekt
Kamiennej Bramy w Gryficach.

Dzi nawet niêtych nie ma. Co
nie znaczy, ¿e na ul. Wojska Polskiego nale¿y tolerowaæ zielsko i ba³agan. Tym bardziej, ¿e obok s¹ odnowione kamienice.
x

Zareklamuj siê
w Gazecie
Gryfickiej
tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl
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URATOWALI BEZDOMNEGO
W dniu 20 lipca br. oko³o godziny 20.00 dwóch funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Trzebiatowie, po otrzymaniu telefonicznego zg³oszenia, uda³o siê do by³ej
kostnicy przy przychodni w Trzebiatowie, sk¹d wydobywa³y siê
k³êby dymu. Po oderwaniu desek,
jakimi by³y zabite drzwi, policjanci weszli do wnêtrza, sk¹d z bardzo
mocno zadymionego pomieszcze-

nia wynieli przykrytego pal¹c¹ siê
ko³dr¹ 40 letniego bezdomnego
Wies³awa L., który tylko dziêki
szybkiej reakcji funkcjonariuszy
nie dozna³ ¿adnych obra¿eñ.
- Za w³aciw¹ reakcjê na zg³oszenie i udzielon¹ pomoc bezdomnemu wyró¿niê funkcjonariuszy
nagrodami pieniê¿nymi. - powiedzia³ Komendant Powiatowy Policji w Gryficach podinsp. Andrzej
Spaczyñski.
(r)

TRZEBIATOWSKIE
WIÊTO KASZY
28 lipca- sobota
Prowadz¹cy: Mariusz Mario Paluch
18:00
Konkurs Historia ko³em siê toczy-jazda na byle czym- ul. Rynek
w Trzebiatowie; pokaz walk wojowników z czasów pierwszych polskich w³adców
piastowskich
18:45
Korowód ze s³oniem spod Baszty Kaszanej pod Pa³ac
19:00
Inauguracja obchodów Dni Trzebiatowa
19:15
TITTY TWISTER
20:30
KRYSTYNA GI¯OWSKA
21:30
MEZO
22:30
DYSKOTEKA
02:00
Zakoñczenie
29 lipca- niedziela
Prowadz¹cy: Pawe³ Konjo Konnak
17:15
Teatrzyk dla dzieci pt. Bocian i ¯abka
18:00
Konkurs wiedzy o Trzebiatowie
19:00
Rozstrzygniêcie konkursu: Kujmy zbroje, szyjmy stroje
19:15
Zespó³ coverowy OLD STARS
20:00
BOYS
21:30
Zespó³ coverowy OLD STARS
22:15
SZYMON WYDRA I CARPE DIEM
23.30
Etiuda Bia³a Dama
00:00
Pokaz sztucznych ogni
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W trybie pilnym dn. 17 lipca br. zosta³o zwo³ane posiedzenie po³¹czonych Komisji
Gosp. i Rolnictwa oraz Ochrony rodowiska.
Piszemy po³¹czonych, bo po raz
pierwszy na wspólnym posiedzeniu
spotka³y siê Komisje Rady Miasta i
Rady Powiatu. Tematem obrad by³
problem zwi¹zany z budow¹ chlewni na 800 szt. macior w miejscowoci £opianów. Dopiero na tym spotkaniu radni z Rady Powiatu pierwszy raz us³yszeli, ¿e istnieje pomys³
budowy takiej chlewni. Po dyskusjach wszyscy obecni obiecali burmistrzowi Gryfic wsparcie przy
podjêciu decyzji o nie wydawaniu
zgody na budowê chlewni. Pisemne
stanowisko po³¹czonych Komisji
otrzyma jednak po wizji lokalnej, na
REKLAMA

któr¹ cz³onkowie komisji wyjad¹ do
£opianowa. Burmistrz Andrzej
Szczygie³ otrzyma równie¿ pisemne
poparcie burmistrza Trzebiatowa,
który doskonale wie, ¿e rzeka Rega
musi byæ czysta a¿ do swojego ujcia w Mrze¿ynie.
Jednak jak siê dowiedzielimy,
lada dzieñ na miejsce budowy
chlewni maj¹ wejæ geodeci i najdalej do marca ma ruszyæ budowa. Informacja ta uzyskana na targowisku
dnia 24 lipca br. ze rodowiska blisko zwi¹zanego z w³acicielem 700
ha ziemi w okolicy Smolêcina i
£opianowa. Us³yszelimy te¿, ¿e
ca³oæ posiadanego area³u jest zmeliorowana b¹d trwa melioracja
tych ziem. Co siê chwali, ale drenarka i rowy melioracyjne s¹ po to, by
nadmiar wody z pól odprowadzaæ.
Czy pocieknie nimi równie¿ gnojo-

wica? I gdzie? To wiedz¹ ci, co zajmuj¹ siê ochron¹ rodowiska. A
rozwi¹zanie by³o proste, zgodnie z
uchwa³¹ Rady Miejskiej w kwietniu
ubieg³ego roku przygotowaæ plan
przestrzennego zagospodarowania
so³ectw Smolêcin i £opianów. Nie
zrobiono tego.
Przyczynê dlaczego uchwa³a nie
zosta³a wykonana znaj¹ tylko wtajemniczeni. Dzi, kiedy w bud¿ecie
gminy znaleziono pieni¹dze na wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania w/w miejscowoci
pewnie znajdzie siê nastêpna przyczyna, w imiê której taki plan nie
zostanie zrealizowany. Czas jest
krótki, by uchroniæ przed wiñskim
smrodem Gryfice i rzekê Regê przed
gnojowic¹, ale ten czas musi byæ
wspólnie wykorzystany przez Radê
Miejsk¹ i Radê Powiatu.
(r)
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Zgodnie z planem
Przez wiele lat sta³a
samotnie nad Reg¹,
niedostêpna, jak w
pocz¹tkach grodu. Dzi po
remoncie drzwi otwarte s¹
dla ka¿dego, kto ma ochotê
j¹ odwiedziæ. Mowa tu o
jednym z naszych zabytków
 Baszcie Prochowej.

W jej wnêtrzu s¹ eksponowane
prace plastyczne wykonane przez
uczestników Warsztatów Terapii
Zajêciowej w Gryficach oraz nacienna wystawa zdjêæ  Gryfice w
starej fotografii. Po krêtych schodach warto wejæ na taras widokowy, by zobaczyæ jak piêkny mamy
most na rzece. Dla dzieci, szczególnie ch³opców, to du¿a frajda stan¹æ
przy okienku strzelniczym ³ucznika
czy innego woja, by sobie wyobraziæ jak to kiedy by³o. Pytañ pada
wiele i doroli czasem maj¹ k³opot
z odpowiedzi¹. Radzimy te¿ zejæ
na sam dó³ Baszty, by póniej nie
s³uchaæ pytañ w rodzaju: a co tam na
dole? Dobrze siê sta³o, ¿e Gryficki

Dom Kultury zorganizowa³ w Baszcie Prochowej wystawy i otworzy³
jej drzwi dla mieszkañców i turystów. Wstêp wolny. Foldery o naszych zabytkach i przebiegu ich rewitalizacji s¹ darmowe.
x

Kolejne zawody strzeleckie
MKSS Baszta
Kolejne zawody strzeleckie,
które odby³y siê w Orodku Wypoczynkowym Komandor w Pogorzelicy w dniu 21.07.2007r. skupi³y
na starcie 183 uczestników (kolonie
letnie dzieci i m³odzie¿y).
Rozegrano eliminacje w strzelaniu z karabinków pneumatycznych
z lunetami do urz¹dzeñ biathlonowych oraz fina³ do tarcz piercieniowych. W wyniku eliminacji do fina³u zakwalifikowa³o siê 37 strzelców.
W finale, po zaciêtej i wyrównanej
walce, ustalona zosta³a najlepsza
10-tka (przy jednakowych wynikach decydowa³y 10-tki centralne),
wg poni¿szego:
1. Karolina Winiewska
2. Alina liwiñska
3. Kasjan Romanik
4. Marietta Olszewska
5. Joanna Kmiecik
6. Patrycja Ogielska
7. Anna Pytlas
8. Monika Piotrowska
9. Damian Stankiewicz
10. Zuzanna Chrustek

Podobnie jak na ostatnich zawodach, najlepsza 10-tka zosta³a nagrodzona nagrodami rzeczowymi i
dyplomami. Puchar Prezesa Miejskiego Klubu Strzelectwa Sportowego Baszta Gryfice za zajêcie I
miejsca otrzyma³a Karolina Winiewska. Nagrody ufundowali:
Zak³ad Mechaniki Pojazdowej z
Rzêskowa - Andrzej Poniak,
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
BUDO-TIM - El¿bieta Torcha³a
oraz MKSS Baszta Gryfice.
Zawody sprawnie przeprowadzili: Micha³ Siniarski, Tomasz Zingier, Marcin Torcha³a i Janusz Trojanowski.

Guzowatka k/Wo³omina 47/50 pkt.
Wojciechowice k/K³odzka 47/50 pkt.
Lubin
47/50 pkt.
Zielona Góra
47/50 pkt.
Gryfice
46/50 pkt.
Roszyce k/K³odzka
46/50 pkt.
O³drzychowice k/K³odzka 45/50 pkt.
Merzyszów k/K³odzka
45/50 pkt.
Lasków k/Wo³omina
45/50 pkt.
Wojbórz k/K³odzka
44/50 pkt.

Przed strzelaniem prowadz¹cy
t³umaczyli podstawowe tajniki
strzelectwa sportowego, a ¿e robili
to dobrze niech wiadczy fakt, ¿e na
183 strzelaj¹cych, tylko 4 strzelców
nie zestrzeli³o ¿adnego kr¹¿ka biathlonowego. Nastêpne strzelanie
odbêdzie siê w pierwszej dekadzie
sierpnia bie¿¹cego roku.
Sekretarz MKSS Baszta
Gryfice Janusz Trojanowski.

Zaproszenie
Gryficki Dom Kultury zaprasza na roboczy wernisa¿
poplenerowy z plenerów: malarskiego i fotograficznego
Artystyczne Spotkania Przyjació³ Gryfice - Rybokarty Wo³czkowo 2007, który odbêdzie siê w dn. 25.07.2007 r.
o godz. 17.00 w Pa³acu w Rybokartach. W programie m.in.
pokaz diaporamy.
Zapraszamy.

Projekt
Trzebiatowskie
Fascynacje
Czytelnicze
dofinansowany
W kwietniu 2007 r. Biblioteka Publiczna im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim
Orodku Kultury opracowa³a projekt
pod nazw¹ Trzebiatowskie Fascynacje Czytelnicze. Uzyska³ on akceptacjê
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymuj¹c dofinansowanie na
kwotê 4.420 z³. Jest to ju¿ kolejna dotacja w tym roku. Przypominamy, i¿
Minister Kazimierz Micha³ Ujazdowski zatwierdzi³ rodki na zakup nowoci
wydawniczych oraz projekt Ogrody
Marii Czartoryskiej  Trzebiatowskie Spotkania Literackie.
Trzebiatowskie Fascynacje Czytelnicze to cykl wydarzeñ literackich,
które wpisuj¹ siê w kolejn¹ edycjê ogólnopolskiego FESTIWALU 4 PÓR
KSI¥¯KI  w jego czwart¹ ods³onê a
mianowicie FESTIWAL KRYMINA£U.W programie projektu m.in. spotkania autorskie, warsztaty dla m³odzie¿y
prowadzone przez pisarza  twórcê
powieci kryminalnej lub sensacyjnej,
happening Noc w bibliotece, prezentacja klasyki wiatowych i polskich filmów kryminalnych pod nazw¹ Od
Hitchcocka do Lyncha i Za³uskiego.
Zapraszamy w listopadzie do aktywnego udzia³u w tych wydarzeniach. JD
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TYLE GADALI, A TAK TO WYGL¥DA

Przed wakacjami, na majowej
sesji Rady Miejskiej mówiono o
przygotowaniach i zabezpieczeniu
czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y. Jednym z takich miejsc s³u¿¹cych letniemu wypoczynkowi mia³o byæ k¹pielisko miejskie w Gryficach, na którym mia³ byæ zrobiony
porz¹dek, uzupe³nione ogrodzenie
itd. W jednej czy dwóch lokalnych
gazetach ukaza³o siê nawet og³oszenie, ¿e ZGK poszukuje ratowników.
Lato mamy takie sobie, wiêcej deszczu ni¿ dni upalnych. Ale na k¹pielisku miejskim mia³ byæ porz¹dek,
a wiêc niezale¿nie od aury lad porz¹dkowania terenu powinien pozostaæ.
Tak w³anie sadz¹c dnia 21 lipca
br. z rodzin¹ wybra³em siê, by w³anie tam odpocz¹æ. Ju¿ na wysokoci k¹pieliska z lekka trafi³ mnie
szlag, na jezdni brak przejcia dla
pieszych. Dzieci uczê bezpiecznego
poruszania siê po miejskich ulicach,

wracamy, za torami dopiero w pobli¿u ulicy Kociuszki znajdujemy
przejcie dla pieszych. Wspólny
spacer te¿ dobra sprawa.
Tablica przed wejciem informuje, ¿e k¹pielisko jest niestrze¿one. Widaæ ZGK ratowników nie
znalaz³, i dobrze, pieni¹dze zaoszczêdzi³.
Zejcie schodami na teren przy
stawie niemo¿liwe. Wygl¹daj¹, jakby co ciê¿kiego po nich stoczono.
A mia³ byæ porz¹dek. Wydaje siê
jednak, ¿e cementowe schody ze
staroci siê roz³a¿¹, dla dzieci i
doros³ych nios¹ niebezpieczeñstwo
skrêcenia nogi i upadku z wysokoci. Porêcze, z warstwami od³a¿¹cej farby, mog¹ kaleczyæ d³onie.
Nie mam odwagi iæ po nich z rodzin¹, wiadomo s³u¿ba zdrowia
strajkuje, choæ nie wiem, czy akurat
w naszym szpitalu.
Z daleka widaæ, ¿e teren nie jest
od ³¹ki odgrodzony, idziemy w
tamt¹ stronê. Po zielonej trawce
zbli¿amy siê do placu zabaw.
Zje¿d¿alnia, niezabezpieczona blacha mo¿e kaleczyæ, hutawki dla
starszych dzieci widaæ nieu¿ywane,
dla milusiñskich trawk¹ prawie zaros³y. Wszystko od lat nie widzia³o
farby ani pêdzla.
Upa³u nie ma, ale jest ciep³o,
dzieciaki w³a¿¹ do wody, brodzik
dla maluchów odgrodzony prawid³owo, woda czysta. No có¿, tyle jej
z nieba spad³o, ¿e czyst¹ byæ musi.
Obok naszych dzieci w wodzie s¹
te¿ inne dzieci, bez jakiejkolwiek
opieki, ale p³ywaæ potrafi¹, widaæ to
wystarczy, by same do wody wchodzi³y.
Po godzinnym pobycie nad
bezpieczn¹ wod¹ zbieramy siê do
domu. Maluch mówi, ¿e musi do
ubikacji. Idziemy w kierunku budynku z du¿ym napisem WC. Zamkniête i dodatkowo ceg³¹
podparte. Za murem na betonie dzieciak nijak siê nie za³atwi, choæ widaæ inne to zrobi³y. Mówi, ¿e do domu wytrzyma.
Ja nie wytrzyma³em, dlatego zadajê pytanie. Ile ZGK
wyda³ pieniêdzy w tym roku
na porz¹dek w jedynym miejscu w Gryficach, gdzie mo¿na w dzieñ s³oneczny lub pochmurny, ale ciep³y, spêdziæ
czas z rodzin¹? Dlaczego nie
naprawiano schodów (czy¿by cement by³ niedostêpny na
miejscowym rynku?), a ze
starej farby nie oczyszczono
barierek przy schodach i na
placu zabaw?
Ja wiem, ¿e dyrektor ZGK
nad takim bajorkiem jak

k¹pielisko miejskie nie musi odpoczywaæ, ale sam siê zobowi¹za³ do
uporz¹dkowania terenu. Przed
mieszkañcami Gryfic podobno pogodny sierpieñ. Dlatego te¿ ze
wzglêdu na ich i w³asne bezpieczeñstwo postulujê zamkniêcie zejcia
schodami na teren k¹pieliska, rozstawienie kierunkowskazów do
swobodnego, bezpiecznego zejcia

po trawie, uporz¹dkowanie placu
zabaw, wymuszenie, oczywicie
prob¹, w Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich, wykonania przejcia dla
pieszych w pobli¿u k¹pieliska miejskiego. Czego nie zrobiono w
czerwcu, mo¿na jeszcze zrobiæ w
sierpniu, bo byæ mo¿e upalny bêdzie
wrzesieñ lub padziernik.
Czytelnik
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Na papierze wszystko wygl¹da ³adnie!
Zajrza³em ostatnio w telewizorek i przypadkiem znalaz³em gryfick¹ kablówkê. Ujrza³em w niej
burmistrza, jak rozdaje puchary
za udzia³ w pewnym turnieju.
Mówi³ te¿ co o tym, ¿e stale
promuje sport w Gryficach. Ciekawe jaki? Bo i có¿ nam daje MKS
Sparta poza umiejêtnym wyci¹gniêciem pieni¹¿ków z bud¿etu
gminy, w zamian niewiele oferuj¹c.
Póniej zobaczy³em przygotowania
do sp³ywu kajakowego Honorowych Dawców Krwi i tu z ca³ym
szacunkiem dla ludzi, którzy nie
wyci¹gaj¹ rêki po ¿adne pieni¹¿ki z
gminy ani powiatu. Sami daj¹ to, co
maj¹ cennego  czyli krew w³asn¹
na potrzeby bliniego. S³owa uznania dla ca³ego Klubu HDK przy PKS
w Gryficach. Ale miechu warte
by³o, a mo¿e i nie, przedstawienie
zgotowane przez jakiego osobnika
z ZGK, demonstruj¹cego przed kamer¹ plan ogrodu botanicznego
zwanego te¿ japoñskim, który wykonany zosta³ na ty³ach nowiutkiego marketu Lidl. Pamiêtamy, ¿e tam
kiedy sta³o kasyno. Wojskowe kasyno, gdzie mieci³ siê Klub Garnizonowy zarz¹dzany przez Janusza
Nowaka, ¿e by³a tam kawiarnia i
restauracja, na piêtrze du¿y hol, kilka pomieszczeñ biurowych. By³o
kino i sala koncertowa z piêkn¹
scen¹, gdzie pierwsze kroki stawia³y Tarantulki.
Pamiêtamy i dzi s¹dzimy, ¿e
w³anie dlatego na tym terenie ma
powstaæ ogród botaniczny. Raz, by
zatrzeæ wspomnienie, dwa, by zas³oniæ lep¹ cianê marketu. Mówi
nam facet w telewizorku, ¿e krzewów o kwiatkach piêknych w kolorach, jakie tylko w Japonii ujrzeæ
mo¿na, zasadz¹ w ilociach przekraczaj¹cych setki (600  800).
Domki dwa jeszcze postawi¹, by
chroni³y przed deszczem i mostki,

by z wy¿yn kwiatostan podziwiaæ
dniem i noc¹, bo teren stylowo
owietl¹. Dalej dobrodziej t³umaczy nam, ¿e ³aweczek bêdzie wiêcej
ni¿ by³o, a i plac zabaw dla dzieci te¿
siê w pobli¿u znajdzie. Pewnie toporny i niefunkcjonalny, jak wszystkie place zabaw na terenie Gryfic
stawiane przez ZGK. A i na zimow¹
porê przewidziano miejsce zjazdu
na sankach ze skarpy otaczaj¹cej
ogród od strony ul. J.D¹bskiego. To
jest dobre, jak dzieciak silny sanki
rozbije, to i ogrodzenie sankami
rozwali albo sam g³owê w nim uwiêzi. Bo ogrodzenie jakby ¿ywcem z
filmu o jeñcach wojennych w Sobiborze wziête. Ko³ki masywne, drutem na kwadrat przeplecione. Ale
panoczek w radiu z luferkiem zachwytu wcale nie ukrywa nad dzie³em, które ma powstaæ.
Niestety, nie mówi za jakie to
pieni¹¿ki i sk¹d wziête, ani nie wyjania kto jest autorem projektu.
Dziêcio³ w parku stuka³, ¿e autorem
mo¿e byæ przysz³y architekt, ale
dziêcio³ wie swoje, my nie wiemy
nic. Mo¿emy jednak zaproponowaæ
zmiany do projektu i proponujemy
mo¿e poletko ry¿owe od strony
Regi. Teren podmok³y, nara¿ony na
rozlewiska w czasie deszczu i nag³e
spusty wody na elektrowni w Rejowicach. Ry¿, wiadomo, w wodzie
ronie i tu niew¹tpliwy plon by przyniós³. A tak ju¿ na powa¿nie, to
¿aden najpiêkniejszy nawet w województwie ogród nie zrekompensuje
straty, jak¹ ponieli mieszkañcy
Gryfic trac¹c budynek kasyna.
Dzi powstaj¹cy ogród wiêcej
bêdzie kosztowa³, ni¿ mia³o kosztowaæ bud¿et gminy odkupienie kasyna od Agencji Mienia Wojskowego.
W przysz³ym roku, mo¿liwe ¿e w
nastêpnym, bli¿ej wyborów, zakwitn¹ nam ró¿aneczniki i jakie
powoje, o które nie bêd¹ wiedzieli

jak zadbaæ. Bo przecie¿ nie wiedz¹,
jak dbaæ o zieleñ w Gryficach. Wystarczy pójæ na Plac Zwyciêstwa i
zobaczyæ krzewy od lat nie przycinane, obejrzeæ krzewy w parku, które
ju¿ dawno przesta³y byæ krzewami a
sta³y siê krzakami. Ogród botaniczny, dalej zwany japoñskim, bêdzie
wymaga³ sta³ej opieki fachowców, a
nie przypadkowych ludzi z Urzêdu

Pracy. Czy ten pan z telewizorka i
jego mocodawcy pomyleli o tym?
W ogródeczku samo nic nie bêdzie
ros³o. Cz³owiek zawsze musi byæ w
pobli¿u i dlatego s¹dzimy, ¿e ZGK
najlepiej wyjdzie na ry¿u. A smrodu
jaki za parê miesiêcy rozniesie
chlewnia w £opianowie nie zatrzyma
¿aden piêkny zapach, jaki powinien
siê roznosiæ w takim ogrodzie. x

Karolina i Sebastian
Szafrañscy

Zdjêcie: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul. Kocielna 5.
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M³odzie¿ ronie, krzaki te¿

Bardzo wa¿ne spotkanie odby³o
siê w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego dn. 12 wrzenia 2006 r.,
na które przyby³a oko³o 20-osobowa grupa m³odzie¿y, przedstawiciele w³adz Gminy, tj. burmistrz Andrzej Szczygie³ i ówczesny wiceburmistrz Miros³aw Tyburski, dyr.
ZGK Stanis³aw Peru¿ycki, radny
Rady Miejskiej i jednoczenie koordynator ds. sportu szkolnego Andrzej Kubalica, naczelnik Wydzia³u Planowania i Gospodarki Przestrzennej UM Krzysztof Ka³êcki i
oczywicie prezes SIO Ziemia Gryficka Roman £obo¿ewicz oraz cz³onek Zarz¹du tego¿ Stowarzyszenia
Janusz Nowak.
Po wzajemnych serdecznociach powitania, m³odzie¿ przedstawi³a swój pomys³ na budowê
FOUR CROSSU W Gryficach,
zwyczajnie pisz¹c chodzi³o o budowê rowerowego toru przeszkód.
Pomys³ wyda³ siê genialny, kupiony przez burmistrza i resztê osób
jemu towarzysz¹cych. Ustalono
nastêpne spotkanie, na którym miano m³odzie¿y przedstawiæ miejsce,
na którym mog³yby powstaæ takie
tory, bo mia³yby byæ cztery. W dwa
tygodnie póniej ponowne spotkanie, podobne powitanie i tym razem
m³odzie¿ kupi³a miejsce, na którym tory rowerowe powstan¹. A
mia³y powstaæ na by³ym boisku KS

£¹cznociowiec przy ul. Nowy
wiat. M³odzie¿ szczêliwa, bo ju¿
widzia³a siebie, jak szalej¹ na swoich BMX na jedynych takich torach
w ca³ym woj. zachodniopomorskim,
jak promuj¹ zdrowy styl ¿ycia i
gminê Gryfice w ca³ej Polsce. Burmistrz obieca³, ¿e w bud¿ecie gminy
na 2007 r. znajdzie siê 100 tys. z³ na

t¹ potrzebn¹ czy te¿ nie inwestycjê.
I trzeba przyznaæ znalaz³ nawet wiêcej, bo 201.500 z³. Na ten rok bud¿etowy, w tym z dochodów w³asnych
Gminy bêdzie 53.500 z³ a 148.000
z³, ma pochodziæ z po¿yczki w bankach albo kredytu.
Pieni¹dze niby s¹, ale wykonawcy nie ma i tyle. M³odzie¿ ronie i

Ma³e opónienie

Przy ul. Trzyg³owskiej, jak wielu mieszkañców Gryfic wie, powstaje blok mieszkalny dla 24 rodzin. Inwestorem jest TBS sp. z o.o.
w Gryficach. W chwili obecnej trwa
wyk³adanie p³yt stropowych nad
piwnicami. To w³anie ich brak spowodowa³ opónienie w budowie.
Ale ze zgromadzonego ju¿ materia³u budowlanego na placu i informacji od murarzy wiemy, ¿e dalsze
prace bêd¹ postêpowa³y szybko i
raczej bez zak³óceñ. Nowy blok
mieszkalny ma zostaæ oddany do
u¿ytku na prze³omie marca i kwietnia 2008 r.
x

Zareklamuj siê
w Gazecie
Gryfickiej
tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl

wyronie z pomys³u rowerowego
toru przeszkód wraz z infrastruktur¹. Tylko krzaki, drzewa samosiejki, jak ros³y tak rosn¹æ bêd¹ na
by³ym boisku sportowym. Ale nowa
oaza zieleni w Gryficach te¿ potrzebna, chocia¿by dlatego, ¿e z ulic
miasta znika coraz wiêcej drzew.
Naiwny cyklista
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V FESTYN EDUKACYJNY
DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y
BEZPIECZNA WODA 2007
Od 5 lat odbywa siê w Mrze¿ynie
festyn edukacyjny skierowany do
dzieci i m³odzie¿y pn. Bezpieczna
Woda, którego g³ówn¹ ide¹ jest przybli¿enie wszystkim przebywaj¹cym na
gocinnej ziemi trzebiatowskiej, wypoczywaj¹cych nad morzem, na pla¿ach w Mrze¿ynie i Rogowie, a w
szczególnoci dzieciom i m³odzie¿y,
zasad bezpiecznego wypoczynku nad
wod¹, bezpieczeñstwa w ¿yciu codziennym, zasad udzielania pierwszej
pomocy w nag³ych wypadkach.
W tym roku festyn po raz pierwszy
odby³ siê w sobotê, 7 lipca. Port rybacki
w Mrze¿ynie, goci³ uczestników i odbiorców jubileuszowego, V Festynu
Edukacyjnego Bezpieczna Woda, którego g³ównymi organizatorami s¹: Rada
Koordynacyjna ds. Programu Bezpieczne Miasto, Urz¹d Miasta i Gminy
w Trzebiatowie, Stowarzyszenie Przyjació³ Mrze¿yna, Zak³ad Gminny Mrze¿yno Sp. z o.o., a uczestnicz¹ w nim
przedstawiciele wszystkich s³u¿b mundurowych, sygnatariuszy powsta³ego w
1998 roku Programu Bezpieczne Miasto Trzebiatów, tj. Zarz¹d Oddzia³u
Miejsko  Gminnego Zwi¹zku OSP RP
w Trzebiatowie, skupiaj¹cy Ochotnicze
Stra¿e Po¿arne z Trzebiatowa, Mrze¿yna i Go³añczy Pom.; Komenda Powiato-

stu dni deszcz przesta³ padaæ tu¿ przed
godzin¹ 10-t¹, planowana godzin¹ rozpoczêcia festynu!!! Organizatorzy, jak
zwykle, przygotowali wiele stoisk, na
których dzieci i m³odzie¿ przebywaj¹ca
na koloniach i obozach, turyci i wczasowicze, mieszkañcy Mrze¿yna, Rogowa i innych miejscowoci z terenu gminy Trzebiatów, mieli mo¿liwoæ zapoznania siê z wyposa¿eniem i sprzêtem
wszystkich s³u¿b mundurowych, s³u¿b
ratowniczych (Stra¿y Po¿arnej i
WOPR-u) oraz s³u¿b dbaj¹cych o szeroko pojête bezpieczeñstwo. Najbogat-

wa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Gryficach; Policja Zachodniopomorska, reprezentowana przez policjantów z Komisariatu Policji w Trzebiatowie, Komendy Powiatowej Policji w Gryficach,
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie; Placówka ¯andarmerii Wojskowej w Trzebiatowie, Graniczna Placówka Kontrolna Stra¿y Granicznej w
Rewalu, wspomagani przez WOPR
Mrze¿yno, JW 3336 w Mrze¿ynie, Nadlenictwo Gryfice, Urz¹d Morski
w Szczecinie oraz Pañstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryficach.
Organizatorom kolejny raz dopisa³o szczêcie, wrêcz czuwa³a nad nimi
opatrznoæ, gdy¿ padaj¹cy od kilkuna-

sze, najlepiej przygotowane i wyposa¿one stoisko zaprezentowa³a Policja,
przygotowuj¹c wiele atrakcji dla
uczestników festynu. Mo¿na by³o te¿
sprawdziæ swoje umiejêtnoci w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej na stoiskach Policji, SANEPIDU
oraz na stoisku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, gdzie instrukta¿u udziela³ dh
Wojciech ACHREM z OSP Trzebiatów.
Scena usytuowana w porcie by³a
miejscem wielu konkursów i instrukta¿y maj¹cych na celu omówienie i przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku nad morzem, udzielania pierwszej pomocy w nag³ych wypadkach,
zachowania siê przy zetkniêciu z agre-

sywnym psem, itp.. Konkursy tematyczne i rysunkowe, informuj¹ce i przypominaj¹ce o zasadach bezpieczeñstwa, przeprowadzi³ WOPR, Policja
oraz Stowarzyszenie Przyjació³ Mrze¿yna, a wszystkich uczestników uhonorowano nagrodami i pami¹tkami. Dla
odbiorców festynu przygotowano ulotki, informatory i poradniki zwi¹zane z
bezpieczeñstwem dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych: Poradnik Bezpiecznych
Zachowañ dla Dzieci, Bezpieczne
Wakacje 2007, Witaj Przybyszu
Spragniony Morza, Pla¿y i S³oñca,
Rada Koordynacyjna ds. Programu
Bezpieczne Miasto Radzi.
Na scenie ze swoim repertuarem,
muzyk¹ szkock¹ i irlandzk¹, wystêpowa³ profesjonalny zespó³ muzyczny
STONEHENGE, wprawiaj¹c publicznoæ we wspania³y nastrój.
Wielkim zainteresowaniem cieszy³y siê pokazy ratowniczo  ganicze,
przeprowadzone na terenie lenym
przylegaj¹cym do kana³u portowego
oraz wodach kana³u portowego, w których wziê³y udzia³ si³y i rodki wydzielone przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w
Mrze¿ynie, Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹
w Trzebiatowie, KP PSP w Gryficach,
Lasy Pañstwowe, Stra¿ Graniczn¹,
WOPR i s³u¿by medyczne JW 3336
Mrze¿yno, a ca³y pokaz uwietni³ popis
za³ogi mig³owca policyjnego z KW
Policji w Szczecinie.
Æwiczenia odbywa³y siê w dwóch
etapach, najpierw publicznoæ mog³a
obserwowaæ dzia³ania ganicze na terenie lenym, z udzia³em stra¿aków z OSP
Mrze¿yno, KP PSP Gryfice oraz Nadlenictwa Gryfice, a nastêpnie by³a
wiadkiem dzia³añ ratowniczo  ganiczych na wodach kana³u portowego,
gdzie organizatorzy festynu przygotowali za³o¿enie z p³on¹cym kutrem w
roli g³ównej. W akcji ratowniczo  ganiczej bra³ udzia³ kuter rybacki przemieniony w kuter ganiczy, z za³og¹
utworzon¹ przez stra¿aków z OSP
Mrze¿yno, p³etwonurkowie z sekcji
p³etwonurków dzia³aj¹cej przy OSP
Trzebiatów, ratownicy WOPR, podejmuj¹cy wspólnie rozbitków z wody,

ratownicy z Placówki Stra¿y Granicznej z Rewala, podejmuj¹cy za³ogê z
kutra oraz mig³owiec policyjny z KW
Policji w Szczecinie.
Pokaz sprawnoci skonsolidowanych i wspó³pracuj¹cych ze sob¹ s³u¿b,
na wodzie, l¹dzie i w powietrzu spotka³
siê z ogromnym aplauzem obserwuj¹cej
pokazy publicznoci, która by³a pod
wra¿eniem sprawnie zorganizowanej i
przeprowadzonej akcji ratowniczo 
ganiczej, prowadzonej wspólnie przez
kilka ró¿nych s³u¿b. Po zakoñczeniu
æwiczeñ, tradycyjnie ju¿ kuter ganiczy z druhami OSP Mrze¿yno na pok³adzie, przedefilowa³ przed zgromadzon¹
na nabrze¿u publicznoci¹, podaj¹c 3
pr¹dy ganicze i stawiaj¹c kurtynê
wodn¹, które wraz z promieniami s³onecznym utworzy³y przepiêkn¹ têczê!
Przez ca³y czas trwania festynu licznie oblegane by³y stoiska poszczególnych s³u¿b, gdzie wszyscy chêtni mogli
dotkn¹æ i przymierzyæ sprzêt bêd¹cy na
ich wyposa¿eniu, dowiedzieæ siê o charakterze i specyfice s³u¿by w poszczególnych formacjach mundurowych
oraz otrzymaæ wyczerpuj¹ce odpowiedzi na wszelkie zadawane pytania, no i
oczywicie mo¿na by³o sobie zrobiæ pami¹tkowe zdjêcia.
Gmina Trzebiatów mo¿e byæ wzorem dla innych. Od prawie 10 lat sprawnie funkcjonuje u nas Gminny program
poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego Bezpieczne Miasto, który skupia wszystkie s³u¿by mundurowe
odpowiadaj¹ce za porz¹dek i ogólnie
pojête bezpieczeñstwo, co jest ewenementem co najmniej na skalê województwa. S³u¿by te wzajemnie wspieraj¹ siê w dzia³aniach profilaktycznych
i operacyjnych. Sprawnie funkcjonuje i
ci¹gle rozwija siê system monitoringu
najwa¿niejszych punktów miasta.
Mrze¿yno po raz drugi otrzyma³o B³êkitn¹ Flagê, miêdzynarodowy znak
jakoci k¹pieliska morskiego. Ponoszone s¹ du¿e nak³ady na profilaktykê.
To wszystko sprawia, ¿e w naszej gminie jest naprawdê bezpiecznie.
Tegoroczny, jubileuszowy festyn,
w opiniach wyg³aszanych przez jego
odbiorców, ponownie by³ bardzo udany, co utwierdza nas w s³usznoci organizacji tego typu festynów. Uwa¿amy,
¿e przekazywane odbiorcom festynu, w
formie rekreacyjno  zabawowej, informacje z zakresu bezpieczeñstwa, s¹
dobrym sposobem na szerzenie edukacji na temat szeroko pojêtego bezpieczeñstwa, pokazania sprawnoci i wyszkolenia s³u¿b odpowiedzialnych za
bezpieczeñstwo w pasie nadmorskim,
co owocuje zmniejszeniem iloci wypadków w wodzie i na l¹dzie  i niech
ten trend kieruje naszymi dzia³aniami
teraz i w przysz³oci!
Tekst i zdjêcia: Arkadiusz BANIAK
Prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Trzebiatowie
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Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych
przez III Rzeszê informuje

Oparzenia s³oneczne
Poszkodowani mog¹
 jak ustrzec przed nimi
sk³adaæ wnioski o pomoc
swoich najbli¿szych
S³oñce jest niezbêdne
do prawid³owego
funkcjonowania organizmu.
Wp³ywa korzystnie
na samopoczucie,
przywracaj¹c dobry nastrój
i energiê. Promienie
s³oneczne sprawiaj¹,
¿e nasz organizm wytwarza
witaminê D, odpowiedzialn¹
za stan koci i zêbów.
S³oñce sta³o siê symbolem
letniego wypoczynku
a opalenizna jak¹
prezentujemy po urlopie
jest wiadectwem tego,
¿e naprawdê dobrze
wykorzystalimy wolny
czas. Jednak nadmierne
korzystanie z k¹pieli
s³onecznych mo¿e
wywo³ywaæ wiele
objawów niepo¿¹danych.
Warto wiedzieæ,
jak korzystaæ
z umiarem ze s³oñca.
· Zrezygnowaæ z opalania w
godzinach najwiêkszego dzia³ania
s³oñca tj. pomiêdzy godzin¹ 10.00 
14.00.
· Opalanie nie musi polegaæ
na le¿eniu nieruchomo, przeciwnie
 w ruchu np. uprawiaj¹c sport, cia³o równie szybko i o wiele bardziej
zdrowo br¹zowieje.
· Ods³oniête czêci skóry nie
okryte ubraniem powinny byæ chronione przez kremy zawieraj¹ce filtry. Ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet
krem z wysokim filtrem nie ochroni
skóry przed poparzeniem, jeli bêdzie bombardowana s³oñcem przez
pó³ dnia. Zabezpieczenie skóry kremem z wysokim filtrem musi iæ w
parze z dawkowaniem s³oñca. Krem
nie mo¿e stwarzaæ poczucia bezkarnoci w korzystaniu z k¹pieli s³onecznych.
· Nale¿y chroniæ oczy okularami z filtrem zatrzymuj¹cym
promienie UV i g³owê poprzez
nakrycie.
· Chroniæ przed nadmiarem

(KRAJ) Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez
III Rzeszê informuje, ¿e poszkodowani mog¹ ubiegaæ siê o
pomoc socjaln¹ i medyczn¹ w
ramach nowego programu
Fundacji Polsko-Niemieckie
Pojednanie.

s³onecznych promieni nale¿y
dzieci, osoby starsze i maj¹ce
problemy z cinieniem. Jeli
przyjmujemy jakie leki, nale¿y
przed wyjazdem na urlop zapytaæ
lekarza, w jaki sposób bêd¹ reagowa³y z promieniami s³onecznymi.
· W korzystaniu ze s³oñca
szczególn¹ ostro¿noæ nale¿y zachowaæ w przypadku osób o jasnej
karnacji skóry, posiadaj¹cych du¿¹
liczbê znamion.
· Wa¿ne jest, by ka¿dy zamierzaj¹cy opalaæ siê, wiedzia³ w
jaki sposób jego skóra reaguje na
s³oñce. Specjalici rozró¿niaj¹
cztery typy skóry, w zale¿noci od
reakcji na promienie s³oneczne.
S¹ to tak zwane fototypy. Najlepiej ustaliæ swoj¹ wra¿liwoæ na
s³oñce przy pomocy lekarza dermatologa, szczególnie gdy mamy
liczne znamiona i pieprzyki. Niektóre z nich mog¹ bowiem wyj¹tkowo le reagowaæ na ekspozycjê na wiat³o s³oneczne a to grozi
nawet niebezpiecznymi nowotworami skóry.
· Skóra nara¿ona na przewlek³e dzia³anie promieni s³onecznych
lub promieni wytwarzanych sztucznie, staje siê: szorstka, sucha, pogrubia³a, nieelastyczna, opalanie w
sposób widoczny przyspiesza starzenie siê skóry, wiek skóry wystawianej na dzia³anie promieni wyprzedza o lata wiek biologiczny.
Czêsto pod wp³ywem s³oñca ujawniaj¹ siê choroby drzemi¹ce dot¹d w
organizmie np. opryszczka.
Warto zatem z umiarem korzystaæ ze s³oñca.
Tak jak wiele innych rzeczy na
wiecie  opalanie wymaga rozs¹dku i wiedzy.
Agnieszka Hamulczyk
Powiatowa Stacja
Sanitarno  Epidemiologiczna
w Gryficach

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie rozpoczê³a z dniem 25 czerwca 2007 r. realizacjê programu POMOCY SOCJALNEJ I MEDYCZNEJ skierowanego do osób ¿yj¹cych,
poszkodowanych przez nazizm, mieszkaj¹cych na terenie Polski i znajduj¹cych siê obecnie w trudnej sytuacji
materialnej lub zdrowotnej.
Program skierowany jest do beneficjentów Fundacji oraz do osób nie objêtych dotychczas ¿adn¹ z form pomocy
wyp³acanych za porednictwem FPNP,
które:
- prze¿y³y w³asn¹ mieræ (rozstrzelanie),
- jako dzieci do lat 12-tu, w wyniku
represji nazistowskich straci³y jedno z
rodziców lub opiekunów (mieræ w
obozie, wiêzieniu, w trakcie robót przymusowych),
- by³y skierowane przez niemieckie
urzêdy pracy (Arbeitsamt) do pracy
przymusowej w obrêbie terytorium II
RP (w granicach z 31.08.1939 roku) na
odleg³oæ co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania, wi¹¿¹cej siê z zakazem opuszczania miejscowoci pracy,
- by³y skierowane do pracy przymusowej na mocy zarz¹dzenia gubernatora
GG z 1.12.1940 roku i 22.04.1942 roku,
- by³yby uprawnione do uzyskania
wiadczenia ze rodków niemieckich i
austriackich z lat 2001-2006, ale dokumenty potwierdzaj¹ce represje uzyska³y lub przes³a³y do FPNP w terminie
uniemo¿liwiaj¹cym jego uzyskanie,

- w wyniku bezporednich przeladowañ nazistowskich dozna³y trwa³ej
utraty zdrowia powoduj¹cej ca³kowit¹
niezdolnoæ do pracy w okresie powojennym lub straci³y wzrok w wyniku
eksplozji niewypa³ów lub niewybuchów pozosta³ych po wojnie 19391945 na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Program pomocy socjalnej i medycznej realizowany jest w ramach
dwóch projektów:
1. Zasi³ku socjalnego, przeznaczonego dla osób, których dochody - w
przypadku osób samotnych nie przekraczaj¹ 1200 z³ netto na osobê, a w
przypadku ma³¿eñstw 1000 z³ netto na
osobê.
2. Zasi³ku na zakup leków specjalistycznych dla osób ciê¿ko i przewlekle chorych.
Wnioski o przyznanie wiadczenia
w ramach jednego z wymienionych
wy¿ej programów mog¹ byæ sk³adane
do dnia 31.12.2007 roku. Warunkiem
rozpatrzenia zg³oszenia o zasi³ek socjalny jest przes³anie do FPNP wype³nionego wniosku z do³¹czonym:
- aktualnym zawiadczeniem o wysokoci emerytury/renty wnioskodawcy i wspó³ma³¿onka (np. ostatni odcinek emerytury/renty, zawiadczenie
ZUS/KRUS, wyci¹g z konta bankowego itp.), oraz w przypadku zasi³ku na
zakup leków specjalistycznych przy
przewlek³ych i ciê¿kich schorzeniach:
- aktualnej informacji (nie starszej ni¿
6 miesiêcy) o stanie zdrowia - (zawiadczenie lekarskie lub karta leczenia szpitalnego), która potwierdza d³ugotrwa³¹,
ciê¿k¹, przewlek³¹ chorobê (choroba nowotworowa, udar, choroba Parkinsona,
choroba Alzheimera itp.) i koniecznoæ
stosowania leków specjalistycznych.
W przypadku osób, które nie s¹
beneficjentami FPNP - do wniosku
musz¹ byæ do³¹czone dokumenty potwierdzaj¹ce doznane represje.
(r)

Rozk³ad jazdy PKP wa¿ny od 10.12.2006 do 08.12.2007r.
Odjazdy:

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!
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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 Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamieniê na mniejsze w £obzie. Tel. 693 984 475
n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.
n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

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

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

w dwóch innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
i Tygodniku £obeskim.

INNE
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007

n Fotel do masa¿u wielofunkcyjny z
pilotem, podgrzewanie. Sprzedam
cena do uzgodnienia, na gwarancji.
Tel. 091 38 46 240, 691 724 928.
n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

n Kupiê grunty rolne. Tel. 692 883
670

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 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.

NIERUCHOMOCI

n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.
n Kupiê dzia³kê budowlan¹ na terenie £obza. Tel. 668 474 220.
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.
n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.
n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

n Sprzedam pawilon handlowy na
deptaku przy ulicy Wa³owej. Tel.
607 581 517.

n Sprzedam posiad³oæ w Czertyniu 10 km od Iñska, 15 ar. ogrodu,
20 ar. pod budynkiem. Budynek
mieszkalny i gospodarczy. Cena 60
tys. z³. Tel. 885 187 065.

US£UGI

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. 791 142 303
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.

n Kucharz z wieloletnim sta¿em
zawodowym podejmie siê organizacji (od strony gastronomicznej) imprez okolicznociowych: wesela,
imieniny, etc. Tel. 662 143 346
n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow. dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN ATUT 600
265 547.
n Siedlice nr 31 dwie nieruchomoci bezporednio przylegaj¹ce: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ³adne, nowa zabudowa kuchenna. Udzia³ w
dzia³ce 1754 mkw. Cena 73 tys. z³
II. DZIA£KA 778 mkw. 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.

Str. 12

ZAWODY STRA¯ACKIE
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Miêdzynarodowe Zawody
Stra¿ackich Sikawek Konnych
Trzebiatów 2007
W sobotê, 16 czerwca 2007r., Trzebiatów kolejny raz goci³ dru¿yny startuj¹ce w Miêdzynarodowych Zawodach Stra¿ackich Sikawek Konnych.
Widaæ by³o, ¿e w. Florian czuwa³
nad organizatorami zawodów, co podkrela³a rekordowa, kilkutysiêczna publicznoæ zgromadzona na Stadionie
Miejskim w Trzebiatowie, gdy¿ ulewny
deszcz przesta³ padaæ na 2 godziny przed
rozpoczêciem zawodów, a dru¿yny przywita³o piêkne s³oñce wychodz¹ce zza
chmur, co pozwoli³o rozegraæ te zawody we wspania³ej atmosferze, której nie
zachwia³a ostra, sportowa rywalizacja.
Zawody poprzedzi³a, zgodnie z tradycj¹, uroczysta parada uczestników
zawodów ulicami Trzebiatowa, od Kocio³a pw. Macierzyñstwa NMP do Stadionu Miejskiego w Trzebiatowie, prowadzona przez jedców na koniach, 2
policjantów z KM Policji w Szczecinie
oraz jedców ze Stadniny Koni
w Nowielicach, jednego w mundurze
stra¿aka  ochotnika, w asycie dwóch
d¿okejek w strojach muszkieterów. Prawie kilometrow¹ kolumnê uczestników
zawodów prowadzi³a Orkiestra Garnizonowa Szczecin. Przemarsz kawalkady uczestników zawodów, kilkunastu
wspania³ych zaprzêgów z sikawkami
konnymi, sikawkami przenonymi,
prowadzonej przez pluton honorowy
stra¿aków  podhalañczyków z OSP
Jordanów, ekipê górali w regionalnych
strojach z OSP Szczawnica, stra¿aka w
stroju w. Floriana z OSP Grójec Wielki
oraz stra¿acki rower z 1911 roku z
FFw Wandlitz, kierowany przez Komendanta Lutza BERNERTA, spotka³
siê z wielkim zainteresowaniem mediów oraz ogromn¹ owacj¹ licznie zgromadzonych wzd³u¿ trasy parady mieszkañców Trzebiatowa i okolic.
Ceremoniê otwarcia zawodów rozpocz¹³ Dowódca uroczystoci, Naczelnik OSP Trzebiatów, dh Wojciech PALUSZKIEWICZ, który z³o¿y³ meldunek o gotowoci do zawodów dla Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Miejsko  Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Trzebiatowie,
dh S³awomira RUSZKOWSKIEGO
(Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów), który serdecznie przywita³ przyby³e na zawody dru¿yny a zawody
otworzy³ Starosta Powiatu Gryfickiego,
Pan Kazimierz SAÆ.
W tym roku organizatorami zawodów byli: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Trzebiatowie, Gmina Trzebiatów oraz
Powiat Gryficki, przy wspó³udziale
Zarz¹du Oddzia³u Miejsko  Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Trzebiatowie
oraz Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach, a zawody obj¹³ patronatem Zarz¹d Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie. Zawody tegoroczne dofinanso-

wane zosta³y przez Uniê Europejsk¹ w
ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA (Fundusz Ma³ych Projektów Euroregionu Pomerania).
Organizatorzy zawodów zapewnili
w tym roku ich rekordow¹ obsadê,
goszcz¹c prawie 400 zawodników z
Polski i zagranicy, z czego ponad 300
uczestników zawodów by³o zakwaterowanych przez 3 dni w nadmorskim
Mrze¿ynie.
W zawodach ogó³em wziê³o udzia³
40 dru¿yn, 23 mêskie, 9 kobiecych oraz
8 w kategorii oldboyów, reprezentuj¹cych 6 województw: województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie,
dolnol¹skie, ³ódzkie, mazowieckie,
ma³opolskie oraz 1 zagraniczna, z FFw
Wandlitz w Niemczech.
Zawody odby³y siê wed³ug tradycyjnego regulaminu, sporz¹dzonego na
podstawie regulaminu Zawodów Krajowych w Cichowie, czyli startuj¹ce
dru¿yny musia³y pokonaæ tor przeszkód
oraz wykonaæ æwiczenie bojowe, które
polega³o na sprawieniu linii ssawnej i
linii ganiczej, uruchomienie sikawki
i str¹cenie ognika strumieniem wody.
Wród aplauzu i dopingu kilkutysiêcznej publicznoci, wspaniale bawi¹cej siê na trybunach trzebiatowskiego stadionu, wystartowa³y najpierw
dru¿yny kobiece. W wyniku zaciêtej
rywalizacji wygra³a dru¿yna z OSP
Golinka (woj. wielkopolskie), przed
dru¿ynami z OSP Sworawa (woj. ³ódzkie) i OSP Jaromierz (woj. wielkopolskie). Trzeba przyznaæ, ¿e w tej konkurencji dru¿yny kobiece prezentowa³y
umiejêtnoci porównywalne z dru¿ynami oldboyów a w rywalizacji z dru¿ynami mêskimi czêæ z nich by³aby w
pierwszej dziesi¹tce klasyfikacji
W rozgrywanej pierwszy raz podczas naszych zawodów kategorii oldboyów (zawodnicy po 40 roku ¿ycia)
zwyciê¿y³a dru¿yna z OSP Sworawa,
przed OSP Raszyn (woj. mazowieckie)
oraz OSP Jordanów (woj. ma³opolskie).
Rywalizacjê mêsk¹ zdominowa³a
dru¿yna OSP Sworawa z woj. ³ódzkiego, kilkukrotni zwyciêzcy zawodów z
Cichowa, doskonale przygotowana,
posiadaj¹ca pompê o wyj¹tkowej mocy.
Pozosta³e miejsca na podium zajê³y
dru¿yny z woj. wielkopolskiego, OSP
Grójec Wielki i OSP Sworowo.
Na podkrelenie zas³uguj¹ bardzo dobre
miejsca dru¿yn z gminy Trzebiatów, dru¿yny z OSP Mrze¿yno, która zajê³a 5
miejsce oraz OSP Trzebiatów (gospodarzy i organizatorów zawodów), która
zajê³a 6 miejsce na ponad 20 dru¿yn.
Puchar dla dru¿yny zagranicznej
otrzyma³a ekipa z FFw Wandlitz. Puchar i nagrodê za naj³adniejszy zaprzêg
otrzyma³ zaprzêg z OSP Tuchorza a
puchar i nagrodê dla dru¿yny,
która pokona³a najwiêksz¹ iloæ kilometrów aby dojechaæ do Trzebiatowa,
otrzyma³a dru¿yna z OSP Szczawnica
(woj. ma³opolskie).

Wszyscy uczestnicy zawodów podkrelali bardzo bogaty program pobytu
na terenie Gminy Trzebiatów, zarówno
w Mrze¿ynie, jak i w Trzebiatowie,
sprawn¹ organizacjê zawodów, atrakcyjnoæ nagród (m.in. dwie ³odzie ufundowane przez firmê Technic Industry z
Trzebiatowa, za I miejsce w kategorii
mêskiej i kategorii kobiet oraz weekend
dla 16 osób w kategorii oldboyów, do
wykorzystania w ekskluzywnym Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita w Mrze¿ynie) oraz bogaty program pobytu na gocinnej ziemi trzebiatowskiej. Nale¿y bowiem zaznaczyæ, ¿e
organizatorzy nie pobierali od dru¿yn
tzw. wpisowego oraz zapewniali dru¿ynom bezp³atne zakwaterowanie i wy¿ywienie na czas pobytu Trzebiatowie (zakwaterowanie w nadmorskim Mrze¿ynie), tj. od pi¹tku do niedzieli, jak równie¿ przygotowuj¹c wiele atrakcji, z
zabaw¹ integracyjn¹ w³¹cznie, a tego
chyba nikt inny w Polsce, w tego typu
zawodach, nie zapewnia. Wszystko to,
jak mówili uczestnicy zawodów, pozwala nawi¹zaæ nowe kontakty i przyjanie, konsoliduje rodowisko stra¿ackie, pozostawia wspania³e wra¿enia i
wszyscy zgodnie zapowiedzieli swój
przyjazd za rok. Na zakoñczenie zawodów wszyscy uczestniczyli we wspólnej zabawie do pónych godzin nocnych.
Ju¿ teraz cieszy nas to, ¿e nasz wysi³ek organizacyjny jest doceniany przez
publicznoæ, mieszkañców Trzebiatowa, Gminy Trzebiatów i Powiatu Gryfickiego, obserwatorów zawodów, startuj¹ce w zawodach dru¿yny. Dominuj¹
w ich wypowiedziach g³osy, ¿e ta impreza na trwale wpisa³a siê w kalendarz
imprez organizowanych na terenie
Gminy Trzebiatów i staje siê powoli
sztandarow¹ imprez¹ Gminy Trzebiatów, docenian¹ w kraju i zagranic¹.
Za mo¿liwoæ zorganizowania tych
zawodów, za pomoc w kultywowaniu
historii i tradycji ruchu stra¿ackiego, za

pomoc w promocji gminy i powiatu, w
imieniu organizatorów zawodów serdecznie dziêkujê wszystkim sponsorom,
których lista jest bardzo d³uga (oko³o 30
firm, orodków wypoczynkowych itp.).
Bêdziemy bardzo wdziêczni jeli nasze
podziêkowania dla tych sponsorów bêd¹
opublikowane w prasie.
Jako Prezes Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Trzebiatowie, jednego z
g³ównych organizatorów tej imprezy,
pragnê podziêkowaæ wszystkim, którzy
pomagali przy organizacji tych zawodów, a szczególnie tym osobom, które
wspólnie ze mn¹ i druhami OSP Trzebiatów powiêci³y mnóstwo czasu aby
zawody te mog³y odbyæ siê w tak wspania³ej atmosferze, a ca³a impreza,
w³¹cznie z zawodami mog³a mieæ tak
bogaty program. Dziêkujê dla pomys³odawcy rozgrywania tych zawodów w
Trzebiatowie, tegorocznego Sêdziego
G³ównego Zawodów, dh Józefa KO£ODYÑSKIEGO  Komendanta Gminnego OSP w Trzebiatowie; dziêkujê Zdzis³awowi MIESZCZYÑSKIEMU 
Kierownikowi Referatu Promocji
UMiG Trzebiatów, Ilonie JAWORSKIEJ i Agnieszce CH£OPIK z Powiatowego Centrum Marketingu przy Starostwie Powiatowym w Gryficach, bryg.
Edwardowi PRUSKIEMU  Komendantowi Powiatowemu PSP w Gryficach, Tomaszowi BIA£EMU  Kierownikowi Projektu; jak równie¿ wszystkim
druhom z OSP Trzebiatów, OSP Mrze¿yno i OSP Go³añcz Pom. oraz stra¿akom z WSP JW 1879 Trzebiatów, pomagaj¹cym podczas trwania zawodów i
imprez towarzysz¹cych. Dziêkujê równie¿ bardzo serdecznie wszystkim s³u¿bom zabezpieczaj¹cym t¹ imprezê: Policji, Stra¿y Granicznej, ¯andarmerii Wojskowej oraz Stra¿y Miejskiej.
Publicznoci, uczestnikom zawodów i gociom mówimy g³ono  DO
ZOBACZENIA ZA ROK!!!
Tekst i zdjêcia: Arkadiusz
BANIAK  Prezes OSP Trzebiatów

SPORT
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Lechia Gdañsk potknê³a siê w Gryficach 4:2

Jerzy Gitalewicz
Sparta Gryfice w1963 roku gra³a w B klasie. Wystartowa³a w Pucharze Polski. W rozgrywkach w B
klasie mielimy imponuj¹ce wyniki; 7:0 z £¹cznoci¹ (strzeli³em 3
bramki, a¿ £¹cznoæ siê rozpad³a po
tym meczu), 6:0 z Golczewem, 8:0
z Rybakiem winoujcie i 12:0 z
Fal¹ Miêdzyzdroje na ich boisku. W
Pucharze w pierwszym meczu wygralimy 4:0 ze witem Skolwin.
Nastêpn¹ dru¿yn¹ by³a Arkonia
Szczecin. W nastêpnym meczu w
finale wojewódzkim pokonalimy
Inê Goleniów 4:3. Mecz trwa³ 120
minut i potem nast¹pi³y rzuty karne.
Sparta w rzutach karnych by³a lepsza, ustalaj¹c wynik 4:3.

Z utêsknieniem czekalimy na losowanie na szczeblu ogólnopolskim.
Los nas nie oszczêdzi³, wylosowalimy by³ego I ligowca, Lechiê
Gdañsk, która spad³a do II ligi. Dru¿ynê Romana Korynta, najlepszego
stopera Europy, Musia³a, Sztuki,
Nowickiego, Gadeckiego oraz mojego anio³a stró¿a Apolewicza, to
wszystko zawodnicy I ligowi. Lechia
przyjecha³a poci¹giem w pi¹tek o
godzinie 17-tej. Roz³o¿y³a siê w hotelu i uda³a siê na stadion, gdzie bêdzie odbywa³ siê mecz pucharowy.
Obserwowalimy ich umieszki na
twarzach i docinki, ¿e wysoko wygraj¹.
10 wrzenia o godzinie 15-tej
przy pochmurnej aurze sêdzia g³ówny da³ znak rozpoczêcia spotkania o
Puchar Polski ze s³ynnymi pi³karzami z Wrzeszcza. Lechia gra³a w strojach zielono-bia³ych, z du¿ym impetem atakuj¹c dru¿ynê Sparty. Nasza
obrona stanê³a okoniem w gardle atakuj¹cych nas gdañszczan, raz po razie rozbijaj¹c ich ataki. A¿ sta³o siê;
w 25 minucie, uciek³em mojemu
obroñcy Apolewiczowi i miêkko

scentrowa³em do nadbiegaj¹cego
Wac³awa Kality. A ten piêknym strza³em z woleja strzeli³ pod poprzeczk¹
zmuszaj¹c Sztukê do kapitulacji, 1:0
dla Sparty, euforia na trybunach, imponuj¹cy doping dla gryfickich pi³karzy. Takiej sprawy nie spodziewali siê
pi³karze z Gdañska. My ruszylimy z
impetem, zmuszaj¹c s³ynn¹ Lechiê
do cofniêcia siê do obrony. Bo najlepszym sposobem, aby utrzymaæ wynik, jest atak. W 40 minucie ucieka po
skrzydle Leon Tomicki, ostro strzela
z k¹ta i pi³ka zadynda³a w lewym
okienku bramki Lechitów. To ju¿
chyba koniec. Stadion szaleje, s³ynna
Lechia przegrywa 2:0 do przerwy.
Sparta pyta siê, czy chc¹ sprawdzaæ
Lechici karty zg³oszeñ, ale Lechia
zaczê³a siê miaæ, ¿e odrobi¹ stratê z
nawi¹zk¹.
Po przerwie wychodzilimy uradowani, maj¹c tak¹ zaliczkê na nastêpne 45 minut meczu. Stadion ca³y
czas skandowa³ Sparta gola, i w 65
minucie Wac³aw Kalita strzela 3
bramkê. Wtedy Lechia rzuci³a siê do
ataku zdobywaj¹c bramkê, 3:1 dla
Sparty. Nastêpnym napastnikiem,

który podwy¿sza wynik na 4:1 jest
Jerzy Szczepocki. Jest 4:1. Wynik nie
do odrobienia. S³ynna Lechia Gdañsk
na kolanach w Gryficach. W pi¹tek
przyjechali siê z nas miaæ, a w niedzielê p³akali, nie mogli uwierzyæ, ¿e
gramy w B klasie. W szatni dostalimy podziêkowanie od kibiców. A ja
od mojego dyrektora POM-u, bo pracowa³em w tym zak³adzie jako tokarz, 10 dni wolnego, abym wypocz¹³. Wszyscy zawodnicy zas³u¿yli na wyró¿nienie.
P.S.
Szkoda, ¿e na tablicy przy stadionie nie ma ujêcia o tym meczu, ¿e to
by³ najwiêkszy sukces, a to ju¿ wina
naszego zarz¹du, ¿e nie zauwa¿yli,
tylko by³y zawodnik tego spektaklu
musia³ im przypomnieæ, szkoda. W
poniedzia³kowym Przegl¹dzie Sportowym, na pierwszej stronie, czarnymi literami by³ tytu³ Lechia Gdañsk
potknê³a siê w Gryficach 4:2.
¯yczê Sparcie Nowo¿ytnej takiego sukcesu jaki uzyska³a Sparta
Staro¿ytna
Jerzy Gitalewicz,
zawodnik tego spektaklu.

Niecierpliwi? Wytrwa³oci!
Radni Rady Miejskiej w Gryficach: Wies³aw Pietrzak, Kamil
Malankiewicz
i
Grzegorz
£abêdzki wpadli na pomys³ powo³ania do ¿ycia Stowarzyszenia
UKS Diego, które dzia³a³oby na
terenie SP 4.
W zamierzeniach tego Stowarzyszenia by³o otoczenie grupy
dzieci ca³odobow¹ opiek¹ z rodzin,
którym dzieje siê ciut gorzej od innych. Myleli o tym, by zapewniæ im
naukê pozalekcyjn¹, stworzyæ w
szkole wietlicê socjoterapeutyczn¹, zapewniæ wy¿ywienie, czyli
wszystko to, co jest potrzebne do
wyrównania szans. Jak ka¿dy
Uczniowski Klub Sportowy mieli
te¿ rozwijaæ sport polegaj¹cy nie
tylko na grze w pi³kê no¿n¹, ale propagowaæ równie¿ inne dyscypliny
sportowe. Zamierzenia przedstawili na zebraniu ogólnym z rodzicami,
trenerami, nauczycielami (obecni
na zebraniu byli nauczyciele z innych szkó³) dyr. SP 4 pomys³ tak¿e
popar³.
Na zebranie, mimo zaproszenia,
nie przyszed³ wiceburmistrz Tomasz Malczewski. Pewnie pomyla³, ¿e nowy UKS mo¿e byæ jakim
zagro¿eniem dla Orlików czy
Gryfa. Maj¹ce powstaæ Stowarzyszenie UKS Diego dla nikogo
zagro¿eniem nie bêdzie, bo ma na
celu rozwój dzieci ze szkó³ podstawowych, dalej poprzez gimnazja i

licea po to, ¿eby sport w Gryficach
zaistnia³. Mamy bardzo dobrych nauczycieli wf-u, którzy mog¹ prowadziæ ró¿ne sekcje, dla jednych bêdzie to bieg prze³ajowy, dla innych
dyscypliny pi³karskie. Dlaczego w
tytule jest s³owo  Niecierpliwi.
Bo dzi wiemy, ¿e mimo przygotowanej ca³ej dokumentacji do rejestracji Stowarzyszenia zw¹tpili we
w³asne si³y. Bo chcieliby ju¿ od dzi
mieæ wiele.
Przepraszam, ale do celu idzie
siê ma³ymi kroczkami i mimo trudnoci iæ trzeba, bo kierunek drogi
jest s³uszny. Burmistrz Gryfic na zakoñczenie VII Letniego Turnieju
Dru¿yn w Pi³ce No¿nej powiedzia³:
niech zarejestruj¹ Stowarzyszenie

UKS Diego i jako Stowarzyszenie
wyst¹pi¹ do Rady Miasta o dotacjê,

a w przysz³ym bud¿ecie znajdziemy
pieni¹dze na wsparcie ich dzia³alnoci. No w³anie! Do dzie³a panowie, pomys³y macie dobre i przed
wami du¿o pracy, wspólnej pracy.
Pod uwagê wecie i to, ¿e jestecie
radnymi Rady Miejskiej wybranymi
przez spo³eczeñstwo po to, by tworzyæ wspólne dobro dla dzieci i rodowiska, w którym ¿yjecie i tylko to
siê liczy.
W tym roku przypuszczalnie
nie otrzymacie z Gminy ani jednej
z³otówki. Bud¿et zamkniêty i rozdysponowany, ale przed wami nowy
rok bud¿etowy, o tym pomylcie i
Stowarzyszenie zarejestrujcie, bo
szkoda, by dobre idee pozosta³y jedynie na papierze i pierwszym
wspólnym zebraniu.
(x)

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 25.06.2007 r. sygn. akt VIK
278/07 wymierzy³ oskar¿onemu

Karolowi Monczko

karê 12 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 40 godzin miesiêcznie wskazanej przez Urz¹d Gminy w Rewalu; orzek³ zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres
4 lat; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez opublikowanie
go w Gazecie Gryfickiej za czyn z art. 178 a par. 2 kk polegaj¹cy na tym,
¿e w dniu 18 lutego 2007 r. w miejscowoci Pogorzelica, na ul. Wojska
Polskiego, powiatu gryfickiego po drodze publicznej kierowa³ rowerem
bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c 1,23, 1,15, 1,14 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
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HUMOR TYGODNIA

Podró¿ Bin Ladena po Polsce
Dziennik terrorysty

Poniedzia³ek 7:00
Allah Akbar Ca³y wiat siê o nas dowie. Dzi zamach na okupantów
z Polski. Tym razem na ich ziemi. Cel - Okêcie. Tradycyjnie porwiemy
samoloty - cztery. Jeden spadnie od razu, trzy sparali¿yj¹ pozosta³e porty lotnicze. Zwyciêstwo jest nasze!!!
Poniedzia³ek 17:00
Ca³y czas nie mo¿emy znaleæ baga¿y. Nici z ataku, na dodatek mo¿emy
ju¿ st¹d nie wyjechaæ... To nic - jutro atak na Balice - tam musi siê udaæ!
Wtorek 7:00
Dzi bracia wyjechali do Balic. Nie mamy baga¿y, ale sterroryzujemy obs³ugê plastikowymi no¿ami i widelcami. Bêdzie dobrze.
Wtorek 18:00
Bracia talibowie wrócili - mierdz¹ca sprawa: kazano im zap³aciæ za
autostradê, a jak byli przy lotnisku (15 minut póniej) kazali im zap³aciæ
znowu. Wycofalimy siê ¿eby nie budziæ podejrzeñ. Zreszt¹ podobno i
tak w polskich samolotach nie daj¹ sztuæców, bo je siê tylko
kanapki. PS Jutro atakujemy siedzibê polskiego rz¹du.
roda 8:00
Dzi atak na polski parlament - mamy ju¿ dwa autobusy z przyczepami za³adowane karbidem. Trotyl ukradli nam w poniedzia³ek na lotnisku, nic innego nie da³o siê skombinowaæ. Autobusy wyje¿d¿aj¹ o 8:30
godziny wyjazdu przyczep jeszcze nie znamy - tajemnica. Plan jest prosty - przeje¿d¿amy przez warszawê i ... Allach jest wielki!!!
roda 17:30
Znów co posz³o nie tak. Bez problemów dotarlimy do celu, ale droga by³a zablokowana przez samochody. Na wszystkich bia³o-czerwone
wst¹¿ki. W ka¿dym jeden kierowca-samobójca . Chyba przewidzieli
nasz atak i wystawili swoich ¿o³nierzy (prawie sami faceci, ¿adnych
starców i dzieci - elita). PS Te dziury po drodze to chyba te¿ nie przypadek - czy¿by planowali zaminowaæ drogê? Jutro zmiana planów - cel:
Pa³ac kultury. Tymczasem wycofamy siê pod Warszawê...
Czwartek 7:00
Wstalimy rano bo plan wymaga szybkich posuniêæ, poza tym
zadekowalimy siê pod Warszaw¹. Wyjazd o 7:10, przejazd przez Janki,
Raszyn, wysadzamy Pa³ac Kultury Nauki i (na) Sztuki, po czym pryskamy do Klewek, gdzie bracia talibowie podstawi¹ helikoptery. BU£KA
Z MAS£EM.
Czwartek 17:30
Oddam ¿ycie za bu³kê z mas³em. Stoimy od rana w Raszynie. Jakie
pacany w bia³o-czerwonych krawatach w kó³ko chodz¹ po pasach. Nie
da sie przejechaæ - próbowalimy ich staranowaæ, na szczêcie Ahmed
zauwa¿y³ le¿¹ce po drugiej stronie odwrócone brony. Dobrze ¿e nie
szar¿owalimy - nie by³oby jak wróciæ do Janek do McDonalda... PS
Tym razem rzucili przeciwko nam starców i baby - widocznie nas lekcewa¿¹. Ale my mamy plan - wrócimy w nocy
Pi¹tek 6:30
Wreszcie przechytrzylimy wroga - przyjechalimy w nocy. Siedzimy przed stadionem Legii (X-ciolecia by³ wiêkszy, ale jakie mêty siê
krêci³y).
Pi¹tek 7:30
Super wiadomoæ - namówilimy na akcjê jak¹ wycieczkê - przyjecha³a autokarami i od razu zgodzi³a siê na akcjê. Maj¹ nawet w³asne
siekiery, materia³y wybuchowe i transparenty. Idzie nam jak z p³atka.
Allach nam sprzyja.
Pi¹tek 16:30
Nie, noooo. Co za ludzie - nie doæ, ¿e sami dostali pa³ami, to
jeszcze pobili naszych braci talibów. LUDZIE JAK KTO MA BRODÊ
TO JESZCZE NIE ZNACZY ¯E JEST ¯YDEM. ¯ydzi maj¹ PEJSY!!!!!
Patrzcie trochê uwa¿niej... Mam tego doæ. Kit z Polsk¹. Jutro atakujemy SALWADOR!
Sobota 1:30
Jak podaje rzecznik Stra¿y Granicznej, niedaleko przejcia granicznego w Ko³baskowie zatrzymano grupê wychudzonych, obdartych i g³odnych starców. Umyto ich i ubrano. Na migi prosili, ¿eby nie strzyc bród.
Niestety - nawet t³umaczom z orodka dla zbieg³ych Rumunów nie da³o
siê ze starcami dogadaæ. Tyle tylko wiadomo, ¿e chcieli jechaæ do Ameryki z jak¹ prac¹. Zapewne to kolejna grupa Pakistañczyków z jakiej
ubogiej wioski. Odsy³amy ich dzi LOT-em. Wygl¹daj¹ na wzruszonych.
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wiêto Policji - mianowania i nagrody

Gryficki jednym z najlepszych garnizonów

Z okazji wiêta Policji Komendant Powiatowy Policji w Gryficach podinsp. Andrzej Spaczyñski wrêczy³ 36 funkcjonariuszom Policji akty mianowania na wy¿sze stopnie. 83 funkcjonariuszy, w tym dwóch
za zajêcie 4 miejsca w turnieju Patrol Roku, oraz 18 pracowników cywilnych zosta³o wyró¿nionych
nagrodami pieniê¿nymi. Kilku funkcjonariuszy zosta³o tak¿e wyró¿nionych nagrodami pieniê¿nymi
przez w³adze samorz¹dowe gmin Brojce i P³otów.
Komendant Andrzej Spaczyñski gratuluj¹c wyró¿nionym i nagrodzonym stwierdzi³, i¿ to miêdzy innymi dziêki ich wytrwa³ej i pe³nej zaanga¿owania s³u¿bie komenda gryficka oceniana jest przez kierownictwo s³u¿bowe jako jedna z najlepszych w garnizonie Policji województwa zachodniopomorskiego i
stawiana jako wzór do naladowania. (p)

17.07.2007r.
Godz. 11:18 Trzebiatów ul. Parkowa. Kolizja trzech pojazdów osobowych 
W wyniku zdarzenia jedna osoba poszkodowana zabrana przez pogotowie ratunkowe do szpitala w Gryficach. W dzia³aniach bra³y udzia³ dwa zastêpy z JRG
Gryfice i zastêp z OSP Trzebiatów.
Godz. 20:35 Rewal ul. Kamieñska  zastêp z OSP Niechorze usuwa³ plamê
oleju z drogi po kolizji samochodów.
Godz. 22:40 Mrze¿yno. Rzeka Rega - Plama substancji ropopochodnej na
rzece. Po przybyciu SP na miejsce zdarzenia i po przeprowadzonym rozpoznaniu
stwierdzono film substancji ropopochodnych na rzece Redze na szerokoci oko³o
3 mkw. Przyst¹piono do zbadania przyczyny i lokalizacji wycieku. Przy u¿yciu mat
zebrano czêciowo substancjê. Przyst¹piono do rozpoznania i ustalenia miejsca
wprowadzenia substancji do rzeki, jak i sprawcy wycieku. Spenetrowano teren na
d³ugoci oko³o 2 km. Przeprowadzone rozpoznanie nie doprowadzi³o do ustalenia
miejsca wprowadzenia substancji do rzeki. W prowadzonych dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z OSP Mrze¿yno oraz JRG Gryfice.
18.07.2007r.
15:51 Niechorze ul. Polna - zalana ulica. OSP Niechorze
15:53 Niechorze ul. Marynarska - zalana ulica. OSP Niechorze.
15:55 Rewal ul. Klifowa - zalana ulica. OSP Pobierowo.
16:17 Mrze¿yno ul. Rybacka. Zalana ulica. OSP Mrze¿yno.
16:45 Mrze¿yno ul. Portowa. Zalana ulica. OSP Mrze¿yno i Trzebiatów.
16:58 Niechorze ul. Kolejowa. Zalana ulica. OSP Niechorze
17:01 Niechorze ul. Polna - zalana ulica. OSP Niechorze.
17:14 Rewal ul. Kamieñska - zalana ulica. OSP Pobierowo.
17:20 Niechorze ul. widnicak - zalana ulica. OSP Niechorze.
17:25 Rrewal ul. Parkowa - zalana ulica. SP Karnice
17:59 Rewal ul. Dworcowa - zalana ulica. OSP Niechorze.
18:05 Mrze¿yno ul. Tysi¹clecia - zalana ulica. OSP Trzebiatów.
18:24 Rewal ul. Kamieñska - zalana piwnica. OSP Niechorze.
20:00 Pobierowo ul. Moniuszki - zalana piwnica. OSP Pobierowo.
19.07.2007r.
Godz. 16:50 Trzebiatów ul. Kiliñskiego po¿ar starych opon. OSP Trzebiatów.
20.07.2006r.
08.37 Niechorze ul. Polna  wypompowywanie wody z odp³ywu przydro¿nego
i udra¿nianie. OSP Niechorze.

WANDAL

(P£OTY) 16 lipca w P³otach
zatrzymano Krzysztofa K., lat 27,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kopi¹c i uderzaj¹c w drzwi
wejciowe do sklepu dokona³ ich
uszkodzenia. Straty 900 z³ poniós³
W³adys³aw G.

Z£ODZIEJ AUTA ZATRZYMANY

(BROJCE) 16 lipca w Brojcach zatrzymano Krystiana P., lat
25, mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³ kradzie¿y samochodu. Straty 500 z³ poniós³ Grzegorz N.

ZLEKCEWA¯YLI ZAKAZ

(GRYFICE) 17 lipca w Gryficach zatrzymano Bartosza B., lat 21,
mieszkañca Gryfic, który kierowa³
samochodem pomimo zakazu S¹du.
(POBIEROWO) 20 lipca w Pobierowie policjanci zatrzymali Andrzeja J., lat 23, mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem pomimo zakazu S¹du.
(POBIEROWO) 21 lipca w Pobierowie zatrzymano Miros³awa T.,

lat 56, mieszkañca powiatu kamieñskiego, który kierowa³ rowerem
pomimo zakazu S¹du.

AMATORZY CUDZEGO MIENIA

(POBIEROWO) 18 lipca w Pobierowie zatrzymano Jacka M., lat
27 i S³awomira M., lat 22, mieszkañców powiatu kamieñskiego, którzy
dokonali w³amania do domku letniskowego, sk¹d ukradli telefon komórkowy, okulary s³oneczne i inne.
Straty 600 z³ poniós³ Maciej W.

AMFETAMINIARZ

(LIWIN) 21 lipca w liwinie
zatrzymano Mateusza P., lat 22,
mieszkañca Rawicza, który posiada³ przy sobie oko³o 0,79 amfetaminy.

Zareklamuj siê
w Gazecie
Gryfickiej
tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl
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Reklama
w gazecie
091 384 71 53
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Miesiêczna prenumerata Gazety Gryfickiej
Poprawne rozwi¹zania krzy¿ówki nale¿y przysy³aæ
na adres redakcji: Gryfice ul. Wa³owa 8/7.
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