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Inwestycyjny
bubel roku
Jak siê wydaje, stadion
w Prusinowie wybudowany
za sumê 430.588,40 z³ jest
najwiêkszym bublem
inwestycyjnym gminy
Gryfice i osobist¹ pora¿k¹
burmistrza Gryfic.
REKLAMA
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Nasza Szkapa i Ojciec Tadeusz Rydzyk
PONAD PAÑSTWEM,
JAK ZAWSZE
(Z£OCIENIEC). Wolna prasa za
peerelu istnia³a, i owszem, ale tylko w
podziemiu. Robiona przez patriotów,
amatorów  dziennikarzy, bo zawodowi dziennikarze pracowali w rodkach
przekazu re¿imu. Z rzadka tylko w
podziemiu. Dzisiaj wolnej prasy nie ma
w ogóle, bo jest zale¿na od kompletnie
obcego kapita³u, z wyj¹tkiem NASZEGO DZIENNIKA, który z racji swej nie
tylko polskoci, ale i wolnoci, przez
zniewolonych dziennikarzy, znów jakby na us³ugach pewnego rodzaju pañstwa (tu nasuwa siê analogia z peereelem), jest z wielk¹ zajad³oci¹ sprowadzany do podziemia. Dlaczego ? 
okazuje siê codziennie i jeszcze siê
oka¿e bardziej.
Tymczasem, po codziennych prasówkach obcej tu prasy, zagl¹dam sobie na strony internetowe Radia Maryja, tak jak niedawno jeszcze otwiera³em Radio Wolna Europa, by nacieszywszy siê bajkami, poznaæ choæby
tylko nieco  prawdê.
MICHALKIEWICZA NIE TRZEBA
S£UCHAÆ DWA RAZY
Akurat wys³ucha³em felietonu najciekawszego polskiego felietonisty,
Stanis³awa Michalkiewicza. Potwierdzi³y siê moje przypuszczenia na temat
tego, dlaczego jestemy jedynym krajem postkomunistycznym, w którym nie
mo¿e byæ lustracji. Stanis³aw Michalkiewicz ca³¹ rzecz wy³o¿y³ logicznie,
atrakcyjnie i  jak zawsze  nader obiektywnie. Proszê sobie w³¹czyæ to Radio
z internetu, kto z Pañstwa bêdzie mia³
co przeciw pokazanym tam racjom, powinien felietonu wys³uchaæ jeszcze raz.
Dodam, ¿e we wczesnych latach
szeædziesi¹tych jeden z mych z³ocienieckich znajomych z panem Stanis³awem Michalkiewiczem mieszka³ w
pokoju akademika Uniwersytetu Warszawskiego przy s³ynnych ¯wirkach
(Aleja ¯wirki i Wigury). W³anie od
tego znajomego o cz³owieku us³ysza³em pierwszy raz, i d³ugo potem nie
s³ysza³em, gdy¿ po 1989 roku by³ skutecznie zakazany. Dzisiaj jest nawet w
Polskim Radio w programie 1.
DIAGNOZA PROFESORA SOBIE,
POLITYKA SOBIE
Zabroniono w Polsce lustracji, co
jednak zrodzi³o nastêpne k³opoty, ale
tylko raczej pozorne, gdy¿ s¹ to k³opo-

ty strony tu ju¿ przywo³ywanej, patriotycznej, a nie tej ci¹gle post, ale
jak¿e trudnej do odes³ania w nie tylko
polityczny niebyt.
Profesor Marek Migalski wyrazi³
opiniê, cytujê  By³oby niesprawiedliwe, gdyby w ³awach sejmowych mogli
zasiadaæ kapusie dawnej SB, a nie
mogli siê w niej znaleæ ci, którzy
wysypywali zbo¿e na tory lub formu³owali g³upie oskar¿enia z trybuny
sejmowej. Z innej porywaj¹co ciekawej audycji Radia Wolna Euro..., przepraszam, z Radia Maryja, dowiedzia³em
siê, ¿e Parlament Europejski przyle
do nas komisjê do zbadania dzia³alnoci cenzury w rodkach przekazu.
Stamt¹d informuj¹, ¿e Europa nie
chce daæ wiary temu, ¿e w Polsce nie
ma polskich rodków przekazu. W
innych krajach obcy kapita³ na ich
rynku medialnym tylko do dziesiêciu
procent. Dalej s³yszê, ¿e w tak zwanej
telewizji publicznej sto filmów jest
objêtych cenzur¹. Jeden z nich ostatnio pucili (o Humerze), ale o godzinie 1.30 w nocy. miano siê do rozpuku nad zamian¹ w telewizji publicznej
Wildstaina na Urbañskiego, ale, z czego tu siê miaæ???
Jest ju¿ w Polsce Murdoch, którego
tylko prywatny maj¹tek jest wielokrotnie wiêkszy od maj¹tków tu telewizji
razem wziêtych do jednego wora. Czy,
aby Polak móg³ odzyskaæ w Polsce
swoje rodki przekazu trzeba a¿ takiego giganta medialnego, jak Murdoch?
Widaæ tak.
NASZA SZKAPA NIE ZNA FORM???
Z TVNu Monika Olejnik w s³ynnej
rozmowie z Romanem Giertychem sz³a
w zaparte i za Chiny nie chcia³a Ojca
Tadeusza Rydzyka nazwaæ Ojcem Tadeuszem Rydzykiem, do czego nawet
jakby strofowa³ j¹ sam Roman Giertych. I  nie nazwa³a. Poszuka³em na
stronach internetowych kto zacz
Monika Olejnik i wychodzi mi, ¿e w
takich sprawach tej pani, zwanej nie
bez przyczyny NASZ¥ SZKAP¥, strofowaæ do zachowania form jest zwyczajnie bez sensu, gdy¿ to zupe³nie
inny kontynent. Ze stron internetowych
dowiedzia³em siê te¿ o przyczynach
wyrzucenia Naszej Szkapy z telewizji publicznej, o czym zainstalowana tu
prasa nie poinformowa³a do dzisiaj.
SENATOR UJAWNI£ I ZAPAD£A CISZA
Nie by³o lustracji dziennikarzy,
ale lista Wildstaina jest jawna. Z krê-

gów dziennikarstwa, które mnie najbardziej interesuj¹, z jego kilkunastoosobowej szpicy, s¹ tam wszyscy najwybitniejsi. O samym, plebejskim
guru z tych krêgów  ostatnio by³o
nawet g³ono; trzy szpalty w popularnym dzienniku. W takich wypadkach
pisze siê - nie ukrywam, to dla mnie
wstrz¹s. Ale, tak w³anie ze mn¹ jest.
Felieton na ten temat w Przegl¹dzie
Sportowym senatora Andrzeja Persona (PO) przemkn¹³ bez jakiegokolwiek echa. Jakby tu nie by³o ¿adnego
Pañstwa, tylko S¹d Najwy¿szy ponad
wszystkim i ponad tym Pañstwem
nawet.
MASY MUSZ¥ BYÆ BEZWOLNE
I BEZ PAMIÊCI, TO ZNACZY CIEMNE
(CIEMNA MASA?)
Kiedy zmusza siê spo³eczeñstwo
do zaniechania dociekania prawdy o
sobie, staje siê ono najbardziej bezwoln¹ z mas. Nikt nie pyta  a gdzie
intryganci z afery Rywina ?; dlaczego na salonach, a nie za kratkami,
gdzie polskie banki, gdzie ponad pó³
tysi¹ca najlepszych przedsiêbiorstw? Gdzie to wszystko? Na
kogo dzisiaj pracuje Polak, któremu
nie tak dawno Rosjanie z jego terytorium porwali setki bomb atomowych, na które ten¿e Polak pracowa³
kilkoma pokoleniami przez ponad
pó³ wieku, a teraz wtr¹caj¹ siê jeszcze do tarczy antyrakietowej. Czy
miêdzy sojuszem bolszewizmu z faszyzmem, tak¿e przeciwko Polsce,
tamtymi czasami a dzisiejszoci¹,
jest jaki pomost  ze wspó³czesnoci¹ z cenzur¹, bez w³asnych rodków przekazu, bez banków i wysoko
zorganizowanych narzêdzi pracy, z
esbeckimi konfidentami we wszystkich tu najwa¿niejszych rolach, z
nieustann¹ walk¹ z katolickim kocio³em.
ZUPKA KURONIA
DLA BEZROBOTNEGO,
KONCESJA DLA UBEKA
Wydaje siê, ¿e jest tak, jak definiuje to profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, Andrzej Nowak: Nagradzani s¹ niez³omni, wyklêci i
przeladowani w PRL, zapomniani
w III RP. Przede wszystkim ofiary
przeladowañ okresu najbrutalniejszego w historii PRL: okresu stalinowskiego, w którym wielu póniejszych opozycjonistów, konstruktorów III RP mia³o swoje korzenie  po stronie oprawców, a nie

Dy¿ury w redakcji; Gryfice, ul. Wa³owa 8/7
Poniedzia³ki i wtorki w godz 13.00 - 16.00

ofiar. I dalej -... metod¹ integracji
bezrobotnego  a ten los sta³ siê
udzia³em wielu Polaków  by³a
zupa Kuronia (...), a metod¹ integracji ubeka, je¿eli w ogóle wylecia³ ze s³u¿b, by³a koncesja na firmê ochroniarsk¹, albo na handel
metalami kolorowymi. (...) Za
grzech dostawa³e nagrodê. Aby z Polsk¹ zrobiæ to, co z pañstwem uczyniono, trzeba by³o mieæ
do tego kadry. I je miano  po niby
upad³ym systemie. Ci ludzie nigdy
nie czytali polskich gazet, do niczego nigdy nie by³y im potrzebne. Bo
to tacy ludzie. Polska te¿ zawsze
by³a im niezbêdna tylko do zrobienia jakich tam interesów. Teraz
niektórzy z nich, jako eurodeputowani, szkaluj¹ nasze imiê w europejskich przekaziorach (Geremek).
Bo tu, jakby nie by³o, wreszcie idzie
na demokracjê. - Ludzie dziel¹ siê
na tych, którzy nie maj¹ ¿adnych
problemów z odczytywaniem rzeczywistoci, i na tych, którzy takie
problemy maj¹  powiedzia³ w radio premier Jaros³aw Kaczyñski. W
Polsce miêdzy jej mieszkañcami a
rzeczywistoci¹
zainstalowano
znów obce media. Dlatego wiêkszoæ Polaków tworzy tak¹ rzeczywistoæ, jak¹ mamy.
Tadeusz Nosel
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Teraz mieszkanie za kilkaset lub kilka tysiêcy z³otych

NOWE ZASADY WYKUPU NA W£ASNOÆ
MIESZKAÑ SPÓ£DZIELCZYCH
Wiele emocji
i zainteresowania w kraju
budz¹ nowe przepisy
wprowadzone do Ustawy
o spó³dzielniach
mieszkaniowych, które
wesz³y w ¿ycie z dniem 31
lipca 2007 r. Nowelizacja
wprowadza wiele istotnych
zmian w funkcjonowaniu
spó³dzielni, a
najistotniejsza dotyczy
mo¿liwoci nabycia pe³nej
w³asnoci mieszkania
po kosztach budowy.

koszty uzyskania mieszkania spó³dzielczego na w³asnoæ bêd¹ o wiele korzystniejsze ni¿ dotychczas.
Co z tymi, którzy ju¿ przekszta³cili mieszkanie na w³asnoæ przed
wejciem w ¿ycie nowych uregulowañ? Bêd¹ oni mogli odzyskaæ swoje pieni¹dze dziêki z³o¿eniu wniosku - równie¿ do zarz¹du spó³dzielni - o zwolnienie z op³at na fundusz
remontowy w zwi¹zku z przekszta³ceniem na starych zasadach, a¿ do
wyrównania wniesionych kwot.
Zgodê na to musi jednak wyraziæ
walne zgromadzenie cz³onków
spó³dzielni.
(brz)
REKLAMA

Gazeta Gryficka zapyta³a zcê prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej Nad Reg¹ w Gryficach, pana
Henryka Tomasika, jakie jest zainteresowanie nowymi zasadami wykupu mieszkañ w ich Spó³dzielni?
- Na dzieñ po wejciu w ¿ycie
nowych przepisów z³o¿ono 30 wniosków, co stanowi niewielki procent,
zwa¿ywszy, ¿e Spó³dzielnia liczy
1600 cz³onków. Przy czym 80 %
mieszkañ stanowi¹ ju¿ odrêbne w³asnoci lokali lub w³asnociowe prawo do lokalu spó³dzielczego. -

Poniewa¿ jednak nieznajomoæ
prawa szkodzi, a na pewno przysparza k³opotów, podpowiadamy, co
powinien zrobiæ cz³onek spó³dzielni,
¿eby móg³ przekszta³ciæ swoje
mieszkanie lokatorskie na w³asnoæ.
Przede wszystkim musimy z³o¿yæ wniosek do zarz¹du spó³dzielni o wyodrêbnienie prawa w³asnoci do lokalu. Nastêpnym krokiem
jest sp³ata zad³u¿enia, przypadaj¹ca na lokal, zwi¹zana z budow¹
oraz sp³ata nominalnej kwoty umorzenia kredytu do bud¿etu pañstwa

Zbiórka na
wyprawkê
dla ¿aka

Wystawa w Bramie

Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w Gryficach
informuje, ¿e w dniu 11 sierpnia
br. w godzinach 9.00  13.00 na
terenie Gryfic, P³otów, Trzebiatowa oraz miejscowoci nadmorskich wolontariusze i honorowi
dawcy krwi bêd¹ zbieraæ do oznakowanych puszek dobrowolne
datki pieniê¿ne na zakup artyku³ów szkolnych dla dzieci z rodzin
najubo¿szych.
Prosimy o dobrowolne wp³aty,
aby ka¿de ¿adne dziecko rozpoczynaj¹ce rok szkolny nie pozosta³o bez podstawowych artyku³ów szkolnych.
Teresa Grabowska, Zarz¹d
Rejonowy PCK w Gryficach.

przez spó³dzielnie, rednio kilkadziesi¹t z³otych.
Warunkiem, który trzeba spe³niæ, ¿eby nasz wniosek by³ rozpatrzony jest nie zaleganie z czynszem
lub innymi op³atami na rzecz spó³dzielni, np. z op³atami za wywóz
mieci, wodê, gaz.
Spó³dzielnia ma 3 miesi¹ce na
zrealizowanie wniosku lokatora.
Potem zostaje ju¿ tylko podpisanie
umowy u notariusza i za³o¿enie nowej ksiêgi wieczystej oraz wpisanie
do niej treci ww. umowy. Na pewno

60 lat Sparty w pami¹tkach
W roku 2007 przypada 60 rocznica
powstania Klubu Sportowego Sparta
Gryfice. Z tej to okazji Gryficki Dom
Kultury Muzeum i Galeria Brama w
Gryficach przygotowa³ wystawê 60 lat
Klubu Sportowego Sparta Gryfice.
Otwarcie mia³o miejsce 7 sierpnia o
godz. 18.00 w tutejszym Muzeum. Na
wystawie mo¿na ogl¹daæ fotografie,
puchary oraz pami¹tki klubowe skrupulatnie zbierane przez dzia³acza i trenera
Pana Jana Ma³kowskiego.
KS Sparta Gryfice to klub z tradycjami, o których nie chcemy zapomnieæ
szczególnie w okresie jego jubileuszu.

Sprostowanie
do Rajdu Farmera
Jeden z naszych czytelników zwróci³ nam uwagê, ¿e do artyku³u o Rajdzie
Farmera wkrad³y siê b³êdy. Doda³ ¿e
równie¿ i na stronie powiatu gryfickiego.
Wygra³ AREK Górski nie Marek, a najm³odszy by³ Eryk BUSLER!
Wyniki otrzymalimy ze starostwa i
przykro nam, ¿e wprowadzono nas i czytelników w b³¹d, myl¹c nazwiska. Przepraszamy.
Red.

Pragn¹c zaprezentowaæ tradycjê sportow¹ zapraszamy wszystkich, dla których Sparta stanowi b¹d stanowi³a
istotn¹ czeæ sportowego ¿ycia do odwiedzenia wystawy.
(r)
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Reklama
w gazecie
091 397 37 30
REKLAMA
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Wyrzucony z Mercedesa
Na trasie Prusinowo
 Gryfice
dnia 31 lipca br.
z samochodu
osobowego marki
Mercedes 
Puchatek 123 nr
rej. ZGY V582 zosta³
wyrzucony pies.
Mieszkaniec Prusinowa widz¹c ca³y incydent
(jecha³ za Mercedesem)
wyprzedzi³ samochód i
zajecha³ drogê, zmuszaj¹c kieruj¹c¹ nim kobietê
do zatrzymania. Po wymianie zdañ na temat z³ego traktowania psa, w³aciciele zabrali go z drogi
i odjechali.
Niestety kilkanacie
metrów dalej pies zosta³
ponownie
wyrzucony
(czytelnikom dodatkowo wyjaniamy, ¿e w samochodzie oprócz
kieruj¹cej by³ mê¿czyzna i dwoje
dzieci). Interweniuj¹cy mê¿czyzna
drugi raz wycigów z Mercedesem
nie urz¹dzi³, spisany nr rejestracyjny zaniós³ do so³tysa Prusinowa p.
Marii Szafrañskiej. So³tys z miejsca przyst¹pi³a do akcji zawiadamiaj¹c o incydencie policjê w Gryficach. W telefonie us³ysza³a, ¿e
policja nie jest od ³apania psów. To
fakt. Policja jest od ³apania z³odziei, bandytów, ale i ludzi le traktuj¹cych zwierzêta. Bo z³e traktowanie zwierz¹t, w tym psów, podlega karze wg Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t w
rozdz. 1 art. 6, ust. 2 przez znêcanie
siê nad zwierzêtami nale¿y zrozumieæ zadawanie albo wiadome dopuszczanie do zadawania bólu lub
cierpieñ, ust. 11 porzucanie zwierz¹t, a w szczególnoci psa lub kota
przez w³aciciela b¹d inn¹ osobê,
REKLAMA

pod której opiek¹ zwierzê pozostaje. Rozdz. 11 przepisy karne w/w
ustawy art. 35  znêcanie siê nad
nimi w sposób okrelony w art. 6
ust. 2 podlega karze grzywny, karze
ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku. Ust. 5 w
razie skazania za przestêpstwo
okrelone w ust. 1 lub 2, s¹d mo¿e
orzec nawi¹zkê w wysokoci od 25
z³ do 2.500 z³ na cel zwi¹zany z
ochron¹ zwierz¹t wskazany przez
s¹d. Policja w Gryficach po 2 godzinach od zg³oszenia zawiadomi³a so³tys Prusinowa o zlokalizowaniu w³aciciela mercedesa podaj¹c
imiê i nazwisko, miejsce zamieszkania. Takie same informacje uzyska³a równie¿ od Stra¿y Miejskiej w
Gryficach i Wydzia³u R.G.N. i
Ochrony rodowiska. Gryficka policja poinformowa³a j¹ tak¿e, i¿
sprawê wyrzuconego psa przejê³a
policja w P³otach, poniewa¿ w³aciciel mieszka na terenie podlegaj¹cym dzia³aniom tamtej policji.
So³tys Prusinowa uzyska³a równie¿ informacjê, ¿e w³aciciel mercedesa nie przyznaje siê do wyrzucenia ¿adnego psa, pokazuj¹c na
terenie swojej posesji innego psa.
Czas mija³, wyrzucony pies znalaz³ sobie lokum obok sklepu p.
M.K. i pewnie mieszka³by tam do
dzisiaj licz¹c na ludzk¹ ¿yczliwoæ,
gdyby nieustêpliwoæ so³tys p. Marii Szafrañskiej. Nie bardzo wiadomo w jaki sposób to uczyni³a, ale
faktem jest, ¿e dnia 3 sierpnia br.
pies zosta³ zabrany przez w³aciciela. Nikt jednak nie ma pewnoci czy
znowu gdzie po drodze nie zosta³

wyrzucony. Przys³owie mówi do
trzech razy sztuka, a nu¿ siê uda. A
jeli faktycznie wróci³ do w³aciciela, to tylko z obawy przed kar¹, która - mamy nadziejê - go nie ominie.
Mamy te¿ nadzieje, ¿e policja w
P³otach swojego dzia³ania nie zakoñczy³a na sporz¹dzeniu notatki
s³u¿bowej, ale równie¿ zawiadomi³a o wyrzuconym z samochodu psie
prokuraturê w Gryficach. Bo gdyby
nie dzia³anie ludzi dobrej woli tj.
pana, który usi³owa³ zmusiæ do zabrania z drogi wyrzuconego psa,
spisanie nr rej. samochodu i nieustêpliwoæ p. Marii Szafrañskiej, to
pies z Miechowa, gm. P³oty, pozosta³by jednym z wielu bezdomnych
psów. Najwy¿szy czas skoñczyæ z
barbarzyñskim traktowaniem zwierz¹t, czas te¿ na sprawiedliwoæ zapisan¹ w paragrafach. Pomyleæ te¿
trzeba o dzieciach, które by³y wiadkami wyrzucenia psa, to nie by³a lekcja humanitarnego traktowania
zwierz¹t. W przysz³oci mo¿e skutkowaæ tym, ¿e dzieci ojca (bo pewnie
by³ to ojciec) wyrzuc¹ na bruk pod
czyj p³ot, skazuj¹c go na opiekê w
przytu³ku dla bezdomnych.
Przypominamy, ¿e w Sosnowicach w gm. Golczewo jest schronisko dla psów, w budowie którego
partycypowa³a gmina Gryfice. Burmistrz P³otów z³otówki do jego budowy nie do³o¿y³, byæ mo¿e dlatego
mieszkaniec gminy P³oty naszej
gminie psa podrzuci³. Mieszkañcy
Prusinowa i my tak¿e oczekujemy, ¿e
opisana historia znajdzie swój epilog
w s¹dzie, o czym niew¹tpliwie czytelników poinformujemy.
MS
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Wspomnienie
z Powstania Warszawskiego
Rozmowa z panem Andrzejem Romanewiczem,
mieszkañcem Gryfic, który prze¿y³ Powstanie
Warszawskie, a po nim trafi³ na Pomorze
i w koñcu do Gryfic. W roku 1981 zosta³ pierwszym
Przewodnicz¹cym Komisji Za³o¿ycielskiej
Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej NSZZ
Solidarnoæ imienia Jana Paw³a II w Gryficach.

sposób unikn¹³ tego losu.
Póniej trafilimy do gospodarza we wsi £azy Du¿e. Warunki by³y
tam straszne.
Pamiêtam jak pewnego dnia
Niemcy wpadli do wsi, przeszukiwali domostwa i szukali Powstañców.
- Jakie by³y losy Pana rodziny
po Powstaniu?

w ruchu oporu przeciwko Niemcom Hitlerowskim?
- Nie. ale rodzina matki, szczególnie bracia - tak. Jeden z braci
zgin¹³ w Powstaniu Warszawskim.
- Jak Pan zapamiêta³ samo Powstanie?
- Co mo¿e Pan powiedzieæ o
sobie?
- Moja matka Anastazja, z domu
Karaluch, pochodzi³a z Warszawy,
za ojciec Antoni Romanewicz z
podwarszawskiej wsi. Rodzice pobrali siê w Warszawie w 1938 r. i w
tym te¿ roku ja siê urodzi³em. Brat
urodzi³ siê dwa lata póniej, a siostra ju¿ po wojnie w 1945 r.
Mieszka³em z rodzicami w Warszawie w wynajêtym mieszkaniu na
ul. Ko³obrzeskiej 4, w dzielnicy Marymont. Z tego okresu zachowa³a siê
mamy Kennkarte, dokument który
Niemcy w czasie okupacji wystawiali jako dowód to¿samoci, jednoczenie zawieraj¹cy aktualne
miejsce zamieszkania. Ojciec pracowa³ w masarni, mama zajmowa³a
siê domem.
- Czy Pana rodzice brali udzia³

- W czasie Powstania mia³em 6 lat.
Pamiêtam odg³osy strzelania, naloty i
to, ¿e budzi³o to we mnie przestrach,
bo by³em doæ wra¿liwym dzieckiem.
W czasie ataków chronilimy siê w
domowej piwnicy. Którego dnia, tak
przestraszy³em siê wystrza³u z niemieckiego dzia³a, ¿e wpad³em na
mamê , która akurat gotowa³a wodê i
poparzy³em siê dotkliwie.
Ojciec uczestniczy³ przy kopaniu
okopów, robieniu barykad, a poza
tym próbowa³ nas jako zaopatrywaæ
w jedzenie, co by³o bardzo trudne.
Matka opowiada³a, ¿e kiedy
Armia Radziecka stanê³a po drugiej
stronie Wis³y i by³y nadzieje, ¿e
pomo¿e walcz¹cej Warszawie, to
Niemcy zaczêli w pop³ochu wycofywaæ siê, ale poniewa¿ Stalin nie
ruszy³ z pomoc¹, to okupanci szyb-

ko wrócili na swoje poprzednie pozycje i zaczêli pacyfikowaæ miasto.
W po³owie wrzenia 1944 r., gdy
Powstanie zbli¿a³o siê ku upadkowi,
Niemcy og³osili przez megafony, ¿e
trzeba opuciæ domy. Zaczê³o siê
wysiedlanie ludnoci cywilnej. Z
kilkoma tobo³kami, zostawiaj¹c
ca³y dobytek, wyruszylimy prowadzeni przez Hitlerowców. Szlimy,
a gdy by³y naloty ukrywalimy siê
m. in. w kociele. Miasto p³onê³o,
ale jeszcze trwa³y walki.
Doprowadzono nas do Pruszkowa, gdzie rozdzielono mê¿czyzn od
kobiet i dzieci. Mê¿czyzn za³adowano do poci¹gów i wywieziono.
Ojciec uda³ ¿e jest chory i w ten

- Po zakoñczeniu wojny w maju
1945 r. wyjechalimy do rodzinnej
wsi ojca - Pólki, ko³o Raci¹¿y. Tam
urodzi³a siê moja siostra.
W 1948 r. przyjechalimy do
Trzebiatowa, gdzie zamieszkalimy
w jednym z opuszczonych przez
niemieckie rodziny mieszkaniu, na
ulicy Kiliñskiego 89. W³anie z tym
miastem zwi¹zane jest moje dorastanie i szko³a podstawowa. Jako
dwudziestolatek wróci³em do Warszawy i pracowa³em na budowie
jako operator. Potem by³o wojsko, a
po ukoñczeniu s³u¿by wróci³em
znowu na Ziemie Zachodnie. Od
1963 r. mieszkam w Gryficach.
Rozmawia³a Zofia Brzozowska

Sygna³y czytelników
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Rower ju¿ nic nie morze

W drugiej kadencji istnienia tworu zwanego Patrolem
Gryfickim przed Urzêdem
Miasta zainstalowano mapê z
domniemanymi cie¿kami rowerowymi na naszym terenie.
W tym te¿ czasie dyr. Wydzia³u Promocji Powiatu by³ jaki
facet sprowadzony przez starostê ze Szczecina. W dziejach historii Gryfic zapisa³ siê budow¹ i oznakowaniem cie¿ek rowerowych. Na
projekt i oznakowanie drzew symbolem bia³ego roweru oraz instaluj¹c tu
i ówdzie metalowe tabliczki wskazuj¹ce wzmiankowane cie¿ki wydano
46 tys. z³. Drugi facet z promocji powiatu, jak mówili - tematyk jednoladów, wpad³ na pomys³ zorganizowania Gryflandu, to jest taki lokalny
wycig rowerowy, okrelany jednak
miêdzynarodowym i ogólnopolskim,
bo bra³o w nim udzia³ paru facetów,
rzeczywistych fanów rowerka oraz
jaki Niemiec czy Duñczyk. W bie¿¹cym roku wziê³o w nim udzia³ co
ponad 100 rowerzystów. Rok wczeniej 280  300. By³ te¿ zorganizowany Rajd Farmera maj¹cy na celu
rodzinny wypoczynek i integracjê
mieszkañców. W tym roku w Rajdzie
Farmera wziê³y udzia³ 24 osoby. Sta³
siê jedna cud, jak siê dowiedzia³em,
obaj panowie zostawili promocjê powiatu w spokoju. Pierwszy z nich
wróci³ w rodzinne pielesze tj. do
Szczecina. Drugi przeszed³ do innej
firmy, gdzie z racji swoich umiejêtno-

ci zyska pewnie wiêksze wynagrodzenie. Po nich pozosta³a tablica z napisem Rower te¿ morze! To nie jest
mój b³¹d, takie has³o wymylili obaj
panowie, jak kto nie wierzy, mo¿e
sprawdziæ na tablicy obok przystanku
autobusu miejskiego przy Urzêdzie
Miasta. Ja teraz piszê, ¿e rower ju¿ nie
morze, bo do morza rowerem, jak
by³o daleko, tak jest daleko. cie¿ek
rowerowych nie by³o i w najbli¿szej
przysz³oci nie bêdzie. Przesada!
Bêdzie jedna z Brodnik do Trzyg³owia, ale tê wymyli³ w³aciwie nam
panuj¹cy burmistrz Gryfic, a ¿e w
Trzyg³owiu mieszka, mniemaæ nale¿y, ¿e cie¿ka powstanie, ale to ju¿
inna sprawa.
Do obecnie rz¹dz¹cych promocj¹
powiatu mam probê: zdemontujcie tê
omieszaj¹c¹ Gryficzan tablicê. Przestañcie wprowadzaæ w b³¹d turystów
i mieszkañców. Dzi wiadomo, ¿e rok
obecny by³ ostatnim dla Gryflandu i
Rajdu Farmera. Id¹ nowe czasy i na co
innego bêd¹ potrzebne pieni¹¿ki wydawane na te imprezy. A tak na marginesie by³em w P³otach i na cie¿ce
rowerowej zab³¹dzi³em. Mieszkañcy
P³otów mówili, ¿e jest lepa i donik¹d
nie prowadzi. Niestety nie uwierzy³em, ale mo¿e sam zab³¹dzi³em, mapy
pewnie czytaæ nie potrafiê. Topografii nie uczy³ mnie ¿aden wojskowy, a
szkoda bo dyrektorem mojej szko³y
by³ sier¿ant w stanie spoczynku, ale
czy ja wiem, co on wie o topografii?
Jeden z tandemu

Próchniej¹ce belki
W kwadracie ulic Wojska
Polskiego, Brackiej, Nadrzecznej i Klasztornej stoj¹ budynki mieszkalne (w³aciwie
bloki), na ich zapleczu jest bardzo du¿y plac, a na nim plac zabaw, standard - takie stawiano
5 lat temu, przed poprzednimi
wyborami do samorz¹du. ¯eby
by³o wiatowo czy zwyczajnie
po europejsku, podobno w elementach sprowadzone z Danii.
By³y drogie, ale czego nie robi
siê dla dzieci w takiej gminie
jak Gryfice? W zasadzie
wszystko, tym bardziej przed
wyborami, by zaklepaæ sobie
¿yczliwoæ rodziców.
Dzi ten plac zabaw, jak i
inne urz¹dzenia tej samej firmy, nadaj¹ siê do wyrzucenia,
a w³aciwie na przemia³ w kot³owni przy SM Nad Reg¹.
Jest spróchnia³y, niektóre z belek zosta³y wymienione w tym

roku, ale wg oceny lekarza pediatry, który zwróci³ nam uwagê na
stan bezpieczeñstwa  plac zabaw
nadaje siê jedynie do rozbiórki.
Lekarz pediatra ma racjê, przez
szeæ dni o ró¿nych porach dnia
odwiedzalimy to miejsce, dzieci nie by³o nawet w piaskownicach, nie mówi¹c ju¿ o hutawce, której belki wspieraj¹ce u
do³u s¹ spróchnia³e, bo przed
wkopaniem w ziemiê zapomniano o impregnacji drewna. Ale co
tam! Wybory zosta³y wygrane,
reszta siê ju¿ nie liczy. Za trzy
lata postawi¹ nowe place zabaw
i wszystko bêdzie trwa³o nadal.
Co siê przejmowaæ, ¿e pieni¹dze
wyrzucone, ¿e kto nie myla³ o
konserwacji drewna wiosn¹.
Przecie¿ to nie by³y pieni¹dze z
prywatnej lecz gminnej kieszeni,
a tymi mo¿na szastaæ na lewo i na
prawo, byle wygraæ nastêpn¹ kadencjê.
R
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GRYFICKA KRONIKA

Magdalena Niemczycka

Zdjêcie: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul. Kocielna 5.
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Wystawa Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej
dyktaturze

Gdzie bezprawie jest
codziennoci¹, opór
staje siê powinnoci¹

Wspó³praca
Trzebiatowskiego Orodka
Kultury z Instytutem
Pamiêci Narodowej,
zw³aszcza jego
szczeciñskim Oddzia³em,
po raz kolejny zaowocowa³a
prezentacj¹ nowej wystawy.
3 sierpnia o godz. 15, w
Czytelni G³ównej, nast¹pi³o
otwarcie ekspozycji
Polacy i Niemcy
przeciwko komunistycznej
dyktaturze, która zosta³a
przygotowana przez Instytut
Pamiêci Narodowej Oddzia³
w Krakowie przy wspó³pracy
Fundacji Konrada
Adenauera w Polsce.
Wystawê otworzy³ pan Marcin
Ozga, pracownik Oddzia³u IPN w
Szczecinie, krótko charakteryzuj¹c
jej koncepcje i ideê.
Stosunki polsko  niemieckie
na przestrzeni wieków uk³ada³y siê
ró¿nie, najczêciej, z ró¿nych
przyczyn, nie by³y one przyjazne.
Pierwsza po³owa XX wieku stanowi³a niejako ich negatywn¹ kulminacjê. Jednak po 1945 roku Polacy,
jak i Niemcy zjednoczyli siê w walce ze wspólnym wrogiem, jakim

sta³ siê system i ideologia komunistyczna. Dla Polaków i Niemców z
NRD nadrzêdn¹ wartoci¹ pozosta³a mimo wszystko wolnoæ, o
któr¹ walczono w ró¿ny sposób.
Niemcy swój sprzeciw wyrazili ju¿
w 1953 roku, kiedy to wybuch³o
powstanie w Niemczech Wschodnich, Polacy wyszli na ulicê w
czerwcu 1956 roku i od tego czasu
coraz g³oniej domagano siê zapewnienia podstawowych praw
cz³owieka, po obu stronach granicznej Odry.
Formy oporu by³y przeró¿ne, od
walki zbrojnej i konspiracji, przez
manifestacje i strajki, protesty organizowane przez Koció³, po kulturê
niezale¿n¹ i symboliczne solidaryzowanie siê z opozycj¹. Warto zaznaczyæ, ¿e mimo barier istnia³y
liczne kontakty miêdzy opozycjonistami z Europy rodkowo 
Wschodniej. Prze³omem by³o powstanie i dzia³alnoæ ,,Solidarnoci w Polsce, która porednio przyczyni³a siê do zburzenia muru berliñskiego i upadku systemu rz¹dów
komunistycznych w pañstwach bloku wschodniego.
Wystawa Polacy i Niemcy
przeciwko komunistycznej dyktaturze jest wyrazem wdziêcznoci i
szacunku wobec tych, którzy w Polsce i w NRD walczyli z totalitaryzmem, uciskiem i przeladowaniami, a szczególnie wobec tych, którym nie dane by³o doczekaæ zwyciêstwa wolnoci.
Piotr ¯ak

PRUSINOWO
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Inwestycyjny bubel roku
Jak siê wydaje, stadion w Prusinowie wybudowany
za sumê 430.588,40 z³ jest najwiêkszym bublem
inwestycyjnym gminy Gryfice i osobist¹ pora¿k¹
burmistrza Gryfic.
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Modernizacja  koñca nie widaæ
O modernizacji drogi wojewódzkiej Gryfice  Cerkwica napisano ju¿ wiele. Dziêki naszym czytelnikom do³o¿ylimy swoje s³owo.
Dnia 3 sierpnia br. zostalimy
zaproszeni na ul. Niechorsk¹ w celu
docenienia prac ekipy modernizuj¹cej w/w drogê. Od ul. Kociuszki a¿
do szpitala po³o¿ono chodnik z polbruku. By uszczelniæ kostkê drogowcy chodnik zasypali doæ grub¹
warstw¹ ¿wiru prosto ze ¿wirowni.
Na chodniku le¿y piasek i ró¿nej
wielkoci kamyki i kamienie. ¯wir
udeptany jest przez przechodniów,
tj. matki z dzieciakami na wózkach,
ludzi starszych i niepe³nosprawnych. Tak w³anie wygl¹da polska
rzeczywistoæ na ul. Niechorskiej.
Wykonawca prac niew¹tpliwie wystawi inwestorowi rachunek za
uszczelnienie kostki brukowej,
choæ jego praca polega³a tylko na
rozsypaniu ¿wiru. Zapewne liczy³
te¿ na to, ¿e deszcz zmyje piach a
resztê udepcz¹ ludzie. Deszczu nie
ma, wiatru nie ma, ludzie chodz¹ i
rani¹ stopy, bo przecie¿ latem w traperkach nikt nie chodzi. W sanda³ach i klapkach piachu pe³ne, ko³a w
dzieciêcych wózkach siê zacieraj¹ a
drogowcy kpiny sobie robi¹ ze
s³usznych pretensji. W Gryficach
niejeden chodnik zosta³ po³o¿ony
przez pracowników ZGK i uszczelniony ¿wirem, nikomu nie przeszkadza³ bo w³anie ludzie ZGK potrafi¹

tak pracowaæ, by po sobie zostawiæ
porz¹dek. Maj¹ te¿ odpowiednie do
¿wiru szczotki, którymi rozmiataj¹c
¿wir uszczelniaj¹ wy³o¿one kostki
polbruku. Ale tak pracuj¹ fachowcy

z ZGK. Wykonawca przebudowy
drogi Gryfice  Cerkwica widaæ
go³ym okiem takiej nie posiada. Byæ
mo¿e przy ca³kiem dobrym sprzêcie, na jakim pracuj¹ drogowcy,

zapomniano o czym tak prozaicznym jak szczotka do rozmiatania
¿wiru. Faktem jest, ¿e ¿wir le¿a³ w
minionym tygodniu le¿y i dzi tj. 7
sierpnia, a ludzie chodz¹ i kln¹, bo
co innego im pozosta³o.
Inn¹ spraw¹, równie bulwersuj¹c¹ mieszkañców osiedla przy ul.
Niechorskiej, jest brak jakiegokolwiek zejcia obok wiaty przystankowej. Przepraszamy, zejcie jest, ale
wykonane w³asnorêcznie przez
mieszkañca. U³o¿one przez niego
p³yty w formie schodów s¹ lune i
niebezpieczne, dobre ale dla ludzi
m³odych i zdrowych, ale jak ju¿
wy¿ej wspomniano, na tym chodniku poruszaj¹ siê ludzie w ró¿nym
wieku, kobiety z dzieæmi w wózkach i osoby niepe³nosprawne. Ci ludzie je¿d¿¹ te¿ autobusami komunikacji miejskiej i czy tak trudno by³o
zrobiæ zejcie obok niej, podobnie jak
drogowcy zrobili to przy prywatnym
przejciu le¿¹cym przy ul. Niechorskiej. Nie wiemy czy te zjazdy na posesjê by³y uwzglêdnione w projekcie
czy te¿ nie. Wiemy, ¿e ludzie trac¹
nerwy i podeszwy w swoich sanda³ach, kalecz¹ stopy, a po luno u³o¿onych p³ytach mog¹ straciæ zdrowie.
Ca³kiem mo¿liwe, ¿e mieszkañcy
osiedla powinni zorganizowaæ jak¹
pikietê, napisaæ list do Przyjaciela
Powiatu, tj. Marsza³ka Woj. Zachodniopomorskiego ze skarg¹ i prob¹
jednoczenie, by zaj¹³ siê skandaliczn¹ prac¹ drogowców z drogi wojewódzkiej Gryfice  Cerkwica. x
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Stoi sobie kamieniczka
Stoi sobie kamieniczka przy
skrzy¿owaniu Placu Zwyciêstwa 7
i ul. Wojska Polskiego. Centrum,
jak wiadomo, miasta. Kamieniczka jedna z ³adniejszych w Gryficach. Po kapitalnym remoncie cieszy³a oczy mieszkañców. Dzi te¿
cieszy, ale stwarza niebezpieczeñstwo, z niewielkiego przecie¿ budyneczku, bo z rynien deszczówkê
wprost na chodnik odprowadza
szeæ rur. Jedna z nich odstaje od
ciany na tyle, ¿e utrudnia przejcie chodnikiem  mo¿na zahaczyæ nog¹, a ju¿ na pewno ko³em

wózka, w którym jest dziecko.
Kapitalny remont zosta³ wykonany oko³o 30 miesiêcy wstecz i pomijamy odpryskuj¹c¹ farbê, ale
pytam: jak to siê sta³o, ¿e w XXI
wieku zapomniano o odprowadzeniu wody deszczowej do studzienek burzowych? Wspomniana odp³ywowa rura znajduje siê w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 2 metry od
studzienki. Komu to zabrak³o inwencji twórczej i pozosta³ myla-

mi w XIX wieku? Dzi ka¿dy nowy
powstaj¹cy w Gryficach budynek
musi mieæ bezporednie odprowadzenie deszczówki do burzówki.
Sam mieszkam w budynku z lat 60tych i ju¿ posiada takie odprowadzenie. A tu w centrum miasta
woda leje siê strumieniami po
chodniku. Pieniêdzy zabrak³o?
Czy zadanie by³o zbyt trudne dla
wykonawcy? Jak to miejsce bêdzie wygl¹da³o, kiedy przyjdzie

nie¿na mrona zima? Czy zarz¹dca tego budynku TBS sp. z o.o.
bêdzie sypa³ sol¹ czy te¿ zamknie
przejcie? Czas nadchodzi, by b³êdy usun¹æ. Zrobiæ tak jak przysta³o
na dobrego zarz¹dcê, wszystkie
rury po³¹czyæ ze studzienk¹, a balkon nad schodami prowadz¹cymi
do sklepu naprawiæ, by klientom na
nos woda nie kapa³a, a nogi na mokrych schodach siê nie lizga³y. Co
w miesi¹cu lipcu by³o nagminne. x

Pawe³ + Artur + Zenek = wycieczka
So³tys Smolêcina Pawe³
£ugowski po raz kolejny zorganizowa³ wycieczkê turystyczn¹, w
której wziê³a udzia³ Ewelinka z
Sikor ze swoj¹ mam¹.
Jak wiadomo, dziewczynka
boryka siê z chorob¹ nowotworow¹ i jest szansa, ¿e j¹ pokona
dziêki lekarzom i ludziom którzy
o niej nie zapominaj¹. Na wycieczkê do Karpacza i Szklarskiej
Porêby przyjecha³y 44 osoby ze
Smolêcina, Ro¿nowa, Gryfic, Rewala. Artur £¹cki z Rewala maj¹c
na uwadze sytuacjê Ewelinki sam
sponsorowa³ wycieczkê dla niej i
jej mamy, op³aci³ te¿ wynajem autokaru na trasie Smolêcin  Karpacz i powrót, natomiast z Karpacza do Szklarskiej Porêby za koszt
paliwa zawióz³ ca³¹ wycieczkê
kierowca autokaru p. Rafa³ Dowgier, przez wszystkich zwany
Zenkiem, za co w imieniu wszystkich dziêkuje so³tys Pawe³.
Na trasie zwiedzano: Ksi¹¿,

Jeleni¹ Górê, a 21 lipca wjechali
na nie¿kê. Ewelinka by³a niesiona przez Paw³a £ugowskiego i Artura Solowskiego, ale szczyt nie¿ki zdoby³a samodzielnie. Zwie-

dzano równie¿ w. Wang, zatrzymano siê nad kaskad¹ potoku. W
niedziele 22 lipca br. byli w
Szklarskiej Porêbie. Do domów
wszyscy wrócili szczêliwie i z ra-

doci¹ w sercach. Kolejny raz
dziêki panom Arturowi £¹ckiemu,
Rafa³owi Dowgierowi i so³tysowi
Smolêcina mogli obejrzeæ piêkno
naszej ziemi.
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:
Firma ogólnobudowlana

przyjmie

* Samodzielnych cieli
budowlanych,
* Murarzy,
* Zbrojarzy,
* Ekipy do wykonywania
tynku maszynowego oraz pracowników w innych zawodach
budowlanych.

Zarobki od 11z³/netto na godzinê.
Praca w winoujciu i Poznaniu. Pracownikom zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie i diety. Kontakt
pod numerem tel. 509-244-251 lub email euro-bud@haniewicz.pl

MIESZKANIA

n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe na wsi 4-pokojowe z kuchni¹- 96 mkw., dzia³ka i sad na 2
pokoje z kuchni¹ w³asnociowe w
£obzie. Tel. 091 395 40 62

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

NIERUCHOMOCI

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

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
pod rekreacjê wraz z przyleg³ymi 2
ha ziemi - 3 km od Starej Dobrzycy
w Gozdnie. Tel. 091 395 21 88 lub
692 405 612

n Sprzedam bardzo dobr¹ poniemieck¹ ceg³ê. Iloæ 2.000 sztuk. Mielenko Drawskie 55. Tel. 606 890 434.

n Zamieniê dom 180 mkw. w £obzie
na mniejszy o po³owê - te¿ w £obzie.
Tel. 091 397 45 06.

n Kupiê grunty rolne. Tel. 692 883
670

n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.

Region
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
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 mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

Region
n Mieszkanie w Szczecinie wynajmê studentom. Grzegorz Majewski.
Tel. 602 433 713 lub wiadomoæ w
redakcji w £obzie.
n Szczecin centrum 69 mkw., ³adnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

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 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 Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

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

n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186

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

n PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143.

To niedrogo - sprawd.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

n Sprzedam w Resku mieszkanie,
4 pokoje, 2 ³azienki, loggia, 84 mkw.,
ogrzewanie c.o. gazowe, piwnica,
dodatkowo 2 pomieszczenia gospodarcze. Atrakcyjna cena. Tel.
502 078 020.

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

US£UGI

n Kucharz z wieloletnim sta¿em
zawodowym podejmie siê organizacji (od strony gastronomicznej)
imprez okolicznociowych: wesela,
imieniny, etc. Tel. 662 143 346.

Region
n Zatrudniê opiekunkê do 3-letniego dziecka w Szwecji. Kontakt. 0
692 32 94 95.

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

Region

n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.
n Wynajmê lub sprzedam halê w
£obzie na magazyn lub inn¹ dzia³alnoæ, ogrodzona z utwardzonym
placem manewrowym. Tel. 091 453
80 69 lub 508 905 332
n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

n Sprzedam silnik do bizona kompletny do remontu. Cena 1000 z³.
Tel. 091 395 12 84.

Region

n Sprzedam Opla Record 2.2E
wtrysk rok 03.1985, drugi w³aciciel, oryginalne 115 000 km, Abs i
du¿o extras. Tel. 091 453 80 69 lub
508 905 332

n Sprzedam czêci do Mercedesa
123 D : lampy przednie i tylne, wa³ napêdowy, lusterka, klamki z zamkami
i inne. Ceny do uzgodnienia. Mielenko Drawskie 55. Tel. 606 890 434.
n Sprzedam za jedyne 7.000 z³
Mercedesa 126 S klasê z 1990 roku!
Poj. 3 litry. benzyna, granatowy
metalik, automat, klima, szyberdach, czarna skóra, ABS,ASR. Tel.
606 890 434.

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.
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Rozegrano IV Turniej Dru¿yn Wiejskich

4 sierpnia br. ju¿ po raz IV
zosta³ rozegrany TURNIEJ DRU¯YN
WIEJSKICH, tym razem
na stadionie w Cerkwicy.
W Turnieju wziê³o udzia³ szeæ dru¿yn:
B£ÊKITNI TRZYGÓW, ORZE£
PRUSINOWO, DRAGON NOWIELICE,
BIZON CERKWICA, ZIELONI WYSZOBÓR, SOWIANKA SOWNO.
Impreza zosta³a zorganizowana przez Powiat
Gryficki przy wspó³pracy z PCMRGiIE i Gmin¹
Karnice.
Zawodnicy wyst¹pili w dwóch grupach A i B.
O III miejsce stoczona zosta³a walka miêdzy dru¿yn¹ SOWIANKA SOWNO, a DRAGONEM NOWIELICE; wynik meczu 0: 0, wiêc o
zwyciêstwie zdecydowa³y rzuty karne - 3:5 dla
DRAGONA NOWIELICE.
W finale Powiatowego Turniej Dru¿yn Wiejskich zmierzyli siê ORZE£ PRUSINOWO i
BIZON CERKWICA; wynik meczu 0:0, a o
zwyciêstwie zdecydowa³y rzuty karne, a kluczow¹ bramkê strzeli³ Robert Tuszyñski na korzyæ BIZONA CERKIWCA.
Mecz sêdziowali sêdziowie z ZZPN: Marek
Stefañski, Zbigniew Kapczyñski, Arkadiusz
Domaga³a. Uroczyste zakoñczenie i rozdanie
nagród nast¹pi³o ko³o godz. 17. Dru¿yna Bizona
wywalczy³a sobie nagrodê w postaci sprzêtu
sportowego o wartoci ok.3,5 ty z³. Organizatorzy zapewnili uczestnikom ciep³y poczêstunek w
postaci kie³basek z grilla oraz zimne napoje.
Dru¿yny wyst¹pi³y w sk³adzie:
SOWIANKA SOWNO:
KORCZ GRZEGORZ, LENY DANIEL,
KARCZMAREK PRZEMYS£AW, LEWAN-

DOWICZ ADAM, MAKSYMOWICZ PIOTR,
GADOMSKI ZBIGNIEW, WAWRZYNIAK
NORBERT, TALOSLA DAMIAN, G¥SIOR
PRZEMYS£AW, BZDEK KAROL, FRONASZEK MATEUSZ, MIELCZOREK KRZYSZTOF, MODEJ KRZYSZTOF, GU£AJEWSKI
ROBERT, CHUCZOWSKI KRZYSZTOF,
CHUDZIN MACIEJ, PILOWKA MARIUSZ,
LÊZAK PIOTR.
ORZE£ PRUSINIOWO:
JANKOWSKI ARKADIUSZ, ZAKRZEWSKI £UKASZ, KALINOWSKI £UKASZ,
KRYWKA GRZEGORZ, CIESIELSKI PIOTR,
SOBINEK ADAM, MICKIEWICZ MARIUSZ,
CZERWIEÑSKI MARCIN, KARCZEWSKI
JACEK, JOPEK BARTEK, TARNOWSKI TOMASZ, STA£OWSKI JANUSZ, BURCZY
KRYSTIAN, CZYNSZ PIOTR, WASZKIEWICZ £UKASZ, OLEJNICZAK £UKASZ,
MALANKIEWICZ KAMIL.
DRAGON NOWIELICE:
HUPICZ MARIUSZ, CZAPIEWSKI DARIUSZ, CZAPIEWSKI JACEK, BYCALSKI
MATEUSZ, KUCZY£O BART£OMIEJ, BEKMAN PIOTR, RUSZKOWSKI MACIEJ, RAK
ARTUR, BANASIAK PIOTR, BEPKIEWICZ
TOMASZ, SOKOLIK PIOTR, SEÑKO KAROL, KEMPKIEWICZ ADAM, PRZYSIEW
MARIUSZ, £ASOCHA BART£OMIEJ, BEDNARZ TOMASZ.
ZIELONI WYSZOBÓR:
PLICHTA KONRAD, PRZYBYS£AWSKI
JANUSZ, WIELGUS PAWE£, MAGOÑSKI
RADOS£AW, DOLUK MARIUSZ, JANCZYK

PIOTR, PLECH BARTOSZ, DYONIZIAK MACIEJ, BORKOWSKI MATEUSZ, JANOWSKI
MARIUSZ, WIELGUS TOMASZ.
B£ÊKITNI TRZYG£ÓW:
TOMASZ W£ODARCZYK, CYMKIEJ
BARTEK, LISIAK JAROS£AW, LISIAK B£A¯EJ, HEILIK MICHA£, PIECZONKA ARTUR,
BORONICZ ANDRZEJ, CYMKIEJ MAREK,
W£ODARCZYK KRZYSZTOF, PANKIEWICZ MARIUSZ, MARKOWSKI PAWE£,
KUMIEREK MARIUSZ, SOLOWSKI MARIUSZ, PIECZONKA MAREK, MATELA
MARIUSZ, CYMKIEJ MACIEJ.
BIZON CERKWICA:
trener: Grzegorz Kêpiñski
MACIEJ OSTROWSKI, MAREK GRZELAK, ANDRZEJ GUTOWSKI, ROBERT
TUSZYÑSKI, KRZYSZTOF JANKOWSKI,
£UKASZ BOGDAÑSKI, PAWE£ STROJEK, RAFA£ GUTOWSKI, S£AWOMIR
KIELISZEK, ADRIAN SOSNOWSKI,
MARCIN BODNAR, MAREK JEDRASZEK, DAMIAN PASEK, KORNEL NOWAK, KAMIL PASEK, DAREK PODZIÑSKI, BARTOSZ MACHNIK, MATEUSZ
¯YWICKI.
GRUPA A:
1. B£ÊKITNI TRZYG£ÓW
2. BIZON CERKICA
3. ORZE£ PRUSINOWO
GRUPA B:
4. ZIELONI WYSZOBÓR
5. DRAGON NOWIELICE
6. SOWIANKA SOWNO
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Najwiêkszy
sportowy
dramat Sparty

Jeszcze nie ucich³a euforia
po zwyciêskim meczu z Lechi¹
Gdañsk, wygranym przez Spartê 4:2, a ju¿ w Gryficach dyskutowano, z kim Sparta zagra w
nastêpnym rzucie Pucharu Polski. Ja twierdzi³em, ¿e jak
spaæ, to z wysokiego konia,
¿eby nie by³o wstydu.
Losowanie nie by³o dla nas zbyt
szczêliwe. Los przydzieli³ nam
Soko³a Pi³ê, III-ligow¹ dru¿ynê
wojskow¹. Sokó³ wczeniej pokona³ w Szczecinku Lechiê 3:2, co
znaczy³o, ¿e jest dobr¹ dru¿yn¹.
Pogoda podczas meczu by³a
dobra; gdy obie dru¿yny wybieg³y
na boisko, by³o piêkne, s³oneczne
popo³udnie. Trybuny pêka³y w
szwach.
Przyst¹pilimy do meczu os³abieni, bo pomimo obietnicy Wacka
Kality, ¿e zagra w tym meczu, nie
pojawi³ siê i rozpoczêlimy bez niego, rodkowego napastnika. Jego
miejsce zaj¹³, powróciwszy z wojska, Janusz Sowiñski.
Mecz rozpocz¹³ siê od rozpoznania przeciwnika. Raz po raz nasi
pi³karze podchodzili na przedpole
Soko³a siej¹c zamêt w szeregach
obrony. Jednak to nam strzelili
bramkê. Napastnik Soko³a przedar³
siê przez nasz¹ obronê i pó³górnym
strza³em umieci³ pi³kê w naszej
bramce. Przegrywamy 1:0 i jêk kibiców na trybunach. Widaæ by³o, jak
brakowa³o Wacka Kality w tym
wa¿nym meczu. Po up³ywie 15 minut ponownie napastnik Soko³a
przedziera siê przez naszych obroñców i w podobny sposób pakuje nam
drug¹ bramkê. Jest 2:0 dla pilan i
strata wydaje siê nie do odrobienia.
W przerwie meczu do szatni

wpada dowódca jednostki i podnosi
nas na duchu, ¿e jeszcze nie wszystko stracone, ¿e trzeba walczyæ. Taki
by³ pu³kownik Werczyñski.
W 20 minucie po przerwie Tomicki podaje do Janusza Sowiñskiego, a ten strza³em w dolny róg obni¿a stan meczu do 2:1. Trybuny o¿ywaj¹. Doping nas mobilizuje. Zdobywamy przewagê w polu. W 65
minucie Jurek Sza³ek wpuszcza
mnie w czesk¹ uliczkê, a ja ostrym
strza³em umieszczam pi³kê w siatce
obok s³upka bramki Soko³a. Jest 2:2
i mecz jakby zacz¹³ siê od pocz¹tku.
Na trybunach doping  Sparta!
Sparta!
W 80 minucie dosta³em pi³kê na
lew¹ flankê i poszed³em z ni¹ na
bramkarza. Ten wybieg³ skracaj¹c
mi k¹t strza³u. Ju¿ mia³em strzelaæ,
ale zobaczy³em Jasia Sowiñskiego i
puci³em mu pi³kê wzd³u¿ bramki.
Nagle pojawi³ siê obok Sowiñskiego Szczepocki i na moment zawahali siê, kto ma strzelaæ. Ten moment
wystarczy³ dla obroñcy Soko³a, który wybi³ pi³kê prawie z linii bramkowej na aut. A ja widzia³em ju¿ jak
wpada do bramki i jestemy w III
rzucie Pucharu! Niestety, w pi³ce
trzeba te¿ mieæ trochê szczêcia,
którego nam wtedy zabrak³o.
Do koñca zosta³o 10 minut.
Lew¹ stron¹ przedar³ siê skrzyd³owy Soko³a i wrzuci³ miêkk¹ centrê
na nasze pole karne. Do pi³ki wystartowa³ siê nasz bramkarz Ambro¿y Winiewski krzycz¹c  puæ,
moja, ale by³o ju¿ za póno. Jurek
Sza³ek chc¹c wybiæ pi³kê uderza tak
niefortunnie, ¿e ta l¹duje w prawym
okienku naszej bramki. To by³ najwiêkszy dramat Sparty, jaki prze¿y³em. Do koñca pozosta³o 5 minut.

W£AMALI SIÊ DO
PAWILONU PO PIÓRA

prowadzi Komisariat Policji w
Trzebiatowie.

(TRZEBIATÓW) 7 sierpnia
policjanci z Trzebiatowa zatrzymali 18-letniego Dawida K. i 26-letniego Piotra K., którzy w³amali siê do
pawilonu handlowego. Mê¿czyni
ukradli miêdzy innymi wieczne pióra oraz modele statków, czym spowodowali straty o ³¹cznej wartoci
oko³o 1.000 z³otych. Postêpowanie

NIE POLUBI£ SZKO£Y?

(P£OTY) 7 sierpnia funkcjonariusze z posterunku w P³otach zatrzymali szesnastolatka, który wybi³
szyby w drzwiach wejciowych
szko³y podstawowej powoduj¹c
straty w wysokoci oko³o 2.500 z³otych. Postêpowanie prowadzi Posterunek Policji w P³otach.

Sokó³ cofn¹³ siê do obrony i wybija³
pi³ki czekaj¹c na zakoñczenie meczu. Wyniku nie uda³o siê ju¿ zmieniæ.
Na wiosnê Sokó³ wylosowa³
Zag³êbie Sosnowiec i przegra³ z nim
4:1. Gdybymy wtedy wygrali, to
my bymy zagrali z dru¿yn¹ Jarosika, Ga³eczki, Piecyka i Bazana, wtedy klasowych graczy. Niestety...
W tym meczu zagrali: Ambro¿y
Winiewski, Tadeusz Kwiatkowski,
Stanis³aw Walkowiak, Kazimierz
Olejnik, Janusz Bogdanowski, Tadeusz Wotawa, Henryk Pryska³a,
Antoni Ochojski, Janusz Sowiñski,
Lech Tomicki, Szczepocki i Jerzy
Gialewicz.
Z powa¿aniem dla wszystkich
kibiców  skrzyd³owy tego dramatycznego spektaklu
Jerzy Gitalewicz
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Piast Chociwel - Orze³ TrzciñskoZdrój 1:1, Odra Chojna - Kluczevia
Stargard 2:0, wit Szczecin - K³os Pe³czyce 3:2, Stal Lipiany - Vineta Wolin
0:2, Polonia P³oty - Hutnik EKO TRAS
Szczecin 0:3, Pomorzanin Nowogard GKS Mierzyn 1:3, KP Police II - Arkonia Szczecin 2:1, Mieszko Mieszkowice - Sparta Gryfice 0:0.
1. Hutnik EKO TRAS Szczecin 3 3-0
2. GKS Mierzyn
3 3-1
3. Odra Chojna
3 2-0
4. Vineta Wolin
3 2-0
5. wit Szczecin
3 3-2
6. KP Police II
3 2-1
7. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
1 1-1
8. Piast Chociwel
1 1-1
9. Mieszko Mieszkowice
1 0-0
10. Sparta Gryfice
1 0-0
11. K³os Pe³czyce
0 2-3
12. Arkonia Szczecin
0 1-2
13. Pomorzanin Nowogard
0 1-3
14. Kluczevia Stargard
0 0-2
15. Stal Lipiany
0 0-2
16. Polonia P³oty
0 0-3

GRANIE W PLANIE

11 sierpieñ  sobota:
Arkonia Szczecin - GKS Mierzyn
18:00 Vineta Wolin - Pomorzanin Nowogard
15:00 Polonia P³oty - Stal Lipiany
17:00 Kluczevia Stargard - wit Szczecin
17:00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój - Odra
Chojna
12 sierpieñ  niedziela
17:00 Mieszko Mieszkowice - K³os
Pe³czyce
17:00 KP Police II - Piast Chociwel
18:00 Sparta Gryfice - Hutnik EKO
TRAS Szczecin

Nabór na dyrektora
wydzia³u edukacji
w starostwie

Starostwo og³osi³o nabór na stanowisko dyrektora Wydzia³u Edukacji i Spraw Spo³ecznych.
Zatrudniona na w/w stanowisku
mo¿e byæ osoba, która:
1. posiada wy¿sze wykszta³cenie, preferowane ekonomiczne lub
pedagogiczne,
2. posiada kwalifikacje i dowiadczenie z zakresu zarz¹dzania,
3. posiada ³¹cznie co najmniej
5 letni sta¿ pracy, w tym minimum 2
letni sta¿ pracy:
a) na stanowiskach urzêdniczych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego, lub
b) w s³u¿bie cywilnej, lub
c) w s³u¿bie zagranicznej, z
wyj¹tkiem stanowisk obs³ugi, lub
d) w innych urzêdach pañstwowych, z wyj¹tkiem stanowisk pomocniczych i obs³ugi, lub
e) na kierowniczych stanowi-

skach pañstwowych,
4. cieszy siê nieposzlakowana
opini¹,
5. posiada pe³n¹ zdolnoæ do
czynnoci prawnych oraz korzysta z
pe³ni praw publicznych,
6. nie by³a prawomocnie skazana za przestêpstwo umylne.
7. posiada stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienia na proponowanym stanowisku,
Wymagania okrelone w punktach: 1 i 3  7 to wymagania niezbêdne, natomiast pozosta³e to wymagania dodatkowe, wynikaj¹ce z opisu
stanowiska. Warunkiem zatrudnienia wybranego kandydata bêdzie
uzyskanie przez niego aktualnego
zawiadczenia w³aciwych organów o spe³nianiu warunków okrelonych w pkt. 5  7.
Kandydaci mog¹ sk³adaæ aplikacje w starostwie w terminie do 16
sierpnia 2007 r. do godz. 15:00.
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Targn¹³ siê na ¿ycie,
bo komornik zabra³ ci¹gnik

(TUCZE gm. Dobra) Pan Bogus³aw
M. z Tuczy przez wiele lat
prowadzi³ gospodarstwo rolne
w Tuczy, w gminie Dobra.
W pewnym momencie popad³
w k³opoty finansowe. Przekaza³
gospodarstwo synowi, ale to nie
zakoñczy³o jego problemów.
Wierzyciel, z którym kiedy
dokona³ pewnej transakcji, chcia³
wyegzekwowaæ nale¿noæ poprzez
komornika. Gdy ten zaj¹³
w ubieg³ym tygodniu ci¹gnik
i przyczepê, Bogus³aw M.
powiesi³ siê.
Do tragedii dosz³o w dwa dni po
najciu komornika, 2 sierpnia br.
Komornik z £obza, w asycie policjantów z Dobrej, zabra³ z podwórka w Tuczy ci¹gnik i przyczepê.
Odwieziono je na p³atny parking w
£obzie, gdzie stoj¹ do dzisiaj. Pan
Bogus³aw mia³ 45 lat. Powiesi³ siê
na pasku od spodni. Pozostawi³
¿onê i troje dzieci.
Jak wynika z relacji ¿ony, problemy ci¹gnê³y siê od kilku lat. M¹¿ mia³
zad³u¿enie wobec mieszkañca Szczecina i ten wyst¹pi³ na drogê s¹dow¹.
S¹d wyda³ wyrok zaocznie, bez wzywania wiadków i wyrok uprawomocni³ siê, bo m¹¿ nie odwo³a³ siê. Sprawa
jest o tyle bulwersuj¹ca, ¿e wierzyciel
mia³ pos³u¿yæ siê sfa³szowan¹
umow¹. W sprawie jej sfa³szowania
pan Bogus³aw z³o¿y³ doniesienie do
szczeciñskiej prokuratury, która 
wed³ug relacji ¿ony  nie potrafi³a
wyjaniæ, czy parafka na umowie jest

prawdziwa czy fa³szywa, czy z³o¿y³ j¹
m¹¿ czy wierzyciel, i postêpowanie
umorzy³a. Zdaniem ¿ony zosta³a sfa³szowana. Kilka dni przed mierci¹
wnieli za¿alenie na to umorzenie.
- Z ma³ej kwoty zrobi³a siê du¿a.
M¹¿ za³ama³ siê. Mówi³am komornikowi, ¿e m¹¿ tego nie prze¿yje, ¿e
ja go nie upilnujê. Nasza wina,

Ci¹gnik i przyczepa zabrane z podwórka w Tuczy
stoj¹ na parkingu w £obzie
¿emy siê nie odwo³ali od tego wyroku, bo to jako tak uciek³o z pamiêci. Nie mam pretensji do s¹du i
komornika, ale prosi³am, by zostawili ten ci¹gnik chocia¿ miesi¹c lub
dwa, i tak sobie dolicz¹ odsetki.
T³umaczê, ¿e ojca ci¹gnik ma ze-

Policja zatrzyma³a w lipcu a¿ 82 nietrzewych kieruj¹cych

TURYCI PIJ¥ I JE¯D¯¥
W Komendzie Powiatowej Policji
w Gryficach w obecnoci V-ce Starosty
Powiatu Gryfickiego Konstantego
Owiêcimskiego oceniono stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego za
pierwszy miesi¹c sezonu letniego 2007 r.
Komendant Powiatowy Policji w
Gryficach podinsp. Andrzej Spaczyñski oceni³, i¿ w lipcu 2007 r. stan ten
uleg³ poprawie w stosunku do analogicznego okresu ubieg³ego roku, który
by³ oceniony przez spo³eczeñstwo jako
dobry. W okresie tym w powiecie gryfickim spad³a iloæ pope³nianych przestêpstw o 28%, spad³a tak¿e iloæ interwencji, a przede wszystkim znacznie
spad³a iloæ zbiorowych i huligañskich
naruszeñ prawa. W dalszym ci¹gu
zmor¹ Policji gryfickiej s¹ nietrzewi
kieruj¹cy. W miesi¹cu lipcu 2007 r. w
powiecie gryfickim, a przede wszyst-

psuty silnik i nie poci¹gnie przyczepy, a tu ¿niwa, niech z pola sprz¹tnie, ziemniaki wykopie... - mówi
³ami¹cym siê g³osem ¿ona.
£obeski komornik Krzysztof
Przyby³owicz nie chce rozmawiaæ
na ten temat. Odsy³a mnie do Izby
Komorniczej w Szczecinie i s¹du.
Pytam, czemu zabra³ traktor tu¿

kim na wybrze¿u ujawniono a¿ 82 nietrzewych kieruj¹cych, przewa¿nie turystów, którym postawiono zarzuty
pope³nienia przestêpstwa z art. 178a§1
kk. Zatrzymano równie¿ wielu nietrzewych kieruj¹cych, wobec których skierowano wniosek do S¹du Grodzkiego o
wykroczenie.
Istniej¹cy stan bezpieczeñstwa jest
skutkiem wytê¿onej pracy wielu funkcjonariuszy KPP w Gryficach oraz delegowanych z oddzia³ów Prewencji
KWP w Szczecinie.
Dziêki samorz¹dowcom gminnym i
powiatowym otrzymalimy du¿e
wsparcie finansowe, co pozwoli³o na
utrzymanie dobrego poziomu bezpieczeñstwa w naszym powiecie  podsumowa³ Komendant Powiatowy Policji
w Gryficach podinsp. Andrzej Spaczyñski.

przed ¿niwami. Jaka to filozofia
windykacji, ¿e zabiera siê narzêdzia
pracy, którymi ludzi zarabiaj¹ na
¿ycie, i  jak w tym przypadku - na
sp³atê d³ugów. Mówi, ¿e zawsze jest
jakie przed, co mam rozumieæ, ¿e
nigdy nie ma dobrego czasu na windykacjê. Czy jednak w tym przypadku ma racjê? Traktor przecie¿ to

dzisiaj podstawowe narzêdzie pracy w gospodarstwie, tym bardziej
kilka dni przed ¿niwami.
Rodzina pyta tak¿e, czy komornik mo¿e wejæ i zabraæ co nie ustalaj¹c czyj¹ to jest w³asnoci¹. Ojciec t³umaczy mi, ¿e przyczepa by³a
kogo tam z rodziny ze wsi, za ci¹gnik figuruje na syna, który prowadzi gospodarstwo.
Prezes S¹du Rejonowego w
£obzie Tomasz Szaj mówi, ¿e sprawa
ci¹gnie siê od kilku lat. To wierzyciel
wskazuje, z jakiego maj¹tku ma byæ
windykacja. W tym przypadku z nieruchomoci. Postêpowanie egzekucyjne
nie by³o skuteczne, bo pan Bogus³aw
pocz¹tkowo wp³aca³ tylko jakie drobne kwoty i póniej zaprzesta³.
Pytam, czy ta mieræ przerwie
windykacjê, czy j¹ zakoñczy. Prezes
s¹du mówi, ¿e w przypadku mierci
d³u¿nika windykacja zostaje zawieszona, ale d³ugi pozostaj¹. Przechodz¹ wraz z maj¹tkiem d³u¿nika
na spadkobierców.
Dla rodziny dobrze bêdzie, je¿eli pan Bogus³aw przekaza³ wczeniej gospodarstwo synowi i nie
posiada³ nic. W takim przypadku
jego mieræ zakoñczy windykacjê.
Je¿eli co zostawi³ po sobie, to do
tego przypisany bêdzie d³ug i odziedzicz¹ go uprawnieni do tego, a w
tym przypadku jego mieræ mo¿e
okazaæ siê nadaremna. Jak widaæ,
d³ugów nie mo¿na zabraæ nawet do
grobu. A sz³o o jakie banalne dla
wielu pieni¹dze  20-30 tys. z³otych
i odsetki. Nikt nie chcia³ odpuciæ.
Odpuci³ w koñcu pan Bogus³aw.
By³ po prostu s³abszy.
Kazimierz Rynkiewicz
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NAPROMILOWANI

31lipca zatrzymano 1 nietrzewego rowerzystê i 1 nietrzewego
kieruj¹cego samochodem osobowym.
3 sierpnia zatrzymano 1 nietrzewego rowerzystê i 1 nietrzewego kieruj¹cego samochodem.
4 sierpnia zatrzymano 1 nietrzewego rowerzystê i 1 nietrzewego kieruj¹cego samochodem.
5 sierpnia zatrzymano 1 nietrzewego kieruj¹cego samochodem osobowym.

ZNIEWA¯YLI POLICJANTÓW

(POBIEROWO) 30 lipca w Pobierowie zatrzymano Jacka S., lat
18, mieszkañca Piekar l¹skich,
który zniewa¿y³ umundurowanych
funkcjonariuszy Policji.
(TRZEBIATÓW) 1 sierpnia w
Trzebiatowie zatrzymano Damiana
S., lat 21, mieszkañca powiatu gryfickiego, który zniewa¿y³ umundurowanych funkcjonariuszy policji
podczas przeprowadzanej interwencji.

POSIADALI NARKOTYKI

(GRYICE) 31 lipca w Gryficach zatrzymano Krzysztofa R, lat
27, mieszkañca powiatu gryfickiego, który posiada³ przy sobie rodki
narkotyczne w iloci 0,5 gram.
(POBIEROWO) 2 sierpnia w
Pobierowie zatrzymano Sandrê M.,
lat 15, mieszkankê Zielonej Góry,
która posiada³a przy sobie rodki
narkotyczne w iloci 2 gram.

NAPADLI I OKRADLI

(BROJCE) 30 lipca w Brojcach
zatrzymano £ukasza S., Krzysztofa
Z. i Rafa³a S., mieszkañców powiatu gryfickiego, którzy uderzaj¹c i
kopi¹c Grzegorza K., lat 16 doprowadzili go do stanu bezbronnoci, a
nastêpnie dokonali kradzie¿y pieniêdzy.

ZJECHA£ I UDERZY£
W DRZEWO

(W£ODARKA) 1 sierpnia we
W³odarce kieruj¹cy samochodem
marki Fiat 53 letni W³adys³aw Z.,
mieszkaniec województwa lubu-
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skiego z niewyjanionych przyczyn
zjecha³ z drogi i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. W wyniku zdarzenia kieruj¹cy dozna³ z³amania prawego
podudzia.

ROZEBRA£ OGRODZENIE

(TRZEBIATÓW) 3 sierpnia w
Trzebiatowie zatrzymano Artura
W., lat 32, mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³ kradzie¿y
desek z ogrodzenia. Straty 1700 z³
ponios³o Ko³o £owieckie.

POTR¥CI£ PIESZEGO

(W£ODARKA) 4 sierpnia we
W³odarce Marek M., lat 23, mieszkaniec powiatu gryfickiego, kieruj¹c samochodem marki Ford na prostym odcinku drogi potr¹ci³ pieszego Stanis³awa M., lat 47 id¹cego
wzd³u¿ jezdni prawego pasa ruchu.
W wyniku zdarzenia pieszy dozna³
wielonarz¹dowych obra¿eñ cia³a.

DZIECIAKI POCI¥GNÊLI
MALUCHA

(GRYFICE) 4 sierpnia w Gryficach zatrzymano Krzysztofa R., lat
14, Marcina W., lat 14, Grzegorza
R., lat 13 i Mateusza £., lat 16,
mieszkañców Gryfic, którzy dokonali kradzie¿y samochodu marki
Fiat. Straty oko³o 600 z³ poniós³
Stanis³aw H.

KOMÓRKOWIEC

(POBIEROWO) 4 sierpnia w
Pobierowie zatrzymano Adriana B.,
lat 25, który dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego z terenu orodka kolonijnego na szkodê Pauliny P.

ZDERZENIE CI¥GNIKA
Z MERCEDESEM

(BORZYSZEWO) 5 sierpnia w
Borzyszewie Emilian W., lat 21,
mieszkaniec powiatu gryfickiego
kieruj¹c samochodem marki Mercedes podj¹³ manewr wyprzedzania na
skrzy¿owaniu, w wyniku czego doprowadzi³ do zderzenia z ci¹gnikiem rolniczym kierowanym przez
44 letniego Krzysztofa K. W wyniku zderzenia kieruj¹cy mercedesem
dozna³ z³amania miednicy.

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

C MY K
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Reklama
w gazecie
091 384 71 53

KRZY¯ÓWKA 32

Wa¿ne
dla przedsiêbiorców

NAGRODA

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

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom lokalnych
przedsiêbiorców Starosta Powiatu Gryfickiego poczyni³ starania,
aby u³atwiæ przedsiêbiorcom dostêp do zewnêtrznych róde³ finansowania w postaci po¿yczek
oraz szkoleñ. W tym celu utworzy³ Punkt Obs³ugi Regionalnego Funduszu Po¿yczkowego
"POMERANUS" dzia³aj¹cy od
25 padziernika 2006 r. przy Powiatowym Centrum Marketingu
Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej. Klientami
PFP "POMERANUS" mog¹ byæ
mikro i ma³e przedsiêbiorstwa
zatrudniaj¹ce nie wiêcej ni¿ 50
pracowników. "PFP POMERANUS" oferuje po¿yczki do maksymalnej kwoty 120 tys. z³ dla

przedsiêbiorców dzia³aj¹cych od
co najmniej 3 miesiêcy. Po¿yczki
mog¹ byæ udzielane zarówno na
cele inwestycyjne, jak i obrotowe. Korzyci jakie daje wspó³praca z Funduszem "POMERANUS", to: uproszczona procedura, elastyczne formy zabezpieczenia sp³aty po¿yczki, u³atwiony dostêp do niedrogich róde³
finansowania, bezp³atne szkolenia i doradztwo. Szczegó³owe
informacje na temat dzia³alnoci PFP "POMERANUS" oraz
druki wniosku o po¿yczkê mo¿na uzyskaæ w Punkcie Obs³ugi
Funduszu, dzia³aj¹cym w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Gryficach - Plac Zwyciêstwa
37, IV piêtro, pok. 429, tel. 091
384 64 50 w 443

