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Pierwszy ranny, którego przenosi³ymy do szpitala, by³ Niemcem. Prze¿y³.

Aniela Domin mówi o udziale
w Powstaniu warszawskim
O przygotowaniach do roku
szkolnego
w SP 4 mówi
dyrektor Jerzy
Ko³odziejczyk
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Na co licz¹?
Prof. Jerzy Przystawa
Niezwyk³a, jedyna w swoim rodzaju
I Rzeczpospolita, owoc trudu dziesi¹tków pokoleñ, mia³a w swojej konstrukcji
wadê ustrojow¹, która w ogromnym
stopniu przyczyni³a siê do jej upadku i
znikniêcia z mapy Europy. Wad¹ t¹ by³a
zasada liberum veto, przez 160 lat uwa¿ana za jeden z kanonów wolnoci obywatelskiej. To unikalne spo³eczeñstwo,
przez nie¿yczliwych krytyków wyszydzane i pokazywane, jako przyk³ad warcholstwa, nierz¹du i anarchii, kierowa³o
siê potrzeb¹ szerokiego konsensu, zgody, umowy obywatelskiej przez wszystkich akceptowanej. Uzyskanie takiej
zgody by³o nie lada wyczynem, proces
dochodzenia do niej budowa³ postawy
obywatelskie, uczy³ odpowiedzialnoci
za pañstwo. Jak pisze brytyjski historyk:
Proces, dziêki któremu ta zgraja uzbrojonych jedców ostatecznie osi¹ga³a
jednomyln¹ decyzjê, wybieraj¹c jednego sporód dziesi¹tków kandydatów i
jedn¹ sporód dziesi¹tków opinii, mo¿na opisaæ jedynie jako akt zbiorowej intuicji. (Norman Davies, Bo¿e Igrzysko, s.
316, ZNAK, Kraków, 2002)
Ta zbiorowa intuicja strzeg³a Rzeczpospolit¹ dobrze przez ok. 160 lat, do
czasu, gdy w 1652 roku, przekupiony
przez Janusza Radziwi³³a, pose³ Jan Siciñski, po raz pierwszy skorzysta³ z tego
prawa i zerwa³ Sejm. Wtedy to wrogowie
Rzeczypospolitej odkryli z³owrogie mo¿liwoci tego przepisu i ju¿ do koñca jej
dni, wykorzystywali go w sposób bezwzglêdny i cyniczny. Jak wiemy, caryca
Katarzyna stanê³a zbrojnie w obronie tej
kardynalnej wolnoci i przeciwstawi³a
siê zdecydowanie zamiarom reformatorów. Ale fakt, ¿e pomimo tej wady I
Rzeczpospolita przetrwa³a ponad trzy
stulecia mo¿e byæ prawdziwym powodem do dumy z naszej narodowej spucizny. By³o to mo¿liwe dziêki pewnym
zapomnianym zaletom tego narodu:
umi³owaniu wolnoci, szlacheckiej godnoci i dumy, a przede wszystkim czemu, co ten sam Norma Davies okreli³
jako patriotyzm, który przybra³ wymiar
religii. (Norman Davies: Serce Europy,
ANEKS, Londyn, 1995).
Ta religia patriotyzmu pozwoli³a Polakom przetrwaæ noc rozbiorów i pozwoli³a na powstanie II Rzeczypospolitej.
Nowa Rzeczpospolita, powsta³a z scalenia trzech rozbiorów, ró¿nych tradycji,
dowiadczeñ cywilizacyjnych, jêzyków,
obyczajów, systemów prawnych i kultur
politycznych, dokona³a ogromnego wysi³ku edukacyjnego i przez 20 lat swego
istnienia wychowa³a niezwyk³e pokolenie patriotów i obywateli. Niestety, z
przyczyn, których warto dociekaæ, zafundowa³a sobie kolejn¹ wadê ustrojow¹, która od pocz¹tku korodowa³a jej
system pañstwowy. T¹ wad¹ by³a niem¹dra, korupcjogenna, dezintegruj¹ca
organizm pañstwowy, ordynacja wyborcza do Sejmu. W wyniku tej wady, w ci¹gu 21 lat pañstwo polskie mia³o 32 premierów, czyli, rednio, jednego premiera na nieco d³u¿ej ni¿ pó³ roku. To ta wada
by³a g³ówn¹ przyczyn¹ rozlewu krwi pod-

czas Zamachu Majowego i przy innych
okazjach i to ta wada kaza³a poszukiwaæ
remedium w zapêdach dyktatorskich i
innych karko³omnych próbach naprawy.
Naturalnie, ¿e przy takim sposobie rz¹dzenia trudno by³o odpowiednio przygotowaæ siê do historycznych wyzwañ, do
skutecznego przeciwstawienia siê zagro¿eniom ze Wschodu i Zachodu. Tê
op³akan¹ sytuacjê ³agodzi³a ta sama
religia patriotyzmu, która kaza³a obywatelom Rzeczypospolitej dawaæ heroiczne przyk³ady ofiarnoci i oddania sprawie publicznej. I nie tylko tym szarym
obywatelom, zwyk³ym polskim patriotom, ale tak¿e i wielu z tych na górze, dla
których s³owa Polska, dobro Ojczyzny,
dobro wspólne, nie by³y s³owami pustymi, retorycznymi chwytami u¿ywanymi
dla zamaskowania ich egoistycznych i
niecnych intencji.
III Rzeczpospolita, powsta³a na gruzach komunizmu, z powodów, których
te¿ warto dociekaæ, zafundowa³a sobie
podobn¹, a de facto, tê sam¹ wadê
ustrojow¹, zatruwaj¹c¹ ¿ycie publiczne
miêdzywojennej Polski: partyjn¹ ordynacjê wyborcz¹ do Sejmu, któr¹ uparto
siê nazywaæ proporcjonaln¹, chocia¿ z
pojêciem proporcji ma niewiele wspólnego. Skutkiem tej wady, podobnie jak
przed wojn¹, jest dezintegracja sceny
politycznej, rozbicie partyjne, potêpieñcze swary i wanie i ca³y ten nieustanny,
gorsz¹cy spektakl, który trwa nieprzerwanie od 18 lat. W odró¿nieniu jednak
od II Rzeczypospolitej, dzisiejsza nie
ma ju¿ tych soków ¿yciowych, tych si³
zdrowego, wolnego, dumnego organizmu, które pozwala³y Polakom tamtego
pokolenia kochaæ swoj¹ ojczyznê, powiêcaæ siê dla niej, czerpaæ optymizm
i energiê z tego niebywa³ego wyczynu,
jakim by³o zbudowanie  po latach niewoli, swojego pañstwa i tego niezwyk³ego wyczynu, jakim by³a bohaterska
obrona tego pañstwa przed nawa³nic¹
sowieck¹. Nie ma przede wszystkim tej
niezwyk³ej, wyj¹tkowej kadry nauczycieli  edukatorów, którzy potrafili w
swoich wychowanków zaszczepiæ i rozwin¹æ te cnoty, bez których niemo¿liwe
jest trwa³e istnienie wolnego i niezale¿nego narodu. Wspólnym wysi³kiem niemiecko-sowieckim te kadry nauczycieli
i wychowawców zosta³y wytrzebione, a
pó³ wieku komunistycznej edukacji, p³ukania mózgów i postaw obywatelskich
wyprodukowa³o spo³eczeñstwo chore,
obola³e, bez wiary we w³asne si³y i bez
zaufania do swoich umiejêtnoci i mo¿liwoci. Jest faktem wielokrotnie stwierdzonym przez socjologów, ¿e polskie
spo³eczeñstwo charakteryzuje zani¿ona samoocena, ¿e sami oceniamy siebie gorzej, ni¿ najbardziej nie¿yczliwe
nam narody. Jest to element ca³kowicie
nowy, zupe³nie nieznany obywatelom
tak I, jak II Rzeczypospolitej.
Na tê chorobê, chorobê niewiary w
swoje mo¿liwoci i braku zaufania, nie
pomóg³ krótkotrwa³y, niezborny i amatorski wysi³ek Solidarnoci i podziemnego ruchu oporu. Tego wszystkiego by³o
za ma³o, ¿eby przygotowaæ kadry i odbudowaæ obywatelskie umiejêtnoci,
niezbêdne do budowy i trwania samodzielnego pañstwa. Nie mówi¹c o tym,
¿e wrogowie Polski nie zasypali gruszek
w popiele i ca³y czas dzia³ali, systematycznie i wytrwale, ¿eby do takiej odbudowy postaw i sprawnoci nie dopuciæ.
A kiedy, niczym feniks z popio³ów pojawi³a siê III RP, to w przeciwieñstwie do
II nie przyci¹gnê³a ona z powrotem swoich dzieci, rozrzuconych po wiecie,

gdzie zdobywali kwalifikacje jak¿e potrzebne ich Ojczynie. Jak wiemy do II
Rzeczypospolitej ci¹gnêli z emigracji
polscy profesorowie, uczeni, in¿ynierowie, budowniczowie  w niej bowiem zobaczyli szansê swojej samorealizacji. III
Rzeczpospolita nie tylko nie przyci¹gnê³a znacz¹cej liczby Polaków z emigracji, ale przeciwnie, jestemy wiadkami niebywa³ego exodusu, ucieczki
setek tysiêcy, mo¿e ju¿ nawet milionów,
najbardziej energicznej i przedsiêbiorczej czêci spo³eczeñstwa. Zagin¹³
gdzie religijny patriotyzm Polaków, nie
tak dawno na Uniwersytecie Warszawskim odby³a siê debata oxfordzka, której mottem by³o Patriotyzm nie ma przysz³oci!
Polska m³odzie¿ akademicka, ta
w³anie, która ma budowaæ i rozwijaæ
pañstwo, pozosta³a w rêkach starych
mistrzów, w rêkach propagatorów pseudonauki, pseudowiedzy, pseudowychowców pseudoobywatelskich postaw. Nie przeprowadzono bowiem ¿adnej weryfikacji kadr nauczycielskich i
wszyscy ci, którzy dokonali takich spustoszeñ w umys³ach pokoleñ m³odzie¿y pozostali na swoich stanowiskach i nadal
sprawuj¹ akademicki rz¹d dusz. Trudno
siê dziwiæ, ¿e m³odzie¿, która ma takich
wychowawców, marzy tylko, ¿eby jak najszybciej wyjechaæ, gdzie tylko siê da.
Wada konstrukcyjna III RP  fatalna, korupcjogenna ordynacja wyborcza
jest mechanizmem, który za ka¿dym obrotem maszyny wyborczej wyrzuca z
siebie coraz gorszy produkt, ludzi coraz
marniejszej jakoci, coraz bardziej nieodpowiedzialnych, coraz bardziej cynicznych, coraz bardziej zapatrzonych
tylko w osobist¹ karierê i dobrobyt. Widzimy to doskonale po poziomie debaty
publicznej, po oratorskich popisach zapatrzonych w siebie, prymitywnych, niewykszta³conych i niewychowanych
amatorów, którzy bez za¿enowania demonstruj¹ nam nieznajomoæ jêzyka
polskiego, brak wykszta³cenia, manier i
kultury, a za to bezczelnoæ i hucpiarsk¹
pewnoæ siebie. Wszystkie te postawy
umacniaj¹ i wspieraj¹ media, od dawna
ju¿ nie kieruj¹ce siê interesem polskim,
lecz swoich  najczêciej zagranicznych  mocodawców .
Premier ju¿ prawie og³osi³ datê nowych wyborów. Podobnie wypowiedzieli
siê liderzy najwiêkszej partii opozycyjnej. Kampania wyborcza ju¿ siê rozpoczê³a, partie ju¿ emituj¹ w telewizji swoje spoty wyborcze.
Czego oczekuj¹ politycy III/IV RP po
nowych wyborach? Na co licz¹? Czy
licz¹ na ustabilizowanie siê sceny politycznej, na wy³onienie stabilnej wiêkszoci, stabilnego rz¹du, który bêdzie w
stanie rozwi¹zaæ naros³e problemy? Jaros³aw Kaczyñski owiadczy³ w wywiadzie dla tygodnika Wprost, ¿e jeli w
nowym Sejmie nie bêdzie mia³ 280 mandatów, to jako by³y szef partii politycznej
bêdzie w samotnoci duma³ nad niewdziêcznoci¹ Polaków! Jaros³aw Kaczyñski naprawdê wierzy, ¿e po nowych
wyborach bêdzie mia³ w Sejmie absolutn¹ wiêkszoæ? Bo zamiast wyborów
urz¹dzi nam plebiscyt?
Ka¿dy przytomny cz³owiek, rozumiej¹cy dzia³anie mechanizmów wyborczych, wie, ¿e taka ordynacja jak w Polsce czyni taki wynik wyborów praktycznie niemo¿liwym do uzyskania. Poucza
o tym nie tylko dowiadczenie 18 lat
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postkomunizmu w Polsce, ale tak¿e dowiadczenie wszystkich innych krajów
woko³o. Co wiêcej, tego samego uczy
dowiadczenie pañstw zachodnich, które podobne mechanizmy wyborcze stosuj¹. Jaros³aw Kaczyñski wierzy w
swoj¹ gwiazdê i umiejêtnoæ sprawiania
cudów. Jak dot¹d nie bardzo siê z tym
popisa³, ale wolno mu. Jego cyniczni
przeciwnicy upatruj¹ innych powodów
jego popiechu z og³oszeniem nowych
wyborów: problemy z rozliczeniem minionej kampanii wyborczej i potrzebê
uprzedzenia niekorzystnego wyroku
S¹du Najwy¿szego w tej sprawie.
To mo¿na zrozumieæ. Ale na co liczy
Platforma Obywatelska? ¯e ta sama farsa powtórzy siê przy zamianie ról i ¿e to
pos³owie PO i ich dru¿ynnicy czerpaæ
bêd¹ korzyci ze sprawowania urzêdów
pañstwowych i posad towarzysz¹cych?
Bo przecie¿ nie licz¹ na to, ¿e Platforma,
jak Kaczyñski, zdobêdzie 280 mandatów i bêdzie samodzielnie rz¹dzi³a?
Ile lat jeszcze bêdziemy chodziæ w
kó³ko, z t¹ sam¹ chorob¹ w rodku, trzymaj¹c siê za brzuch? Czekamy na mi³osierdzie Unii Europejskiej, która wreszcie przyle tu swoich komisarzy, aby zaprowadziæ trochê porz¹dku w tym pañstwie sezonowym, które samo nie jest w
stanie zagospodarowaæ swoich historycznych mo¿liwoci? Czy na jaki desperacki wybuch spo³eczny, bo zegar historii pokazuje, ¿e co pewien czas w
Polsce musi siê co staæ, aby wypuciæ
parê z polskiego kot³a? Czy to, co stanowi³o wyró¿nik obywateli I i II Rzeczypospolitej, ich troska o swoje pañstwo, zosta³o ju¿ ca³kiem wykorzenione i pozostali tylko pieczeniarze bez sumienia?
Czy naprawdê nie jestemy w stanie poradziæ sobie z wad¹ ustrojow¹, któr¹ dzisiaj wskazaæ potrafi ju¿ bez ma³a ka¿de
dziecko?
Wroc³aw, 11 sierpnia 2007
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Wysypisko

S¹dzilimy, ¿e opisywane w
2006 r. (w której z gazet) wysypisko gruzu przy ul. Ogrodowej zosta³o usuniête. Mylne pojecie. Istnieje nadal, ma siê dobrze, jest w
stadium rozwojowym i powiêksza
swój obszar. Mo¿na by s¹dziæ, ¿e

z gruzu kto dom bêdzie budowa³.
Ale tam le¿y jaka kanapa (przegni³a), rozbite kafle i glina z rozebranego pieca. Czyli ¿aden nowy
dom. Zwyczajny mietnik, tyle ¿e
w przewa¿aj¹cej iloci gruz z rozbiórki.
x

OG£OSZENIE

Orodek Centralnego Szkolenia Maszynistów
we W³oc³awku ul. Inowroc³awska 10

Od dnia 27.08.2007 r.
organizuje na terenie Gryfic
szkolenie w zakresie operatorów
maszyn budowlanych i drogowych.
Po ukoñczeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uzyskuje siê uprawnienia pañstwowe.
Zachêcamy do zapoznania siê z pe³n¹ ofert¹ szkoleniow¹ orodka
na stronie internetowej www.ocsm-wl.com.pl
Szczegó³owych informacji udzielamy pod numerem telefonu

054/ 236 48 80, 607 034 730.
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Reaktywacja
SLD przed wyborami?
Pewnie pamiêtamy jak przed wyborami do samorz¹du powiatowego i
gminnego siebie na wzajem pytalimy 
a gdzie siê podzia³o rodzinne SLD? partia swego czasu w Gryficach silna,
jeli nie najsilniejsza. Póniej okaza³o
siê, ¿e SLD-owcy wykopali sobie g³êboki rów, podzielili siê na dwa wrogie
obozy i stanêli po przeciwnych brzegach rowu. Ju¿ nie by³o SLD  jednego
z kandydatów na fotel burmistrza gminy Gryfice prowadzi³o SIO Ziemia Gryficka, a drugiego na ten sam fotel  Unia
dla Przysz³oci. Wygra³ ten pierwszy i
niewa¿ne, jak wygra³. My w to ju¿ teraz
nie wnikamy, bo przecie¿ sprawa
przedawniona  moglimy jako wyborcy innego konia obstawiaæ.
Ale smutno siê sta³o w Gryficach,
bez wyranej partii i jej liderów. Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwoæ, Samoobrona niby s¹, ale jakby
ich nie by³o  nie by³o te¿ widoczne
SLD. Ale to siê zmienia.
Bodaj¿e w czerwcu SLD-owcy postanowili zebraæ siê w kawiarence
GDK. Powiedzieli sobie parê przykrych s³ów, bo takie paæ musia³y, skoro
przyszed³ czas na zakopanie wojennych
toporów i lady po rowie wyrównaæ.
Kto siê wówczas zdenerwowa³ potokiem s³ów ró¿nych, acz przykrych,
wsta³, trzasn¹³ drzwiami i wyszed³.
Póniej wszyscy siê rozeszli, jedni z
¿alem w sercu, inni by spotkaæ siê w
Magnolii, bo nie ma jak w zaciszu
normalnej restauracyjnej atmosferze
przysz³oæ ustaliæ. Wtedy jednak jeszcze nic nie ustalono  widaæ to jeszcze
nie by³o to grono. 10 sierpnia br. ponownie spotkano siê w GDK-owskiej
kawiarence i wybrano nowe w³adze
Ko³a SLD w Gryficach. A oto one: przewodnicz¹cy  Leszek Cieciórski, wiceprzewodnicz¹cy  Przemys³aw Kubalica, skarbnik  Czes³aw Marzec. O
pierwszym z nich wiemy, ¿e to cz³owiek
prawy i spo³ecznik, dziêki któremu
mieszkañcy osiedla przy ul. Niechorskiej w du¿ej mierze zawdziêczaj¹ fakt,
¿e maj¹ gdzie mieszkaæ. O pozosta³ych

nic napisaæ nie mo¿emy, poniewa¿ nie
s¹ nam ze swojej spo³ecznej pracy znani. Jedno wiemy  SIO Ziemia Gryficka
ma siê dobrze, co polecamy uwadze
pozosta³ych partii. Natomiast Stowarzyszenie Unia dla Przysz³oci pozostaje w upieniu. Dlaczego  nic nam na ten
temat nie wiadomo...
(OB)
REKLAMA
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ULICA BEZ ODWODNIENIA?

W Gryficach jest ul. Winiowa,
boczna z ul. Ogrodowej do ul. Zdrojowej. Trudno by³o j¹ nazwaæ ulic¹,
raczej poln¹ drog¹, powsta³¹ w trakcie budowy nowych domów (prywatne siedliska). Wiadomo, ¿e na
takiej drodze z czasem tworz¹ siê
górki i pagórki jak np. na ul. Mickiewicza (powiatowa), ¿e w jednym
miejscu woda sp³ywa, by w drugim
zebraæ siê w bajoro. Tak by³o na
wspomnianej ulicy.
Bywa³o te¿ tak, ¿e w samochodzie trzeba by³o woziæ gumowce, by
w jaki sposób dotrzeæ na posesjê,
samochód wstawiæ do gara¿u i pójæ
do domu. To wszystko ma siê zmieniæ. Po licznych skargach mieszkañców ZGK przyst¹pi³o do budowy
drogi. W pierwotnym za³o¿eniu
mia³a zostaæ wy³o¿ona polbrukiem,
dzi mówi siê o wylaniu asfaltem.
Niezale¿nie od tego, jaka bêdzie
nawierzchnia, faktem jest, ¿e na d³ugoci drogi wywieziono ziemiæ, nawieziono ¿wir, przywieziono krawê¿niki. Nikt jednak nie potrafi³
mieszkañcom wyjaniæ dlaczego
czêæ drogi dalej pozostaje ubitym
klepiskiem czarnej ziemi. Wtedy
przypomnieli sobie o pewnym radnym Rady Miejskiej poprzedniej

kadencji i drodze wybudowanej tylko do jego posesji. Ale na ul. Winiowej jeszcze radnego nie maj¹,
choæ przypuszczaj¹, ¿e bêdzie.
Mimo wszystko zaczêli dociekaæ,
jak to bêdzie z pozosta³ym i nietkniêtym odcinkiem ulicy. Odpowied maj¹ us³yszeæ w bie¿¹cym
tygodniu od dyr. Stanis³awa Peru¿yñskiego. My jednak zadajemy
inne pytanie, a mianowicie dlaczego na nowo budowanej ulicy posiadaj¹cej instalacjê kanalizacyjn¹ nie
uwzglêdniono potrzeby budowy
sieci odwadniaj¹cej. Czy to lêk

przed nastêpnymi zapychaj¹cymi
siê studzienkami burzowymi, czy
zwyczajnie jaki in¿ynierek od budowy ulic zapomnia³ o odwadnianiu? Jeli uwa¿a, ¿e taka instalacja na
tej ulicy jest zbyteczna, to mamy
jedn¹ radê: niech siê przejdzie ul.
Wa³ow¹ w Gryficach w czasie deszczu i po opadach. Wtedy mo¿e zrozumie, ¿e na ka¿dej ulicy sprawnie
dzia³aj¹ce odwodnienie jest potrzebne. Jest wystarczaj¹co du¿o czasu, by
o tym pomyleæ na ul. Winiowej.
Wykonanie czego tylko dla dobrej
statystyki jest drog¹ do nik¹d. R.
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PRZEPROSINY
Niniejszym przepraszam

Pana Janusza Sowiñskiego

za pomówienia z dnia 14.07.2007 r., które wyg³osi³am publicznie
pod jego adresem w Restauracji: Puchacz w Niechorzu.
Jest mi z tego powodu bardzo przykro.

Genowefa Redliñska
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Relikt przesz³oci  azbest na dachu
W g³êbi podwórka, ukryty
przed wcibskim okiem
przechodnia, otoczony
murami innej zabudowy,
stoi 7-rodzinny budynek
mieszkalny przy ul. Wa³owej
21a, który od lat
kapitalnego remontu nie
widzia³. To, ¿e w ogóle stoi,
zawdziêcza tylko swoim
mieszkañcom.
Wiele jest takich budynków w
Gryficach, ale ten zas³uguje na
szczególn¹ uwagê, bowiem dach
jego pokrywa eternit. Centrum miasta i rakotwórcze siedlisko na dachu
dowodzi nieudolnoci rz¹dz¹cych
miastem i nic wiêcej.
TBS  zarz¹dca budynku  w
trosce o bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe zleci³ przebudowê kominów, ale na pytanie: kiedy zostanie usuniêty z dachu eternit? niezmiennie odpowiada, ¿e budynek przeznaczony jest do rozbiórki. A eternit na dachu niech sobie
bêdzie  jak budynek rozbior¹, to
przecie¿ zniknie. Ale kiedy? I nie
przeszkadza to, ¿e dach ten znajduje siê w centrum powiatowego
miasta i na budynku ponoæ mieszkalnym, choæ niby do rozbiórki.
Ale przecie¿ nie od dzi wiadomo,
¿e TBS, prowadz¹c jakie remonty, czyni to po³owicznie. ¯eby jednak praca by³a widoczna, zwykle
jest wykonywana na frontowej
cianie budynku, czego przyk³adem s¹ kamieniczki przy ul.Wojska Polskiego. Podobnie jest i na
ul. Wa³owej 21a  kominy widaæ z
daleka, na dach nikt uwagi zwróciæ nie mo¿e, bo znajduje siê na
wy¿szej zabudowie. Jeli kto

chce zobaczyæ dach, musi wejæ w
bramê posesji albo zajrzeæ z okien
GDK. Dlatego te¿ nikt z przechodniów nie wie, ¿e ma pod nosem
eternitowe wiñstwo. Wiedz¹ tylko mieszkañcy  bezsilni, mimo i¿
czynsz regularnie p³ac¹, to jednak
jeszcze trzydzieci lat, jak mówi¹
w TBS-ie, musz¹ czekaæ na wymianê pokrycia dachu, choæ wczeniej budynek ze staroci sam
mo¿e siê rozsypaæ. Eternit na dachu nie doæ, ¿e szkodliwy, to jeszcze nieszczelny. Zimow¹ por¹
strych zasypywany jest niegiem,
zbieranym i wyrzucanym na podwórko przez lokatorów. Jedno z
okien na strychu zabite p³yt¹ pilniow¹ te¿ przez mieszkañców, by
nie la³ siê deszcz czy nieg wprost
na strych, w innym s¹ jakie szyby i
szpary, ¿e rêkê swobodnie mo¿na
w³o¿yæ. Mieszkañcy twierdz¹, ¿e
stawianie zupe³nie nowych kominów by³o zbyteczne, bo by³y szczelne i nie grozi³y po¿arem. Ale by³y

nieszczelne w po³¹czeniu eternitu z
kominem. Przez te w³anie nieszczelnoci woda deszczowa zalewa³a sufity mieszkañ na piêtrze.
W¹tpliwe jest, by nowe kominy tê

nieszczelnoæ zlikwidowa³y. Ale to
oka¿e siê ju¿ po zakoñczeniu budowy i pierwszych deszczach, co niew¹tpliwie sprawdzimy i podamy do
publicznej wiadomoci. Sprawdzimy równie¿, czy zapchane piachem,
zarastaj¹ce traw¹ rynny, z których
woda leje siê wprost na cianê budynku, powoduj¹c zawilgocenie
mieszkañ, zostan¹ oczyszczone.
W sprawie eternitu na budynku
radzimy mieszkañcom napisaæ skargê do Rady Miejskiej w Gryficach.
Byæ mo¿e radni z Komisji Ochrony
rodowiska podejm¹ jakie dzia³ania. Bo nie mo¿e byæ tak, ¿e zapobiega siê wycince wierków przy deptaku (sprawa z 2002 r. wierki stoj¹ do
dzi), a tu¿ obok, za murami, ukryte
jest rakotwórcze siedlisko, lekcewa¿one przez urzêdników, ale którzy
dziêki p³aconym czynszom maj¹
bardzo dobre pensje. A jeli ju¿ taki
sto³ek ma siê od wielu lat, to na codzienne trudnoci lokatorów nie ma
ochoty zwracaæ siê uwagi. ¯ycie
przemija, eternit niech trwa? M.S.

Feralna akacja
Wiosn¹ 2006 r. ZGK przeprowadzi³ wycinkê suchych konarów na
drzewach akacjowych, na skwerze
przy ul. Starogrodzkiej. Usuniêto
to, co zagra¿a³o cz³owiekowi. Niestety w pobli¿u Bramki nie zosta³a usuniêta ca³a akacja, której konary, co prawda ³adnie wygl¹da³y i
by³y zdrowe, ale ju¿ wtedy nadawa³y siê do usuniêcia. Widaæ by³o, ¿e
drzewo jest przepo³owione na dwie,
a nawet wiêcej czêci, ³ami¹c siê
pod naporem niegu. Zima 2006/
2007 by³a bez niegu  konary i
drzewo przetrwa³y. Drzewo ros³o,
konary te¿ i ten nad chodnikiem

równie¿. Dzi jeden z nich z³amany
wiatrem, zwisa z drzewa  jutro byæ
mo¿e ten nad chodnikiem zwali siê
komu na g³owê! Przypominamy, ¿e
zbli¿a siê koniec wakacji i dzieci
znów zaczn¹ tym chodnikiem chodziæ do szko³y! Zwracamy wiêc
dyrektorowi ZGK uwagê na gro¿¹ce niebezpieczeñstwo. W tym roku
wyciêto ju¿ w Gryficach tyle drzew,
¿e usuniêcie pêkaj¹cej na wiele czêci akacji nie powinno stwarzaæ ¿adnych problemów. Warto siê popieszyæ, by unikn¹æ nieszczêcia, a ono
na pewno wisi nad chodnikiem przy
Galerii Brama.
Obserwator
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Gryficzanka, pani Aniela Domin, ma korzenie warszawskie. Mieszka cicho i skromnie wród nas. Jest matk¹
dwóch synów: lekarza i aktora. By³a sanitariuszk¹ w Powstaniu warszawskim. Opowiedzia³a nam o tym.

Pierwszy ranny, którego przenosi³ymy
do szpitala, by³ Niemcem. Prze¿y³.
Aniela Domin:

- Wychowywa³ mnie ojciec,
poniewa¿ mama zmar³a jak
mia³am 7 lat. Po mêsku
wpaja³ mi pewne zasady
i wartoci, np. ¿e trzeba
byæ ofiarnym.
Mieszkalimy na Bielanach,
na ul. Swarzewskiej 82,
w dwupiêtrowym domu.
- Ojciec by³ wielkim patriot¹,
pi³sudczykiem, nale¿a³ do Zwi¹zku
Strzeleckiego i od pocz¹tku wojny
by³ w ruchu oporu przeciwko Niemcom hitlerowskim. On o tym nie
mówi³, ale ja to zaobserwowa³am z
jego zachowañ. W tym czasie by³am
tzw. roznosicielem. Jak trzeba by³o,
to roznosi³am gazetki, tzw. bibu³y.
Ja do Zwi¹zku Strzeleckiego
wst¹pi³am jesieni¹ 1943 r., w wieku
15 lat. Zaprzysiê¿ono mnie dopiero
na pocz¹tku 1944 r., poniewa¿ osi¹gnê³am wymagany wiek. Przyjê³am
pseudonim Merka, wziêty od pocz¹tków imion moich rodziców:
Marii, na któr¹ mówiono Mery i
Kazimierza.

Dzieñ wybuchu
Powstania

W dniu wybuchu Powstania
mia³am zg³osiæ siê na godz. 16.00,
na Placu Inwalidów. Tata przyjecha³
z pracy w po³udnie. Okaza³o siê, ¿e
ma rozkaz przekazania listu rodzinie majora, jednego z mieszkañców
naszej kamienicy.
Przed 16.00 wyszed³ z domu i
poszed³ na przystanek tramwajowy
nr 15, na ul. Marymonckiej. ¯eby
dostaæ siê do miasta, trzeba by³o pojechaæ tym w³anie tramwajem. Ja
jak dobieg³am do przystanku, to
tramwaj ju¿ odje¿d¿a³. Okaza³o siê
potem, ¿e odjecha³ on przed czasem. Czeka³am tam jeszcze chwilê,
ale ¿aden tramwaj ju¿ nie przyjecha³. Nagle rozpoczê³a siê strzelanina. Wróci³am do domu i posz³am do
¿ony majora. Powiedzia³a mi, ¿e
najprawdopodobniej wybuch³o Powstanie, co wiedzia³a oczywicie z

listu. Poda³a mi lornetkê, podesz³am do okna i zobaczy³am, ¿e
ulic¹ ¯eromskiego maszeruje grupa
mê¿czyzn. Miêdzy nimi rozpozna³am tatê. Rozpozna³am go, bo niós³
pod pach¹ takie blaszane pude³ko z
papierosami, które sobie sam skrêca³ w domu. Wtedy w³anie ostatni
raz widzia³am ojca.
Zaczê³am siê zastanawiaæ jak siê
dostaæ na umówione miejsce spotkania, czyli Plac Inwalidów. Miêdzy Bielanami a ¯oliborzem, gdzie
znajdowa³ siê Plac, by³o jakie trzy
przystanki tramwajowe. Póniej
dowiedzia³am siê, dlaczego tramwaje do nas nie przyjecha³y. Okaza³o siê, ¿e mniej wiêcej w po³owie tej
drogi oko³o 16 dosz³o do starcia
grupy mê¿czyzn, maj¹cych ukryt¹
pod p³aszczami broñ, z Niemcami,
którzy przeje¿d¿ali tamtêdy trzema
gazikami. Po zatrzymaniu pojazdu
jeden z oficerów krzycz¹c halt
chcia³ do tych mê¿czyzn podejæ i
wtedy Powstañcy zaczêli strzelaæ.
Na tej w³anie ul. Potockiej Niemcy
zatrzymywali wszystkich, wiêc nie
mo¿na by³o ju¿ poruszaæ siê tramwajami.
Nastêpnego dnia rano dotar³am
do kole¿anki, u której zawsze odby-

wa³y siê szkolenia na sanitariuszki.
Zebra³o siê nas kilka dziewcz¹t.
Nasza organizacja ¿oliborsko  bielañska nale¿a³a do grupy ¯ywiciela.
Tam te¿ siê uda³ymy i w ten sposób
zg³osi³ymy swoj¹ gotowoæ do pomocy jako sanitariuszki. Na strychu
mojego domu znalaz³am nosze i
uda³ymy siê do szpitala, który by³

urz¹dzony na dwóch piêtrach domu
dziecka.
Zosta³ymy tam podzielone i
wys³ano nas na ul. ¯eromskiego, bo
kto zg³osi³, ¿e tam s¹ ranni. I tak
up³ynê³o kilka dni.
Mo¿e to niezbyt chwalebne, ale
pierwszy ranny, którego przenosi³ymy do szpitala by³ Niemcem. Po-
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wstañcy z grupy operacyjnej kazali
nam go zabraæ. Mia³ na imiê Klaus,
bo w rodku he³mu, który nios³am,
na otoku by³o wydziurkowane jego
imiê, nazwisko i stopieñ. By³ on
bardzo ciê¿ki i nie by³o to ³atwe,
¿eby go nieæ. Jego stan te¿ by³ ciê¿ki, mia³ powa¿ne obra¿enia g³owy.
Poniewa¿ sk³ada³ymy przysiêgê,
¿e bêdziemy pomagaæ ka¿demu,
jako dotacha³ymy go do szpitala.
Potem okaza³o siê, ¿e go uratowali
w tym szpitalu. Ta moja aktywnoæ
trwa³a oko³o 5 dni, bo póniej Powstañcy przenieli siê noc¹ do ¯oliborza. Pamiêtam te¿ inn¹ du¿¹ akcjê; noc¹ sz³y oddzia³y z Puszczy
Kampinoskiej na pomoc Powstañcom Warszawy. Zosta³y zaatakowane przez Niemców w³anie na ul.
¯eromskiego. By³y tam trzy budynki, stanowi¹ce osiedle wojskowe, w
tym czasie niezamieszka³e, i w tych
budynkach zatrzymali siê partyzanci. Zaczêli ostrzeliwaæ je Niemcy.
Do tych w³anie budynków mia³ymy siê dostaæ po rannych. Po
drodze dano nam po wiadrze zupy i
nosze. Gdy dosz³ymy do ul.
¯eromskiego, stanê³ymy przed
otwart¹ przestrzeni¹, gdzie trzeba
by³o dostaæ siê do walcz¹cych Powstañców. Niemcy ostrzeliwali teren z karabinów maszynowych i
czo³gów. Poczeka³ymy a¿ zapadnie zmrok. Postanowi³ymy przebiec i w tym momencie Niemcy
wystrzelili racê. Irenka pobieg³a do
przodu, a ja pad³am na ziemiê. Nic
mi siê nie sta³o, wiêc po chwili przebieg³am rów i z tym wiadrem z zup¹
pobieg³am do budynku. Okaza³o
siê, ¿e zupa bardzo by³a potrzebna,
bo wszyscy byli strasznie g³odni. Po
oko³o godzinie ruszy³ymy z powrotem t¹ sam¹ drog¹, ale ju¿ z rannymi. Musielimy jeszcze zd¹¿yæ
przed wschodem s³oñca. Ranny,
którym siê zaopiekowa³am, by³
m³odym, wysokim mê¿czyzn¹. Mia³
strzaskany bark, wiêc móg³ iæ sam,
tylko by³ os³abiony, wiec musia³ siê
o mnie opieraæ. Podczas tej wêdrówki dowiedzia³am siê, ¿e ranny
ten jest z oddzia³u lenego, który
przyszed³ z pomoc¹ a¿ z Wilna.
By³am zdziwiona jak oni dotarli do
Warszawy, a¿ z tak daleka. Znów
Niemcy wystrzelili racê i znowu jak
przedtem upad³am, a ten ranny nie
móg³ i tylko przykucn¹³ , co musia³o
tak wygl¹daæ jakby mnie os³ania³.
Wracalimy powoli. By³o mi coraz
ciê¿ej prowadziæ go, ale jako
szczêliwie dotarlimy do szpitala.
Mieszka³am od tego szpitala niedaleko, wiêc wróci³am do domu. Posz³am do ciotki, a ta jak mnie zobaczy³a to siê przestraszy³a, bo ja by³am ca³a we krwi, od tego, ¿e prowadzi³am tego rannego. Nastêpnego
dnia ruszy³ymy z inn¹ sanitariuszk¹ na pomoc ludziom, uwiêzio-

nym i zasypanym w jednej z kamienic. W tym czasie wystrzelono pocisk. Impet wybuchu by³ tak du¿y, ¿e
odrzuci³o mnie daleko. Naprawdê
chyba cud siê sta³, ¿e nic mi siê nie
sta³o, ale druga kole¿anka by³a ranna. Z pomoc¹ jakiego ch³opca po³o¿ylimy dziewczynê na noszach i
zanielimy j¹ do szpitala.
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Gra¿yna Kosiorowska

Ewakuacja

Niemcy opanowywali ju¿ powoli Bielany. Jeszcze dwa razy dociera³ymy do ul. ¯eromskiego. Dooko³a by³y ju¿ tylko ruiny. Tamtêdy
dzielnic¹ Piaski mo¿na by³o przedzieraæ siê na ¯oliborz. Niektóre z
dziewczyn zajmowa³y siê w³anie
takim przeprowadzaniem Powstañców, oczywicie noc¹. Szpital w
którym by³am sanitariuszk¹ zaczêto ewakuowaæ. Dowiedzia³am siê
póniej od pewnej sanitariuszki, ¿e
dziêki jednemu z tych Niemców,
Klausowi, któremu Polacy w tym
szpitalu udzielili pomocy i uratowali ¿ycie, wszystkich rannych
którzy zostali w tym szpitalu wywieli do Tworek, gdzie by³ szpital
psychiatryczny, a nie rozstrzelali.
Niemcy wprowadzili w dzielnicy
godzinê policyjn¹. Mo¿na siê by³o
poruszaæ tylko w dzieñ miedzy
godz. 10.00, a 12.00.
Niemcy stworzyli takie trzy,
czteroosobowe oddzia³y, z³o¿one z
w³asowców, rosyjskich oddzia³ów,
stworzonych przez Niemców i oni
robili straszne rzeczy, byli bezwzglêdni w stosunku do ca³ej ludnoci polskiej. Chodzili po domach,
rabowali i szukali Powstañców.
Pewnego dnia grupa taka wpad³a do
mojej ciotki. Mieszka³a ona w suterenie budynku. Ja w tym czasie by³am u ciotki. Zaczêli pl¹drowaæ
mieszkanie, szukaj¹c szczególnie
zegarków. Który z tych mê¿czyzn
wzi¹³ moj¹ torbê. By³y tam ró¿ne
opatrunki i min. klucze do mojego
mieszkania. Poszli za mn¹. Kazali
mi zaprowadziæ siê do ukrytych
Powstañców. Zaczêli mnie biæ i rzucaæ o cianê. W tym czasie inni pl¹drowali mieszkanie. Myla³am, ¿e
ju¿ po mnie. W tym czasie us³ysza³am strza³. Drugi z w³asowców odci¹gaj¹c tego, który do mnie mierzy³
z broni spowodowa³, ¿e strzeli³ on
gdzie w cianê. Potem wyszli. Pobieg³am na drug¹ stronê klatki,
gdzie mieszka³ pan Bicz. Le¿a³ on
zastrzelony na pod³odze. Wtedy
ogarn¹³ mnie lêk i nie by³am w stanie uciekaæ.
Po tych wydarzeniach postanowilimy z ciotk¹ uciec w nocy z
Warszawy w stronê Modlina. Uciekalimy polami, czo³gaj¹c siê czêsto
w obawie, ¿eby nie zobaczyli nas
Niemcy. Uda³o siê.
Rozmawia³a Zofia Brzozowska

Zdjêcie: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul. Kocielna 5.

Dziêkujemy  Zarz¹d
Rejonowy PCK w Gryficach
Informowalimy ju¿ naszych
czytelników o tym, ¿e w dniu 11
sierpnia br., w godzinach 9.00 
13.00, na ulicach Gryfic, P³otów,
Trzebiatowa oraz nadmorskich
miejscowoci, wolontariusze i
honorowi dawcy krwi bêd¹ zbieraæ do oznakowanych puszek datki pieniê¿ne na tzw.wyprawkê dla
¯aka. I tak te¿ by³o.
Na ulice naszych miast z puszkami w d³oniach wyszli: Grzegorz Fedorczuk, Teresa Grabowska, Feliks Rynalski, Teresa i
Roman Bielscy, Genowefa
Przedaszek, Jaros³aw Malach,
Danuta Rosiak i Tomasz Sobiech.
Wspólnie na terenie Gryfic i
Trzebiatowa uzbierali w sumie
844,63z³. Raczej ma³o, ale jak
mówili, ludzi na ulicach by³o niewielu, ale tym, którzy zechcieli
siê podzieliæ i wrzucili do puszki
nawet najmniejszy grosik serdecznie dziêkuj¹. Pieni¹¿ki na
pewno zostan¹ wydane na wyprawki dla ¯aczków, a ilu ich bêdzie, w stosownym czasie czytelników poinformujemy. Przy ca³ej

¿yczliwoci ofiarodawców trafi³
siê i taki, który kwestuj¹cych na
ul. Kociuszki wyzwa³ od darmozjadów i ¿ebraków, polecaj¹c, by
wziêli siê do pracy. Jednak wród
kwestuj¹cych nie by³o ani darmozjadów, ani ¿ebraków  je¿eli z
puszk¹ wyci¹gali do kogo rêkê, to
z myl¹, ¿e wspólnie pomog¹ dzieciom. Natomiast pod lupê kontroli
skarbowej polecamy w³anie pana,
który zatrudnia ulicznych naganiaczy przy swoich busach. Polecamy
te¿ to miejsce uwadze naszej policji.
Wiêc pracu z ul. Kociuszki niech
lepiej sam wemie siê do pracy, a nie
wynajmuje do tego naganiaczy.
Szkoda, ¿e cz³owiek maj¹cy trochê
wiêcej ni¿ inni maj¹, w drugim cz³owieku mo¿e dostrzec tylko ¿ebraka.
Pamiêtajmy jednak, ¿e fortuna ko³em siê toczy. Dzi niejeden wielki
bogacz zasila dworzec centralny w
Warszawie. Wiêc mamy nadziejê, ¿e
ten z ul. Kociuszki prêdzej czy póniej zap³atê za wyzwiska otrzyma.
Nie chcia³ nic wrzuciæ do puszki  nie
musia³, ale nie musia³ te¿ nies³usznie
kwestuj¹cym ubli¿aæ.
(OB)

LUDZIE I SPRAWY
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ZALA£O NA PIASTÓW

Jeden z czytelników dos³a³
nam zdjêcia zalanej ulicy i podwórka po deszczu, jaki przeszed³ nad Gryficami. Jest to ulica
Piastów. Woda zala³a posesjê i
utworzy³a wielkie jeziorko.
Jak napisa³ mieszkaniec, co

jaki czas przyje¿d¿aj¹ jacy panowie i dosypuj¹ gruzu, piachu
lub równaj¹ fadrom¹ drogê, a ona
jest coraz gorsza. Mo¿e trzeba
tam w koñcu tê drogê porz¹dnie
utwardziæ i odprowadziæ z niej
wodê.
(r)

Przypadkowe odkrycie
Informujemy, ¿e w parku miejskim trwa remont kamiennych schodów. Jak pamiêtam, zejcie nimi z
góry parku nad brzeg Regi graniczy³o z cudem. Od wielu lat nie remontowane (kamienie polne ciosane) roz³azi³y siê w ró¿ne strony.
Obecnie pracownicy ZGK uk³adaj¹ je równo, wzmacniaj¹ cementow¹ zapraw¹. Nie jest to takie
³atwe, jak mog³oby siê wydawaæ.
Kamienie trzeba dopasowaæ, a prace trwaj¹ na skarpie, przeszkadza
deszcz. Mimo to panowie zapewniaj¹, ¿e wszystkie trzy zejcia bêd¹
wykonane solidnie.
Inn¹ ciekawostk¹ jest fakt, i¿
przystañ kajakowa zyska³a nowe
ogrodzenie. Co prawda sezon zbli¿a siê ku koñcowi, ale co zrobili
teraz, nie bêd¹ musieli robiæ w przysz³ym roku. Poszczególne elementy
ogrodzenia zosta³y zaspawane, a to
ju¿ jest gwarancja, ¿e ¿aden z³odziej wieczorow¹ czy te¿ nocn¹
por¹ nie przyjdzie i ogrodzenia ze
rub nie odkrêci, jak by³o poprzednio. Jest wiêc szansa, ¿e ogrodzenie

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

bêdzie s³u¿y³o wiele lat, a nie jeden
sezon. Id¹c brzegiem Regi nie sposób by³o omin¹æ Kapitañskiego
Mostku. Przykro, ale ten uroczy zak¹tek parku pozostaje nietkniêty.
Mur oporowy wzmacniaj¹cy skarpê
pêka dalej i kiedy z hukiem trzanie. Ale to miejsce mia³ remontowaæ Wojewódzki Zarz¹d Melioracji
Wodnych Oddzia³ w Gryficach, ponoæ by³a gotowa dokumentacja i
pieni¹¿ki, ale zabrak³o wykonawcy.
Jakie wyjanienie na nic nierobienie zawsze siê znajdzie. A szkoda. x
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SZKO£A
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Rozmowa z panem Jerzym Ko³odziejczykiem, dyrektorem Szko³y Podstawowej nr 4 w Gryficach
im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii.

40 LECIE CZWÓRKI

- Ilu uczniów rozpocznie naukê w szkole nr 4 w nowym roku
szkolnym?
- Naukê rozpocznie oko³o 590

uczniów. Liczba oddzia³ów jest taka
sama (26). Mamy zamiar zatrudniæ
nauczycieli jêzyka polskiego, angielskiego, matematyki i religii.
- Jakie przygotowania poczyni³a szko³a przed rozpoczêciem
roku?
- W czasie wakacji pokryto pap¹
dach jednego z budynków. Pomalowalimy korytarze; na parterze i
pierwszym piêtrze g³ównego budynku szko³y. Klasy bêd¹ odnawiane sukcesywnie w ci¹gu roku szkolnego. Problem mamy z boiskiem
szkolnym, które jest asfaltowe i nie
da siê nic z tym zrobiæ. Mamy plany,
¿eby na pewnej czêci dzia³ki, któr¹
szko³a dysponuje, wybudowaæ
nowe boisko do pi³ki no¿nej. W tym
roku grupa radnych przekona³a radê
gminy ¿eby zacz¹æ realizowaæ plany budowy zespo³u obiektów sportowych przy naszej szkole, tj: p³ywalni krytej, boisk i dwóch kortów
tenisowych.
- Czy szko³ê czekaj¹ jakie
zmiany organizacyjne?
- Obchodzimy w tym roku 40lecie szko³y, wiêc bêdzie na pewno
wiele imprez i oficjalnych uroczystoci. W czasie wakacji przygotowalimy kilka zegarów s³onecznych
i chcemy je we wrzeniu zamontowaæ: zegar z blachy miedzianej na
szczytowej cianie hali sportowej,
zegar s³oneczny, poziomy, z marmuru - na trawniku. Bardzo bym chcia³
posun¹æ do przodu budowê du¿ego
boiska. Od wrzenia dzieci bêd¹

mog³y jedziæ na basen. Dostalimy
pieni¹dze z Ministerstwa Sportu.
Zajêcia te, typu SKS, bêd¹ przeznaczone dla chêtnych z ró¿nych grup
wiekowych.
Poza tym liczymy na to, ¿e zostanie przyjêty
nasz wniosek o
dofinansowanie
do zajêæ pozalekcyjnych
z
Unii Europejskiej. Takie zajêcia odbywaj¹
siê ca³y czas i
prowadz¹ je nauczyciele nieodp³atnie. W tym
miejscu chcia³bym szczególnie
podziêkowaæ
tym nauczycielom, którzy wyró¿niaj¹ siê: paniom Joannie
Tyczko i Donacie Szczepankiewicz , prowadz¹cym ko³o teatralne oraz Ma³gorzacie Stawiñskiej - opiekuj¹cej siê
ko³em przyrodniczym. Nasze dzieci bêd¹ na pewno bra³y udzia³ w
ró¿nych olimpiadach i konkursach.
W 2005 roku dostalimy centrum multimedialne, tj. 4 komputery
z Internetem, które s¹ zamontowane
w czytelni szkolnej. Mog¹ z nich
korzystaæ dzieci, jak równie¿ osoby
z zewn¹trz po okazaniu dokumentu
to¿samoci. Staramy siê o nastêpne
cztery. Chcia³bym te¿, ¿eby nauczyciele powszechniej podczas lekcji
korzystali z komputerów. Szko³a
posiada 3 pracownie komputerowe.
- Co mo¿e Pan powiedzieæ o
sprawie budz¹cej najwiêcej emocji w tym roku szkolnym, o wyborze mundurków?
- W szkole w tej sprawie odby³y
siê dwa zebrania, na które zaprosi³em przedstawicieli 3 firm: dwóch
producentów z naszej gminy i jednego ze Szczecina. Na spotkaniu dzieci
chodzi³y ubrane w stroje, które zaprezentowa³y firmy z Gryfic i ze
Szczecina. Rodzice mogli te stroje
dotkn¹æ, a dzieci mo¿na by³o zapytaæ o ich opinie. Kontrahenci przedstawili te¿ cennik. Producent gryficki pokaza³ kilka modeli. Najtañszy z
nich: niebieski mundurek w stylu lat
60 z bia³ym ko³nierzykiem kosztowa³ 45 z³. Inne propozycje tej firmy
mia³y ju¿ wy¿sz¹ cenê. Druga firma
z Rzêskowa zaprezentowa³a nam tylko ogólne szkice kamizelek. W³aci-

cielka nie poda³a z jakiego bêd¹
materia³u. Najtañsza kamizelka w tej
ofercie kosztowa³a 65 z³. Firma
szczeciñska Ozi zaprezentowa³a
nam w ofercie bluzy polarowe. Nie
by³o wprawdzie przedstawiciela tej
firmy, ale przekazano nam modele
bluz polarowych, w cenie 45 z³ za
sztukê. Bluzy mog¹ byæ z odpinanymi rêkawami. Porównuj¹c wiêc same
ceny wszystkich projektów, bluza
polarowa jest w cenie najtañszego
mundurka firmy z Gryfic. Bluza ta
nie powoduje krêpowania ruchów
dziecka, które czuje siê w niej swobodnie. £atwo siê j¹ pierze i szybko
suszy. Jakoæ tych bluz jest przez
producenta gwarantowana. Zalet¹
tego rozwi¹zania jest te¿ to, ¿e bluza
jest na ch³odniejsze dni, a na cieplejsze mo¿na odpi¹æ rêkawy.
Rodzice zaproponowali, ¿eby
firma Ozi przygotowa³a w ofercie
jak¹ ekstra, dodatkow¹ czêæ uzupe³niaj¹c¹, na bardzo ciep³e dni. I
tak bluzeczka, któr¹ zaproponowano, kosztuje 37 z³. £¹cznie koszt
ca³ego mundurka, z wyhaftowanym
logo szko³y wynosi 92 z³.
- Na czym skoñczy³y siê rozmowy z rodzicami?
- Odby³o siê drugie spotkanie.
G³osy rodziców by³y podzielone,
jednak w wyniku g³osowania wiêkszoæ rodziców wybra³a rozwi¹zanie firmy Ozi; bluza polarowa,
koszulka polo. Koszulka polo ma
byæ w kolorze b³êkitu go³êbiego,
rêkawki i ko³nierzyki maj¹ byæ granatowe z wyhaftowanym logo szko³y na obu czêciach mundurka. Dla
ch³opców bluzy s¹ granatowe, dla
dziewcz¹t- b³êkitne.
- Co mo¿e Pan powiedzieæ o
dofinansowaniu do mundurków i
podrêczników?

- Poniewa¿ przepisy mówi¹ce o
tym ukaza³y siê w szko³ach dopiero
w lipcu, a my mielimy ostatnie spotkanie z rodzicami jeszcze w czerwcu, nie mog³em przekazaæ tych informacji rodzicom. O pomoc finansow¹ mog¹ siê zwróciæ rodziny, w
których dochód na osobê nie przekracza 351 z³ netto. Taka rodzina
mo¿e uzyskaæ 50 z³ dofinansowania
do mundurka na ka¿de dziecko.
Wniosek musi byæ poparty za³¹cznikami: zawiadczeniem o dochodach lub owiadczeniem o korzystaniu ze wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej. Szko³a na tej podstawie przyznaje pieni¹dze.
Je¿eli chodzi o dofinansowanie
do podrêczników, to dotyczy ono
tylko klas 0, I, II, III. Regu³y przyznawania tej pomocy s¹ podobne jak
w poprzednim przypadku, tzn. trzeba wyst¹piæ z wnioskiem. Rodzice
kupuj¹ ksi¹¿ki w ksiêgarni i do wniosku do³¹czaj¹ fakturê. Szko³a tylko
gromadzi wnioski i przekazuje je do
gminy, gdzie s¹ rozpatrywane. Wysokoæ dofinansowania jest nastêpuj¹ca: w klasach 0- 70 z³, klasa I130 z³, klasa II- 150 z³, klasa III- 170.
Dofinansowanie do podrêczników
nie obejmuje klas starszych.
- Czy chcia³by Pan co jeszcze
dodaæ na koniec?
- Od kilku lat szko³a pracuje na
swoje sukcesy i opiniê. Uzyskalimy tytu³ szko³y z klas¹. Siedmiu
nauczycieli z naszej szko³y otrzyma³o tytu³ nauczyciela z klas¹. W
tym roku chcemy przyst¹piæ do kolejnej edycji konkursu: ucznia z
klas¹. Mo¿emy siê te¿ pochwaliæ,
¿e szko³a nie musia³a wprowadzaæ
systemu naprawczego w zakresie
bezpieczeñstwa.
Rozmawia³a Zofia Brzozowska
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Idzie wiosna? Galeria Brama

zaprasza na Spartê

Na skwerku, przez miejscowych
zwanym Maækiem, przy ul.Starogrodzkiej w Gryficach, ponownie
zakwit³y akacje. Obok niedojrza³ych jeszcze nasiennych str¹ków

pojawi³y siê kwiaty  jasne, ¿e nie w
takiej iloci, jak wiosn¹, ale s¹ i oczy
ciesz¹. Ciekawe jednak, co zapowiadaj¹  d³ug¹ jesieñ czy te¿
mron¹ zimê?
(OB)

Porz¹dek
Doæ wysoka temperatura i
obfite opady deszczu powoduj¹,
i¿ pracownicy ZGK zajmuj¹cy
siê koszeniem traw na skwerach
w Gryficach na brak zajêcia nie
mog¹ narzekaæ. Trawa ronie jak
na dro¿d¿ach, ale nie mo¿na po-

wiedzieæ, ¿e czeka na sianokosy.
Codzienne koszenie zielonych
terenów podlegaj¹cych ZGK
daje poczucie porz¹dku, co jest
zas³ug¹ samych kosiarzy, jak
równie¿ dyr. Stanis³awa Peru¿yñskiego.
x

Zainteresowanych histori¹ gryfickiego klubu Sparta zaprasza
Galeria Brama. W jej murach na
II piêtrze wystawiona zosta³a czêæ
archiwalnych zbiorów pana Janusza
Ma³kowskiego.
W eksponowanych zbiorach
mo¿na obejrzeæ afisze, puchary,
zdjêcia grupowe dru¿yn, proporczyki, stroje i legitymacje zawodni-

ków, którzy przez kolejne lata w
Sparcie kopali pi³kê. Jest te¿
kilka wydañ gazetki Po Gwizdku
z 1993 r. Ekspozycja jest wystawiana tylko do koñca sierpnia, wiêc nie
zwlekaj i przyjd, by póniej nie
¿a³owa³. Muzeum i Galeria Brama czynna jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 10.  17., a w
sobotê w godzinach 9.  17. maja
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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
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.

Daj¹c og³oszenie
do GAZETY GRYFICKIEJ
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w dwóch innych gazetach:
Tygodniku £obeskim
i Tygodniku Pojezierza Drawskiego.

INNE
n Sprzedam tel. komórkowy Motorola L6 z kamer¹ i aparatem fotograficznym. Stan idealny, na gwarancji.
Cena 200 z³ do uzgodnienia. Tel.
665 559 922.
n Sprzedam wózek inwalidzki.
Cena do uzgodnienia. Tel. 512 754
510.
n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Sprzedam bardzo dobr¹ poniemieck¹ ceg³ê. Iloæ 2.000 sztuk. Mielenko Drawskie 55. Tel. 606 890 434.
n Kupiê grunty rolne. Tel. 692 883
670

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

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

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

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

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.

Region

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 Do wynajêcia pó³ domu na wsi - 2
pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 667
401 463.

Region

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 Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

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 Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

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 dom 200 mkw., pow.
dzia³ki 1400 mkw. lub 0,5 ha. Cena
do uzgodnienia. Tel. 501 398 221.
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

Region
Region

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

n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

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

Region

NIERUCHOMOCI

US£UGI

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

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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(SZCZECIN) Regaty i zloty
¿aglowców to tradycja i jednoczenie
¿ywa historia. Odbywaj¹ siê w Europie od kilkudziesiêciu lat. Sam pomys³ wycigów statków ¿aglowych
(skoro spotykamy siê, to mo¿e troszeczkê powalczymy) zrodzi³ siê w
Anglii na pocz¹tku lat 50. XX w.
Samo wspó³zawodnictwo nie jest
istot¹ tych spotkañ. Wielkie trudnoci
w prowadzeniu klasyfikacji, bo to
ró¿ne wielkoci i lata budowy. Tym
niemniej w³anie w ten sposób próbuje siê uratowaæ bia³e ptaki oceanów,
które ze wzglêdów ekonomicznych
zosta³y wyparte ze szlaków handlowych, pocz¹tkowo przez statki parowe, póniej spalinowe.
Pierwsze regaty rozegrano w 1956
r. pod patronatem ksiêcia Edynburga,
na trasie z angielskiego Torbay do Lizbony. Wystartowa³o w nich 21
¿aglowców. Sukces imprezy spowodowa³ przekszta³cenie komitetu organizacyjnego w The Sail Training Association (STA) - brytyjskie Stowarzyszenie Szkolenia pod ¯aglami. Tak te¿
narodzi³a siê idea sail training - edukacji m³odych ludzi na pok³adach statków ¿aglowych oraz regat i zlotów.
Kiedy w 1972 r. sponsorem imprezy
zosta³ producent szkockiej whisky z
wizerunkiem Cutty Sark - najpiêkniejszego i najszybszego klipra herbacianego XIX w., przyjê³a nazwê The
Cutty Sark Tall Ships Races. I tak ju¿
pozosta³o. Tradycja.
Regaty i zloty to wielkie wiêto
¿eglarzy, zw³aszcza m³odych, bo przepisy wymagaj¹, aby po³owa za³ogi by³a
w wieku 15-25 lat. Dla miêdzynarodowej braci otwieraj¹ siê miasta, a sportowe zmagania, marynarskie gry i zabawy, biesiady w pubach i na ulicach
wci¹gaj¹ tak¿e mieszkañców i turystów, którzy specjalnie przyje¿d¿aj¹ na
zloty. Bo jest to wyj¹tkowa okazja do
poznania tradycji, poczucia klimatu
pracy oraz ¿ycia na dawnych i wspó³czenie budowanych ¿aglowcach,
prze¿ywaj¹cych dzisiaj swój renesans.
A poczuæ wiatr w ¿aglach mo¿na
równie¿ piewaj¹c szanty, s³uchaj¹c
morskich opowieci czy ogl¹daj¹c parady ¿aglowców ¿egnaj¹cych gocinne porty.
Polski udzia³ w Cutty Sark - popularnie zwanych Operacj¹ ¯agiel,
zacz¹³ siê od zwyciêstwa Daru Pomorza w 1972 r. Dwa lata póniej, pierwszy raz w historii, gospodarzem zakoñczenia wycigów zosta³a Polska i Gdynia - macierzysty port ¿aglowca. Najwy¿sze trofeum regat - srebrn¹ statuetkê Cutty Sark, przyznawane za tworzenie klimatu dla miêdzynarodowego
porozumienia, zdoby³y polskie
¿aglowce: ORP Iskra w 1989 r. i
dziesiêæ lat póniej Pogoria. W latach 1994 i 2001 najszybszym wród
najwiêkszych by³ Dar M³odzie¿y.
Armada startuj¹ca w The Cutty Sark
Tall Ships Races goci³a jeszcze trzykrotnie w Polsce w latach 1992 i 2003
w Gdyni oraz w 2000 r. w Gdañsku.
W 2006 roku regaty The Tall Ships
Races wiêtowa³y 50 urodziny, a w
tym roku, po raz pierwszy w historii,
ich fina³ odby³ siê w Szczecinie. To
wielkie wyró¿nienie i wiêto. To
ogromna promocja miasta. To szansa

THE TALL SHIPS RACES

gazeta gryficka 15.08.2007 r.

¯aglowce uratowa³y Szczecin
na pokazanie kraju i regionu i oczywicie miejscowoci. To szansa zaistnienia produktów regionalnych. Jak z
tych za³o¿eñ wywi¹za³ siê Szczecin?
Na sam¹ imprezê do Szczecina
przyby³o oko³o 100 ró¿norakich
¿aglowców. By³y najwiêksze wspó³czenie barki. Swoj¹ obecnoci¹ zaszczyci³ SIEDOW (d³ugoæ 122 metry, powierzchnia o¿aglowania 4200
mkw., czyli o oko³o 150 mkw. wiêcej,
ni¿ powierzchnia boiska pi³karskiego), KRUZENSZTERN (d³ugoæ
114,5 m, powierzchnia o¿aglowania
3400 mkw. To w tej chwili dwa najwiêksze ¿aglowce wiata. Wiêc i
wzbudza³y, chyba, tak wynika³o z d³ugoci kolejek, najwiêksze zainteresowanie. W niedzielê dla turystów otwarty by³ tylko ten drugi. 1,5 godziny oczekiwania i jestemy na pok³adzie. Histo-

ria wali z ka¿dej szparki. ¯aglowiec z
1926 roku, pocz¹tkowo u¿ywany jako
transportowiec, przewozi³ chilijsk¹ saletrê i australijskie zbo¿e. Obecnie w
gestii Ministerstwa Rybo³ówstwa Rosji s³u¿y do szkolenia oficerów statków
rybackich. I chyba tyle co mo¿na powiedzieæ o tej jednostce. Spacer po pok³adzie. Wszystko wielkie i nieomal
niewyobra¿alne. A jednak p³ywa. Atmosfera zimna, szara. Taka nijakoæ.
Nastêpna wizyta, tutaj kolejka
oko³o 10 minut, na meksykañskim
trzymasztowym barku CUAUHTEMOC. Ju¿ przy podejciu na trap czuæ
jak¹ inn¹ atmosferê. Przy trapie, podobno przystojny, tak twierdzi³y kobiety, marynarz podaje d³oñ niewiastom u³atwiaj¹c wejcie na w¹sk¹ k³adkê. Na ¿aglowcu muzyka typowa dla
tych regionów wiata. Zapach kuchni
nieco dla nas egzotyczny. Marynarze
chêtnie pozuj¹cy do zdjêæ, chocia¿ po
tak d³ugim przebywaniu w morzu w towarzystwie mêskim przytulanie kobiet
to du¿e wyzwanie. Wszystko tak jako
zupe³nie inaczej ni¿ na radzieckim olbrzymie, chocia¿ bark CUAUHTEMOC do maluchów nie nale¿y. Ten
¿aglowiec to jednostka o d³ugoci 90,5
m oraz 2200 mkw. o¿aglowania. To
Meksykanie jako jedyni weszli do
Szczecina prezentuj¹c paradê rejow¹
za³ogi. Podczas p³yniêcia za³oga stoi
na rejach (drzewce prostopad³e do
masztów). To trzeba zobaczyæ. Maszty
maj¹ wysokoci oko³o 50 metrów. To
a¿ dech zapiera. I przygotowania Meksykanów do parady. Teraniejszoæ i

tradycja przeplata siê nierozerwalnie.
Biel mundurów i stroje Indian. Korzenie to podstawa kulturowa i nie mo¿na
o niej zapomnieæ ani siê wstydziæ. Na
ka¿dym kroku oklaski zgromadzonej
publicznoci. To widaæ, CUAUHTEMOC przyp³yn¹³ zaprezentowaæ kulturê swego kraju, to prawdziwy ambasador Meksyku. W tym miejscu serdeczne podziêkowania. Tak w³anie
powinno to wygl¹daæ. Meksykañska
¿yczliwoæ i gocinnoæ emanowa³a z
tych ludzi na ka¿dym kroku.
Rosyjski SIEDOW nieczynny
dla zwiedzaj¹cych. Wielkomocarstwowoæ zobowi¹zuje. Bez komentarzy. Chocia¿ zupe³nie inaczej zachowywali siê ¿eglarze przybyli do Szczecina na rosyjskiej fregacie SHTANDART. To wyj¹tkowa jednostka. Jej
pierwowzór zosta³ zbudowany w 1703
roku. Projektantem i
pierwszym kapitaSiedow
nem by³ sam Car
Piotr I. To pierwszy
okrêt wojenny z
prawdziwego zdarzenia, który sta³ siê
symbolem Sankt Petersburga. ¯aglowiec
zbudowano na podstawie dawnych planów w 1984. Jest
w³asnoci¹ fundacji i
dlatego zbierano na
nim dobrowolne datki. By³o na nim zaproszenie na kolejny zlot ¿aglowców
za dwa lata do Sankt Petersburga.
I kolejna sympatyczna wizyta; to
odwiedziny Malajskiej jednostki TUNAS SAMUDERA. Brygantyna zbudowana w 1989 roku, o d³ugoci 44 m
i powierzchni o¿aglowania 740 mkw.,
a wiêc nie wyró¿niaj¹ca siê w ¿aden
sposób wielkoci¹. Ale ju¿ sama historia, choæ nied³uga, jest wielce ciekawa.
¯aglowiec zbudowany w Anglii i przekazany w darze Malezji przez Królow¹
El¿bietê II. Pomimo, i¿ oficjalnie to
¿aglowiec marynarki wojennej, jest
szeroko udostêpniany szkoleniom malezyjskiej m³odzie¿y. Tutaj, jak przysta³o na po³udniowców, szczególnie
du¿o ciep³ych s³ów wypowiada³y kobiety. Inna egzotyczna kultura. Drobne gad¿ety dla odwiedzaj¹cych. Oni
przyp³ynêli, aby promowaæ swój kraj.
I to by³o widaæ na ka¿dym kroku. Promocja wiêta ¿agli, to w szczególnoci
CUAUHTEMOC i TUNAS SAMUDERA. Nie tylko ja by³em oczarowany tymi za³ogami, ich ciep³em i
spokojem emanuj¹cym z ka¿dego
miejsca na ¿aglowcu. To CUAUHTEMOC zaprezentowa³ nocne owietlenie. Te¿ widok nie do opisania. Jeszcze
raz serdeczne dziêki. To dziêki tym
prezentacjom poznalimy inne kultury
i zwyczaje. A to jedno z g³ównych za³o¿eñ imprezy.
Ró¿norodnoæ ¿aglowców, nie tylko ze wzglêdu na typ o¿aglowania, lata
budowy czy kraju pochodzenia, w
¿aden sposób nie pozwala na chocia¿by skrótowe przedstawienie wszyst-

kich. Jak ju¿ wspomnia³em by³y barki. Te najwiêksze czteromasztowe i
mniejsze trzymasztowe. By³y fregaty
trzymasztowe, brygi, barkentyny,
brygantyny, szkunery gaflowe i
sztakslowe. By³y ¿aglowce stare i
nowe. By³y z zielonymi ¿aglami, by³y
domy pod ¿aglami. Ca³y przekrój stylów i form. Piêkne ¿aglowce z nawisami dziobowymi i rufowymi. Prawdziwe wiêto ¿agli.
Jednak nie sposób nie zauwa¿yæ w
tym wszystkim, ¿e Szczecin nie by³ i
nie jest miastem morskim, do jakiego
w reklamach aspiruje. Mo¿e z³em tego
zlotu jest to, ¿e wielu ludzi dowiedzia³o siê, i¿ ze Szczecina do morza jest
ponad sto kilometrów. Brak powiewu
bryzy morskiej, to co zapewnia Gdynia
na Skwerze Kociuszki. Szczecin nie
mo¿e pochwaliæ siê nawet ¿adnym sta³ym elementem marynistycznym na
Wa³ach Chrobrego. Nie ma ¿adnego
produktu regionalnego, oczywicie
nie licz¹c wszechobecnego piwa.
£atwiej by³o kupiæ piwo ni¿ napój
ch³odz¹cy. Jak okaza³o siê, nasz¹ narodow¹ potraw¹ jest hamburger i ciep³y
pies z frytkami. Nie wiem czy ¿eglarze schodz¹cy na l¹d w jakikolwiek
sposób wiedzieli, ¿e s¹ na Polskiej Ziemi. Chyba tylko po jêzyku. Bo nawet z
g³oników na Wa³ach przez ca³y czas
lecia³a jaka ³upanka, a przecie¿ czo³owy polski szantmen Jerzy Porêbski jest
ze Szczecina. Chocia¿ to taka Polska
przekora, bo najwiêksza impreza szantowa odbywa siê w Krakowie. Brakowa³o tej atmosfery poza ¿aglowcami.
Brakowa³o symbolu zlotu, poza piwem, wszechobecnym wdzieraj¹cym
siê wszelkimi sposobami. I jeszcze jedno - to £asztownia. Miejsce starego
portu. I jedyne co mo¿na powiedzieæ to
- starego. W ¿aden sposób nie przypominaj¹ce, nie pretenduj¹ce do miana
centrum tak wielkiego wiêta ¿eglarskiego. Popiesznie pozbijane podesty. Deski fruwaj¹ce, pan z siekier¹
przybijaj¹cy to co oderwane. Id¹c nie
patrzy³o siê na ¿aglowce tylko na podskakuj¹ce deski. Sypi¹ce siê mury starych magazynów, poprzykrywane banerami. Ot, taka Polska rzeczywistoæ.
SIEDOW postawiony z boku, gdzie
trzeba dojæ po piachu w tumanach
kurzu, obok rycz¹cego namiotu.
Szczególnie przykre, bo obok SIEDOWA sta³ klasyczny wycieczkowiec z oko³o tysi¹cem wczasowiczów.
Wiêc je¿eli poczta pantoflowa doniesie, ¿e obietnice i foldery nijak maj¹ siê
do rzeczywistoci, to antyreklama gotowa. I chocia¿ przy wejciu na £asztowniê by³a scena szantowa, to w
¿aden sposób nie zakry³a brudu, prowizorycznych zejæ na pomosty pontonowe, ohydnych wojskowych maskowañ. Szkoda, ¿e ochrona nie zajê³a siê
sprz¹taniem tego, co jej pod nogami
le¿a³o. Dobrze, ¿e by³y ¿aglowce, one
da³y klimat. ¯aglowce swym piêknem
uratowa³y Szczecin. Nawet Pan Prezydent Szczecina pokazywa³ siê na
masztach, a nie na szczeciñskiej ziemi.

Zbigniew Solecki

SPORT
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Oldboje Sparty
lepsi od berliñczyków
Jerzy Gitalewicz
W 1985 roku, dziêki panom Janowi Sadowskiemu, Januszowi Sowiñskiemu i Ryszardowi Winiewskiemu do Gryfic sprowadzono dru¿ynê pi³karsk¹ Concordiê z Berlina,
wówczas jeszcze zachodniego, na
mecz z oldbojami Sparty. Klub niemiecki gra³ w II lidze. Sparta gra³a
w finale Pucharu Kuriera z Arkoni¹
Szczecin. Sparta gra³a w tamtym
czasie w sk³adzie: Jan Ma³kowski,
Ryszard Kurkiewicz, Andrzej Kurkiewicz, Henryk Modliñski, Józef
Wigurski, Tadeusz Filipiak, Edward
Sulwiñski, Janusz Sowiñski (graj¹cy trener), Ryszard Likun, S³awomir
Borowski, Janusz Polubiec, W³odzimierz Parol i Jerzy Gitalewicz.

Mecz rozpocz¹³ siê przy piêknej
pogodzie. Niemcy co chwila atakowali przedpole Sparty. Po jakim
czasie zauwa¿ylimy, ¿e nie taki
diabe³ straszny, jak go maluj¹ i teraz my zaczynalimy wyprawiaæ siê
pod bramkê goci. U nas wzorowo
gra³a obrona, która zastosowa³a
krótkie krycie i Niemcy nie mogli
rozwin¹æ gry skrzyd³ami, aby nas
rozci¹gn¹æ i u¿yæ swojego atutu 
szybkoci. Przecie¿ byli od nas
m³odsi o prawie po³owê lat.
W 41 minucie Rysiu Likun spod
samej chor¹giewki piêknie zacentrowa³, a ja takich miêkkich centr nie
marnujê. Pi³ka lecia³a na liniê pola
karnego, czyli 16 metr; w pe³nym
biegu wyskoczy³em i uderzy³em pi³kê g³ow¹, która wpad³a w okienko
bramki Niemców.

Sparta wygra³a
w dziesi¹tkê

SPARTA Gryfice  HUTNIK Szczecin 3:1 (0:1)

Nic nie zapowiada³o
tak dramatycznego
przebiegu meczu,
jaki rozegra³a Sparta
z Hutnikiem w drugiej kolejce V ligi.
I tak szczêliwego
jego zakoñczenia.
Zaczê³o siê le dal gryficzan,
gdy ju¿ po kwadransie gry Mariusz
D¹browski zobaczy³ czerwon¹
kartkê za komentarze i niesportowe gesty. Sêdzia by³ chyba zbyt surowy, ale sta³o siê, i od tej pory
Sparta gra dziesi¹tk¹ zawodników. Drugi dramatyczny moment
nast¹pi³ po drugim kwadransie
gdy, gdy Hutnik wykorzystuj¹c
przewagê w polu strzeli³ gola. 0:1
do szatni i gra w dziesiêciu nie
napawa³a optymizmem, co do
koñcowego rezultatu mecz. W tym
momencie mo¿emy zobaczyæ,
czym jest psychologia w sporcie.
Sparta w szatni zmobilizowa³a siê,
Hutnik za wczenie uwierzy³, ¿e

mecz ju¿ wygra³ i zapewne zastanawiano siê w szatni  iloma ju¿
tylko bramkami.
Ambitnie graj¹cy gryficzanie w
70 min. strzelaj¹ gola na 1:1. Bramkê zdobywa Przemys³aw D¹browski. I to jest prze³om w meczu. Sparta zaczyna atakowaæ spychaj¹c Hutnika do obrony. W 82 min. Mariusz
Remplewicz ustawia pi³kê do rzutu
wolnego. Strzela w okienko i euforia na stadionie 2:1. Gra zaostrza siê,
jest du¿o fauli po jednej i po drugiej
stronie, wiêc sêdzia dolicza minuty.
Jednak to Hutnik pope³nia faul na
wagê bramki, fauluj¹c w swoim polu
karnym. Andrzej Paruch strzela pod
poprzeczkê nie daj¹c szans bramkarzowi goci.
Zas³u¿one zwyciêstwo Sparty,
która pomimo gry w dziesi¹tkê okaza³a siê silniejsza psychicznie i bardziej zdeterminowana, by ten mecz
wygraæ.
Juniorzy tak¿e pokonali swoich
rówieników 4:1, a gole zdobyli
S³awomir Grzybowski z rzutu karnego, dwie Mateusz witniewski i
Maciej Wylociñski. Wczoraj Sparta
gra³a w Lipianach, a w sobotê bêdzie
podejmowaæ Pomorzanina Nowogard. Mecz o godz. 18.00.
(r)

Po przerwie Niemcy narzucaj¹
mocne tempo i spychaj¹ nas do
obrony. Raz po raz zatrudniaj¹ naszego bramkarza. W 70 min. ich
napastnik przechodzi przez nasz¹
obronê i strzela wyrównuj¹c¹ bramkê. Ale my szybko odpowiadamy;
dziesiêæ minut póniej przed polem
karnym pi³kê dosta³ W³odek Parol,
mocno strzeli³ i pi³ka wpad³a do siatki. Po 10 minutach sêdzia odgwizda³
koniec meczu zwyciêstwo Sparty 2:1.
Niemcy nie mogli pogodziæ siê z
przegran¹. Chcieli dodatkowo
strzelaæ po piêæ jedenastek. Zgodzilimy siê. Mnie przypad³ pierwszy
strza³. Zamarkowa³em uderzenie w
lewy róg i wyczeka³em wystarczaj¹co d³ugo, by zobaczyæ, ¿e bramkarz
rzuci³ siê w tê stronê, a ja spokojnie
pos³a³em pi³kê w drugi róg bramki.

Klasa okrêgowa

Zorza Dobrzany - Mewa Resko
1:2, Promieñ Mosty - Vielgovia
Szczecin 1:2, Radovia Radowo Ma³e
- Wicher Brojce 3:3, Sarmata Dobra GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. 2:2,
Iskierka mierdnica - Jantar Dziwnów
3:0, Fagus Ko³bacz - wiatowid
£obez 4:1, Korona Stuchowo - D¹brovia Stara D¹browa 0:2, Sparta Wêgorzyno - Masovia Maszewo 5:0.
1. Sparta Wêgorzyno
6 8-0
2. Iskierka mierdnica
6 5-1
3. GOK Ehrle Polska Dobra S. 4 5-2
4. Sarmata Dobra
4 5-2
5. Mewa Resko
4 5-4
6. Vielgovia Szczecin
4 5-4
7. D¹brovia Stara D¹browa 3 2-3
8. Fagus Ko³bacz
3 4-4
9. Promieñ Mosty
3 2-2
10. Korona Stuchowo
3 1-2
11. Jantar Dziwnów
3 1-3
12. Radovia Radowo Ma³e
1 3-4
13. Wicher Brojce
1 3-6
14. Zorza Dobrzany
0 1-3
15. wiatowid £obez
0 2-6
16. Masovia Maszewo
0 0-6

W rzutach karnych wygralimy 4:1,
tak ¿e nie uda³ siê Niemcom rewan¿
w jedenastkach.
Na przyjêciu w nieistniej¹cej ju¿
restauracji Pod wozem w spo¿ywaniu naszej okowity stra¿ackiej
te¿ bylimy lepsi, tak wiêc zwyciêstwo by³o pe³ne.
Niemcy mieli zaprosiæ nas na
rewan¿ do Berlina, ale nie dotrzymali obietnicy. Widzê, ¿e Niemcy
tak jak Rosjanie nie lubi¹ przegrywaæ. Po wizycie berliñczyków pozosta³y mi buty Adidasa, zegarek
elektronowy i mi³e wspomnienie,
jak Niemcy padli na kolana przed
Spart¹ w Gryficach.
Pozdrawiam wszystkich kibiców Sparty  uczestnik tego piêknego pojedynku
Jerzy Gitalewicz.

V liga

Arkonia Szczecin - GKS Mierzyn 0:3, Vineta Wolin - Pomorzanin Nowogard 4:0, Polonia P³oty Stal Lipiany 6:2, Kluczevia Stargard - wit Szczecin 2:1, Orze³
Trzciñsko-Zdrój - Odra Chojna 3:1,
Mieszko Mieszkowice - K³os Pe³czyce 0:1, KP Police II - Piast Chociwel 1:0, Sparta Gryfice - Hutnik
EKO TRAS Szczecin 3:1.
1. Vineta Wolin
2. GKS Mierzyn
3. KP Police II
4. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
5. Sparta Gryfice
6. Hutnik EKO TRAS Szcz.
7. Odra Chojna
8. wit Szczecin
9. Kluczevia Stargard
10. K³os Pe³czyce
11. Polonia P³oty
12. Piast Chociwel
13. Mieszko Mieszkowice
14. Arkonia Szczecin
15. Stal Lipiany
16. Pomorzanin Nowogard

6 6-0
6 6-1
6 3-1
4 4-2
4 3-1
3 4-3
3 3-3
3 4-4
3 2-3
3 3-3
3 6-5
1 1-2
1 0-1
0 1-5
0 2-8
0 1-7

GRANIE W PLANIE
Pary wczorajszych meczów rodowych V ligi: Piast Chociwel - Arkonia
Szczecin, Odra Chojna - KP Police II, wit Szczecin - Orze³ Trzciñsko-Zdrój,
Mieszko Mieszkowice - Kluczevia Stargard, K³os Pe³czyce - Hutnik EKO TRAS
Szczecin, Stal Lipiany - Sparta Gryfice, Pomorzanin Nowogard - Polonia P³oty,
GKS Mierzyn - Vineta Wolin.
18 sierpieñ- sobota
13:30 Arkonia Szczecin - Vineta Wolin
15:00 Polonia P³oty - GKS Mierzyn
17:00 Kluczevia Stargard - Hutnik EKO TRAS Szczecin
17:00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój - Mieszko Mieszkowice
19 sierpieñ - niedziela
16:00 Piast Chociwel - Odra Chojna
17:00 K³os Pe³czyce - Stal Lipiany
18:00 Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard
18:00 KP Police II - wit Szczecin
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Zawody strzeleckie

Dnia 7.08.2007 r.
odby³y siê ostatnie
w tym roku zawody
strzeleckie w Orodku Wypoczynkowym
Komandor
w Pogorzelicy.

Tym razem startowa³o 125
uczestników kolonii letnich. Tak
jak w poprzednich zawodach strzelano z karabinków pneumatycznych
z lunetami do urz¹dzeñ biathlonowych (eliminacje) oraz fina³ do
tarcz piercieniowych. Poziom tych
zawodów by³ najwy¿szy z dotychczas rozegranych, gdy¿ do fina³u zakwalifikowa³o siê a¿ 51 zawodników.
A oto najlepsza 10-tka:
1. Natalia Marczuk
Lubin 48/50 pkt.
2. Mateusz Waligóra
G³ogów 46 pkt.
3. Andy Staniek
Zielona Góra 46 pkt.
4. Sylwana Tylczak
Nowogród Bobrzañski 46 pkt.
5. Karolina Silska
Zielona Góra 46 pkt.
6. Daria Kolarek
Zielona Góra 45 pkt.
7. Monika Renc
Zielona Góra 45 pkt.

8. Marcin Pyra
Lubin 45 pkt.
9. Dawid Dymek
Lubin 45 pkt.
10. Andrzej Fijo³
Polkowice 45 pkt.
Przy jednakowych wynikach kolejnoæ zajêtych miejsc by³a ustalona na podstawie centralnych 10-tek.
I tym razem najlepsi zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi oraz
dyplomami.
Puchar Prezesa Miejskiego Klubu Strzelectwa Sportowego Baszta Gryfice otrzyma³a najlepsza zawodniczka zawodów Natalia Marczuk z Lubina. Podobnie jak poprzednio i tym razem nagrody ufundowali: Zak³ad Mechaniki Pojazdowej w Rzêskowie  Andrzej Poniak, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe BUDO  TIM w Gryficach  El¿bieta Torcha³a oraz
MKSS Baszta Gryfice.
W tym miejscu kierownictwo
Orodka Wypoczynkowego Komandor w Pogorzelicy sk³ada serdeczne podziêkowania w/w fundatorem nagród. Wszystkie zawody
sprawnie i bez protestów przeprowadzili dzia³acze i zawodnicy
MKSS Baszta Gryfice: Marcin i
Piotr Torcha³a, Micha³ Siniarski,
Tomasz Zingier, Ryszard Bogucki,
Janusz Trojanowski.
Sekretarz MKSS Baszta Gryfice
Janusz Trojanowski

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 31 lipca 2007 r. sygn.
akt VI K 431/07 WYMIERZY£

Grzegorzowi Szyp³owskiemu

karê grzywny w wysokoci 30 stawek dziennych przy przyjêciu,
¿e jedna stawka dzienna wynosi 20,00 z³ orzek³ zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym
na okres 1 roku; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w Gazecie Gryfickiej za czyn z art. 178 par.
2 kk polegaj¹cy na tym, w dniu 08 maja 2007 r. o godz. 03.30 w Gryficach na ul. Kociuszki na drodze publicznej kierowa³ rowerem bêd¹c
w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol
prowadz¹cy do stê¿enia 0,87 mg/l.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 30 lipca 2007 r. sygn.
akt VI K 452/07 wymierzy³

Sylwestrowi Skiba

karê grzywny w wysokoci 50 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e
jedna stawka dzienna wynosi 20,00 z³ orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres
2 lat; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w Gazecie Gryfickiej; za czyn z art. 178 par. 2 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 08 maja 2007 r. w Gryficach na ul. Kociuszki
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,91
mh/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Konkurs fotograficzny

OBLICZA WIARY
- KOCIO£Y I KOCIÓ£KI

1. Konkurs odbêdzie siê w ramach VI wiêta Ottona z Bambergu, które
przypada w dniach 14-15 wrzenia 2007 r.
2. Celem Konkursu jest zainspirowanie m³odzie¿y i doros³ych do
poszukiwañ artystycznych, aktywizowanie ró¿nych pokoleñ do twórczego
wspó³dzia³ania, a równie¿ udokumentowanie przejawów ¿ycia religijnego
oraz chrzecijañskich wyznañ w regionach Polski. Bardzo istotn¹ rolê
odgrywa promowanie postawy tolerancji wyznaniowej i narodowej wobec
mieszkañców regionu, w którym mieszkamy.
3. Tematem prac mog¹ byæ obrazy kocio³ów, obiektów sakralnych,
koció³ków i kapliczek.
4. Warunkiem udzia³u w Konkursie jest nades³anie na adres Organizatora, w terminie do dnia 5 wrzenia 2007r. prac fotograficznych min.18 x
24 o treci religijnej.
Na kopercie nale¿y umieciæ dopisek OBLICZA WIARY ,a do pracy
do³¹czyæ dane autora: IMIÊ, NAZWISKO, WIEK, ADRES I NUMER
KONTAKTOWY oraz informacje, czy po 30 padziernika organizator ma
odes³aæ prace uczestnikowi.
5. Jeden autor mo¿e nades³aæ, albo przekazaæ osobicie max.3 fotografie.
6. Jury, powo³ane przez Organizatora, dokona oceny nades³anych prac
w terminie do 12 wrzenia br. Konkurs zostanie rozstrzygniêty w trzech
kategoriach wiekowych: 13-15 lat, 16-19 lat, doroli.
7. Wrêczenie nagród nast¹pi 14 wrzenia 2007 r o godz. 18.00 w Trzebiatowskim Pa³acu. Prace bior¹ce udzia³ w konkursie zostan¹ wyeksponowane na wystawie w Trzebiatowskim Orodku Kultury.
8. Uwagi organizacyjne:
a) prace nagrodzone przechodz¹ na w³asnoæ Organizatora.
b) prace nie nagrodzone po wystawie mog¹ byæ zwrócone autorom do
dnia 30 padziernika ( o odes³aniu prac uczestnikowi nale¿y poinformowaæ
organizatora. Po okrelonym terminie prace przechodz¹ na w³asnoæ Trzebiatowskiego Orodka Kultury.
c) prace powinny byæ przes³ane w twardych opakowaniach, uniemo¿liwiaj¹cych ich zniszczenie,
Prace zwiniête w rulon lub zniszczone podczas przesy³ki nie bêd¹
oceniane przez komisjê.
9. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii.
Trzebiatowski Orodek Kultury
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KARALNE GROBY

NAPROMILOWANI

6 sierpnia 2007 r. zatrzymano 1
nietrzewego rowerzystê i 1 nietrzewego kieruj¹cego samochodem osobowym.

W£AMALI SIÊ
I UKRADLI

(MRZE¯YNO) 6 sierpnia zatrzymano zatrzymano Dawida K.,
lat 18 i Piotra K., lat 26, mieszkañców powiatu gryfickiego, którzy
w³amali sie do pawilonu handlowego sk¹d zabrali w celu przyw³aszczenia pióra marki Parker oraz modele statków. Straty 1000 z³ poniós³
Józef W.

WANDAL

(P£OTY) 6 sierpnia zatrzymano
Bartosza W., lat 16, mieszkañca powiatu gryfickiego, który powybija³
szyby w drzwiach wejciowych Szko³y Podstawowej nr 2. Straty 2 500 z³.

KRADZIE¯ APARATU
FOTOGRAFICZNEGO

(NIECHORZE) 8 sierpnia
2007 zatrzymano Marzenê S.,
mieszkankê Gorzowa Wielkopolskiego, która przyw³aszczy³a aparat
cyfrowy. Straty 1518 z³ poniós³ Stanis³aw M.

ZNISZCZY£ LOGO DYSKOTEKI

(NIECHORZE) 8 sierpnia zatrzymano Marcina D., lat 27, mieszkañca Krakowa, który przy u¿yciu
nieustalonego przedmiotu dokona³
zniszczenia logo z nazw¹ dyskoteki.
Straty 1500 z³ poniós³ Piotr £.

(TRZEBIATÓW) 8 sierpnia zatrzymano Marka W., lat 32, mieszkañca powiatu gryfickiego, który wypowiada³ groby karalne do Wandy £.

POSIADALI NARKOTYKI

(REWAL) 8 sierpnia zatrzymano Krzysztofa D., lat 19, mieszkañca Warszawy, który posiada³ przy
sobie rodki narkotyczne w postaci
marihuany.
(POBIEROWO) 8 sierpnia zatrzymano Jakuba P., lat 23, powiatu
gryfickiego, który posiada³ przy
sobie rodki narkotyczne.

KOMÓRKOWIEC

(GRYFICE) 9 sierpnia zatrzymano Dariusza M., lat 36, mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego. Straty 300 z³ ponios³a Jolanta K.

NAPAD Z NO¯EM
W RÊKU

(P£OTY) 9 sierpnia zatrzymano
Sebastiana B., lat 31, mieszkañca powiatu gryfickiego, który przy u¿yciu
no¿a dokona³ uszkodzenia przedniej
maski samochodu marki Opel, ponadto dokona³ uszkodzenia cia³a Andrzeja M. Sprawca zosta³ tymczasowo
aresztowany na okres 3 miesiêcy.

WAKACJE Z MARYH¥

(POBIEROWO) 11 sierpnia zatrzymano Dawida G., lat 24, mieszkañca Szczecina, który posiada³ przy
sobie oko³o 1 grama marihuany.
(PUSTKOWO) 12 sierpnia w
Pustkowiu zatrzymano Rafa³a K.,
lat 34, który posiada³ przy sobie
rodki narkotyczne oko³o 2 gram w
postaci marihuany.

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!

08.08.2007r.
Godz.10:23, Pobierowo, ul.
Mickiewicza  uprz¹tniêcie jezdni
po kolizji drogowej. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z OSP Pobierowo.
09.08.2007r.
Godz. 12:10, P³oty, ul. I Armii
Wojska Polskiego  wypadek samochodowy.
Samochód osobowy Toyota na
³uku drogi z nieustalonych przyczyn
zjecha³a na przeciwny pas ruchu w
nastêpstwie czego zderzy³a siê czo³owo z ci¹gnikiem siod³owym z naczep¹. W wyniku zderzenia obra¿enia odniós³ kierowca Toyoty. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomoc w
wydostaniu siê kierowcy z rozbitego pojazdu przy u¿yciu podrêcznego sprzêtu burz¹cego, przetransportowanie poszkodowanego w raz ze
s³u¿bami medycznymi do karetki
pogotowia ratunkowego, od³¹czeniu zasilania elektrycznego w rozbitych pojazdach, kierowaniu ruchem
i uprz¹tniêciu miejsca akcji po zakoñczeniu dzia³añ. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z OSP P³oty oraz PSP Gryfice.
10.08.2007r.
W dniu 10.08.2007r. jednostki
PSP oraz OSP wyje¿d¿a³y 11 razy
do zdarzeñ maj¹cych zwi¹zek z
silnymi opadami atmosferycznymi
na terenie powiatu gryfickiego:
Godz.:19:10, Lubiñ zalana stodo³a ze zbo¿em  zastêp z PSP Gryfice.
Godz:19:10, Brojce ul. Wrzosowa  zalana posesja oraz gara¿ 
zastêp z OSP Brojce.
Godz:19:15, Górzyca  zalana
stodo³a ze zbo¿em  zastêp z OSP
Górzyca.
Godz: 19:40, Natolewice zalana obora ze zwierzêtami - zastêp z
OSP Natolewice.
Godz: 19:45, Brojce ul. D³uga
 zalana obora ze zwierzêtami - zastêp z OSP Gryfice oraz Brojce.
Godz : 20:10, Górzyca  zalana
chlewnia - zastêp z OSP Górzyca.
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Godz. 20:50, Rewal, ul. Dworcowa  zalane pole namiotowe oraz
droga  zastêp z OSP Niechorze
oraz Pobierowo.
Godz. 21:35, Pobierowo, ul
Moniuszki  zalane pole namiotowe- zastêp z OSP Pobierowo.
Godz. 21:35, Brojce, ul. D³uga 
zalana obora oraz droga - zastêp z
OSP Kie³pino.
Godz 22:10, Rewal, ul. Kamieñska  zalana ulica  zastêp z PSP
Gryfice.
Godz: 22:20, Wyszobór  konar
drzewa oraz betonowa p³yta na drodze zastêp z PSP Gryfice.
11.08.2007 r.
Godz. 08:30, droga Gryfice 
P³oty  wypadek samochodowy.
Z powodu nie zachowania zasad
bezpieczeñstwa podczas manewru
wyprzedzania dosz³o do zderzenia
czo³owego sam. VW POLO z nadje¿d¿aj¹cym z przeciwka sam. marki TOYOTA AVENSIS. W wyniku
zderzenia pojazdów zosta³y ranne
cztery osoby w tym trzy w stanie
bardzo ciê¿kim i jedna osoba w stanie ciê¿kim. Po udzieleniu pomocy
medycznej przez lekarza pogotowia
ratunkowego osoby poszkodowane
odwieziono do szpitala w Gryficach. Dzia³ania stra¿y polega³y na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
od³¹czeniu akumulatorów, kierowaniu ruchem oraz pomocy przy
transporcie rannych. W akcji bra³
udzia³ zastêp z PSP Gryfice.
13.08.2007 r.
Godz.01:22, Gryfice, ul. Fabryczna  po¿ar mieci. W zdarzeniu bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice.
Godz.19:40, Rewal, ul.Ró¿ana
 po¿ar w domku kempingowym.
Po¿ar ugaszono przed przybyciem
Stra¿y Po¿arnej na miejsce zdarzenia. Stra¿ Po¿arna zabezpieczy³a
miejsce zdarzenia, wynios³a nadpalone rzeczy na zewn¹trz i sprawdzi³a miejsce po¿aru.W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP Niechorze.

REKLAMA
W
GAZECIE GRYFICKIEJ
Tel. 091 384 71 53 Kom. 504 042 532
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KRZY¯ÓWKA 33

Dofinansowanie
do mundurków do 4 wrzenia

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Gazety Gryfickiej
Poprawne rozwi¹zania krzy¿ówki nale¿y przysy³aæ
na adres redakcji: Gryfice ul. Wa³owa 8/7.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 31 brzmia³o:
Czas robi swoje, a ty?.
Nagrodê wylosowa³a pani Jadwiga Kordowicz z Gryfic
Gratulujemy.

(POWIAT) Wnioski o dofinansowanie do zakupu mundurków szkolnych mo¿na sk³adaæ
jeszcze do 4 wrzenia. Termin ten
wyd³u¿y³ zachodniopomorski kurator owiaty. O dofinansowanie
do mundurków szkolnych mog¹
staraæ siê rodzice, w których ro-

dzinach dochód na jedn¹ osobê nie
przekracza 351 z³ na osobê. Do
tego czasu sk³adaæ mo¿na równie¿
wnioski o dofinansowanie podrêczników szkolnych. Wartoæ dofinansowania mieci siê miêdzy 70
a 170 z³. Dofinansowanie do mundurku wynosi 50 z³.
(r)

Dy¿ury w redakcji;
Gryfice, ul. Wa³owa 8/7
(wejcie od muru obronnego)

Poniedzia³ki i wtorki
w godz 13.00 - 16.00

