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Wyniki naboru do pracy w urzêdzie miejskim

Katarzyna Chaœ
w ksiêgowoœci

List do redakcji

W wyniku ogłoszonego naboru do
urzędu miejskiego na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej,
po wstępnej selekcji zakwalifikowali
się następujący kandydaci spełniający
wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Katarzyna Chaś z Trzygłowia,
Izabela Misiejuk i Elżbieta Ratajczak z
Gryfic oraz Aneta Siwiec-Czusz z Modlimowa.
Jak się dowiedzieliśmy, w urzędzie
zatrudniona została Katarzyna Chaś
zamieszkała w Trzygłowie. W uzasadnieniu do tej decyzji podano: „Pani
Katarzyna Chaś jest kandydatką spełniającą wymogi formalne przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień z zakresu zasad rachunkowości i
planu kont dla prowadzenia ewidencji
podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorial-

nego, znajomość przepisów o podatkach i opłatach lokalnych oraz kodeksu
postępowania administracyjnego uzyskując najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na tej
podstawie ustalono, że Pani Chaś wykazała się najlepszym przygotowaniem
merytorycznym. Kandydatka jest osobą
komunikatywną i swobodnie wyrażającą myśli”.
(r)

SPROSTOWANIE
Do artykułu: „Pierwszy ranny, którego przenosiłyśmy do
szpitala, był Niemcem. Przeżył”,
który publikowaliśmy w ostatnim wydaniu Gazety wkradł się
błąd. Pani Domin ma na imię
Adela, a nie Aniela.
Za pomyłkę przepraszamy.

Noc w Muzeum
W pogodny wieczór, 17 sierpnia
2007 roku, trzebiatowski Pałac nad
Młynówką stał się miejscem oryginalnej imprezy pod tajemniczą nazwą
,,Noc w Muzeum”. Kierując się wielkim zainteresowaniem turystów zbiorami Izby Regionalnej, pracownicy
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
postanowili w niecodzienny sposób
zaprezentować szerokiej publiczności wystawy i ekspozycje znajdujące
się w Pałacu.
Ten sposób propagowania kultury i
regionalnych tradycji zyskuje na coraz
większej popularności, zarówno ze
względu na odmienną porę otwarcia
placówek muzealnych (zazwyczaj późnym wieczorem lub nocą), jak i ze
względu na nie pobieranie opłat za
zwiedzanie. Sposób ten znakomicie
sprawdził się również w Trzebiatowie.
Ku naszemu zaskoczeniu (impreza tego
typu była organizowana po raz pierwszy), Pałac odwiedziło mnóstwo osób.
Zwiedzający zapoznali się ze zbiorami eksponowanymi w Izbie Chłopskiej, Saloniku Mieszczańskim, wystawami: ,,Średniowieczna moda na Pomorzu”, ,,Polacy i Niemcy przeciwko
komunistycznej dyktaturze” oraz ,,W
świecie lalek”. W blasku świec i dys-

Do czego ta Brama?

Cyrk miał przyjechać,
nie przyjechał, ale i tak cyrkowy występ obejrzałem w
gryfickiej telewizji kablowej. Cyrk zwykle cieszy,
mnie nie ucieszył. Bo co to
ma znaczyć, to przekazanie
kluczy od wyremontowanej
Kamiennej Bramy dyr. TBS?
Na jakiej podstawie prawnej burmistrz Gryfic przekazał „bramkę” w zarząd TBS? Od kiedy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zyskuje prawo do
dysponowania gminnym mieniem? Samo wystąpienie burmistrza na uroczystym otwarciu
było poniżej cyrkowej sztuki, bo
przecież to on, we własnej osobie
i własnymi słowy powiedział, że
jeszcze nie wie, co w Bramie Kamiennej będzie. To po co z kasy
gminy wydał na wyposażenie w
tapczany, telewizory, ciężkie fotele itd. około miliona złotych? A
dziś w kablówce mówi, że nie

wie, co będzie – może hotelik czy
jakiś pensjonat! Możliwe też, że
jakiś Dom Pracy Twórczej! Jakiej
pracy? Twórczej? Czyżby nie wiedział, że domy pracy twórczej zwykle stoją na uboczu, ukryte w zieleni
albo zielsku, ale zawsze z dala od
miejskiego zgiełku! Mówienie o
domu pracy twórczej w „bramce” z
przejeżdżającymi obok niej samochodami zakrawa na kpiny z mieszkańców.
Czas przedwyborczych harców
dawno za nami i czas skończyć z
ogłupianiem społeczeństwa. W minioną środę byłem z kolegą przy
„bramce”, chcieliśmy wynająć dwa
pokoje na jedną dobę, choć nas interesował jedynie dwugodzinny tam
pobyt z koleżankami. Z przykrością
stwierdziliśmy, że wszystko było
zamknięte. Pewnie klucze wróciły
do szefa firmy remontującej „bramę”. Być może burmistrz nadal
ustala, co w „bramce” ma być i po
ustaleniu ponownie obejrzymy w
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kablówce uroczyste otwarcie z
przecięciem złotej wstęgi, gdzie
prominentni panowie sprzeczają
się, który z nich ważniejszy i jako
przedostatni przetnie cenną, bo
złotą, wstęgę. Tak na marginesie,
czy zespół, który „zaszczycił’
swoim występem festyn Ziemi
Gryfickiej, a który nocował w
„bramce” i zdemolował dwa pomieszczenia poniesie jakąś karę i
szkody wyrówna? Czy też koszt
naprawy demolki poniesie gminna
kasa? Czy pani, jak z reportażu
kablówki wynikało, zatrudniona
na pełnym etacie w Bramie ma
obowiązek bycia w niej fizycznie,
czy tylko werbalnie? Czy ma obowiązek udzielania informacji turystycznych dotyczących miasta i
gminy? Czy też dostaje wynagrodzenie tylko za to, że nie wie, kto
ma klucze od Bramy Kamiennej?
Dobrze byłoby żeby redakcja znalazła odpowiedzi na zadane pytania.
Czytelnik

Dy¿ury w redakcji; Gryfice, ul. Wa³owa 8/7
Poniedzia³ki i wtorki w godz 13.00 - 16.00
(wejœcie od strony muru obronnego)

kretnym podświetleniu, pałacowe wnętrza przedstawiały się dostojnie i tajemniczo. Przy lampce wina, pajdzie chleba ze smalcem i wybornym bigosie
goście mogli odpocząć w Letniej Kawiarence. Ok. godziny 23.00 światła
zgasły, a niepokojąca muzyka zdradziła
przybycie oczekiwanego gościa, Białej
Damy, czyli ducha księżnej Marii Anny
Wirtemberskiej, która często odwiedza
pałacowe sale.
W długiej białej sukni, z lichtarzem
w ręku, sunęła od strony dziedzińca, by
zajrzeć do wnętrza swej dawnej rezydencji. Po chwili znikła, a tuż po tym
pojawiła się u szczytu schodów, subtelnie schodząc ku oczekującym jej nadejścia widzom. Tłumnie zgromadzona
publiczność była pod nie lada wrażeniem, bowiem Biała Dama była prawie
na wyciągnięcie ręki. ,,Noc w Muzeum” spełniła swe zadanie, o czym
przekonały nas opinie zwiedzających,
więc i to spotkanie na stałe wpisze się w
kalendarz imprez organizowanych
przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury.
Piotr Żak
Podziękowania
Trzebiatowski Ośrodek Kultury
serdecznie dziękuje za bezinteresowne
zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu ,,Nocy w Muzeum” Paniom Katarzynie i Natalii Tomaszewskim, które z
aktorskim zacięciem wcieliły się postać
Białej Damy.
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Ciekawe, czy ktoœ wie?
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nak na to, że budowa krytego basenu pływackiego przy ul. Sienkiewicza zmusi władze do modernizacji
ich ulicy i chodników. Teraz oczekują udrożnienia studzienek odwadniających na całej ulicy Pomorskiej.
(r)
REKLAMA

Ciekawe, czy ktoś wie, która z
gryfickich ulic ma drożne wszystkie
studzienki burzowe? Ciekawe, czy
w naszym mieście jest jakaś ulica,
po której deszczowa woda spływa
normalnie, nie tworząc zastoju przy
chodniku. My takiej nie znamy.
Choć wiemy, że w ZGK został stworzony dyrektorski stołek dla odpowiedzialnego za te właśnie stu-

dzienki i kanalizę w mieście. Ale, co
z tego, że jest czy był dyrektor, wystarczy pójść na ulicę Pomorską
(boczna od ulicy Sienkiewicza), by
się przekonać, że upływający czas
na niej się zatrzymał. Chodniki pamiętają wczesną epokę Gomułki,
przez lata łatana jezdnia ma studzienki powyżej nawierzchni i w
dołku zupełnym. W czasie deszczu

OGŁOSZENIE

woda spływa na boki wjazdami na
posesje, bo od lat zapchanymi studzienkami nie ma jak. Woda, która
już żadnego ujścia nie ma, stoi przed
wjazdem i śmierdzi.
Mieszkańcy tej ulicy twierdzą,
że o nich pamięta się tylko w kwestii
podatkowej i nic więcej. Na pytanie
- czy jest sprzątana twierdzą, że owszem - raz w roku, blisko Wielkanocy. Ale oni podatki płacić muszą
co miesiąc, za sprzątanie również, i
to w terminie, bo inaczej rosną odsetki i nie ważne – czy masz czy nie
masz pieniążków. A że woda niszczy im posesje, to już inna sprawa,
która w urzędzie miasta nikogo nie
obchodzi. A szkoda, bo jak mówią ulicą przejeżdżają ludzie z Europy i
odwiedzający chorych w szpitalu
nie tylko z Gryfic, ale z różnych zakątków naszego kraju.
Mieszkańcy sami dbają o własne
posesje by wstydu miastu nie przynosić, ale zarządzający miastem im
przynoszą wstyd brakiem zainteresowania ich problemami. Liczę jedREKLAMA

Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów
we Włocławku ul. Inowrocławska 10

Od dnia 27.08.2007 r.
organizuje na terenie Gryfic
szkolenie w zakresie operatorów
maszyn budowlanych i drogowych.
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uzyskuje się uprawnienia państwowe.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową ośrodka
na stronie internetowej www.ocsm-wl.com.pl
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu

054/ 236 48 80, 607 034 730.

INTERWENCJE

Str
Str.. 4

gazeta gryficka 22.08.2007 r.

Sygna³y czytelników

Reklama
w gazecie
091 397 37 30

Trzy lata
bezradnoœci

REKLAMA

Gdzieś tak w 2004 r. mieszkańcy
ul. Sportowej (wjazd od ul. Jana
Dąbskiego) poczuli na chodniku
ulatniający się gaz. Dociekliwi zlokalizowali źródło, czyli studzienkę
telekomunikacyjną. Zawiadomili
władze telekomunikacji, ale usłyszeli, że to nie ich problem. Przewody telekomunikacyjne w żaden sposób gazu przesyłać nie mogą. Zawiadomili Zakład Obrotu Gazem w
Gryficach przy ul. Zielonej 5. Z zakładu przyjechali „eksperci”, wykonali pomiary stosownymi urządzeniami, choć dobry (bez kataru) nos
i bez nich stwierdzał, że gaz się ulatnia. Po medytacjach nad odkrytą
studzienką postanowili, że na studzienkę położą metalową kratkę, a
na nią betonową pokrywę ze studzienki. Jak postanowili tak zrobili.
I ten wątpliwy ozdobnik leży sobie
na środku chodnika od lat. A ludzie
mieszkający obok ze strachem zasypiają i ze strachem się budzą, bo nikt
nie wie, czy gaz nie znajdzie sobie
dodatkowego ujścia i nie zrobi głośnego bum. Matki z dzieciakami,
osoby starsze, wychodząc z domu
od razu przechodzą na drugą stronę
ulicy, by bezpiecznie iść do swojego
celu. Domów jednak na żadną z innych ulic nie przestawią. Problem
od lat znany burmistrzowi, ale jak
mówią, interweniujący u burmistrza, usłyszeli od niego, że to nie
jego działka, tylko działka gazowników. Pewnie ma rację i tu możemy
krzyknąć za innymi „komuno
wróć”. Bo wtedy wystarczył jeden
telefon pierwszego sekretarza
PZPR, choć nigdy gospodarzem
miasta nie był, to jednak wystarczał,
by każdy dyrektor czy naczelnik
REKLAMA

miasta stawał na baczność i robił to,
co sekretarz nakazał. A dziś? Każdy swoją rzepkę skrobie i ludzi ma
w nosie! Krata z betonową pokrywą
na chodniku przy ul. Sportowej
jeszcze poleży, aż rdza ją zeżre,

później może będzie „bum” i po
krzyku. O ile wcześniej nikt sobie
nogi na tym nie złamie. Możliwe
jednak, że jeszcze wcześniej w
Gruficach odnajdzie się jakiś dobry gospodarz miasta.
R
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NOWY DYREKTOR
MENAD¯ER W „TRÓJCE”
W wyniku konkursu, ogłoszonego przez burmistrza Gryfic pani
Agnieszka Mackojć została nowym
dyrektorem – menedżerem Szkoły
Podstawowej nr 3 w Gryficach. Zastąpiła dyr. Romana Łobożewicza,
który będzie jeszcze pełnił te obowiązki do 31 sierpnia br.
Dyr. Agnieszka Mackojć pracuje w szkole już 15 lat, w związku z
tym środowisko jest jej znajome.
Zajmowała się do tej pory kadrami.
Ma wykształcenie wyższe, ukończyła administrację oraz studia podyplomowe: prawo pracy i zarządzanie w oświacie. Aktualnie jest w
trakcie studiów podyplomowych:
przygotowanie pedagogiczne. Artykuł 36 ustawy o systemie oświaty
dopuszcza, by dyrektorem była osoba niebędąca nauczycielem. Musi jednak
mieć
odpowiednie
kwalifikacje, staż pracy, wykształcenie i
skończone kursy z zakresu
zarządzania
oświatą. Jednak czy
nowa „szefowa” SP nr 3
będzie mogła sprawować nadzór pedagogiczny? Czy funkcję tą
będzie pełnił zastępca
pani dyrektor? Jeszcze
nie wiadomo.
Jak
przebiegają
przygotowania w Szkole do nowego roku
szkolnego i jaką wizję
szkoły ma dyrektor?
- Ilość uczniów w
szkole utrzymuje się na
poziomie 760 – mówi
pani Agnieszka Mackojć.- Oddziałów jest 34, nauczycieli 51, a pracowników niepedagogicznych, stanowiących obsługę administracyjną
i techniczną. Szkoły -16. Od września planujemy zatrudnić nauczyciela języka angielskiego. Etaty nauczycielskie mamy właściwie obsadzone, mimo odejścia kilku nauczycieli na emeryturę. Wynika to z tego,
że od września będzie o jeden oddział mniej, a poza tym część nauczycieli nauczania zintegrowanego przekwalifikowała się.
- Remonty i inwestycje w szkole
robimy w granicach posiadanych
środków. Trwa malowanie korytarzy, przed szkołą został położony w
części nowy polbruk. Dokonujemy
drobnych remontów.

- W przyszłości chciałabym poprawić wygląd Szkoły. Myślę o skupieniu się na pozyskiwaniu środków
z Unii Europejskiej, np. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
województwa zachodniopomorskiego oraz z PFRON. Środki te
chciałabym przeznaczyć na remonty i inwestycje. To trzeba oczywiście odpowiednio uzasadnić. W
szkole mamy dzieci niepełnosprawne, również na wózkach inwalidzkich oraz dzieci ze wsi, co bierze się
pod uwagę przy pisaniu takich
wniosków. Jestem pełna nadziei, że
nam się uda.
Mundurki w Szkole nr 3 są już do
kupienia. Rada Rodziców wybrała
projekt mundurka oraz oferenta Sklep pani Gdeli „U Wandy”, w
przestarzała i będą w niej na pewno
wymieniane komputery. Nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne, np. koło teatralne, zajęcia wyrównawcze, SKS. Częściowo zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli nieodpłatnie. Przy szkole
funkcjonuje Klub Sportowy
„Szach”. Od września będą wyjazdy na basen kąpielowy w ramach
środków z Ministerstwa Sportu. Są
prowadzone rozmowy, żeby powołać wspólne koło dla dzieci zdolnych z obu podstawówek gryfickich, np. koło matematyczne, ale to
jest jeszcze w sferze planów.
Życzeniem nowej dyrektor jest,
żeby współpraca z rodzicami,
uczniami i nauczycielami w nowym
roku szkolnym była dobra i owocna.
Rozmawiała Zofia Brzozowska
Gryficach, przy ul. Wałowej (obok
deptaka). Model wisi w sklepie.
Jest to katana dżinsowa, bez rękawów, koloru granatowego, z wyhaftowanym na kieszonce logo szkoły. Mundurki szyte są w Łodzi, a w
sklepie są dopasowywane do dziecka i można je kupić. Mundurek
kosztuje 40 zł, czyli zmieści się w
kwocie dofinansowania. Z wyborem modelu nie było żadnego problemu, ponieważ to rodzice wybrali spośród siebie delegatów, mających zająć się sprawą i zdecydować. Informacja o tym, gdzie i jak
kupić mundurek jest na stronie internetowej Szkoły: www.sp3.gryfice.eu/.
W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe po 10 stanowisk, przy czym jedna jest już

LUDZIE I SPRAWY
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KIEDY DZIECKO
STAJE SIÊ PRZESTÊPC¥
Gryficka Policja podała lakoniczny komunikat: 4 sierpnia
2007 r., zatrzymano Krzysztofa
R. - lat14, Marcina W. - lat 14,
Grzegorza R. - lat 13 i Mateusza
Ł. - lat 16, którzy dokonali kradzieży samochodu marki Fiat.
Straty około 600 zł poniósł Stanisław H. Wydarzenie to zwróciło
naszą uwagę. Postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tej historii, ponieważ w zdarzeniu tym
brały udział dzieci. Nie jest to i nie
powinna być codziennością, gdy o
udział w przestępstwie podejrzane są trzynasto, czternastolatki!
Niestety, fakty są inne…
- W lipcu 2007 r. w powiecie
gryfickim odnotowano 9 nieletnich,
między 13 a 17 rokiem życia, którzy
popełnili czyny karalne. Ogółem od
początku roku 2007 mamy 94 takie
przypadki. W porównaniu do roku
2006 jest to zdecydowany wzrost
popełnianych czynów karalnych z
udziałem nieletnich – mówi starszy
aspirant Maciej Wędziński, specja-

lista do spraw nieletnich i patologii
w Komendzie Powiatowej Policji w
Gryficach.
- W miesiącu lipcu odnotowano 16 nieletnich, którzy byli nietrzeźwi, a od początku roku 51. W
ciągu całego 2006 r. ujawniono
takich przypadków - 84, a więc
wyraźnie wzrasta liczba dzieci
spożywających alkohol. Nie jest
to karane, ale niewątpliwie jest to
objaw demoralizacji. Policja informuje o tym rodziców i szkołę
dziecka. Podobnie jest w przypadku odurzenia narkotykami. W tym
roku już 5 nieletnich zostało złapanych na posiadaniu narkotyków,
co jest oczywiście karane.
Policja reaguje też na palenie
przez dzieci papierosów. Zawiadamia rodziców i pedagoga szkolnego.
We wtorek, 14 sierpnia br. w
Gryficach, na ul. Armii Krajowej,
grupa młodzieży podpaliła śmietnik
i zniszczyła lampę oświetleniową.
Wśród nich była osoba nie mająca
17 lat. To kolejne zdarzenie, gdzie

współsprawcą jest nieletni. Kradzieże, uszkodzenia mienia, pobicia
– to najczęściej popełniane przestępstwa przez nieletnich. Policja
po zebraniu materiału przesyła je do
Sądu Rodzinnego. Sąd po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje postanowienie, w
którym stosuje wobec nieletniego
środek wychowawczy: upomnienie,
zobowiązanie do naprawienia szkody, uczestniczenie w zajęciach o
charakterze terapeutycznym i wychowawczym, nadzór kuratora, czy
też umieszczenie w zakładzie poprawczym, jeżeli inne środki nie są
w stanie zapewnić poprawy zachowania nastolatka.
Policyjni specjaliści do spraw
nieletnich w celu zapobiegania demoralizacji, patologii i przestępczości nieletnich prowadzą różne działania prewencyjne: od ujawniania
tych zjawisk i ich karania, po prowadzenie różnych programów: np.
„Bezpieczne wakacje” oraz współpracę z innymi instytucjami, znajdu-

Feralna akacja - cd.
Trudno powiedzieć, co spowodowało, nasza notatka, czy też zaplanowane wcześniej działanie
ZGK, w każdym razie dnia 17 sierpnia br. ze skweru przy ul. Starogrodzkiej zostały usunięte wszystkie połamane konary. Nam jednak
chodziło o konar akacji rosnący nad
chodnikiem. On pozostał. Nie wnosimy żadnych pretensji pod adresem
ZGK, przechodzący chodnikiem
ludzie też, bo każdy z nas wie, jaka
jest procedura usunięcia czegoś, co
zagraża życiu, a jest zielone i zwie
się drzewem. Mianowicie taka, że
najpierw trzeba napisać podanie o
zezwolenie na usunięcie drzewa do
Wydz. R.G.N. i Ochrony Środowiska, który powoła do tego celu stosowną komisję. Komisja orzeknie
za lub przeciw. Później jest oczekiwanie na podpis burmistrza zezwalający na wycięcie bądź nie zezwalający. Mamy jednak nadzieję, że
przed śniegami formalności ZGK
wszystkie dopełni i konar albo i cała
akacja zostanie usunięta. Bo już dziś
„facet” mierzący więcej niż 180 cm
wzrostu musi uważać, by głową w
konar nie wyrżnąć.
xy

jącymi się na terenie powiatu. W
szkołach w ciągu roku szkolnego
prowadzone są pogadanki i prelekcje
dla nauczycieli i uczniów. Ale oczywiście to jeszcze jest za mało, skoro
demoralizacja i patologie wzrastają.
Do izby wytrzeźwień trafiają
coraz młodsze dzieci. Dziecko palące papierosy, przeklinające na
ulicy, bijące kolegę po drodze ze
szkoły – to widok, na który nikt na
ogół nie reaguje, bo nie dotyczy to
naszego dziecka, a jeżeli dotyczy,
to bagatelizujemy te zachowania, a
przecież od demoralizacji do przestępstwa droga jest krótka. Są wakacje, większość nastolatków spędza czas swojej laby na zabawach,
uprawianiu sportów, grze w komputer itd. Sprawdźmy czym interesuje się dziecko, co robi i z kim
spędza ten czas. Rozmawiajmy o
jego problemach, a na pewno
ustrzeżemy tego dorastającego
człowieka od złych doświadczeń, a
często od nieodwracalnych zmian
w jego życiu i psychice.
(Brz)

GRYFICKA KRONIKA
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Patrycja Antoniak

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

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

Czytelnicy polecaj¹
„Czarna skrzynka” to najnowsza, wydana w Polsce książka,
jednego z najlepszych pisarzy
współczesnych Amosa Oza.
Jest to historia pewnego małżeństwa, które kontaktuje się ze sobą, 7
lat po rozwodzie. Okazuje się, że
nadal kochają się, nienawidzą i
niszczą się nawzajem. Tłem tej historii, opowiedzianej w sposób bardzo błyskotliwy i ciekawy jest Izra-

el, ten współczesny i ten sprzed lat
kilkudziesięciu.
Wszystkim, których zainteresuje ta pozycja polecam dla lepszego
zrozumienia twórczości Amosa
Oza, jego autobiografię „O miłości
i mroku”.
Książka ta również znajduje się
w zbiorach Biblioteki Publicznej w
Trzebiatowie.
M.K.

Czytelnicze hity
1.H. Kowalewska: „Maska Arlekina”, to kolejna powieść ze znakomitego cyklu o Zawrociu ( „Tego lata w
Zawrociu”, „Góra śpiących węży”).
Książka ta trzyma w napięciu aż do
ostatniego zdania.
2. M. Szwaja: „Powtórka z morderstwa”. Autorka powieści m.in. „Jestem nudziarą”, „Romans na receptę”.
Powieści M. Szwai przepełnione są humorem, wrażliwością, pisane z niezwykłą lekkością pióra.
3. M. Nurowska: „Trylogia
ukraińska”. To poruszająca opo-

wieść o cenie, jaką trzeba zapłacić za
prawo do miłości.
4. H. Coben: „Obiecaj mi”. Precyzyjnie skonstruowana intryga, zaskakujące zakończenie, którego nie domyśli się nawet najbardziej przenikliwy czytelnik, to podstawowe cechy
tego thrillera.
5. A. Marinina: „Kolacja z zabójcą”, z cyklu powieści o major Anastazji Kamieńskiej. Książka, którą przetłumaczono na wiele języków. Fascynująca literatura - sprawia, że czyta się ją
jednym tchem. Oprac. Danuta Pyzia
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KONCERT
MUZYKI
MOZARTA
W GRYFICACH
PROJEKT MOZART jest nowatorską i bezprecedensową próbą
liturgicznego wykonania wszystkich mszy Mozarta w ciągu najbliższych osiemnastu lat. Cykl koncertów został zainaugurowany w 2003
r. wykonaniem mszy Dominicus
Messe KV 66 oraz motetu Ave Verum Corpus KV 618 Wolfganga
Amadeusza Mozarta. Było to
pierwsze w Polsce liturgiczne wykonanie Dominicus Messe. Wykonawcami Projektu Mozart jest liczący osiemdziesiąt osób profesjonalny zespół muzyków – absolwentów i studentów najlepszych Akademii Muzycznych w Polsce. Muzycy Stowarzyszenia „Mozart
2003” występują pod batutą Szymona Wyrzykowskiego – absolwenta dyrygentury chóralnej (Akademia Muzyczna w Poznaniu), studenta dyrygentury symfonicznej i
operowej (Akademia Muzyczna w
Warszawie), wychowanka prof.
Jana Szyrockiego (założyciel, dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru
Akademickiego
Politechniki
Szczecińskiej w latach 1952 - 2003)
oraz maestro Antoniego Wita (dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej).
Dzięki odkrywczej interpretacji
muzyki sakralnej, splecionej z liturgią katolickiej mszy oraz multimedialnej prezentacji dzieła, koncerty
organizowane przez Stowarzyszenie „Mozart 2003” cieszą się wielką
popularnością nie tylko wśród wytrawnych melomanów, ale przyciągają również licznych słuchaczy nie
mających na co dzień kontaktu z
muzyką klasyczną. Dla większości

z nich koncerty te są źródłem głębokich doznań artystycznych i duchowych. Sądząc po przebiegu poprzednich edycji cyklu, nasze tegoroczne koncerty skupią uwagę około dwudziestu tysięcy słuchaczy
oraz liczną rzeszę radiosłuchaczy.
PROJEKT MOZART 2007
Podczas tegorocznego cyklu koncertów zostaną wykonane następujące utwory:
- Wejście: Veni Sancte Spiritus
KV 47
- Msza: Spatzen messe C-dur
KV 220 (196b)
- Przygotowanie darów: Miserere KV 85 (73s)
- Komunia: Ave Verum Corpus
KV 618
- Uwielbienie: Litaniae de venerabili altaris Sacramento KV 243
- Zakończenie: Przemysław
Zych - Canticum Moysis (prawykonanie).
Tegoroczna trasa koncertowa
obejmuje aż 14 miast w dwóch państwach (Polska i Ukraina). Całość
zaczyna się 24 sierpnia koncertem w
Trzęsaczu, a kończy 23 września w
Warszawie. Po drodze grupa odwiedzi m.in. Szczecin, Zieloną Górę,
Wrocław, Częstochowę, Wadowice, Kraków, Zakopane, Zamość,
Lwów i Łuck.
Na wszystkie koncerty wstęp
jest darmowy!
Trzęsacz – 24.08.2007 r., Kościół pw. Miłosierdzia Bożego,
godz. 18.00.
Gryfice – 25.08.2007 r., Kościół Mariacki, godz. 19.00.
Serdecznie zapraszamy
Jakub Sagan

VII sesja Rady Miejskiej
w Gryficach zwo³ana zosta³a
na dzieñ 29 maja 2007 rr.. (wtorek)

o godz.900.

Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Gryficach (Pl. Zwycięstwa 37).
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Ks. Zygmunt Noga odszed³ do Szczecina
Dla ks. kanonika, proboszcza
parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Gryficach, Zygmunta Nogi, dzień 19 sierpnia br.
miał podwójne znaczenie. Tego
dnia minęło 49 lat od pierwszej
Mszy św., zwanej prymicyjną,
odprawianej po raz pierwszy w
życiu każdego kapłana po wyświęceniu. Drugie znaczenie, to
fakt iż dekretem abp. Zygmunta
Kamińskiego z dn. 19 sierpnia br.
ks. Zygmunt Noga zostaje przeniesiony na nową placówkę do
Szczecina, gdzie terenem pracy
duszpasterskiej będzie parafia
pw. Zbawiciela.
Na pożegnalną Mszę św. przybyli księża z gryfickiego dekanatu i ci,
którzy z ks. kanonikiem wcześniej
współpracowali. Wśród licznie
zgromadzonych wiernych obu gryfickiech parafii obecni byli również:
w-ce przew. Sejmiku Zachodniopomorskiego Zygmunt Dziewguć, władze samorządowe Gminy Gryfice,
dyr. Gimnazjum Nr 1 Zbigniew Hłąd,
dyr. SP 4 Jerzy Kołodziejczak, dyr.
Prywatnego LO Zygmunt Jędruszek,
poczty sztandarowe NSZZ Solidarność i Związku Sybiraków, Chór kościelny z Płotów pod dyr. Marii
Gródeckiej.
W homilii wygłoszonej przez
proboszcza parafii pw. WNMP w
Gryficach ks. kanonika Jerzego Sosnę między innymi dowiedzieliśmy
się, że pierwszą prace duszpasterską
ks. Zygmunt Noga rozpoczął w
Szczecinie. Przez 24 lata związany
był z parafią w Przelewicach, później z Węgorzynem i 15 lat z Gryficami, a teraz wraca do Szczecina, bo
za rok obchodzi złote gody w służbie Bogu i wiernym kościoła katolickiego. Parafianie z Gryfic w ks.
kanoniku zawsze widzieli dobrego
człowieka, dobrego proboszcza i
gospodarza, bo jeśli trzeba było i

zdrowie dopisywało sam brał kosę
do ręki i trawę przed kościołem
kosił. Idąc za inicjatywą wiernych,
razem z nimi wybudował Grotę
Matki Boskiej Fatimskiej, gdzie 19
sierpnia br. odprawił pożegnalną
Mszę św. Był i jest wspaniałym ojcem duchowym dla księży i nas ludzi, z naszymi problemami. Zawsze
życzliwy i zawsze dostępny, niezależnie od pory dnia i nocy. Bo czasem i w nocy pukano po kromkę
chleba, której nigdy nikomu nie odmówił, jak również nie wymawiał
się brakiem czasu, kiedy jakaś zbłąkana owieczka chciała uklęknąć
przy konfesjonale. Że tak było przy-

taczamy niektóre z podziękowań,
jakie usłyszał od swoich owieczek
wraz z pięknymi bukietami kwiatów.
„Drogi księże kanoniku! Drogi
proboszczu! W naszej pamięci zawsze zostanie wspomnienie Twojej
uśmiechniętej twarzy; wspomnienie
Twojego dobrego serca; wspomnienie Twojej ojcowskiej dłoni; wspomnienie, że kapłanem jesteś. Niech
Matka Boża daje Ci siły! Niech
Duch Święty prowadzi! Niech każdy dzień niesie nadzieję. A modlitwa i wiara zwycięży” - mówiła Alicja Czerwińska z Katolickiego Stowarzyszenia „Civites Christiana”

„Drogi księże kanoniku. Ślady
Twoich stóp Księże zawsze będą z
nami. Bo Ty jesteś naszą ostoją, którego kochamy. Potrafisz zrozumieć
człowieka zagubionego. Potrafisz
pocieszyć i pomóc biednemu. W
„Solidarności” zawsze będziemy
trwali, bo Ty nas wspierałeś i wiemy,
że w modlitwie będziesz wspierał
dalej. Niech Maryja Królowa Polski
Ciebie prowadzi, bo ty drogi Kapłanie byłeś, jesteś i będziesz z nami”
- to słowa od członków gryfickiej
„Solidarności”.
„Drogiemu ks. proboszczowi,
oddanemu Przyjacielowi Sybiraków w Gryficach.
Wyrażamy ogromną wdzięczność za zaangażowanie i okazywaną
życzliwość w czasie posługi duszpasterskiej w naszym mieście. Składamy również życzenia obfitości
łask bożych i dobrego zdrowia na
kolejne lata kapłaństwa.” - popłynęły życzenia od Związku Sybiraków
w Gryficach.
„Czcigodny Księże Kanoniku!
W imieniu wszystkich uczniów
Szkoły Podstawowej nr 4 pragniemy
podziękować Księdzu Proboszczowi
- za każdą Ofiarę Mszy św.
- za głoszenie Słowa Bożego
- za cierpliwe słuchanie spowiedzi
- za nauki i wskazania
- za codzienny przykład życia
- za uśmiech, serce i nieustającą troskę o nasze rodziny
- za modlitwę i wyrozumiałość
- za to wszystko, co dziś trudno wyliczyć, a jest dowodem Twojego
ofiarnego wypełniania powołania
do służby Bogu i ludziom. Niech
Chrystus Pan Ci błogosławi, a Matka Boża niech otoczy Cię opieką i
obdarzy potrzebnymi łaskami. Bóg
zapłać!”
Czy do tych wszystkich słów
można jeszcze coś dodać? Jedno
tylko zdanie: dziękujemy, że byłeś
wśród nas.
(r)
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Z ¯YCIA PARAFII
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Œwiêto Parafii pw. WNMP
w Gryficach
Uroczyst¹ Mszê œw.
odpustow¹ w dniu œwiêta
potrafi pod wezwaniem
Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny, dn. 15
sierpnia br. koncelebrowali
ksiê¿a i ks. Mariusz
Szymczak, ks. Jan Pr¹tnicki
i ks. £ukasz Urbaniak.
„Pan uchronił do końca i zdrową
zostawił
tylko kiedy pukano Ciebie już
nie było
nie śmierć ale miłość całą Cię
zabrała
jeśli miłość jest prawdą to ciała
nie widać”
ks. Jan Twardowski
mi z kwiatów, ziół i zbóż. Uroczystości parafialne uświetnił swoją
obecnością (już 5 raz) i śpiewem
Górniczy Chór Męski KGHM
Polska Miedź S.S O/ZG „Lubin”.
Dyrygentem chóru jest Zdzisław
Francuz, organistą pan Ryszard
Rydz. Obecnie chór tworzy 49
osób, ich głosy to dwie klasy tenorów, barytony i basy. Chór powstał w 1980 r. O sobie mówią:
„Echa naszych pieśni niosły się
nie tylko ponad falami Wisły i
Odry, ale też Dunaju, Renu, Tybru, Niemna, Dźwiny i Dniestru”.
Śpiewali na wschodzie i zachodzie Europy i od pięciu lat zawsze
15 sierpnia śpiewają w dużym kościele, małego miasteczka, jakim
są Gryfice.
MS

Cytatem z wiersza „Wniebowzięcie” ks. Jana Twardowskiego
ks. Jan Prątnicki rozpoczął homilię,
w której zawarł historię życia Matki
Bożej, utrwalone na kartach Ewangelii. Poczynając od Zwiastowania,
odwiedzin Elżbiety, narodzin Jezusa, spotkania z Szymonem, ucieczką
do Egiptu i powrotem do Nazaretu,
odnalezieniem Jezusa w Domu Ojca
czyli świątyni jerozolimskiej. Za-

znaczając istotną Jej obecność na
weselu w Kanie Galilejskiej.
Uczestnictwo w drodze krzyżowej
Syna i samotność u stóp krzyża na
którym umiera Jej syn. Homilia
przejmująca, bo na co dzień inaczej
pojmujemy naszą wiarę, raczej nie
wgłębiamy się w to, co mogła czuć
Matka stojąca pod krzyżem. Mszę
świętą kończyła procesja wokół
kościoła z wianuszkami upleciony-
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Ogród japoñski czy mur chiñski
Informujemy, że z terenu przyszłego ogrodu japońskiego czy botanicznego wywieziono drewno i
nawieziono ziemie. Ponieważ ziemia została zwalona w pobliżu
brzegu Regi, powstała teoria, że
będzie usypany wał przeciwpowodziowy. Niezależnie od przeznaczenia ziemi, informujemy ZGK i
mieszkańców budynków ul. Jana
Dąbskiego, że wśród nas panoszy
się zwyczajne chamstwo. Jako dowód niech posłuży zniszczone
ogrodzenie (zejście ze skarpy przy
Lidlu), druty powieszone do góry,
by ułatwić spacerek z psem i być
może skrócić drogę do pracy. W
ZGK powinno się wziąć pod uwagę
fakt tego wandalizmu. Ponieważ w
przyszłości ta już wydeptana ścieżka i tak będzie uczęszczana. Może
trzeba rozważyć i w tym miejscu

postawić jakiś rodzaj chińskiego
muru. To nie jest złośliwość pod
adresem dyr. Sławomira Perużyńskiego, ale zwyczajna ludzka reakcja na chamstwo ludzi, którzy nowe
ogrodzenie zniszczyli. Ten zakątek
Gryfic może być piękny, jeśli wszyscy o to zadbamy. Ale nabieramy
przekonania, że wcześniej niż stanie
się piękny, wszystko co na nim zostanie posadzone zostanie rozkradzione bądź zniszczone przez pieski
na spacerku. Wszyscy wymagamy
szacunku dla siebie i swojej pracy,
nauczmy się szanować to, co inni
chcą dla nas zrobić. A z psem na
spacer do parku to chodnikami, a nie
na skróty, bo wygodnie i szybko.
ZGK zwracamy uwagę na dwie luźne i niebezpieczne (podmyte przez
wodę) płyty na podejściu w kierunku mostu.
x

Powroty – ul. Gdañska
Na wiosnę, na prośbę mieszkańców ul. Gdańskiej w Gryficach, byliśmy na placu zwanym
przez miejscowych „placem bylejakości”. Chodziło wtedy o zdemontowany kosz do gry i ogólny
brak zagospodarowania dość dużego terenu.
Dnia 18 sierpnia postanowiliśmy zobaczyć, co też tam się zmieniło. Niestety, niewiele. Kosz do
gry co prawda postawiono, nawet
ładny, cały z metalu, dający gwarancję na lata, że będzie stał. Plac
zabaw dla dzieci jak stał, tak stoi.
Dzieci nie było widać. Pora naszych odwiedzin pewnie była nieodpowiednia. Obok niego stał
duży pojemnik na śmieci i nic więcej. Trawa mizerna, krzewy
ozdobne i drzewka iglaste otoczone jakąś plastikową kratką zarastają zielskiem. Ciekawe, po co
ten czarny plastik, przecież zające
ani inna leśna zwierzyna nie będzie krzewów zjadała, bo żaden to
dla niej smakołyk. Pieski z okolicznych domów mają dosyć miejsca na terenach własnych posesji,
po ulicy się nie wałęsają. No więc
po co ta czarna ochrona? Brak
choć jednej ławki dla matek czy
dziadków, którzy z potomstwem
mogliby wybrać się na plac zabaw,
sugerować może, że plac zabaw
postawiony został, bo było wolne
miejsce. Sam teren duży i mogłoby być na nim boisko tzw. podwórkowe, dla „dzikich drużyn” do gry

w piłkę nożną albo siatkę. Ale po
co, skoro teren zwany placem bylejakości musi takim pozostać. Z
biegiem czasu krzewy i drzewa go
zarosną i będzie święty spokój.
Pamiętajmy jednak, że na stanowisko wiceburmistrza Gryfic został
powołany ekspert od rozwoju
sportu ogólnie pojętego, którego
czasem widujemy, jak ugania się z
dzieciakami za piłką, udając wytrawnego sędziego.
xy
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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

ZLECI

WYKONANIE TYNKÓW GIPSOWYCH NA TERENIE ŚWINOUJŚCIA I POZNANIA ORAZ ZATRUDNI EKIPY DO WYKONYWANIA TYNKÓW GIPSOWYCH.
ZAPEWNIAMY SPRZĘT. KRÓTKIE TERMINY PŁATNOŚCI.

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

INNE

Q Zamienię mieszkanie własnościowe na wsi 4-pokojowe z kuchnią
- 96 mkw., działka i sad na 2 pokoje
z kuchnią własnościowe w Łobzie.
Tel. 091 395 40 62
Q Sprzedam mieszkanie własnościowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamienię na mniejsze w Łobzie. Tel. 693 984 475.
Q Pilnie kupię mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w Łobzie, parter drugie piętro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.
.

Q Zamienię mieszkanie dwupokojowe własnościowe na kawalerkę
z rozliczeniem lub kupię kawalerkę (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.
Q Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

Region
Q Mieszkanie w Szczecinie wynajmę studentom. Grzegorz Majewski.
Tel. 602 433 713 lub wiadomość w
redakcji w Łobzie.
Q Szczecin centrum 69 mkw., ładnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmę. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

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

NIERUCHOMOŒCI

KONTAKT POD NUMEREM
TEL. 509-244-251 LUB E-MAIL
euro-bud@haniewicz.pl

MIESZKANIA

US£UGI

QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.
Q Sprzedam tel. komórkowy Motorola L6 z kamerą i aparatem fotograficznym. Stan idealny, na gwarancji.
Cena 200 zł do uzgodnienia. Tel.
665 559 922.
Q Koszenie traw - Łobez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoń tel. 601 344 186.
Q Sprzedam drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tel. 502 649 119.

QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.
Q Sprzedam działkę o nr. ewidencyjnym 117 o pow. 1,05 ha w Węgorzynie. Uwarunkowania: tereny rolne i pod zabudowę mieszkaniową i
zagrodową. Cena 60 000 zł. Tel. 667
216 388.
Q Do wynajęcia w Łobzie lokal handlowo - usłogowo-biurowy 50 mkw.
Tel. 091 397 30 70.

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Q Sprzedam działkę handlowomieszkaniową 535 mkw. w Węgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

QKupię grunty rolne.
Tel. 692 883 670

Q Do wynajęcia pół domu na wsi - 2
pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. 667
401 463.

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

Q Sprzedam działkę budowlaną
pod rekreację wraz z przyległymi 2
ha ziemi - 3 km od Starej Dobrzycy
w Gozdnie. Tel. 091 395 21 88 lub
692 405 612.

Region

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

QSprzedam pasiekę minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

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

Q Sprzedaż używanych urządzeń
gastronomicznych (chłodziarki, zamrażarki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.

Q Poszukuję w Gryficach i Łobzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzież dziecięcą. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

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

Region
Q Zatrudnię opiekunkę do 3-letniego dziecka w Szwecji. Kontakt. 0
692 32 94 95.

Reklama w Gazecie Gryfickiej
Tel./fax 091 3973730

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

Region
Q Sprzedam mieszkanie narożne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.
Q Domy od 40 tys. zł, technologia
amerykańska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

Region
Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

Q
QSprzedam RENAULT 19, 1989r.,
ubezpieczenie, przegląd do marca 2008 r. LPG. Tanio. Tel. 510 481
288 Resko.

Q Łobez Obiekt komercyjny - idealny pod działalność i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow.
działki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.
Q Siedlice nr 31 dwie nieruchomości bezpośrednio przylegające: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ładne, nowa zabudowa kuchenna. Udział w
działce 1754 mkw. Cena 73 tys. zł
II. DZIAŁKA 778 mkw. zabudowana altaną murowaną, drzewa
owocowe. Cena 15 tys. zł. Preferowana sprzedaż dwóch nieruchomości łącznie CENA 88 000 zł.
BN ATUT 600 265 547.
Q Sosnówko działka rolna z warunkami zabudowy pow. 0,9 ha
pięknie położona. Cena 45 tys.
BN ATUT 600 265 547.
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MOKASYN P£OTY
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Sportowe wakacje Mokasyna
Dla wielu uczniów i studentów okres wakacji to czas wypoczynku i leniuchowania. Dla
młodzieży trenującej w barwach Mokasyna
Płoty to jednak przede wszystkim czas startów
i wytężonych treningów, a także tradycyjnie
już obozu w Przesiecie koło Karpacza.
Tegoroczny obóz rozpoczął się 1 sierpnia i
trwał przez dwa tygodnie. Przez ten okres młodzi
lekkoatleci ciężko pracowali, aby podczas najbliższych startów poprawiać swoje dotychczasowe osiągnięcia. Obóz treningowy płotowskiego
klubu odbywał się w ramach programu „Sportowe Wakacje” i był współfinansowany przez Polski Związek Lekkoatletyki. Opiekę szkoleniową
nad zawodnikami sprawowali trenerzy Dorota i
Szymon Keclerowie, a wśród trenujących m.in. 9
zawodnik w Polsce na 3000m w kategorii junior
młodszy, Dawid Wysocki czy też członkini kadry
województwa zachodniopomorskiego w kategorii młodzików Magda Orłowska, która bezpośrednio po obozie klubowym wyjechała na zgrupowanie kadry do Bydgoszczy. Ponadto w obozie uczestniczyli Maciej Twór i Marcin Sajek,
którzy przygotowują się do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Słupsku (8-9 września).
Oprócz wartości treningowej obóz miał wiele
walorów poznawczych i . Uczestnicy odwiedzili
przede wszystkim mamucia skocznię w Harahovie, która robi niesamowite wrażenia. Na Śnieżce
natomiast spotkali prezydenta Czech Vaclava
Klausa, który otwierał urząd pocztowy na szczycie
góry. Młodzi sportowcy podkreślali otwartość i
serdeczność czeskiego polityka. Chętnie ustawiał
się do zdjęć, rozdawał autografy. Ciekawostką jest
fakt, że w odróżnieniu do naszych polityków, prezydent Czech przybył bez obstawy, w sportowym
stroju, co tym bardziej przysporzyło mu sympatii.
Szkoda, że polscy politycy zamykają się w kordo-

nie „BORowików”, a prezydent sąsiedniego kraju
jest po prostu zwykłym człowiekiem, który każdemu uściśnie dłoń czy stanie do zdjęcia, i to bez
krawata i marynarki, a w sportowym stroju.
Mając w pamięci wiele pozytywnych wrażeń, czując w mięśniach i kościach trudy treningu Mokasyn Płoty powrócił po dwóch tygodniach do domu. Już najbliższe starty, z pewnością pokażą, że ciężka praca w górach przyniosła spodziewane efekty.

Najbliższe starty Mokasyna:
1 września - Miting w Policach lub Białogardzie.
8-9 września - Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski w Słupsku (Marcin Sajek i Maciej Twór).
15 września XI Międzynarodowy Bieg o Sztachetkę w Płotach.
22 września Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na 10 km.
TheFrog

Mokasyn w Miêdzyzdrojach
18 sierpnia w Miêdzyzdrojach
odby³ siê Miting Lekkoatletyczny
im. W³adys³awa Komara i Tadeusza
Œlusarskiego, zmar³ych tragicznie
polskich mistrzów olimpijskich.
W zawodach, które zgromadzi³y
wielu kibiców, wype³niaj¹cych
stadion do ostatniego miejsca,
wziêli udzia³ równie¿ zawodnicy
Mokasyna P³oty.
Szczególnie dobrze zaprezentował się będący w tym sezonie w życiowej formie Dawid
Wysocki, który w biegu na 1000 m uzyskał czas
2,36,96, co jest nowym rekordem klubu w kategorii junior młodszy. Równie dobrze startowały
dziewczęta w biegu na 300 m. Podkreślić należy,
że Roksana Melon i Ola Zamora nabiegały V
klasę sportową, co jest sporym osiągnięciem tych
młodych zawodniczek.
TheFrog

SPORT
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Polonia przegra³a,
ale zas³u¿y³a na remis

V liga

POLONIA P³oty - GKS Mierzyn 1:3 (1:2)
Polonia: Rafa³ Raszewski –
Marcin Stopa, Artur
Nabrzewski, Pawe³
Przybys³awski, Piotr Œlêzak,
£ukasz Góralczyk, Artur
Koz³owski, Pawe³ Mirecki,
£ukasz Szwak, Bartosz
Zajfert, Adrian Ratajczak.
Trener Józef Andrzejewski.
Po wygranej z Pomorzaninem w
Nowogardzie 2:1 Polonia mogła
pokusić się o zwycięstwo ze spadko-

wiczem z IV ligi GKS Mierzyn. Jednak goście okazali się w tym meczu
za silni.
Mecz rozpoczął się od przewagi
GKS. Goście szybko zdobywali teren
i zagrażali bramce Polonii. W 5 minucie Marcin Stopa stopuje faulem napastnika GKS i sędzia dyktuje rzut
karny dla gości. Na bramkę zamienia
go Paweł Dąbrowski i jest 1:0 dla
GKS. Gra się jeszcze dobrze nie rozkręciła, a już w 14 min. jest 2:0. Strzału z dużej odległości nie broni Raszewski. Trener Józef Andrzejewski
zmienia go. Po straconej bramce Polonia ruszyła do ataku, zdobywając

Dzisiaj I Rzut
Pucharu Polski
Dzisiaj, 22 bm. (środa) o godzinie 17:30, zostaną rozegrane mecze I
Rzutu Pucharu Polski. Kluby wymienione na pierwszym miejscu są gospodarzami spotkań.
Iskra Golczewo (A 1) - Polonia Płoty (V)
Błękitni Trzygłów (A 1) - Sparta Gryfice (V)
Bizon Cerkwica (A 1) - Pomorzanin Nowogard (V)
Sowianka Sowno (A 1) - Mewa Resko (O 1)
Rega Merida II Orzeł Trzebiatów (A 1) - Wicher Brojce (O 1)
Gardominka Mechowo (A 1) - Jantar Dziwnów (O 1)
Znicz Wysoka Kam. (A 1) - Orzeł Prusinowo (A 1)

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

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach – wyrokiem z dnia 02 sierpnia 2007 r., sygn. akt
VI k 457/07 wymierzył

Adamowi Karpińskiemu

karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna
stawka dzienna wynosi 20, - zł orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat; orzekł podanie wyroku do
publicznej wiadomości poprzez opublikowanie go w „Gazecie Gryfickiej”, za
czyn z art. 178 § 1 kk, polegaj–cy na tym, |e w dniu 12 maja 2007 r. o godz. 00.30
w Gryficach na ul. Zdrojowej kierowaB samochodem osobowym m-ki Opel
Kadet o nr rej. ZGY G280, posiadaj–c w wydychanym powietrzu 0,64 mg/l
alkoholu, nie posiadaj–c w ogóle uprawnieD do kierowania pojazdami mechanicznymi.

przewagę w polu. Na efekty nie trzeba
było długo czekać. W 37 min. Łukasz
Góralczyk strzela bramkę kontaktową dla Polonii. Napór trwa i remis
wydaje się bliski; na trzy minuty przed
przerwą Bartosz Zajfert strzela w
poprzeczkę, ale dobitka Artura Kozłowskiego nie zmienia wyniku.
Po przerwie goście nadal ambitnie starają się wyrównać. W 65 min.
Szwak oddaje groźny strzał główką,
ale piłka przelatuje nad poprzeczką.
Gra się zaostrza, mnożą się faule.
Teraz GKS zdobywa przewagę nad
Polonią. Gospodarze grają z kontry,
ale brakuje im skuteczności. W 82
min. drugą żółtą i w konsekwencji
czerwoną kartkę ogląda Łukasz
Szwak i schodzi z boiska.
W ostatnich minutach GKS
strzela trzecią bramkę i sędzia kończy to widowisko.
Mecz był szybki, ale za dużo
było fauli z obu stron, a sędziowie
dopuszczali do ostrej gry, zwłaszcza
ze strony piłkarzy z Mierzyna. Polonia grała dobrze skrzydłami, ale za
rzadko kończyła te akcje centrami,
co mogłoby przynieść jakiś skutek.
GKS miał szczęście, że Polonia nie
wykorzystała dwóch stuprocentowych okazji do zdobycia bramek.
Mógł być remis.
Jerzy Gitalewicz

Wyniki z 15 sierpnia (środa)
Piast Chociwel - Arkonia Szczecin 1:0, Odra Chojna - KP Police II
0:3, Świt Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 4:2, Mieszko Mieszkowice - Kluczevia Stargard 0:0, Kłos
Pełczyce - Hutnik EKO TRAS
Szczecin 0:2, Stal Lipiany - Sparta
Gryfice 2:2, Pomorzanin Nowogard
- Polonia Płoty 1:2, GKS Mierzyn Vineta Wolin 1:3.
Wyniki z 18 sierpnia (sobota)
Arkonia Szczecin - Vineta Wolin 0:0, Polonia Płoty - GKS Mierzyn 1:3, Kluczevia Stargard - Hutnik EKO TRAS Szczecin 2:4, Orzeł
Trzcińsko-Zdrój - Mieszko Mieszkowice 0:3, KP Police II - Świt
Szczecin 2:0, Piast Chociwel - Odra
Chojna 3:3, Kłos Pełczyce - Stal
Lipiany 3:0, Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard 4:1.
1. KP Police II
12 8-1
2. Vineta Wolin
10 9-1
3. GKS Mierzyn
9 10-5
4. Hutnik EKO TRAS Szcz. 9 10-5
5. Sparta Gryfice
8 9-4
6. Świt Szczecin
6 8-8
7. Polonia Płoty
6 9-9
8. Kłos Pełczyce
6 6-5
9. Mieszko Mieszkowice
5 3-1
10. Piast Chociwel
5 5-5
11. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 4 6-9
12. Odra Chojna
4 6-9
13. Kluczevia Stargard
4 4-7
14. Arkonia Szczecin
1 1-6
15. Stal Lipiany
1 4-13
16. Pomorzanin Nowogard 0 3-13

GRANIE W PLANIE
25 sierpień - sobota
16:00 Świt Szczecin - Piast Chociwel
17:00 Odra Chojna - Arkonia Szczecin
17:00 Pomorzanin Nowogard - Kłos Pełczyce
17:00 Hutnik EKO TRAS Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
17:30 Vineta Wolin - Polonia Płoty
18:00 Stal Lipiany - Kluczevia Stargard
26 sierpień - niedziela
14:00 GKS Mierzyn - Sparta Gryfice
17:00 Mieszko Mieszkowice - KP Police II

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach – wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2007 r.
Sygn. akt VI K 229/07 ukarał

Marcina Kwiecińskiego

karą grzywny w wysokości 50 stawek dziennych przy przyjęciu, że
jedna stawka dzienna wynosi 60 zł; orzekł zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat oraz orzekł
podanie wyroku do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie w
prasie lokalnej: “Gazeta Gryficka”, za czyn z art. 178 a ? 1 kk, polegający
na tym, że w dniu 18 lutego 2007 r. na trasie Gryfice - Barkowo kierował
samochodem m-ki Ford Eskort znajdując się w stanie nietrzeźwości,
sięgającym stężenia 0,85 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Str
Str.. 14

14.08.2007r.
Godz.1:12 Rewal ul.Westerplatte – pożar samochodu osobowego. Palił się samochód osobowy - reklama Daihatsu Charade.
Pożar ugasił zastęp z OSP Niechorze. Spaleniu uległo wnętrze
pojazdu.
Godz. 10:05 Gryfice rzeka
Rega – wywrócone kajaki. Działania straży polegały na wyciągnięciu dwóch kajaków na brzeg
w okolicach ul. Broniszewskiej
oraz spenetrowaniu rzeki w miejscu znalezienia kajaków. Cztery
osoby z rzeki zostały wyciągnięte
przed przybyciem straży. W działaniach brały udział 3 zastępy z
PSP Gryfice
Godz. 11:30 Przybiernówko –
zalana piwnica . W działaniach
brał udział zastęp z SPS Gryfice
Godz. 20:10 Gryfice ul. Sienkiewicza – zastęp z PSP Gryfice
gasił pożar śmieci w budynku
przeznaczonym do rozbiórki.
Godz. 00:50 Gryfice ul. Cukrownicza –pożar tapczanu który
został wyrzucony na ulicę i celowo podpalony został ugaszony
przez zastęp z PSP Gryfice.
15.08.2007 r.
Godz.12:16 Rewal ul. Zajazdowa – gniazdo szerszeni. W
działaniach brał udział zastęp z
OSP Niechorze.
Godz. 20:10 Prusinowo –
gniazdo szerszeni. W działaniach
brał udział zastęp z SPS Gryfice
16.08.2007 r.
Godz. 01:50 Gryfice ul. Rapackiego - pożar samochodu osobowego. Palił się samochód Chevrolet Spark. Pożar ugasiły dwa
zastępy z PSP Gryfice. Spaleniu
uległo wnętrze pojazdu.
Godz.19:31 Trzebiatów ul.
Dworcowa – pożar altany. W
działaniach brał udział zastęp z
OSP Trzebiatów.
17.08.2007r.
Godz.11:00 Gryfice ul. Brzozowa –zastęp z PSP Gryfice usuwał plamę oleju z drogi.
God.16:01 Dobrzyń – wypadek samochodowy.
Przyczepa-cysterna samochodu ciężarowego Man –cysterna
przewożąca olej opałowy i napędowy zjechała do pobliskiego
rowu w następstwie czego przewróciła się na bok. Osób poszkodowanych nie było .Działanie zastępów straży pożarnej polegało

ROZMAITOŒCI

na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu czy w wyniku przewrócenia nie nastąpiło
rozszczelnienie zbiorników i
wycieku oraz pomoc w wyciągnięciu oraz postawieniu przyczepy cysterny na koła. W prowadzonych działaniach brały udział
trzy zastępy z PSP Gryfice.
18.08.2007r.
Godz. 10:48 Trzęsacz - Zastęp
z OSP Niechorze usuwał plamę
oleju z drogi.
Godz. 11:43 Gołańcz Pomorska – Zastęp z OSP Gołańcz Pomorska wypompował wodę z zalanej piwnicy
19.08.2007 r.
Godz.12:10 Górzyca gm. Gryfice – zadymienie w budynku
mieszkalnym. Palące się śmieci
w pomieszczeniu kotłowni
ugasił zastęp z OSP Górzyca oraz
PSP Gryfice.
Godz.16:56 przy drodze Gryfice –Kołomąć -pożar ścierniska.
W działaniach brał udział zastęp
z PSP Gryfice.
Godz. 22:01 Gryfice ul. Sportowa – Pożar śmietnika. W działaniach brał udział zastęp z PSP
Gryfice.
20.08.2007 r
Godz. 03:10 Trzebiatów ul.
Wąska – Pożar śmieci w budynku
po byłej przychodni. W działaniach brał udział zastęp z OSP
Trzebiatów.
Godz. 16:05 Rzęsin Gm. Gryfice - pożar wysypiska śmieci.
Działania straży polegały na ugaszeniu pożaru prądem wody. W
działaniach udział brał zastęp
PSP Gryfice oraz zastęp OSP
Trzygłów
Godz. 17:53 Lewice. – pożar
starego tapczanu. Pożar ugasił
zastęp OSP Trzebiatów
Godz. 18:19 Modlimowo –
Wyszobór – wypadek samochodowy. Działania straży polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzeni i odłączeniu akumulatora.
W działaniach udział brał zastęp
PSP Gryfice oraz zastęp OSP Płoty
Godz. 21:20 Trzebiatów ul.
Kołobrzeska – plama oleju na
jezdni. W działaniach brał udział
zastęp z OSP Trzebiatów.
21.08.2007r
Godz. 11:20 Kusin – pożar
śmieci na wysypisku. Pożar ugasił zastęp OSP Skrobotowo.
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Jerzy Gitalewicz

Przeżyłem
Powstanie
Warszawskie
Urodziłem się w szpitalu „Dzieciątka Jezus” w Warszawie przy ul.
Karowej. W tym czasie Warszawa
była pod niemiecką okupacją. Trwał
terror; były łapanki, ludzie ginęli jak
muchy, za zabitego Niemca wieszano 100 Polaków. Żydzi mieli wydzielone ulice w getcie. Brakowało
żywności.
1 sierpnia 1944 roku wybuchło
Powstanie Warszawskie. Miasto
stanęło w ogniu. Ludzie chronili się
w kanałach.
Ja i mama mieszkaliśmy na Starówce, przy ul. Freta. Stare Miasto
było najczęściej bombardowane.
Jedyną drogą ucieczki były kanały,
ale Niemcy wrzucali do nich granaty. W pierwszych dniach Powstania
Niemcy zabili mojego ojca, co pogorszyło naszą sytuację bytową.
Pomagał nam mój chrzestny prof.
Szczepan Pieniążek, który mieszkał
na naszej ulicy. Po wojnie został
znanym dyrektorem Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach.
Podczas Powstania zostałem poparzony miotaczem ognia i do dzisiaj

mam „pamiątkę” na lewym łokciu.
Po zbombardowaniu naszej kamienicy przy Freta mama postanowiła
uciekać. Wsadziła mnie do wózka,
zawiesiła białą pieluchę na szczotkę
i poszła w kierunku kordonu niemieckiego wojska. Niemcy byli zaskoczeni tą sytuacją. Mama umiała
po niemiecku, bo wcześniej prowadziła kawiarnię. Wytłumaczyła
Niemcom, że ojciec nie żyje, a dziecko jest chore. Trafiła na dobrego
Niemca, bo usłyszała – frej (wolna).
W taki sposób opuściliśmy kordon
okrążenia na Starym Mieście, ratując
życie.
Później mieszkaliśmy w Głownie
i w Kiernozi. Wyjechaliśmy na ziemie zachodnie, bo mama miała już
rodzinę w Strzelcach (dzisiejszy
Przybiernówek). Mama dostała
mieszkanie w Gryficach od pierwszego burmistrza Winiarskiego; dwa
pokoje z kuchnią przy ul. Wałowej 3,
gdzie była pierwszą zielarką na tych
ziemiach. Pamięta ją zapewne starsze pokolenie, gdyż zbierała i leczyła ziołami wielu mieszkańców.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

POLICJA
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PRZYW£ASZCZY£ SAMOCHÓD
(PUSTKOWO) 13 sierpnia zatrzymano Andrzeja Ł., lat 23,
mieszkańca Niedźwiada, który dokonał przywłaszczenia samochodu
osobowego marki Audi. Straty 35
000 zł poniósł Grzegorz D.

NAPROMILOW
ANI
NAPROMILOWANI
13 sierpnia zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących pojazdami
mechanicznymi i 1 nietrzeźwego
rowerzystę.
16 sierpnia 2007 r. zatrzymano 1
nietrzeźwego rowerzystę.
17 sierpnia zatrzymano 1 nietrzeźwego kierującego samochodem osobowym.

WAKACJE Z MARYH¥
(REWAL) 14 sierpnia zatrzymano Sebastiana S., lat 21, mieszkańca powiatu gryfickiego, który
posiadał przy sobie 0,2 grama suszu
roślinnego – marihuany.
(REWAL) Tego samego dnia
zatrzymano Marcina S., lat 30,
mieszkańca Sosnowca, który posiadał przy sobie woreczek strunowy z
zawartością marihuany.

POBILI
(WICIMICE) 19 sierpnia zatrzymano Janusz P., lat 26, Mateusza
G., lat 19 i Marcina K., lat 21,
mieszkańców powiatu gryfickiego,
którzy pobili Piotra O.

UKRADLI SZYNY KOLEJOWE
(GOŁAŃCZ POMORSKA)
19 sierpnia zatrzymano Bartosza B.,
lat 28 i Grzegorza N., lat 34, mieszkańców powiatu gryfickiego, którzy
dokonali kradzieży około 35 m szyn

kolejowych. Straty około 1000 zł
poniósł Urząd Miasta i Gminy w
Trzebiatowie.

ZNIEWA¯YLI POLICJANTÓW
(REWAL) 19 sierpnia zatrzymano Dawida H., lat 19, mieszkańca Gryfic, który znieważył interweniujących funkcjonariuszy Policji.
(NIECHORZE) Tego samego
dnia zatrzymano Wojciecha W., lat
22, mieszkańca powiatu gryfickiego,
który znieważył i uderzył interweniujących funkcjonariuszy Policji.

CHCIELI PRZEKUPIÆ
POLICJANTÓW
(POGORZELICA) Zatrzymano Damiana B., lat 21, mieszkańca
powiatu łobeskiego, który kierował
samochodem marki Opel pod wpływem alkoholu – 1,22‰. W trakcie
wykonywania czynności proponował policjantom 500 zł w zamian za
odstąpienie od wykonywanych
czynności.
(PUSTKOWO) zatrzymano
Rafała D., lat 26, mieszkańca Przeźmierowa, który usiłował wręczyć
policjantom korzyść majątkową w
zamian od odstąpienie od wykonywanych czynności służbowych.

AMATORZY MARYHY
(REWAL) 19 sierpnia zatrzymano Dawida S., lat 22, mieszkańca
gminy Ruda Śląska, który posiadał
przy sobie środki narkotyczne w
postaci marihuany.
(NIECHORZE) Tego samego
dnia zatrzymano Bartosza M., lat
20, mieszkańca powiatu gryfickiego, który posiadał przy sobie środki
narkotyczne w postaci marihuany.

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

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

OBJAŒNIENIE
1 – pociąg pośpieszny, kursuje 23.VI – 02.IX
2 – oprócz 25.XII, 01.I, 08.VI
Uwaga: 10.XII.06 – 10.I.07 pociąg do Kołobrzegu o 21.34 będzie odjeżdżał 10
min. później, a pociąg ze Szczecina Gł. będzie przyjeżdżał 30 min. później!
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V MIEDZYNARODOWY
KONKURS TWÓRCZOŒCI
PLASTYCZNEJ
“Krajobraz malowany têcz¹- rzeczywistoœæ,
któr¹ warto ocaliæ od zapomnienia.”
ORGANIZATORZY:
- Trzebiatowski Ośrodek Kultury
- Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury
- Urząd Miasta i Gminy – Wydział Promocji.
Celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży do propagowania oraz
eksponowania krajobrazu i przyrody ziemi rodzinnej. Tematyka prac powinna być związana z pięknym krajobrazem i miejscami, które spotykamy
na co dzień, a które ze względu na swój urok, piękno i tajemniczość warto
ocalić od zapomnienia.
Propagowanie krajobrazu ziemi ojczystej uczy dzieci i młodzież
przywiązania do naturalnego środowiska, poszanowania przyrody oraz
zgłębia poczucie tożsamości
z regionem. Dlatego też wykonane prace mają ukazać piękno krajobrazu, który przemija wraz z codziennością, a który warto zachować nie tylko
w pamięci, ale także dla pokoleń w pracach plastycznych.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.
-

Konkurs odbędzie się w czterech grupach wiekowych:
przedszkole
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła ponadgimnazjalna.

2.Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, które
przysyłają na konkurs jedną aktualną pracę.
3.Technika prac dowolna:
- malarstwo
- grafika
- rzeźba
- płaskorzeźba
- fotografia
- prace komputerowe itp.
4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną
- imię i nazwisko
- adres i telefon kontaktowy
- imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.
Prace będą oprawiane przez organizatora. Nie należy zwijać prac!
Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
5. Nagrody przyznawane będą na każdym poziomie wiekowym. Organizatorzy mogą przyznać specjalne wyróżnienie.
6. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać w Trzebiatowskim
Ośrodku Kultury, I piętro pokój 127 do dnia 15 października 2007r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i ekspozycja prac odbędzie się w Trzebiatowskim Kultury w Galerii Feininger 26 października 2007o godz.
17.00.
Wszelkich informacji udzielają Marta Górska i Anna Rzepecka – tel.
091 3872614
TRZEBIATOWSKI OŚRODEK KULTURY
72-320 Trzebiatów, ul. Wojska Polskiego 67, tel. 0*91 3872614, fax
0*91 3874 634,
e-mail tok@trzebiatow.pl
www.kultura.trzebiatow.pl
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Poprawne rozwiązania krzyżówki należy przysyłać
na adres redakcji: Gryfice ul. Wałowa 8/7.
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