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M³oda gryficzanka zmar³a,
bo nie przyjecha³a karetka
Wiadomość o tej tragedii wstrząsnęła miastem i obiegła całą Polskę. Jeszcze wczoraj
podawały ją wszystkie ogólnopolskie media.
23-letnia Kornelia zmarła w szpitalu, bo zbyt
późno udzielono jej pomocy. Pomimo kilkukrotnych wezwań dyspozytorka pogotowia
nie wysłała karetki.
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Ludzie maj¹ prawo
do porz¹dku
Pisaliśmy już o zarządzonej
przez TBS Sp. z o.o. w Gryficach
posesji nr 107 przy ul. Wojska Polskiego. Miał być kapitalny remont,
wymieniono okna, łącznie z tymi na
strychu, wstawiono nowe drzwi na
klatkę schodową. Na podwórku
przeprowadzono rozbiórkę oficyny,
przywieziono 2 przyczepy ziemi i
rozplantowano. Mieszkańcy własnym kosztem i za własne pieniądze
zasiali trawę. Częściowo wypłukana przez deszcz, ponieważ teren jest
nierówny – zabrakło ziemi. Woda
deszczowa spływa z podwórka strumykami, łącząc się w jeden strumień
i przez bramę spływa na chodnik i

dalej na ulicę. Widok godny podziwu. Na sąsiednim podwórku woda
nie mająca nigdzie odpływu zbiera
się w bajoro. Powód: teren rozjechany przez ciężarówki wywożące gruz
z oficyny. Obiecano wyrównać, dziś
woda wlewa się na korytarz posesji
nr 4 przy ul. Niepodległości. Może
tak sam pan dyrektor TBS-u sp. z
o.o. raczy przyjść w te miejsca, ocenić i wydać stosowne dyspozycje.
Ludzie mają prawo do porządku na
podwórkach, zniszczonych przez
pracowników TBS-u sp. z o.o.
Niech przestaną mówić, że TBS to
spółka z n.n., czyli z nieograniczoną
nieodpowiedzialnością.
(r)

Œrodki unijne
dla Trzebiatowa
Jak poinformował urząd miejski w
Trzebiatowie, w ostatnim czasie miasto otrzymało znaczne środki z funduszy unijnych na swoje inwestycje.
1. Gmina Trzebiatów otrzymała
dofinansowanie w wysokości 25
876 zł na zadanie pn. „Wykonanie
prac remontowych odcinka murów
obronnych w Trzebiatowie wzdłuż
ulicy Zielonej i ulicy Wąskiej, od
trafostacji do Baszty Kaszanej” w
ramach programu operacyjnego
„Dziedzictwo kulturowe - Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”. Koszt zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą wynosi
52 261,86 zł. Termin wykonania zadania 1 lipiec – 15 wrzesień 2007 r.

List do redakcji

Przedszkola w Gryficach

Przedszkoli w Gryficach
jak na „lekarstwo”, s¹ tylko dwa

We wrześniu 2007 r. progu żadnego z nich nie przekroczy ponad siedemdziesięcioro dzieci. Mówią, że
od niepamiętnych czasów takiego wyżu nie było. Ale
zapominają o tym, że było duże
przedszkole nr 4 przy ul. Sportowej,
zburzone, jak twierdzą ze względów
zdrowotnych (azbest na dachu i ścianach). O przedszkolu przy ul. 1 Maja
– wojskowym, sprzedanym podobnie, jako nikomu nie potrzebne kasyno przez AMW – budynek był zdrowy
i funkcjonalny, dziś prywatna własność. W folwarku zwanym Gminą
Gryficką nikt nie pomyślał o tym, że
nowi gryficzanie będą chcieli przychodzić na świat, rosnąć i rozwijać się
na terenie folwarku. Bo myślenie o
przyszłości miasta i jego rozwoju
obowiązuje na rok przed kolejnymi
wyborami do samorządu lokalnego.
Było jeszcze przedszkole tzw. cukiernicze. Dziś zostały dwa z bazą taką,
jak w chwili powstania.
Ale idą zmiany, na ostatniej sesji
rady miejskiej w dniu 28 sierpnia br.
powołało się stosowną uchwałą Zespół Placówek Oświatowych do realizacji zadań własnych i zleconych

gminy w zakresie oświaty poprzez
obsługę organizacyjną, finansową i
administracyjną gimnazjów, szkół
podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę Gryfice. To
może na podstawie tego powołania
dyr. ZPO Roman Łobożewicz pomyśli z całym swoim zespołem nad odbudową przedszkola przy ul. Sportowej - fundamenty jeszcze są. Przedwyborczy plan budowy w tym miejscu Magicznej Strefy Rekreacji Dziecięcej wziął w łeb, mimo solennych
zapowiedzi burmistrza, przedstawicieli KWW SIO Ziemia Gryficka,
ZGK i Bóg raczy wiedzieć kogo jeszcze. W łeb też wziął tegoroczny plan
budowy na tym miejscu boiska wielofunkcyjnego, to może czas wrócić do
pierwotnej budowy – czyli przedszkola. W przyszłym roku ilość dzieci
się powiększy i będzie się zwiększała
z każdym rokiem. Wystarczy obserwacja młodych kobiet i ilości maluchów krążących z matkami po mieście. W Statucie ZPO z dnia 29 maja
2007 r. (nowy poprawiony) napisano: koordynacja rekrutacji dzieci do
przedszkoli publicznych. Żeby rekrutować, to trzeba mieć do czego,
dziś nie macie nic, teoretycznie na-
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wet terenów pod budowę nowych
przedszkoli. Nigdzie też nie słychać, by gmina miała coś takiego w
planie. Zgodnie z zasadą – swoje
wychowane, reszta się nie liczy. Argument, że do przedszkola nie dostały się dzieci z rodzin, w których
jeden z rodziców nie pracuje jest
bzdurny. Wiele z tych matek pracuje, choć może nieformalnie, bo takie
mamy czasy. Ważne by mieć zatrudnienie, nieważne na jakich warunkach. Ale abstrahując od zagadnienia
legalnego czy też nielegalnego zatrudnienia, to pytamy do jakiego
przedszkola poszłyby dzieci, gdyby
się nagle okazało, że rodzice (oboje)
mają zatrudnienie? Wiemy, że w gryfickiej rzeczywistości jest to utopią,
rozważać jednak możemy. Odpowiedź jest prosta – wybrani trafią do
przedszkola. Resztą niech się zajmują rodzice i znajomi rodziców. A
przecież nie od dziś wiadomo, że
prawidłowy rozwój dziecka zapewnia przedszkolna wspólnota; wspólne zabawy i kontakty z rówieśnikami.
Przy gryfickim Domu Dziecka
był wolny duży budynek, teraz po
remoncie (100 tys. zł) będzie w nim

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

2. Gminie Trzebiatów przyznano dofinansowanie inwestycji pod
nazwą „Budowa drogi w ulicach
Norwida i Piaskowej w m. Mrzeżyno Gm. Trzebiatów” ze środków
ZPORR. Projekt umieszczony był
na liście rezerwowej i mógł zostać
dofinansowany w przypadku powstania oszczędności poprzetargowych. Całkowita wartość projektu
wynosi 302 959,99 zł. Wartość dofinansowania 257 515,99 zł (85%)
w tym: publiczne środki wspólnotowe Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego – 227 219,99 zł oraz
publiczne środki krajowe – Budżet
państwa – 30 296 zł, środki własne
– 45 444 zł.
(r)
Poradnia Psychologiczna. Czy właśnie tam nie można było zorganizować przedszkola? Tam nawet była
kadra wychowawców, która mogłaby przedszkole prowadzić. Ale nie,
bo trzecie piętro z drugim piętrem
Urzędu Miasta rozmawia o wspólnej
drodze tylko przed wyborami. Później o wszystkim zapominają. Wyjaśniam, że Dom Dziecka i jego zabudowa podlegają powiatowi. (ma)
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M³oda gryficzanka zmar³a,
bo nie przyjecha³a karetka
Wiadomoœæ o tej tragedii
wstrz¹snê³a miastem i
obieg³a ca³¹ Polskê.
Jeszcze wczoraj podawa³y
j¹ wszystkie ogólnopolskie
media. 23-letnia Kornelia
zmar³a w szpitalu, bo zbyt
póŸno udzielono jej
pomocy
pomocy.. Pomimo
kilkukrotnych wezwañ
dyspozytorka pogotowia
nie wys³a³a karetki.
Do tragedii doszło w nocy z 21 na
22 sierpnia br. We wtorek wieczorem
23-letnia Kornelia B., mieszkanka ul.
Armii Krajowej, poczuła ból w klatce
piersiowej. Nie pomogły tabletki
przeciwbólowe i czuła się coraz gorzej. Jej partner pan Bogdan zadzwonił na pogotowie i wezwał pomoc.
Dyspozytorka odmówiła przyjazdu
karetki kierując go do lekarza rodzinnego. Jednak stan kobiety pogarszał
się z minuty na minutę. Wymiotowała
i zaczęła tracić przytomność. W tym
czasie mężczyzna kilkukrotnie jeszcze zadzwonił na pogotowie wzywając pomocy, ale za każdym razem
dyspozytorka odmawiała wysłania
karetki.
Gdy Kornelia B. straciła przytomność, mężczyzna wraz z kolegą zawiózł ją do szpitala. Tam pomimo
reanimacji zmarła. Wszystko rozegrało się w ciągu niespełna trzech
godzin. Dramat potęguje to, że zmarła osierociła dwoje małych dzieci,
którymi obecnie zajmuje się ojciec
zmarłej, pan Henryk. Na jego utrzy-

maniu pozostają jeszcze dwie młodsze od Kornelii córki.
Dyspozytorka Pogotowia na drugi dzień po tym zdarzeniu została
zawieszona w wykonywaniu obowiązków, a dyrektor Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego powołał trzyosobową komisję, by ta
wyjaśniła sprawę. Po przesłuchaniu
zapisów rejestratora rozmów i przeprowadzonych czynności wyjaśniających dyrektor zwolnił dyspozytorkę dyscyplinarnie.
Na razie na pytanie – dlaczego

Pan Henryk - ojciec
Kornelii B. zosta³
sam z dwiema
córkami i dwojgiem
wnucz¹t.

X Posiedzenie Rady Powiatu III kadencji
odbędzie się 29 sierpnia 2007 r. (środa) w Płotach, w sali Nowego
Zamku, przy ul. Sienkiewicza 3. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00.
Na Sesji poruszone będą min.:
1. Sprawozdanie z prac Zarządu
2. Określenie założeń polityki budżetowej na 2008 r.
3. Określenie zadań i środków PFRON dla Powiatu Gryfickiego
4. Powołanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów
5. Przyjęcie programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi w 2007 r.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA
OBRONY CYWILNEJ W SPRAWIE
URUCHOMIENIA SYREN ALARMOWYCH
Dla upamiętnienia rocznicy wybuchu Drugiej Wojny Światowej
w dniu 1 września 2007 roku o godzinie 12.00, na okres 2 minut
zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie powiatu.

nie wysłała ona karetki, nikt nie potrafi udzielić sensownej odpowiedzi. Tym bardziej, że telefonów o
pomoc kilka. Ile?
- Mogło być z siedem. - mówi
rzecznik prasowa Pogotowia w
Szczecinie Monika Bąk.
Dlaczego więc po tylu telefonach
nie wysłała karetki? Dlaczego się tak
zaparła w tym momencie?
- Nikt nie potrafi odpowiedzieć na
to pytanie. - stwierdza Monika Bąk. To był błąd człowieka. Ta dyspozytorka była doświadczonym pracowni-

kiem, pracowała w Pogotowiu kilkanaście lat i nie było na nią skarg. - mówi.
23 sierpnia prokurator Prokuratury Rejonowej w Gryficach Anna
Brzózka wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Kornelii B. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia przez dyspozytora Pogotowia
Ratunkowego w Gryficach, poprzez
zaniechanie wysłania do pokrzywdzonej karetki. O jego wynikach będziemy informować.
(kar)

LUDZIE I SPRAWY
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DRAMATYCZNY APEL
O POMOC

REKLAMA

Do redakcji przysłano dramatyczny apel:
Droga redakcjo mam pytanie czy
ludzie ubodzy muszą się poniewierać
po wynajętych mieszkaniach z piątką
dzieci? Jestem samotną matką. Od
25.08.2007r. zostaniemy bezdomni.
Czy nie możemy normalne żyć w naszym mieście, bo pan Burmistrz nic
nie robi aby nam pomóc? Muszę wysłać do szkoły czworo dzieci, a my nie
będziemy mieli gdzie mieszkać i żyć.
Proszę może ktoś ma jakieś
mieszkanie, pokój abym mogła zamieszkać z moimi dziećmi, bo nam
trzeba do życia tylko jakiegoś mieszkania. Proszę Pomóżcie. Pozdrawiam Anna K.

mi od kuchni, bojąc się kradzieży,
które już się zdarzały. Interwencje Policji też. Ten koszmar przeżywają
dzieci, co na pewno odbija się na ich
zdrowiu i nauce.
Pani Anna od września 2003 r.
stara się o przydzielenie jej mieszkania socjalnego od gminy. Dochody, na
które składają się alimenty i zasiłek
rodzinny, nie pozwalają rodzinie na
wynajęcie mieszkania na innych zasadach. Po złożeniu wniosku do Burmistrza pani K. została wciągnięta na
listę osób oczekujących na przydział
lokalu mieszkalnego. Co roku spełniając tę procedurę pani Anna dowiaduje się z pism urzędowych, że:

nie mogła kontynuować swojej pracy w „zieleniaku”, gdzie nieraz musiała zostawać do późna.
Sytuacja rodziny K. stała się dramatyczna, gdy dostali wiadomość od
wynajmującego im pokój pana Piotra Ł., że mają opuścić mieszkanie do
końca miesiąca sierpnia. Od września dzieci rozpoczną naukę w szkole, potrzebują spokoju i stabilizacji.
W licznych pismach wysyłanych
systematycznie, przede wszystkim
do Burmistrza, pani Anna prosiła o
pomoc, ale zawsze dostaje tą samą
odpowiedź: „Uchwała nie przewiduje przyśpieszeń w przyznawaniu lokali”. Ale ta sama Uchwała wyraźnie

„Uchwała Rady Miejskiej z dn. 20
grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy,
nie przewiduje przyśpieszeń w przyznawaniu mieszkań”, i dalej: „osoby
oczekujące będą otrzymywały mieszkania w miarę ich pozyskiwania wg
kolejności na liście” oraz „sytuacja
mieszkaniowa na terenie naszej gminy jest trudna”.
W lipcu 2006 r. panią Annę poinformowano, że jest na 100 pozycji. I
znowu weryfikacja nastąpiła w październiku tego samego roku, ale czy
ktoś wziął pod uwagę naprawdę złą sytuację mieszkaniową tej kobiety? Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w
Gryficach przeprowadzał wywiad środowiskowy w marcu 2006 r. Już wtedy
było wiadomo, że nie jest pani Annie
łatwo; starsze dzieci uczą się słabo, a
wręcz mają kłopoty z nauką, młodsze
chorują. Dzieci objęte są dożywianiem
w czasie roku szkolnego i uczęszczają
do świetlicy psychologiczno – pedagogicznej. Gdy pani K. Pracowała, w
opiece nad dziećmi pomagała jej matka, szczególnie zajmowała się najmłodszym, pięcioletnim chłopcem,
ale dziewczynki uczęszczające do
szkoły podstawowej po południu
były bez opieki, dlatego pani Anna

mówi, że o kolejności na liście decyduje przyznana punktacja. Analizując tę punktację rodzina K. spełnia
wszystkie przesłanki, żeby potraktować ją priorytetowo.
- W mieszkanie, w którym obecnie mieszkam, włożyłam dużo pracy
i pieniędzy - mówi pani Anna. - W
kuchni nie było nic. Piec centralnego
ogrzewania był popsuty. Płacę za nie
z mediami około 300 zł i jeżeli ktoś
mógłby mi wynająć coś innego w tych
granicach, to byłabym szczęśliwa. Tu
na Gdyńskiej mieszkają też ludzie
samotni, bez rodziny, często mają
nawet po dwa pokoje, a ja mam się
tułać, mam być z dziećmi bezdomna?
Jeżeli nie będę nigdzie zameldowana
stracę wszystko. Proponują mi z opieki społecznej, że może załatwią mi
Dom Samotnej Matki w Kamieniu
Pomorskim, ale przecież to też nie jest
rozwiązanie, bo to jest pomoc na jakiś
czas, a ja chcę normalnie żyć z moimi
dziećmi, tylko potrzebny nam jest
choć taki kąt, jaki mieliśmy do tej
pory. Dzieci chcą tu chodzić do szkoły, mają tu dziadków, syn jeździ do
szkoły OHP w Trzebiatowie, a tam,
gdzie nas chcą skierować nie ma takiej szkoły dla niego. - mówi.
Sytuacji nawet nie trzeba komentować, tylko szybko rozwiązać. (Brz)

Poszliśmy śladem tego listu.
Pani Anna K. jest po rozwodzie.
Wychowuje samotnie pięcioro dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Cztery lata
temu uciekając od agresywnego i
nadużywającego alkohol męża wróciła do swoich rodzinnych stron. Na
pomoc rodziców w sprawie zamieszkania nie może liczyć, bo tam „po
prostu jest małe mieszkanie i nie byłoby nawet gdzie łóżek wstawić”.
Początkowo Pani Anna mieszkała u ciotki, a od lutego 2006 r. podnajmuje mieszkanie u Pana Piotra L., na
ul. Gdyńskiej. Jest to mieszkanie socjalne. Pani Anna zajmuje pokój,
mający około 20 mkw. Do dyspozycji ma jeszcze kuchenkę i łazienkę,
ale z niej nie korzysta, bo łazienka
jest zdewastowana. Obok, w tym samym lokalu, zajmuje pokój zupełnie
obcy mężczyzna, prawdopodobnie
mający też tytuł prawny do tego
mieszkania. Niestety, nie jest to sąsiedztwo spokojne; nadużywanie alkoholu, nie remontowanie mieszkania, nie płacenie za opał, to tylko
część zastrzeżeń i kłopotów, jakie ma
pani Anna ze współlokatorem, panem
Markiem Ů. Kobieta chodzi z kluczaREKLAMA
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Bêdzie œwietlica, a walczono o szko³ê…
(PAPROTNO) Szkoła w Paprotnie mieści się na terenie poniemieckiego pałacyku. Tu właśnie, po nieudanej, ale owocnej w
skutkach bitwie o zachowanie
szkoły, sołtys Paprotna Ewa
Aszęborska,
Stowarzyszenie
„Nasza nadzieja”, Ochotnicza
Straż Pożarna oraz Urząd Gminy
w Karnicy zorganizowali 25
sierpnia I Rodzinny Festyn w Paprotnie.
Celem organizatorów było zorganizowanie imprezy rekreacyjno –
rozrywkowej, przy okazji której
zbierano by pieniądze i dary na remont i wyposażenie świetlicy.
Impreza zaczęła się o godz. 15 i
trwała do późnej nocy. Bardzo pomysłowo urządzono scenę, która
dopiero po dłuższym przyglądnięciu okazała się przyczepą od tira z
firmy pana Pilipionka z Gryfic. Wyeksponowano tu prace dzieci, przeznaczone na aukcję. Rozstawiono
sprzęt nagłaśniający, sprzęt do karaoke i instrumenty dla orkiestry.
Czas wszystkim uczestnikom
festynu wyjątkowo szybko upływał.
Przy kramach można było kupić za
przysłowiową złotówkę domowe
potrawy; np. chleb ze smalcem i
ogórkiem, grochówkę, bigos, kiełbaski oraz ciasto i napoje. Wszystko
swojskie, smaczne i przygotowane
przez mieszkańców. Nie było chwili, żeby coś ciekawego się nie działo. Klub Motocyklowy GRYF z
Gryfic urządził dla chętnych przejażdżki. Pod fachowym okiem
przedstawicieli z LOK w Gryficach
można było postrzelać z karabinka
do tarczy. Dużym zainteresowanie
cieszyła się wśród dzieci loteria fantowa, a mężczyźni rozegrali z
ogromnym zaangażowaniem mecz
piłki siatkowej. Panie ze Stowarzyszenia „Nasza nadzieja” prowadziły dla dzieci i ich rodziców konkursy, a dla najlepszych były nagrody.
Można było też pojeździć na koniach pani Anny Zawiślańskiej i
pani Elwiry Jędrzejczak z Rzęskowa. Kulminacyjnym punktem pro-

gramu była aukcja prac dzieci. Wielu zaproszonych gości chętnie
przystąpiło do licytacji.
Jedynym smutkiem, który towarzyszył podczas tej imprezy był
ogromny żal z powodu likwidacji
szkoły, bo jej otoczenie ciągle wywoływało wspomnienia wielu
wspaniałych chwil spędzonych tutaj. Tylko dzieci zdawały się w tym
dniu nie pamiętać złych dni.
- Jednym z powodów likwidacji
szkoły miały być niskie wyniki nauczania - mówiła pani Małgorzata
Rusin, ostatnia dyrektor Szkoły
Podstawowej w Paprotnie i członek
Stowarzyszenia „Nasza nadzieja”. Jednakże ten rok pokazał, że osiągnęliśmy najwyższe wyniki na terenie całej gminy. Nasza szkoła miała

zdecydowanie lepsze zaplecze dydaktyczno – wychowawcze niż
szkoła w Cerkwicy; sala gimnastyczna, stołówka, spokojne i zadbane otoczenie. Jeżeli chodzi o
względy ekonomiczne, to tutaj nie
były przeprowadzane żadne inwestycje, które by narażały gminę na
jakieś duże wydatki. Remonty odbywały się przy udziale rodziców.
Celem powołania Stowarzyszenia
„Nasza nadzieja” było również
wspieranie szkoły w Paprotnie. Teraz pieniądze i otrzymane dary będą

przekazane na świetlicę, ale miały
być na szkołę…
- Nauczyciele znaleźli już prace
w innych szkołach, personel pomocniczy też już znalazł zatrudnienie,
tylko dwie osoby jeszcze jej poszukują. 96 dzieci trafiło do szkół w
Karnicy i Cerkwicy. Nie wiemy co

się stanie z budynkiem szkoły, może
zostanie sprzedany, chociaż nie będzie to takie proste, bo mieszkają tu
jeszcze lokatorzy: dwie rodziny nauczycielskie.
Wyremontowana świetlica wg
planów sołtys i członków Stowarzyszenia „Nasza nadzieja” ma służyć
dzieciom, młodzieży i dorosłym
mieszkańcom wsi. Chcą umożliwić
młodemu pokoleniu spędzanie czasu w sposób kulturalny i ciekawy.
Będą tam odbywały się zebrania
mieszkańców, a panie które są bardzo aktywne, może otworzą np. koło
gospodyń wiejskich.
W miłej, prawdziwie rodzinnej
atmosferze, przy zabawie i śpiewie
karaoke zakończono imprezę. Dzięki licznym sponsorom Festynu na
pewno łatwiej będzie urzeczywistnić marzenia mieszkańców Paprotna. Pięknym podziękowaniem za
ich wkład w realizację tej imprezy
będą dyplomy, przygotowane przez
organizatorów.
Zofia Brzozowska
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Do¿ynki powiatowe
- „pucowanie” Gryfic
Byliśmy zaskoczeni, widząc
pracowników ZGK p.p. Bogdana Kaczyńskiego i Jarosława
Berczaka solidnie pracujących
przy przycince rozrosłych krzewów na skwerku obok Wysokiej Bramy. Ale nie pytaliśmy
dlaczego to robią u schyłku lata,
skoro powinno się te prace wykonać wczesną wiosna. Mimo
to sądziliśmy, że ZGK chce, by
wjazd do miasta był zwyczajnie
ładny. Dziś wszystko stało się
jasne: przycinka krzewów, trawy na rondzie i wcześniejsze
porządkowanie krzewów na Pl.
Zwycięstwa dzieje się dlatego,
że 2 września br. odbędą się Powiatowe Dożynki w gminie
Brojce. Powiat pewnie liczy na
przyjazd Przyjaciół Powiatu i
stąd miasto przybiera odświętny i zadbany wygląd.
x

Od tematu do obrazu
(TRZEBIATÓW)
Twórczość
Lyonela Feiningera fascynuje miłośników malarstwa na całym świecie.
Artysta, którego fascynowało Pomorze przez wiele lat odwiedzał nadmorskie kurorty.
W jego pomorskiej twórczości wyróżnić można kilka motywów. Jednym
z nich jest architektura, która zawsze ujmowała artystę. Malując kościoły, bramy, wieże, kamieniczki i stare ulice
„podróżował w przeszłość”. Urzeczony
pięknem, oddawał się twórczej pracy,
by osobiście przeżywać to co zobaczył.
Warto zwrócić uwagę na obrazy „Katedra w Kołobrzegu”, „Baszta Kaszana w
Trzebiatowie”, „Uliczka w Trzebiatowie”, „Kościół w Robach”.
Szczególną rolę w twórczości
Lyonela Feiningera odegrał nadmorski
krajobraz Mrzeżyna. Po raz pierwszy
przyjechał tu w 1924 roku. W małej
osadzie spędził 12 letnich miesięcy ( do
1935 roku). „Morze, plaża, statki, niebo i ujście Regi to idealne motywy dla
poszukującego dali i przestrzeni malarza”- pisał Feininger.
Okres spędzony w Mrzeżynie należał do najwspanialszych chwil w życiu
artysty. Spacery o zachodzie słońca,
pełne barw niebo, plaża i spokój jaki
panował w osadzie fascynował twórczo Feiningera przez wiele lat. „Morze
jest samotne i opuszczone, jakim go
jeszcze nigdy nie widziałem, a kolory
nad nim są nie do opisania”. Tworząc
już w swoim atelier, z dala od nadmorskiego krajobrazu powracał do szki-

ców, akwareli i drzeworytów „Ujścia
Regi”, „Wydmy wieczorem” czy „Ptasiej chmury”, która oczarował Feiningera po letniej burzy.
W tym okresie powstają obrazy statków, kutrów rybackich oraz jachtów.
Nadmorska tematyka towarzyszy
wystawie prac Lyonela Feiningera w
Pomorskim Muzeum Krajowym w Greifswaldzie, gdzie wybraliśmy się z laureatami konkursu „Jestem człowiekiem
otwartym”, grupą plastyczną „BEZ
RAM” działającą przy Trzebiatowskim
Ośrodku Kultury oraz zaproszonymi
gośćmi. Na wystawie obejrzeliśmy
dzieła, które powstały na Pomorzu – od
pierwszej spontanicznej notatki artysty,
przez rysunki piórkiem i akwarele aż do
obrazów powstałych w pracowni artystycznej.
Wartościowe przedmioty oraz obrazy zgromadzone na wystawie „Od tematu do obrazu” użyczone zostały z niemieckich zbiorów narodowych, prywatnych i międzynarodowych min. z
Brooklyn Art. Museum w Nowym Jorku czy Muzeum Sztuki w Bazylei. Dzięki uprzejmości naszych przyjaciół z
Greifswaldu mogliśmy zobaczyć prace,
które powstały w Mrzeżynie czy Trzęsaczu. Wspaniale prezentowały się obrazy: Ujście Regi czy Ruiny na Klifie.
Trzebiatowska młodzież uczestniczyła również w warsztatach plastycznych związanych z twórczością artysty
oraz plenerze, podczas którego malowała barwne greifswaldzkie kamieniczki i katedrę.

- Wystawa wywarła na
nas ogromne wrażenie. To
wartościowe przeżycie jeśli można zobaczyć prace
Feiningera na żywo - tak
mówiła młodzież , która od
wielu lat uczestniczy w
plenerach feiningerowskich organizowanych
przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury. Twórczość
Lyonela Feiningera poznają dzięki gromadzonym w Pałacu
zbiorom albumów oraz zaangażowaniu
p. Heleny Kaczanowskiej. Tworząc swoje prace wykorzystują artystyczne doświadczenia malarza. Wzorując się na
charakterystycznym, feningerowskim

stylu ukazują w malowniczy sposób
piękno nadmorskiego krajobrazu.
Trzebiatowski Ośrodek Kultury
dziękuje pani Dorocie Mruk za okazaną
pomoc podczas organizacji wyjazdu do
Greifswaldu.
mg
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Prusinowo
zorganizowa³o siê
(PRUSINOWO) Na wioskach
tegoroczne wakacje upłynęły pod
znakiem ciszy. Żadnych festynów
nie było. Będą za dwa albo trzy
lata, bo nie wiemy kiedy następne
wybory. Nowo wybrani radni
Rady Miejskiej w Gryficach na
majowej sesji ustalili, że sołtysom
„odpalą” jakieś grosze i niech sobie sami zabawę zorganizują.
25 sierpnia br. byliśmy na takiej
zabawie w Prusinowie. Sołtys p.
Maria Szafrańska z Rada Sołecką
oraz Bogusława Fedorczuk, Mieczysława Major, Ewelina Dworek,
Karolina Szabelna, Ryszard Czerwiec, Zdzisław Jopek, Zenon Skrocki zorganizowali festyn dla dzieci i
starszych. Był to już drugi w tym
roku festyn, pierwszy zorganizowany został z okazji Dnia Dziecka.
Miejsce zabawy to dość duży teren
obok ulubionego miejsca spotkań
dzieci i młodzieży, tj. świetlicy w
Prusinowie. By zadbać o kondycję
dzieci na stolikach pojawiły się napoje i ciasta. Na uboczu rozpalono

grill i piekła się kiełbasa. Ale dla
milusińskich na takich spotkaniach
najważniejsza jest zabawa, były tańce z balonem, na gazecie, rzut kape-

luszem sołtysa, konkurs kto pierwszy przebije balon uwiązany na tasiemce przy nodze (wygrała p. Dorota Muszyńska). Zabawy prowadziła p. Karolina – nowa świetliczanka,
sołtys P. Olszańska i Danuta Bezczyńska (radne poprzedniej kadencji)
przywiozły słodycze od siebie i pana
Tomasza Boruka. Do zabawy włączyły się również mamy, bo lokomotywa,
taneczny krąg i dobra muzyka zachęcały do wspólnej zabawy z dziećmi.
Kto chciał mógł sobie kupić zabawki
na straganie oraz cukrową watę. Jeśli
ktoś miał ochotę na pyszne ciastko
upieczone przez panie Mieczysławę
Major, Bogusławę Fedorczuk i Krystynę Warnieło, to mógł sobie kupić za
złotówkę – całkiem dużą porcję. Podobnie było z losami na loterii fantowej. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży ciasta i losów będą przeznaczone
na zakup firan i zasłon do świetlicy.
Rada Sołecka i sołtys z części
uzyskanych z gminy pieniędzy zakupiła do świetlicy kino domowe. W

najbliższym czasie planowane jest
pomalowanie pomieszczeń, już teraz widać w świetlicy różne kolorowe ozdoby. Do zrobienia jest jeszcze dużo i ciągle będzie. Mieszkańcy chcą, by świetlica stała się centrum kultury w Prusinowie. Mamy
nadzieję , że rozwój tego ośrodka
kultury zjednoczy lokalną społeczność, bo przecież to wszystko jest
wspólne i dla wspólnego dobra powstało. Mamy też nadzieję, że zostaniemy zaproszeni np. na andrzejkowe spotkanie, jeśli młodzież takie
zorganizuje.
Impreza upływała w miłej atmosferze, przy dobrej zabawie i ku
radości dzieci. Nawet pochmurne
niebo podarowało trochę promieni
słonecznych na zakończenie dnia.
Sołtys Prusinowa p. Maria Szafrańska oraz Rada Sołecka serdecznie
dziękują sponsorom: p. Elżbiecie
Kwiatkowskiej z hurtowni GRYFIMPEX i państwu Bogusławskim
za pyszny chleb.
(r)
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O „SOLIDARNOŒCI” GRYFICKIEJ
W ROCZNICÊ POROZUMIEÑ SIERPNIOWYCH
Rozmowa z Stanis³awem Suskim i W³odzimierzem
Blumensztainem - liderami „Solidarnoœci” w Gryficach.
Ruch spo³eczny 1980 r.
S. Suski - Nasza działalność
związana z Solidarnością sięga
1980 r. Kolega zaczynał w swoim
zakładzie pracy w Urzędzie Telekomunikacji, a ja w Hydromie.
W Gryficach formalnie wszystko zaczęło się we wrześniu, ale
wszyscy uważnie śledziliśmy to co
się działo w kraju wcześniej. W
sierpniu, po fali strajków w wielu
miastach Polski, i głównym jego
epicentrum w Gdańsku, zaczęły się
strajki w Szczecinie. Przy Stoczni
Szczecińskiej Adolfa Warskiego
powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, na czele którego
stanął Marian Jurczyk. Strajkujący
robotnicy zgłosili kilkadziesiąt postulatów (37), w których żądali min.
wolnych związków zawodowych,
przestrzegania praw człowieka i
rozliczenia winnych za zły stan gospodarki narodowej. W wyniku negocjacji, 30 sierpnia zostało podpi-

sane porozumienie miedzy władzą,
a Komitetem Strajkowym.
We wrześniu 1980 r. Zarząd ze
Szczecina pozwolił na utworzenie
Delegatury Zarządu Regionu na terenie naszego powiatu. Skupiała
ona komisje „Solidarności” z około
50 zakładów pracy.
Około 17 września odbyło się
Zebranie Wyborcze, które wyłoniło
przewodniczącego Delegatury, Andrzeja Romanewicza, a po niespełna miesiącu funkcję tę przejął Andrzej Popieliski. Delegatury wtedy

były prawie w każdym mieście.
Pierwsza siedziba - Biuro Delegatury w Gryficach mieściło się naprzeciwko dzisiejszego Banku BGŻ, na
ul. Niepodległości.
W. Blumensztain - Ja byłem
przewodniczącym Komisji Oddziałowej Solidarności w swoim zakładzie pracy. Wtedy wszyscy, 100 procent załogi zapisało się do Związku,
a właściwie do ruchu społecznego,
który nazwano „Solidarnością”. Reprezentowaliśmy pracowników i
zgłaszaliśmy swoje problemy do
Komisji Zakładowej w Szczecinie.
Spotykaliśmy się też na zebraniach
z Zarządem Delegatury gryfickiej.
Do Zarządu należeli wtedy też Bogdan Andrusieczko, Jolanta Gajdziewska i Janusz Dmowski.
S. Suski - Staraliśmy się wtedy
być zgodni i robić wszystko w porozumieniu. Do dzisiaj działalność
Związku opiera się na jednym statucie. W tym czasie najważniejszą
sprawą było wyegzekwowanie
od rządzących
zapisów z Porozumień Sierpniowych.
W początkach lutego 1981
r. rozpoczęło się
pogotowie strajkowe w Gryficach. Objęło ono
większość zakładów pracy. Siedzibą pogotowia
była świetlica w
Hydromie. Już
wtedy rozpowszechniano pogłoski, że do Polski mogą wkroczyć Rosjanie.
W tym czasie
oprócz zakładowej „Solidarności” na terenie ziemi gryfickiej funkcjonowały też NSZZ „Solidarność”
Rolników Indywidualnych, na czele
których stał Stefan Dragun oraz
NSZZ „Solidarność” Rzemieślników, z przewodniczącym Ryszardem Boberem.
W. Blumensztain - Był wtedy
taki bardzo poważny problem: nie
można było prawie nic kupić. Wiele
produktów było na kartki. W sklepach były puste półki. My jako
związkowcy zajmowaliśmy się wtedy również sprawdzaniem, czy sklepowe nie ukrywają jakiegoś towaru

pod ladą. Takie akcje przeprowadzaliśmy kilka razy.

STAN WOJENNY
S. Suski - 13 grudnia 1981 r.
wprowadzony został stan wojenny.
Rano w telewizji, zamiast „Teleranka”, pojawił się Wojciech Jaruzelski
i ogłosił powołanie WRON, jednym
słowem władzę przejęło wojsko.
„Solidarność” zdelegalizowano.
Czołowych działaczy Związku internowano i umieszczono w strzeżonych przez SB ośrodkach odosobnienia.
W. Blumensztain - Z naszej
Delegatury internowano min. Stefana Draguna, Remigiusza Kępińskiego, Wiesława Serafina i jego
brata Zygmunta. Stefan Dragun był
rolnikiem. Więziono go w Wierzchowie koło Drawska Pomorskiego. Wszyscy ci działacze potem
byli zmuszeni do opuszczenia kraju, np. Stefan Dragun wyjechał do
Australii, bracia Serafinowie do
Szwecji, a Remigiusz Kępiński do
USA. Do końca stanu wojennego
„Solidarność” działała w „podziemiu”. Kontaktowaliśmy się prywatnie w mieszkaniach. Kolportowaliśmy ulotki, zbieraliśmy fundusze na pomoc represjonowanym i
ich rodzinom. Każdy z nas miał
swój kanał informacyjny. Szczególne uznanie należy się tu kolegom: Witosławowi Gajdziewskiemu, Michałowi Walczakowi, Zygmuntowi Rychlikowi i Stanisławowi Dziubkowi. W tych czasach
wspierał nas bardzo Kościół. Ówczesny proboszcz Parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny - ks. Stanisław Kopystyński

udostępnił nam salkę i mogliśmy
się tam spotykać.
S. Suski - W 1987 r. były też
próby rejestrowania Komisji Zakładowych „Solidarności”, które po
miesiącu działalności znowu delegalizowano. Były to dla nas okruchy
nadziei, że powróci normalność.
Związki reaktywowano w 1989 r.,
po obradach „okrągłego stołu”.
W maju w Gryficach powołano
Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny, na czele którego stanął
Włodek Blumensztain, jako przewodniczący. Ja zostałem zastępcą.
We wrześniu tego roku, po wyborach parlamentarnych na I Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice na przewodniczącego wybrano Lecha
Szewczyka, a od 1991 r. funkcję tę
pełnię ja i tak jest do dziś. Włodek
jest moim zastępcą. Do naszego
Oddziału należą Komisje Zakładowe. Zarząd reprezentuje je na zewnątrz min. w sprawach sądowych.
Biuro mieści się na ul. Wałowej 21/
3. Dbamy przede wszystkim o sprawy pracownicze.
W. Blumensztain - W czwartek,
30 sierpnia będziemy obchodzili
XXVII rocznicę Porozumień Sierpniowych w Szczecinie. W uroczystościach na zaproszenie zachodniopomorskiej „Solidarności” będzie uczestniczył Prezydent RP
Lech Kaczyński.
2 września w Kościele Najświętszej Marii Panny w Gryficach odbędzie się msza święta z okazji XXVII
rocznicy powstania „Solidarności”
w Gryficach, na którą serdecznie zapraszamy.
Rozmawiała Zofia Brzozowska
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TBS wch³onie PEC
Smutna informacja dla obecnie
panującego na III piętrze Urzędu
Miejskiego w Gryficach starosty Kazimierza Sacia. Zapewne część gryfickiego społeczeństwa pamięta, że
po wygranych wyborach i objęciu
obecnego stanowiska, musiał zostawić fotel dyrektora PEC sp. z o.o. w
Gryficach, na który mógł swobodnie
wrócić po wygaśnięciu obecnej kadencji. Powrotu jednak nie będzie,
bowiem 28 sierpnia br. na sesji Rady
Miejskiej w Gryficach radni zdecydowali, że PEC zostanie wchłonięte
przez TBS.
Radni podjęli uchwałę następującej treści:
Pragraf 1 – Ze względów ekonomicznych wyraża się zgodę na połączenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących jednoosobowymi spółkami Gminy Gryfice w
ten sposób, że Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.
z o.o. jest spółką przejmującą a Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z
o.o. jest spółka przejmowaną.
Paragraf 2 – Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przeniesie na Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 100%
udziału na podwyższenie kapitału zakładowego Gryfickiego TBS Sp. z o.o.
wraz z całym jego majątkiem.
W paragrafie 3 jest informacja, że

po połączeniu spółek przejmująca spółka będzie nosić dotychczasową nazwę.
W paragrafie 4 wykonanie
uchwały powierzono Zgromadzeniu
Wspólników obu spółek.
Dziwi ten drugi paragraf o przeniesieniu kapitału i całego majątku na
rzecz TBS sp. z o.o. Bo jakim to kapitałem dysponuje PEC, skoro za rządów obecnego dyrektora spółka zwykle była dokapitalizowana przez
Gminę Gryfice?! Np. w 2006 r. gmina
dołożyła spółce 195 tys. zł, w tym
roku podobnie, choć może mniejszą
sumą. W związku z tym jaki kapitał
ma ten bankrut sztucznie utrzymywa-

ny przez gminę? Te baraki przy ul. Wałowej? Czy może wymagającą kapitalnego remontu kotłownię w Prusinowie? Prawdą jest, że wszystkie opóźnienia lokatorów w opłatach za energię cieplną zostały sądownie odzyskane, ale czy stanowią kapitał PEC sp. z
o.o.? Jednocześnie informujemy, że na
połączeniu spółek roczny dochód burmistrza Gryfic zostanie pomniejszony
o 2.000 zł, które otrzymywał jako reprezentant organu założycielskiego
PEC sp. z o.o. A może się powiększy,
wszak to będzie duża spółka.
(x)

Wspólnota
Blok mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 102 dziś prezentuje
się ładnie. Ocieplony, pięknie pomalowany, na balkonach dużo kwiatów. Podwórko dobrze zagospodarowane: piaskownica dla dzieci, kilka ławek dla chcących pogadać o
pogodzie czy problemach dnia, jarzębiny, krzewy iglaków, brzozy,
różne kwiaty, kamienie polne fantazyjnie ułożone wzdłuż krawężnika.
Ale w tym pięknym świecie jest
wewnętrzna droga wykonana z płyt
w latach 60. Na drodze niezbyt droż-

na studzienka burzowa i studzienka
kanalizacyjna znacznie poniżej nawierzchni. Wspólnota mieszkaniowa od lat nosi się z zamiarem modernizacji tej drogi, czyli usunięcia starych połamanych płyt i wyłożenie
całości polbrukiem, żeby było ładnie i sprawiało wrażenie jeszcze
bardziej zadbanej posesji. Niestety
ZGK traktuje ten teren jako jedyną
drogę dojazdu na podwórka domów
znajdujących się przy ul. Niepodległości w celu wywożenia śmieci i
płynnych nieczystości (szamba).

Ciężkie samochody niszczą stare
płyty chodnikowe. Ale ZGK nie
wyraża zgody na partycypowanie w
przebudowie dojazdu, choć korzystając z uprzejmości i cierpliwości
mieszkańców bloku nr 102 powinien się przychylić do propozycji i
wspólnie z nimi teren wyłożyć polbrukiem. Nie może być tak, że jeden buduje i chce, żeby otoczenie
było ładne, a drugi robi co chce i
ignoruje postulaty większości. Fakt,
że jest się firmą zwaną Zakładem
Gospodarki Komunalnej zobowiązuje do utrzymania ładu wszędzie,

nawet na terenie formalnie przynależnym do TBS sp. z o.o. w Gryficach. ZGK korzysta z dojazdu, powinien w części ponieść koszty używania. Przypominamy, że posesje
przy ul. Niepodległości mają dość
duże bramy wjazdowe, którymi pojemniki ze śmieciami można wywozić i nie ma potrzeby korzystania w dalszym ciągu z drogi wewnętrznej przy bloku 102. A mieszkańcy poradzą sobie sami bez pomocy ZGK, wyłożą polbrukiem
wszystkie miejsca, które będą uważali za potrzebne.
(r)
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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.

Q Zamienię kawalerkę w centrum
Łobza I piętro na mieszkanie 2 lub 3
pokojowe. Tel 091 397 56 54
Q Sprzedam mieszkanie 2 pokoje
60 mkw z garażem. Centrum Łobza.
Tel. 0 602 606 012
Q Zamienię mieszkanie własnościowe 3 pokojowe w Łobzie na
mały domek wolnostojący lub pół
bliźniaka - może być do remontu. Tel
604 818 755.

INNE

NIERUCHOMOŒCI
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.
665 599 922.
Q Koszenie traw - Łobez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoń tel. 601 344 186.
Q Sprzedam drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tel. 502 649 119.
Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Q Sprzedam kawalerkę w Łobzie.
Tel 781 949 850

QKupię grunty rolne.
Tel. 692 883 670

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

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

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.

091 397 37 30, wppp1@wp.pl

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

MIESZKANIA

US£UGI

Region

QSprzedam pasiekę minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedaż używanych urządzeń
gastronomicznych (chłodziarki, zamrażarki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

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

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.

QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Q Do wynajęcia w Łobzie lokal handlowo - usłogowo-biurowy 50 mkw.
Tel. 091 397 30 70.

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

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

Region

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

Q Do wynajęcia pół domu na wsi - 2
pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. 667
401 463.
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.
Q Łobez - wynajmę lokal usługowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.
Q Sprzedam działkę budowlaną ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
Q Poszukuję w Gryficach i Łobzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzież dziecięcą. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

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

Reklama w Gazecie Gryfickiej
Tel./fax 091 3973730

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.

INFORMACJE
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Oœwiadczenia maj¹tkowe za 2006 r.
Podajemy - wed³ug informacji wyczytanych na
stronach internetowych urzêdu miejskiego wynagrodzenia za rok 2006 naszych prominentów
oraz wielkoœæ i wartoœæ mieszkañ, jakie posiadaj¹.

Andrzej Wac³aw
Szczygie³
– burmistrz Gryfic
1. Dom o powierzchni 125
mkw. o wartości 160 tys. zł – współwłasność małżeńska.
2. Działka rolna 2 x 594 mkw. o
wartości 35.640 zł.
3. Działka przed domem
mieszkalnym o pow. 591 mkw. o
wartości 11.820 zł.
4. Działka pod mieszkaniem o
pow. 224 mkw. o wartości 60.000 zł.
5. Pomieszczenia gospodarcze
na działce o pow. 183,3 mkw. o wartości 7.500 zł.
Tytuł prawny: współwłasność
małżeńska
Łączna wartość 114.960 zł.
1. Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2. PEC Sp. z o.o. Gryfice
Reprezentuje organ właścicielski (art. 13, pkt 7 ust.) – z tego tytułu
osiągnął dochód: ad. 1- 4.000 zł, ad.
2 - 2.000 zł.
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Szczecinie – jest
członkiem Zarządu – z tego tytyłu
osiągnął dochód 1.093 zł
Wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres od 01.01.2006 r. –
31.12.2006 r. – 173.528,88 zł.

Roman £obo¿ewicz
Dyrektor SP 3 Gryfice
(etat) – 79.850 zł

Dyrektor Zespo³u Placówek
Oœwiatowych
(1/2 etatu) – 39.954, 20 zł
Emerytura (wojskowa) – 19.577 zł
Dom o powierzchni 130 mkw. o
wartości 120 tys. zł – własność małżeńska.
Ogród przydomowy o pow. 707
mkw. o wartości 30 tys. zł – własność małżeńska.

Zbigniew Roman H³¹d
Dyrektor Gimnazjum nr 1
w Gryficach
Mieszkanie o pow. 60 mkw. o
wartości ok. 100 tys. zł
Garaż o pow. 20 mkw o wartości
ok. 12 tys. zł.
Z tytułu zatrudnienia:
Nauczyciel SP 3 – netto 500 zł
miesięcznie.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 – netto 2.083 zł miesięcznie.
Emerytura wojskowa netto
2.086 zł miesięcznie.

Wakacje w Szkó³ce
Pi³karskiej „Diego”
Wakacje to czas wypoczynku i
wyjazdów, dla wielu jednak dzieci to
czas spędzony na przydomowych podwórkach. Aby zadbać o te dzieci,
które nigdzie nie wyjechały, zaplanowaliśmy zajęcia sportowe z piłką
nożną.
Te zorganizowane treningi, które
odbywały się trzy razy w tygodniu,
były doskonaleniem techniki piłkarskiej, motoryki i gier kontrolnych,
które również miały na celu przygotować dzieci do pojedynków z rówieśnikami.
Dobrym początkiem wakacyjnych
spotkań było zajęcie czołowych miejsc
w Turnieju Dzikich Drużyn. W treningach, które odbywały się systematycznie, uczestniczyło około 25 młodych
adeptów sztuki piłkarskiej. Chłopcy
swoje umiejętności szlifowali na polanie w parku, na boiskach w gimnazjum
nr 1 i nr 2 oraz na kortach. Młodzi pił-

karze mieli okazję po raz pierwszy grać
mecze na boiskach dużych, pełnowymiarowych, według ścisłych reguł gry w
piłkę nożną. Mecze odbywały się tylko w
Gryficach, gdyż w chwili obecnej wyjazdy są niemożliwe ze względu na bariery
finansowe. Mamy jednak nadzieję, że
piłkarze ze Szkółki Piłkarskiej Diego
dzięki pomocy miasta oraz rodziców
będą mogli grać w Międzygminnej Lidze
Młodzików, aby móc się rozwijać i
sprawdzać swoje umiejętności z tymi
drużynami.
Szkółka Piłkarska Diego zrzesza
dzieci z całego miasta, zarówno ze
Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4. W miarę możliwości
wspiera swoich zawodników sprzętem
sportowym, jest to możliwe dzięki wielkiemu sercu ludzi, którym zależy na
dzieciach i ich bezpieczeństwie za co
serdecznie dziękujemy.
Trener Wiesław Pietrzak

S³awomir Czerniak

Marek Fornal

Mieszkanie o pow. 48,90 mkw. o
wartości ok. 70 tys. zł własność.
Grunty rolne o pow. 0,12 ha o
wartości ok. 2 tys. zł – współwłasność
Dochód z tytułu zatrudnienia w
Gimnazjum nr 2 - 63.307,71 zł.
Innych dochodów brak.

Dom o pow. 140 mkw. o wartości
250 tys. zł – tyt. prawny: współwłaściciel.
Mieszkanie o pow. 80 mkw. o
wartości 30 tys. zł – właściciel.
Dochód z tytułu zatrudnienia 59.919,11 zł. Innych dochodów brak.

Dyrektor Gimnazjum nr 2
w Gryficach

S³awomir Stanis³aw
Rospondek
Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Trzyg³owie
Gospodarstwo rolne: działka
ogrodowa o pow. 400 mkw, tytuł
prawny – dzierżawa.
Wynagrodzenie ze stosunku pracy - 56.913,88 zł.
Umowy zlecenia - 7.333,81zł.
Inne - 720 zł.

Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Górzycy

Jerzy Ko³odziejczyk

Dyrektor Szko³y Podst. nr 4
w Gryficach
Mieszkanie o pow. 43 mkw. o
wartości 50 tys. zł, tytuł prawny:
współwłasność małżeńska.
Część działki na której stoi budynek z mieszkaniem o pow. ok. 300
mkw. – wartość 10 tys. zł
Dochód z tytułu zatrudnienia
63.922 zł. Prawa autorskie 5.900 zł
Ogółem 69.832 zł
W następnym numerze ciąg dalszy.

CHODZI£ KIEDYŒ
KATARYNIARZ
Kataryniarz z katarynką są jakby
z innej bajki. Niezwykła symbioza
człowieka z niecodziennym przedmiotem powoduje, iż nie przejdziemy
obok obojętnie, czas zatrzymuje się, a
nas samych ogarnia nostalgia za atmosferą przedwojennych miast i miasteczek.
Jak niewiele trzeba, ot kilka nieskomplikowanych dźwięków układających się w znaną melodyjkę, aby przenieść się w nie tak bardzo przecież odległy świat np. niemego kina, gdzie klatka za klatką podobnie jak ruch korby
kataryniarza przesuwa się kolejna sekwencja filmu. Zarówno w filmie, jak i
uruchamiając mechanizm z piszczałkami w drewnianej skrzynce potrzebny
jest wrażliwy aktor, który zagra swą rolę
tak, abyśmy zapamiętali ją na długo.
Udało nam się taką niecodzienną
postać odnaleźć wśród ulicznego gwaru stołecznego miasta Warszawy, na
Starówce, gdzie z piskiem opon zatrzymują się srebrne limuzyny i gdzie zamiast sklepu kolonialnego przyciągają
wzrok rozmaite wystawy z pamiątkami i
ekskluzywną biżuterią. Licencjonowany Kataryniarz Warszawski - bo tak chce
aby o nim mówiono - podobnie jak i jego
wuj, po którym odziedziczył zawód jest
ulubieńcem mieszkańców i turystów.
Dawna Warszawa słynęła z produkcji
katarynek , a więc podobnie jak w całej
Europie kataryniarzy było tu wielu. Ciekawostką jest, iż w XIX wiecznej Warszawie więcej było kataryniarzy niż ulic! W
drugiej połowie dwudziestego wieku
zniknęli oni jednak całkowicie z miejskiego krajobrazu, a dzieci ten niemiecki

instrument muzyczny, którego ojcem był
Giovanni Barbari z Moderny mogły oglądać tylko w salach muzealnych.
Kataryniarz Warszawski z wielką
przychylnością spotkał się również w
naszym Trzebiatowie. Ponieważ lubi
kaszę był gościem honorowym Trzebiatowskiego Święta Kaszy. Oczywiście grał wytrwale prawie non stop na
swojej ślicznej, kolorowej katarynce( z
którą objechał pół świata) w asyście
poruszających się malutkich tancerek i
nieodłącznej papugi. Można też było
wygrać na jego loterii złoty pierścionek
na szczęście, co oczywiście razem z
innymi czym prędzej uczyniliśmy.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku
uczcimy Dni Trzebiatowa nową
atrakcją - Festiwalem Katarynki. Nasza
urokliwa staromiejska zabudowa na
pewno zyska dzięki takiej oprawie nowych sympatyków i sprzymierzeńców.
R. T. Korek, TOK
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SZACHIŒCI Z 12 KRAJÓW W REWALU
Jurij Zezulkin - arcymistrz szachowy, prezes Lubuskiego Klubu
Szachowego oraz Stowarzyszenia
Rozwoju Gier Umysłowych „Strategia”. Pochodzi z Białorusi. W Polsce mieszka 15 lat. Spotkaliśmy go
na turnieju szachowym w Rewalu.
Gazeta Gryficka - Jakie były
początki Międzynarodowego Festiwalu Szachowego Konik Morski Rewala?
Jurij Zezulkin: Po raz pierwszy
Festiwal odbył się w 1985 r. Miedzy
1992 a 2004 r. była przerwa. Tak się
stało, że ja grałem w 1992 r. i bardzo
mi się tutaj podobało. Postanowiliśmy odrodzić imprezę. Udało się.
Festiwal systematycznie się rozrasta. W 2004 grały 42 osoby, w 2005
- 140, w 2006 – 330. W tym roku
uczestniczy - 390 osób. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie jeszcze większy i liczniejszy. Obecnie
należy on do największych takich
imprez w Polsce.
- Co może Pan powiedzieć o
organizatorach i uczestnikach?
- Do organizatorów tej imprezy
należę ja, reprezentując Lubuski
Związek Szachowy, Firma Szachowa „Caissa” oraz Stowarzyszenie
Rozwoju Gier Umysłowych „Strategia”. Imprezę sponsorują i pomagają w jej organizacji: Urząd Gminy
Rewal, Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji Gminy Rewal oraz
Ośrodek Wczasowy „Antisol”.
Turniej jest na wysokim poziomie. W tym roku mamy rekordową
liczbę osób z 12 krajów europejskich: Rosji, Białorusi, Niemiec,
Danii, Francji, Włoch, Holandii,
Irlandii, Izraela i oczywiście z Polski. W grupie A gra 3 arcymistrzów,
9 mistrzów i 5 wicemistrzów. Arcymistrz to najwyższy tytuł szachowy.
Grają: Gerhard Scheller z Niemiec,
Vasily Malinin z Rosji i Vladimir
Sergeev z Ukrainy. Wśród czołowych graczy polskich jest Jakub
Czakon z JKSz - MCKiS Jaworzno,
posiadający tytuł mistrza i reprezentujący młode pokolenie graczy.
- Na jakie nagrody mogą liczyć
zwycięzcy?
- Nagrody w Turnieju nie są
wysokie, ale nadrabiamy organizacją. Atrakcją jest tu piękne otoczenie wybrzeża rewalskiego i imprezy towarzyszące, co na pewno
się bardzo wszystkim podoba. W
grupach A, B i C są nagrody pieniężne, a w grupie D – rzeczowe.
Arcymistrz już nie może zdobyć
wyższego tytułu, ale może walczyć
o nagrodę. Jeżeli chodzi o pozostałych graczy – to ważna jest tu możliwość podwyższenia kategorii szachowych.
Chciałbym oczywiście podzię-

kować wszystkim sponsorom za
pomoc w organizacji Festiwalu.
W tym roku turniej trwa od 20 do
30 sierpnia. Miejscem gry jest teren
szkoły w Rewalu, w pobliżu hali
widowiskowo – sportowej. Do sal,
gdzie rozgrywane są partie, można
wejść i przyglądać się grze szachistów. Uwagę turystów przyciąga

makieta szachownicy z dużymi figurami, usytuowana tuż przed wejściem do budynku. W Festiwalu
uczestniczy wielu szachistów z regionu, w tym szachiści z Klubu
Sportowego „Szach” z Gryfic, którzy dzielnie walczą o jak najlepsze
wyniki. Trzymamy za nich kciuki.
Rozmawiała Zofia Brzozowska

GRANIE W PLANIE
V liga
1 września - sobota
13:30 Arkonia Szczecin - Polonia Płoty
17:00 Kluczevia Stargard - Pomorzanin Nowogard
17:00 Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Stal Lipiany
17:00 Odra Chojna - Świt Szczecin
2 września - niedziela
16:00 Piast Chociwel - Mieszko Mieszkowice
16:00 Kłos Pełczyce - GKS Mierzyn
17:00 KP Police II - Hutnik EKO TRAS Szczecin
17:30 Sparta Gryfice - Vineta Wolin

A KLASA
1 września - sobota
Sowianka Sowno - Flota II Świnoujście
Błękitni Trzygłów - Bizon Cerkwica
Orzeł Łożnica - Znicz Wysoka Kamieńska
Orzeł Prusinowo - Gardominka Mechowo
Rega Merida II Orzeł Trzebiat. - Pomorzanin Przybiernów
Pionier Żarnowo - Bałtyk Gostyń
Fala Międzyzdroje - Iskra Golczewo
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WYNIKI I TABELE
V liga

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

Klasa okrêgowa
Kolejka 5
GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. Zorza Dobrzany 4:0, Światowid Łobez
- Dąbrovia Stara Dąbrowa 2:0, Wicher
Brojce - Sarmata Dobra 0:3, Masovia
Maszewo - Fagus Kołbacz 1:0, Vielgovia Szczecin - Iskierka Śmierdnica 2:2,
Mewa Resko - Radovia Radowo Małe
3:0, Promień Mosty - Sparta Węgorzyno 3:1, Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo 3:2.
1. GOK Ehrle Dobra Szcz.
2. Sparta Węgorzyno
3. Sarmata Dobra
4. Iskierka Śmierdnica
5. Mewa Resko
6. Masovia Maszewo
7. Jantar Dziwnów
8. Vielgovia Szczecin
9. Korona Stuchowo
10. Zorza Dobrzany
11. Promień Mosty
12. Fagus Kołbacz
13. Wicher Brojce
14. Światowid Łobez
15. Dąbrovia Stara Dąb.
16. Radovia Radowo Małe

13 17-3
12 13-4
11 14-5
11 10-4
10 13-10
7 4-7
7 6-10
6 7-7
6 5-12
6 4-7
6 8-8
4 6-8
4 6-13
4 6-9
3 3-9
2 3-9

A KLASA
Wyniki 3 kolejki
Fala Międzyzdroje - Sowianka Sowno
0:0, Iskra Golczewo - Pionier Żarnowo
1:1, Bałtyk Gostyń - Rega Merida II
Orzeł Trzebiatów 1:5, Pomorzanin
Przybiernów - Orzeł Prusinowo 0:2,
Gardominka Mechowo - Orzeł Łożnica
1:4, Znicz Wysoka Kamieńska - Błękitni Trzygłów 0:2, Bizon Cerkwica - Flota II Świnoujście 4:0.
1. Orzeł Łożnica
9 15-2
2. Bizon Cerkwica
9 10-0
3. Błękitni Trzygłów
9 12-3
4. Orzeł Prusinowo
7 9-3
5. Flota II Świnoujście
6 24-5
6. Rega Merida II Orzeł
6 8-5
7. Fala Międzyzdroje
5 2-0
8. Pionier Żarnowo
5 3-2
9. Iskra Golczewo
2 6-7
10. Sowianka Sowno
1 1-5
11. Gardominka Mechowo
0 4-14
12. Pomorzanin Przybiernów 0 2-13
13. Bałtyk Gostyń
0 1-12
14. Znicz Wysoka Kamieńska 0 0-26

ROZMAITOŒCI
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NIECH ¯YJ¥ WAKACJE!
„Niech żyją wakacje”- takie
hasło przyświecało wspólnym radosnym zabawom w Bibliotece
Publicznej im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury.
Codziennie od 12.00 do 14.00,
dziatwa w różnym wieku, przybywała do Pałacu, by spędzić mile
dwie godziny. Spotkania miały różnorodny charakter, lecz jeden element był niezmienny - wysłuchanie fragmentu ciekawej książki czytanej przez bibliotekarkę. „20 minut
dziennie codziennie” jak głosi mądra kampania „Cała Polska czyta
dzieciom”.
Siedząc na miękkich poduszeczkach rozłożonych na kolorowej chuście, w cieniu rozłożystego dębu rosnącego w pałacowym ogrodzie,
wsłuchiwały się w niesamowite opowieści. Często wywiązywała się
burzliwa dyskusja na temat wartości
zawartych w wysłuchanych tekstach.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się „zajęcia kulinarne”. Po
wspólnym upichceniu potrawy było
wspólne „pałaszowanie” pyszności.
Przy okazji , uczestnicy zajęć, uczyli się higieny przygotowania posiłku, kultury podania, spożywania,
eleganckiego zachowania, grzeczności. Oto niektóre nazwy potraw:
misiowe specjały, kocie języczki,
hamburgery, chrupiące specja-

ły, herbatnikowy domek, tęczowa
galaretka, szaszłyki owocowe, nieziemskie kanapki, ekologiczna sałatka warzywna, placki pankracki i
inne.
Podczas wakacji dzieci uczestniczyły w warsztatach wikliniarskich hafciarskich, wyrobu biżuterii
oraz w warsztatach teatralnych prowadzonych przez harcerzy z Brwinowa. Wspólne wyreżyserowanie i
zagranie „Międzybajkowej przygody” dostarczyło dużo radości. Należy wspomnieć również o cieszących
się wielkim powodzeniem warsztatach lalkarskich prowadzonych
przez panią Justynę Fedak - Białkowską.
Z okazji Roku
Orgiami postanowiliśmy

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2007 r.
Sygn. akt VI K 477/07 wymierzył

Mariuszowi Stołeckiemu

karę grzywny w wysokości 20 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
2 k.k. polegaj?cy na tym, ?e w dniu
1 czerwca 2007 r. w Gryficach na ul. Starogrodzkiej kierował
rowerem będąc w stanie nietrzeźwości posiadając w wydychanym
powietrzu alkohol prowadzący do stężenia 1,11 mg/l.

przekazać uczestnikom zajęć tę klasyczną sztukę, magię zamkniętą w
kartce papieru. Konstruowanie figur wiąże się z określonymi zasadami, których przestrzeganie prowadzi do sukcesu, dając zadowolenie
uczestnikom zabawy. Uczy solidno-

ści, wyczula na ład i harmonię.
Wielką radością cieszyła się
wycieczka autokarowa do parku
rozrywki w Zieleniewie. Widok egzotycznych zwierząt, jazda na koniu, jazda na wielbłądzie, nauka indiańskiego tańca dostarczyły niezapomnianych wrażeń.
Liczny był też udział w wakacyjnym konkursach plastycznych z
okazji Roku Misia Pluszowego, a
przed nami jeszcze konkurs sztuki
orgiami.
Jak co roku wakacje okazały się
za krótkie by zrealizować wszystkie pomysły. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zabaw i życzymy
pomyślności w nowym roku szkolnym. Jednocześnie zapraszamy do
odwiedzania naszej biblioteki.
Czekamy na Was codziennie od
godziny 11.00 do 17.00 (w środy do
16.00).
Bibliotekarki z oddziału
dziecięcego S.B. i S.P.
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POTR¥CI£ PIESZEGO

NIE UST
¥PI£A
UST¥PI£A
PIERSZEÑSTW
A PRZEJAZDU
PIERSZEÑSTWA

(Rewal) 20 sierpnia zatrzymano
Tomasza B., który dokonał kradzieży pieniędzy. Straty 700 zł poniosła
Katarzyna K.

(Pobierowo) 24 sierpnia kierująca samochodem marki Opel Aneta B., lat 30, mieszkanka Piotrkowa
Trybunalskiego nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu dla samochodu
Mercedes kierowanego przez Andrzeja K., lat 59, mieszkańca Gorzowa Wielkopolskiego, w wyniku
czego doszło do zderzenia obu pojazdów. Obrażeń ciała doznał pasażer samochodu opel oraz kierująca
tym pojazdem.

WANDAL

POBILI

(Pobierowo) 20 sierpnia kierujący samochodem marki Audi Bogdan Ch., lat 38, podczas cofania
przed przejściem dla pieszych potrącił Annę K.

KRADZIE¯

(Trzebiatów) 20 sierpnia zatrzymano Leszka K., mieszkańca
powiatu gryfickiego, który dokonał
zniszczenia poprzez porysowanie
lewej strony samochodu marki Skoda na szkodę Marcina W.

KIEROWA£ SAMOCHODEM
POMIMO ZAKAZU S¥DU
(Gryfice) 22 sierpnia zatrzymano Andrzeja W., lat 43, mieszkańca powiatu kamieńskiego,
który kierował samochodem osobowym marki Skoda pomimo zakazu Sądu.

AMATOR MARYHY
(Słudwia) 22 sierpnia zatrzymano Rafała J., lat 23, mieszkańca powiatu gryfickiego, który posiadał przy sobie 0,7 g marihuany.

(Rewal) 26 sierpnia zatrzymano
Wojciecha S., lat 20, Łukasza Ć., lat 30
i Sebastiana S., lat 21, mieszkańców
Żor, którzy dokonali pobicia Marcina
B., lat 21, mieszkańca Kwilicza.

KIEROWANIE SAMOCHODEM
PO WYROKU
(Mrzeżyno) 26 sierpnia zatrzymano Piotra L., lat 25, mieszkańca
powiatu gryfickiego, który kierował
samochodem marki VW pomimo
zakazu Sądu.

SPRZEDA¯ ALKOHOLU
BEZ KONCESJI
(Niechorze) 26 sierpnia zatrzymano Grażynę P., lat 34, mieszkankę powiatu gryfickiego, która sprzedawała w barze alkohol bez wymaganej koncesji.

NAPROMILOWANI
20 sierpnia zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących pojazdami
mechanicznymi i 1 nietrzeźwego rowerzystę.
21 sierpnia 2007 r. zatrzymano 1 nietrzeźwego rowerzystę.
22 sierpnia 2007 r. zatrzymano 1 nietrzeźwego rowerzystę.
23 sierpnia 2007 r. zatrzymano 1 nietrzeźwego kierującego pojazdem mechanicznym i 3 nietrzeźwych rowerzystów.
24 sierpnia zatrzymano 4 nietrzeźwych kierujących pojazdami
mechanicznymi i 4 nietrzeźwych rowerzystów.
25 sierpnia 2007 r. zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi.

REKLAMA
W
GAZECIE GRYFICKIEJ
Tel. 091 384 71 53 Kom. 504 042 532
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21.08.2007
Godz. 11:20 Kusin - pożar śmieci na wysypisku. Pożar ugasił zastęp
OSP Skrobotowo.
Godz. 14:26 Gryfice - zalana
piwnica w Banku Spółdzielczym.
W działaniach udział brał zastęp
PSP Gryfice.
Godz. 15:43 Przybiernówko zalana piwnica w domku jednorodzinnym. W działaniach udział brał
zastęp PSP Gryfice.
Godz. 21:38 Cerkwica - Paprotno - pożar słomy po kombajnie. W
działaniach udział brał zastęp OSP
Cerkwica.
Godz. 22:28 Przybiernówko Cerkwica. Drzewo nad drogą. W
działaniach udział brał zastęp PSP
Gryfice.

22.08.2007
Godz. 18:03 Kołomąć - drzewo
powalone na drodze. W działaniach
udział brał zastęp OSP Trzygłów.
Godz. 21:00 Gryfice - palące się
śmieci. W działaniach udział brał
zastęp PSP Gryfice.

23.08.2007
Godz. 20:10 Kusin, gm. Karnice
- pożar śmieci na wysypisku. Pożar
ugasił zastęp OSP Skrobotowo.

24.08.2007
Godz. 12:38 Pobierowo, ul.
Mickiewicza – wypadek samochodowy. W wyniku zderzenia się
dwóch samochodów osobowych
zakleszczony został kierowca samochodu Opel Omega, natomiast
pasażer doznał obrażeń. Osoby
poszkodowane zostały odwiezione do gryfickiego szpitala. Dzia-

łania straży polegały na uwolnieniu zakleszczonego kierowcy z
samochodu. W działaniach udział
brał zastęp PSP Gryfice oraz dwa
zastępy OSP Pobierowo.
Godz. 16:23 Trasa Trzebiatów Trzebusz; pożar ścierniska. W działaniach udział brał zastęp OSP Trzebiatów.

25.08.2007
Godz. 12:55 Ciećmierz - zastęp
z PSP Gryfice gasił pożar nieużytków na powierzchni około 0,5 ha.

26.08.2007
Godz. 6:25 Pobierowo, ul.
Grunwaldzka – opatrzenie poszkodowanego, który uczestniczył w kolizji drogowej. W działaniach udział brał zastęp OSP
Pobierowo.
Godz. 10:21 Niechorze, ul.
Pocztowa – plama oleju na jezdni.
W działaniach udział brał zastęp
OSP Niechorze.

27.08.2007
Godz. 13:58 Mrzeżyno, ul.
Bursztynowa - zabezpieczenie
miejsca lądowania dla helikoptera.
W działaniach udział brał zastęp
OSP Mrzeżyno.
Godz. 19:44 Słudwia, gm. Płoty
– gniazdo os. W działaniach udział
brał zastęp OSP Płoty.
Godz. 20:08 Gryfice ul. Podwiejska – gniazdo os. W działaniach udział brał zastęp PSP
Gryfice.
Godz. 20:30 Brojce, ul. Długa –
gniazdo os. W działaniach udział
brał zastęp PSP Gryfice.

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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Reklama
w gazecie
091 384 71 53

KRZYŻÓWKA 35

Monika Romañczuk
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Poprawne rozwiązania krzyżówki należy przysyłać
na adres redakcji: Gryfice ul. Wałowa 8/7.

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

