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WITAJ SZKO£O

O swoich planach w liceum mówi Jolanta Folwarska, nowa dyrektor Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach. Gimnazjum
Nr 2 dosta³o prawie 100 tys. z³. O tym jak je zagospodaruje piszemy na str. 9.
X SESJA RADY POWIATU

£¹cki i Saæ
wystawiaj¹
Owiêcimskiego
na pos³a

INFORMACJE
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68 rocznica wybuchu

II Wojny wiatowej - pamiêtamy

Zawy³a syrena umieszczona na
terenie Powiatowej Komendy Stra¿y Po¿arnej w Gryficach. By³a godz.
12.00, 1 wrzenia 2007 r. W ten sposób nasi stra¿acy uczcili 68 rocznicê
wybuchu II Wojny wiatowej. To
oni pamiêtali o tym, ¿e 1 wrzenia
1939 roku o godz. 4.45 pancernik
Schleswig Holstein rozpocz¹³
ostrza³ Westerplatte i o tym, ¿e o
godz. 4.40 spad³y pierwsze bomby
na polskie miasteczko Wieluñ. Syrena zamilk³a. Dzieñ potoczy³ siê
normalnie.
Dnia 3 wrzenia br. o godz.
10.00 w kociele pw WNMP w Gryficach zosta³a odprawiona Msza w.
w intencji ofiar wojny, koncelebre
prowadzili ksiê¿a z obu gryfickich
parafii tj. kas. kanonik proboszcz
Jerzy Sosna, ks. proboszcz Ireneusz
Pastryk, ks. major Witold Kurek. Na

spotkania w kawiarence GDK serwowano dobr¹ ¿o³niersk¹ grochówkê. Taki przebieg mia³y uroczystoci zwi¹zane z 68 rocznic¹
wybuchu II Wojny wiatowej w
gminie i miecie powiatowym jakim s¹ Gryfice.
x

Gazeta Powiatowa

Mszê w. przybyli kombatanci i byli
wiêniowie polityczni, poczty
sztandarowe, w³adze samorz¹dowe
oraz starsze pokolenie mieszkañców Gryfic. Po zakoñczeniu Mszy

w. nast¹pi³ uroczysty przemarsz na
Pl. Zwyciêstwa, gdzie wys³uchano
hymnu pañstwowego i okolicznociowych krótkich przemówieñ burmistrza Gryfic Andrzeja Szczyg³a,
wicestarosty Konstantego Owiêcimskiego i pu³kownika kombatanta p. Bernarda Byczkiewicza. Potem
z³o¿ono wieñce i wi¹zanki kwiatów
pod pomnikiem, tablic¹ pamiêci
oraz pod pomnikiem na cmentarzu.
Dalsza czêæ uroczystoci zosta³a
zorganizowana w sali koncertowej
GDK, gdzie piewa³ chór VIOLA,
wywietlono film o generale W³adys³awie Andersie. Na zakoñczenie
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INFORMACJE

SPRZECIW RADY
MIEJSKIEJ W SPRAWIE
BUDOWY CHLEWNI
Dnia 28 sierpnia 2007 r. odby³a siê IX Sesja Rady
Miejskiej w Gryficach. Radni podjêli uchwa³y w kilku
sprawach: m.in. w sprawie zmian w bud¿ecie gminy
na 2007 r. i zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego.
Radni podjêli równie¿ uchwa³y
maj¹ce przyczyniæ siê do rozwi¹zania problemów spo³ecznych poprzez
przyjêcie Strategii Integracji i Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych Gminy Gryfice oraz Systemu
Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem
i Rodzin¹ Gminy Gryfice.
Radni zdecydowali te¿ o po³¹czeniu dwóch spó³ek: Gryfickiego
TBS i Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej w Gryficach, w ten sposób,
¿e TBS nie zmieniaj¹c nazwy przejmie w 100% PEC. Te i inne uchwa³y
podjête tego dnia, których projekty
przedyskutowano wczeniej na komisjach, radni przyjêli jednog³onie.
Najwiêcej emocji i zainteresowania wzbudzi³o wród goci zgromadzonych tego dnia w sali urzêdu
miejskiego przyjêcie przez radnych
stanowiska o budowie chlewni na terenie so³ectwa £opianów przez firmê ROLBUD Sp. z o.o. W uchwale
czytamy, ¿e
Radni Gminy Gryfice s¹ zdecydowanie przeciwni planowanej inwestycji i po przeanalizowaniu planów budowy chlewni oraz zapoznaniu siê ze stanowiskiem wszystkich
zainteresowanych w tej sprawie rad
osiedli, innych organizacji i stowarzyszeñ, których celem jest ochrona
czystoci wód rzeki Regi i terenów do
nie przyleg³ych, uwa¿aj¹, ¿e lokalizacja ww. chlewni w £opianowie
by³aby du¿ym zagro¿eniem dla rodowiska naturalnego i czystoci
wody rzeki Regi, które s¹ najwiêkszy-

mi walorami naszego regionu
Niezbyt jasny wydaje siê tylko
zapis tej uchwa³y, w której to zwracaj¹ siê o podjecie wszelkich kroków,
aby wydanie opinii i pozwoleñ odbywa³o siê zgodnie z przepisami prawa, z uwzglêdnieniem wszystkich
protestów, bez szkody dla rodowiska
cz³owieka.
Zdanie to wydaje siê przewidywaæ tak¹ sytuacjê, ¿e jednak firma
ROLBUD mo¿e kiedy w koñcu dopnie swego i dostanie pozwolenie na
budowê tej inwestycji, ale po zapewnieniu o zainstalowaniu urz¹dzeñ
technicznych, zabezpieczaj¹cych
przed ska¿eniem i degradacj¹ rodowiska. Znamy ju¿ takie przypadki z
innych inwestycji tego typu na wiecie i w kraju.
W praktyce wszystkie zastosowane metody niewiele pomaga³y i
chlewnia taka stawa³a siê niebywa³ym k³opotem i smrodem dla
mieszkañców. W zwi¹zku z tym
wydaje siê, ¿e nale¿a³oby mo¿e podj¹æ takie kroki, ¿eby ju¿ nigdy inwestycje tego rodzaju nie mog³y byæ budowane w naszej gminie, zagra¿aj¹c
ska¿eniem rodowiska, ludzi i otaczaj¹cej nas przyrodzie.
Niemniej nale¿y siê podziêkowanie radnym, za poparcie protestów i wyra¿enie sprzeciwu w sprawie budowy chlewni. Podobnego
stanowiska zabrak³o na X Sesji Rady
Powiatu Gryfickiego III kadencji, w
dniu 29 sierpnia 2007 r. Ale to ju¿
inna historia.
(Brz)
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W dniu 8 wrzenia w Prusinowie, przy wietlicy wiejskiej
lub na placu zabaw o godz. 17.00 odbêdzie siê:

Festyn integracyjno promocyjny

programu Praca w posagu  model wychodzenia z rodzinnego
bezrobocia na wsi
Organizator: Klub wsparcia kole¿eñskiego w Prusinowie.

INFORMACJA NA TEMAT
ZESPO£U DS. NIELETNICH
Komendant Powiatowy
Policji w Gryficach
podinsp. Andrzej Spaczyñski wychodz¹c na
przeciw bezpieczeñstwu dzieci i m³odzie¿y
z dniem 1 wrzenia
2007 r. zwiêkszy³ etatowo, o jedn¹ osobê
sk³ad Zespo³u ds.
Prewencji Kryminalnej,
Nieletnich i Patologii.

Obecnie zespó³ sk³ada siê z
trzech funkcjonariuszy, z których
jeden wyznaczony zosta³ wy³¹cznie
do realizacji zadañ z zakresu prewencji kryminalnej w tym tworzenia i wdra¿ania programów profilaktycznych nastawionych na zapobieganie konkretnym zagro¿eniom
jak: agresja, uzale¿nienie, przemoc,
molestowanie seksualne i inne.
Funkcjonariusz zajmuj¹cy siê
powy¿sz¹ problematyk¹ prowadziæ
bêdzie tak¿e spotkania tematyczne

m³odzie¿y szkolnej na temat odpowiedzialnoci prawnej nieletnich za
pope³niane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzewoci itp. oraz z m³odszymi uczniami na temat zasad bezpieczeñstwa, zachowañ ryzykownych oraz sposobów unikania zagro¿eñ.
Dlatego te¿, Komendant Powiatowy Policji w Gryficach serdecznie
zaprasza i zachêca do wspó³pracy z
zespo³em ds. Nieletnich.
Kontakt telefoniczny pod numerem 0-91 3857525
Oferujemy tak¿e pomoc szko³om i innym placówkom owiatowym w rozwi¹zywaniu trudnych,
mog¹cych mieæ pod³o¿e przestêpcze problemów, które zaistnia³y na
ich terenie.
KPP w Gryficach

INFORMACJE
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GRYFICZANIE NA KONWENCJI PIS
W GDAÑSKU

Reklama
w gazecie
091 397 37 30
REKLAMA

W sobotê, 25 sierpnia o poranku,
przedstawiciele PiS i Solidarnoci z
Gryfic wraz z mieszkañcami Stargardu Szczeciñskiego udali siê autokarem na konwencjê Prawa i Sprawiedliwoci do Gdañska.
Oko³o godz. 13 w s³ynnej Hali Oliwia wype³nionej do ostatniego miejsca
przedstawicielami partii z ca³ej Polski
(ok. 5 tys.) rozpoczê³o siê spotkanie z
cz³onkami i sympatykami PiS.
Na mównicê wszed³ owacyjnie witany by³y premier Jan Olszewski.
Mówi³ o swoim rz¹dzie w 1993 r., o
tym, w jakich warunkach przysz³o mu
kierowaæ pracami Rady Ministrów,
przypomnia³ o nocnym obaleniu
w³adzy.
Z perspektywy lat minionych
ocenia³, i¿ zadania, które rozpocz¹³
jego rz¹d nie zosta³y podjête przez nastêpne rz¹dy. Dopiero rz¹d PiS i Jaros³aw Kaczyñski podjêli siê kontynuacji
zadañ okrelonych za jego rz¹dów. Wyrazi³ przekonanie, ¿e obecny rz¹d jest w
stanie oczyciæ Polskê z ludzi zwi¹zanych z UB i SB. Rozliczyæ liczne afery
z przekszta³ceñ gospodarczych III RP.
Skutecznie walczyæ z korupcj¹ na ka¿dym szczeblu, a zw³aszcza na styku biznesu i polityki.
Nastêpnymi mówcami byli Zyta
Gilowska, Jerzy Kropiwnicki, i Janusz
Wojciechowski. Pani minister finansów mówi³a o tym, jak rz¹d realizuje
REKLAMA

politykê Solidarnego Pañstwa i ¿e finanse Pañstwa s¹ pod kontrol¹, wiêc
mo¿emy spokojnie myleæ o przysz³oci. Janusz Wojciechowski - lider PSL
Piast zapowiedzia³ utworzenie wielkiej koalicji w wyborach z PiS.
Na zakoñczenie g³os zabra³ premier
Jaros³aw Kaczyñski owacyjnie witany
przez zebranych. Mówi³ o obecnym
kryzysie, o zerwaniu koalicji i o tym, ¿e
rozpoczête plany zmian w Polsce napotka³y na ogromne trudnoci, ¿e s¹ rodowiska, które chc¹ zablokowaæ zmiany. Premier oceni³, ¿e w tych warunkach nale¿y odwo³aæ siê do obywateli i
doprowadziæ do jak najszybszych wyborów parlamentarnych, dlatego PiS
bêdzie g³osowa³ za samorozwi¹zaniem

sejmu. Premier oceni³, ¿e w tej chwili
trwa ju¿ kampania wyborcza i ¿e dla
Polski lepiej bêdzie, aby kampania by³a
krótka, bo rz¹d powinien siê zaj¹æ rozwi¹zywaniem problemów, które nurtuj¹ naszych obywateli.
Konwencja zakoñczy³a siê ok.
15:30 i wówczas mielimy chwilkê dla
siebie, wiêc poszlimy na krótki spacer
po Starym Miecie. Do Gryfic dotarlimy pónym wieczorem.
Z tego co us³yszelimy na konwencji i po faktach, które póniej nast¹pi³y,
jestem przekonany ¿e najlepszym rozwi¹zaniem dla Polski bêd¹ jak najszybsze wybory. Ju¿ dzi namawiam wszystkich, aby wziêli w nich udzia³.
W³odzimierz Blumensztain
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Z ¯YCIA POWIATU

X SESJA RADY POWIATU

£¹cki i Saæ wystawiaj¹
Owiêcimskiego
na pos³a

Dnia 29 sierpnia w P³otach odby³a
siê X sesja Rady Powiatu III kadencji.
Sesjê otworzy³a przewodnicz¹ca
Rady Powiatu pani Renata Korek.
W obradach uczestniczy³o 18 radnych. Po przyjêciu porz¹dku obrad wicestarosta Konstanty Owiêcimski
przedstawi³ sprawozdanie z prac Zarz¹du Powiatu z okresu miedzy sesjami, informuj¹c wszystkich obecnych min. o
uzyskaniu przez Powiat du¿ej nieruchomoci w centrum Niechorza, a tak¿e
o wyniku przeprowadzonego konkursu
stanowisko dyrektora Wydzia³u Edukacji. Stanowisko to obejmie pani Halina
Jab³oñska.
Bardzo ciekawym punktem sesji
by³y informacje dyrektorów szkó³ ponadgimnazjalnych na temat przygotowania do roku szkolnego 2007/2008.
Dyrektorzy placówek mówili o stanie
zatrudnienia, przeprowadzonych remontach, bazie lokalowej, posi³kuj¹c
siê nagraniami multimedialnymi.
Po prezentacji szkó³ radni przyst¹pili do podjêcia uchwa³, których projekty by³y wczeniej dyskutowane na poszczególnych komisjach. I tak przyjêto
m.in. uchwa³ê w sprawie za³o¿eñ polityki bud¿etowej na rok 2008 oraz zmian
w bud¿ecie powiatu na rok 2007, z powodu skumulowania nadwy¿ki bud¿etowej z lat poprzednich.
Po przeg³osowaniu uchwa³: dotycz¹cych pozbawienia drogi powiatowej
kategorii drogi powiatowej (ulicy Podmiejskiej w Trzebiatowie i czêci ulicy
Ks. St. Ruta w Gryficach), podjêto
uchwa³ê w sprawie okrelenia zadañ i
wysokoci rodków PFRON dla powiatu gryfickiego.
Starosta Kazimierz Saæ przedstawi³
radnym pani¹ Barbarê Ardanowsk¹,
jako wybranego kandydata na Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Nastêpnie przyjêto w tej sprawie uchwa³ê
oraz w sprawie programu wspó³pracy
Powiatu Gryfickiego z organizacjami

pozarz¹dowymi. Uchwa³a, która wywo³a³a ¿yw¹ dyskusjê tego dnia dotyczy³a ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie i parkowanie pojazdów. Poniewa¿ uchwa³a ta nie do koñca by³a jasna,
pan Stanis³aw Ho³ubczak, sekretarz
starostwa, udzieli³ wyjanieñ. Powiedzia³, ¿e w uchwale nie zmieniaj¹ siê
stawki, tylko podstawa prawna, w
zwi¹zku z czym trzeba uchyliæ uchwa³ê
do tej pory obowi¹zuj¹c¹. Radny Artur
£¹cki wyjani³ te¿, ¿e przepisy zawarte
w tej uchwale nie dotycz¹ sytuacji, gdy
kto mia³ wypadek, tylko sytuacji, gdy
kto spowoduje wykroczenie w ruchu
drogowym. W przeprowadzonym g³osowaniu dwóch radnych by³o przeciw,
jeden wstrzyma³ siê, a pozostali byli za
przyjêciem uchwa³y.
W wolnych wnioskach radny Artur
£¹cki wystosowa³ do pozosta³ych radnych i zgromadzonych w sali osób propozycjê poparcia kandydatury pana
Konstantego Owiêcimskiego na pos³a
w wyborach parlamentarnych i poprosi³ o jego wsparcie. Udzieli³ jej starosta
Kazimierz Saæ, który popar³ kandydaturê Owiêcimskiego mówi¹c, ¿e je¿eli
postawi siê na dan¹ osobê, to bêdzie ona
dba³a o interesy powiatu i nale¿a³oby
skonsolidowaæ w zwi¹zku z tym dzia³ania. Dyskusja na temat wyborów na sesji
Rady Powiatu, które nie zosta³y jeszcze
og³oszone, nie spodoba³a siê niektórym
radnym, wyranie okazuj¹cym swoje
zaskoczenie podjêtym tematem.
Radny S³awomir Sidor wyst¹pi³ z
wnioskiem, ¿eby Rada Powiatu przyjê³a
wspólne stanowisko w sprawie budowy
chlewni na terenie so³ectwa £opianów.
Obrady X sesji Rady Powiatu zakoñczy³y siê wystosowaniem propozycji przez radnego z Komisji Rolnej Jana
Semczuka o umieszczenia informacji o
gospodarstwach agroturystycznych,
dzia³aj¹cych na terenie powiatu, na
stronie internetowej Powiatu.
Zofia Brzozowska
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Odszkodowania
 ciê¿ka sprawa
Wywiad z dr Ilon¹ Kwiecieñ,
prezesem zarz¹du firmy
brokerskiej Marshal sp. z o.o.,
jednej z najwiêkszych firm
w Polsce specjalizuj¹cej siê
w dochodzeniu roszczeñ
odszkodowawczych na terenie
ca³ego kraju jak i zagranic¹.
GG: - Czy rzeczywicie tak ciê¿ko
otrzymaæ nale¿ne odszkodowanie od
firmy ubezpieczeniowej?
IK: - Zanim odpowiem na to pytanie, pragnê z³o¿yæ wyrazy wspó³czucia
rodzinie pani Kornelii, która - jak wynika z naszych informacji - zmar³a tylko
dlatego, ¿e kto zaniedba³ swoje obowi¹zki i nie wys³a³ na czas kartki. To
bardzo przykre, ale niestety, coraz
czêstsze zjawisko.
Odpowiadaj¹c na pana pytanie muszê z ca³¹ stanowczoci¹ stwierdziæ, i¿
dla przeciêtnego cz³owieka uzyskanie
nale¿nego (a nie jakiegokolwiek) odszkodowania jest spraw¹ bardzo ciê¿k¹.
Dodatkowo nale¿y podkreliæ, ¿e odszkodowanie mo¿e byæ dochodzone nie
tylko od zak³adów ubezpieczeñ, ale tak¿e od sprawców i podmiotów odpowiedzialnych za szkodê, co ma czasami
bardzo du¿e znaczenie.
GG: - Z czego ta trudnoæ wynika?
IK: - Trudnoæ wynika z problemów dowodowych, z przepisów prawa
i s³abszej pozycji poszkodowanych. W
chwili tragedii rodzina, czy sam poszkodowany, nie myl¹ o odszkodowaniu. Tymczasem dokumentowanie zdarzenia i szkód powinno nast¹piæ jak
najszybciej, tak, aby zebraæ jak najwiêcej dowodów w sprawie. Zgodnie z
obowi¹zuj¹cym prawem to poszkodowany ma udowodniæ szkodê, nawet w
przypadku tak wielkich tragedii jak zawalenie hali w Katowicach, czy tragedia Heweliusza. Zauwa¿my, i¿ pierwszy proces o odszkodowanie dla rodziny osoby, która zginê³a pod gruzami
hali MTK w Katowicach, zosta³ przegrany. Rodzina nie otrzyma odszkodowania. To wynik b³êdów w pozwie i dochodzonym roszczeniu; niestety na rynku dzia³a wiele nieodpowiedzialnych
firm. Drugim wa¿nym czynnikiem to
postêpowanie zak³adów ubezpieczeñ,
które przed³u¿aj¹ proces likwidacji
szkody, zmniejszaj¹ bezpodstawnie
przyznane odszkodowania czy wrêcz
ich odmawiaj¹. Dodatkowo dochodzenie roszczeñ w s¹dzie jest przewlek³e i
kosztowne. To jest niestety praktyka
naszego rynku, w naszej dzia³alnoci
czêsto spotykamy siê z bardzo trudnymi
sprawami i mamy dowiadczenie i sukcesy na tym polu.
GG: - Co radzi³aby Pani rodzinie
ofiary?
IK: - Oczywicie jak najszybszy
kontakt z nasz¹ firm¹  telefon alarmowy dy¿urny do pañstwa dyspozycji

przez ca³¹ dobê to 509526271. Firma
nasza nie pobiera ¿adnych op³at wstêpnych. Pobiera jedynie wynagrodzenie
prowizyjne po wygranej sprawie i
otrzymaniu odszkodowania. Nie ulega
w¹tpliwoci, i¿ dzieci zmar³ej pani
Kornelii bêd¹ potrzebowaæ du¿ych
rodków na ¿ycie, a tak¿e póniejsz¹
edukacjê. Jest zatem szansa na du¿e odszkodowanie i wiadczenia wyp³acane
a¿ do pe³noletnioci jej dzieci. Nasza
firma pomo¿e uzyskaæ najwy¿sze odszkodowanie, dysponujemy profesjonalnym zespo³em prawników, bieg³ych
i ekspertów z tytu³ami naukowymi.
Gwarantujemy najwy¿sz¹ skutecznoæ
i ogromne dowiadczenie zdobyte w
wielu podobnych sprawach.
GG: - Czy mo¿na podaæ jakie
kwoty odszkodowania, na jakie mog¹
liczyæ poszkodowani?
IK: - Trudno to oceniæ bez dostêpu
do dokumentacji i braku danych. Odszkodowanie powinno zrekompensowaæ wszystkie straty, ale te¿ pozwoliæ
dzieciom na edukacjê w szko³ach publicznych a tak¿e studia. To wa¿ne i tego
rodzina pani Kornelii powinna siê domagaæ.
GG: Jak d³ugo mo¿e trwaæ za³atwienie odpowiedniego odszkodowania?
IK: - To niestety nastêpne pytanie,
na które trudno udzieliæ precyzyjnej odpowiedzi. Pierwsze pieni¹dze do poszkodowanych powinny dotrzeæ doæ
szybko. S¹dzê jednak, i¿ wyp³ata pe³nego odszkodowania mo¿e zaj¹c kilka 
kilkanacie miesiêcy. Warto tak¿e w
tym momencie przestrzec wszystkich
poszkodowanych przed nieprofesjonalnymi firmami, których jest doæ
du¿o i reprezentuj¹ skandalicznie niski
poziom merytoryczny.
GG: - Jak ustrzec siê przed takimi
nieuczciwymi firmami?
IK: - Sprawdzaæ je, a nie poprzestawaæ na czêsto go³os³ownych zapewnieniach. Nasza firma dzia³a jako broker
ubezpieczeniowy  posiada zatem zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wydawane na podstawie spe³nionych wymogów formalnych i merytorycznych. Ka¿da solidna firma powinna posiadaæ polisê ubezpieczenia OC
zwi¹zan¹ ze swoj¹ dzia³alnoci¹  nasza posiada na kwotê 1,5 mln euro. Brak
takiej polisy lub niechêæ firmy do jej
przedstawienia to nastêpna wa¿na przes³anka o niskiej wiarygodnoci firmy.
GG: - Dziêkujê za rozmowê.
IK: - Ja równie¿ dziêkujê.
Centrum Dochodzenia Odszkodowañ - Marshal Sp. z o.o., ul. Woj. Pol.
13, 58-200 Dzier¿oniów.
Przedstawiciele firmy w ca³ym kraju  zawsze doje¿d¿aj¹ do klienta.
Telefon alarmowy firmy Marshall 
509526271, tel. 074/8321721, fax;
074/8320860.
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Wysypisko mieci
w centrum miasta

(P£OTY) W naszym powiecie
trafiaj¹ siê ró¿ne zaniedbania w
utrzymaniu czystoci ulic. Ale przesad¹ jest wysypisko mieci tu¿ obok
Urzêdu Miasta. A takie w³anie wysypisko istnieje w P³otach. W boksie, który kiedy by³ parkingiem,
dzi le¿y sterta mieci. Po drugiej
stronie uliczki sta³ drogowskaz
wskazuj¹cy drogê do Urzêdu Miasta zaroniêty zielskiem. Fakt, ¿e restauracja (kiedy chluba P³otów)
popad³a w ruinê nie musi znaczyæ,
¿e miejsca obok niej musz¹ byæ takie zaniedbane i stanowiæ miejscowe wysypisko mieci.
x

Durne pomys³y
Nie bardzo wiadomo, kto wpad³
na pomys³, by przejazd pod Wysok¹
Bram¹ wy³o¿yæ granitow¹ kostk¹.
Byæ mo¿e mia³o to byæ ku pamiêci
potomnych, ¿e kiedy takie ulice w
Gryficach by³y. Mo¿liwe te¿, ¿e potraktowano bruk jako ozdobnik potrzebny bramie, jakby nie by³o - zrewitalizowanej.
Teraz okazuje siê, ¿e bruk osiada, w zag³êbieniu zbiera siê woda.
W ramach gwarancji drogowcy buduj¹cy kiedy rondo, fragment bruku prze³o¿yli utwardzaj¹c pod³o¿e
cementem wymieszanym ze ¿wirem. Prace szybko rozpoczêto i
szybko zakoñczono i ju¿ dzi widaæ,
¿e bruk siada sobie dalej i nic tu siê
nie zmieni tak d³ugo, jak ozdobnikiem
pozostan¹ granitowe kostki. Ale mo¿e
to i lepiej, za pó³ roku kto na ponownym prze³o¿eniu trochê zarobi pañstwowego, czyli naszego grosza. I tak
bêdzie trwa³o cyklicznie, byle tygodnie i miesi¹ce mija³y.
x
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Deptak

O deptaku na ul. St. Ruta
pisalimy wielokrotnie.
O dziurach w nawierzchni
i kontenerach na mieci
w pobli¿u stolików, przy
których mo¿na usi¹æ
i zjeæ smacznego kebaba.

Dziury w nawierzchni byle jak,
ale za³atano, pozostawiono jednak
na ca³e wakacje kamienny grysik,
którego nikt nie by³ w stanie zmieæ
z drogi. S³u¿by porz¹dkowe równie¿, grysik wpija³ siê w podeszwy
sanda³ów, czasem w stopy, bo by³ i
jest wszêdobylski. Czasem te¿ g³odny turysta usiad³ przy stoliku i konsumowa³ zamówion¹ potrawê. Czêciej kupowa³ i odchodzi³ dalej, by
smród ze mieciowego kontenera
nie psu³ zapachu kebaba. Dlatego

teraz proponujemy w³odarzowi
gminy, by goci zza Odry, maj¹cych
w gminie z³o¿yæ rewizytê, oprowadzi³ czy przeprowadzi³ deptakiem.
To te¿ jest miejsce, które przesz³o co w rodzaju rewitalizacji,
choæ nie za unijne pieni¹dze. Z kompletnej ruiny zrobiono obiekt, który
mo¿e cieszyæ nie tylko u¿ytkowników, ale gdzie bez pomocy gminy
wiele osób znalaz³o zatrudnienie. To
miejsce równie dobre dla wycieczki, jak bramy Wysoka, Kamienna
czy baszta Prochowa. Na deptaku
te¿ posiliæ siê mo¿na po trudach
oprowadzania. ¯e obok kontenera
na mieci, a có¿ to za przeszkoda?
Przecie¿ od tego smrodu nikt jeszcze trupem nie pad³. Zapraszamy
pana, pañskich goci i ca³¹ Rade
Miejsk¹. ¯yczymy smacznego i dobrego samopoczucia.
R.

Z ¯YCIA POWIATU

gazeta gryficka 6.09.2007 r.

Str. 7

DO¯YNKI POWIATOWE W BROJCACH
2 wrzenia br. w Brojcach rozpoczê³y siê uroczystoci
zwi¹zane ze wiêtem Plonów.
Tym razem odby³y siê na terenie boiska sportowego w Brojcach. Do¿ynki tradycyjnie odbywaj¹ siê na zakoñczenie lata. Tego
dnia rolnicy dziêkuj¹ za ¿niwa, dzie-

l¹c siê chlebem upieczonym z m¹ki
z zebranych zbó¿. Organizatorzy
imprezy zapewnili wiele atrakcji
wszystkim przyby³ym. Zarówno
publicznoæ jak i pogoda dopisa³y.

Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ muzyki disco-polo MISTER DEX. Poszczególne gminy z Powiatu Gryfickiego rywalizowa³y w konkursie
Gmina Ekologiczna, na który
sk³ada³y siê konkursy na tradycyjny
wieniec do¿ynkowy; na naj³adniejsze gminne stoisko oraz najsmaczniejsz¹ potrawê regionaln¹.

Ach te rybki!

Kiedy tylko mog¹, siedz¹ nad
wod¹, pilnuj¹ pogody i faz ksiê¿yca. Wystarczy, ¿e spojrz¹ na nurt
rzeki Regi, a ju¿ wiedz¹, czy warto
z domu wzi¹æ wêdki, w wodê rzuciæ
ró¿ne specja³y, by ryby skusiæ na
haczyki. Ci co nie znaj¹ tego bakcyla, miech sobie z nich robi¹ i
mówi¹, ¿e kije mocz¹ w wodzie i
ryby w rzece dokarmiaj¹. Ale zdarza siê, ¿e ³owi¹ taaaak¹... rybê.

Wtedy nikt siê ju¿ nie mieje, dziwne
miny maj¹ patrz¹c na szczupaka d³ugoci 86 cm i wadze 5,20 kg. Taki
w³anie okaz trafi³ siê panu W³adys³awowi Jartymowi 28 sierpnia w godzinach wieczornych. Po krótkiej,
intensywnej walce szczupak musia³
ulec przewadze p. W³adys³awa, którego ¿ona d³ugo wieczorem rozwa¿a³a, jakie frykasy z niego przyrz¹dzi
i kogo ma na ucztê zaprosi.
x

Laureatem konkursu zosta³a
gmina P³oty. Uczestnicy z poszczególnych gmin mogli równie¿ zmierzyæ siê w konkursie na
bicie piany, bieg w kaloszach dla
kobiet oraz w konkursie rzut
snopkiem dla mê¿czyzn.

Katarzyna Grzesiak
PCMRGiIE
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MOIM ZADANIEM BÊDZIE TWORZENIE
NOWEJ JAKOCI W SZKOLE
- mówi nowa dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach
Jolanta Folwarska, 43 lata,
czworo dzieci. Ma wykszta³cenie
wy¿sze polonistyczne oraz studia
podyplomowe z filozofii. Od 18 lat
wykonuje zawód nauczyciela. Do
Gryfic przyby³a z Rudy l¹skiej 9 lat
temu. Jest egzaminatorem i nauczycielem dyplomowanym. Uczy jêzyka polskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego, a od wrzenia objê³a w tej
szkole funkcjê dyrektora.
- Co mo¿e Pani powiedzieæ o
kadrze i profilach, w których
uczy szko³a?
- Szko³a zatrudnia 35 nauczycieli. Wszyscy s¹ dowiadczeni i profesjonalnie przygotowani do pracy
pedagogicznej. Mogê zarêczyæ, ¿e
ka¿dy pedagog jest bardzo ¿yczliwy
i otwarty na wspó³pracê zarówno z
uczniem jak i jego rodzicami.
Do naszej szko³y uczêszcza 501
uczniów, którzy ucz¹ siê w 19 oddzia³ach. M³odzie¿ mo¿e rozwijaæ
swoje umiejêtnoci i talenty w 6 kierunkach: humanistycznym, biologiczno  chemicznym, matematyczno  fizycznym, ekologiczno  turystycznym, jêzykowym i ogólnym.
- Jakie ma pani plany w zwi¹zku z objêciem funkcji dyrektora
tej szko³y?
- Czyniê starania, aby od przysz³ego roku szkolnego otworzyæ
przy naszym liceum publiczne
gimnazjum. W ten sposób chcê
zatrzymaæ zdoln¹ i ambitn¹ m³odzie¿ w Gryficach. Mylê, ¿e uda
nam siê wychowaæ olimpijczyków i laureatów wielu konkursów.
Wszak nauczyciel bêdzie mia³
mo¿liwoæ pracy z najzdolniejsz¹
m³odzie¿¹ nie 3 a 6 lat. Marzeniem moim jest poprawienie wyposa¿enia sali do nauczania fizyki, sali chemicznej i gabinetu biologii. Stawiam te¿ na rozwój edukacji europejskiej, a zatem podejmê siê wymian uczniowskich w
ramach programów unijnych.
Pragnê aby w ten sposób nasza
m³odzie¿ mog³a wszechstronnie
siê rozwijaæ. Moim zamiarem jest
te¿, ¿eby ta szko³a wysz³a na zewn¹trz i pochwali³a siê swoimi
uczniami. Chcemy zapraszaæ wyk³adowców z wy¿szych uczelni.
Chcemy te¿ organizowaæ konkursy dla gimnazjalistów. G³êboko w to
wierzê, ¿e w ten sposób uda siê zdobyæ zaufanie rodzica i ucznia oraz
nawi¹zaæ do najlepszych tradycji
tego liceum.

- W opinii mieszkañców naszego miasta istnieje pogl¹d, ¿e po liceach gryfickich nie dostaje siê
zbyt wielu absolwentów na uczelnie wy¿sze publiczne, szczególnie
na kierunki tzw. presti¿owe. Czy
robione s¹ w szkole takie analizy?
- Nie mamy informacji, ilu
uczniów naszej szko³y dosta³o siê
do okrelonej uczelni, ale absolwenci przychodz¹ i mówi¹ nam o
sobie. Wiemy, ¿e dostaj¹ siê na ro¿ne kierunki w ca³ym kraju. Zdawalnoæ matury jest u nas bardzo wysoka. W tym roku m³odzie¿ zda³a
egzamin maturalny na poziomie
97%. Indywidualnie maturzyci
osi¹gnêli te¿ bardzo wysokie wyniki, np. mamy dwóch uczniów,

którzy zdali egzamin na poziomie rozszerzonym z j.
polskiego i z j. angielskiego
na maksymaln¹ iloæ punktów, tj. na 100.
Jednak¿e moim zadaniem
bêdzie w dalszym ci¹gu tworzenie nowej jakoci w szkole i zawalczenie o jak najwy¿sze wyniki w nauczaniu.
Temu maj¹ s³u¿yæ fakultety,
które wprowadzê od padziernika, ko³a zainteresowañ dla klas I i II. Od tego
roku bêd¹ zajêcia dodatkowe, finansowane z funduszy
Unii Europejskiej, np. zajêcia wyrównawcze oraz dla
uczniów zdolnych, zajêcia z
j. polskiego, biologii, historii, matematyki, przedsiêbiorczoci, wychowania. fizycznego, socjoterapeutyczne, taneczne i plastyczne.
W minionym roku szkolnym
mielimy olimpijczyka z historii na
szczeblu wojewódzkim. M³odzie¿
bra³a te¿ udzia³ w konkursie z jêzyka polskiego, ekonomii, biologii i
zajêli wysokie miejsca. Jestemy
w³anie po Radzie Pedagogicznej.
Nauczyciele otrzymali ró¿ne zadania, które s¹ ukierunkowane na pracê nie tylko z uczniem zdolnym, ale
tak¿e pilnym i ambitnym.
- Jak pani chce zachêciæ nauczycieli do takiej wzmo¿onej
pracy, czêsto po godzinach?
- Nauczyciele musz¹ trochê

zmieniæ swoj¹ mentalnoæ i sposób
patrzenia na szko³ê. Mamy tzw. dodatek motywacyjny, w wysokoci
20% pensji i nagrodê dyrektora.
Mog¹ to byæ te¿ inne formy motywuj¹ce, np. dostosowanie planu lekcji na ¿yczenie, zwolnienie z dy¿urów. ¯aden system oczywicie nie
sprawdzi siê, je¿eli sam nauczyciel
nie bêdzie chcia³ wiêcej daæ z siebie.
- Jakie zmiany przewidywane
s¹ w tym roku w nauczaniu ?
- Zachêcam nauczycieli do
opracowywania swoich programów
autorskich. Czêsto nauczyciel maj¹c du¿e dowiadczenie, wie które
treci sprawdzaj¹ siê, na które mniej
czasu trzeba powiêciæ, które sprawy mo¿na po³¹czyæ. W tym roku
pani El¿bieta Szymañska bêdzie
taki w³anie program wdra¿aæ z historii i z WOS.
Je¿eli chodzi o maturzystów to
nie bêdzie ju¿ amnestii, ale bêdzie
sesja poprawkowa w sierpniu. W
zwi¹zku z tym, co bêdzie chcia³
maturzysta zdawaæ jest przed³u¿ony termin sk³adania deklaracji do 7
lutego. Matura próbna bêdzie w listopadzie. Od tego roku stopieñ z
religii bêdzie wliczany do redniej
ocen na wiadectwie.
- Czego chcia³aby Pani sobie
¿yczyæ na nowym stanowisku?
- ¯yczy³abym sobie przede
wszystkim abym nikogo nie zawiod³a oraz wytrwa³oci i determinacji
w d¹¿eniu do za³o¿onych celów.
Rozmawia³a Zofia Brzozowska
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Gimnazjum Nr 2  ca³a naprzód
Inauguracja roku szkolnego
2007/2008 w Gimnazjum Nr 2 w
Gryficach to nie tylko zgromadzenie 590 uczniów w sali gimnastycznej i uroczyste zapiewanie hymnu
pañstwowego, ani te¿ serdeczne powitanie przez dyrekotra S³awomira
Czerniaka uczniów z omiu klas
pierwszych. Przede wszystkim od
pierwszego dzwonka bardzo, bardzo, ale to bardzo wytê¿ona praca
nauczycieli oraz uczniów z miasta i
ociennych wiosek w celu realizacji
programu rozwojowego szkó³ w
woj. zachodniopomorskim.
Gimnazjum Nr 2 w Gryficach
wziê³o udzia³ w konkursie Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Fundacji Edukacja dla Demokracji
oraz Spo³ecznego Towarzystwa
Owiatowego na najlepszy projekt
pt. Szko³a Równych Szans, który
jest finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i
bud¿etu pañstwa. Gimnazjum Nr 2
konkurs wygra³o. Przypominamy,
¿e startowa³o w nim 136 szkó³ z woj.
zachodniopomorskiego, ale dumni
byæ mo¿emy z naszego Gimnazjum
Nr 2, które nie tylko wygra³o grant
w wysokoci 93 tys. z³, ale dziêki
temu zwiêkszy aspiracje edukacyjne m³odzie¿y.
Zajêcia w ramach realizacji projektu prowadzone bêd¹ po lekcjach
oraz w soboty. Uczniowie zamiejscowi bêd¹ mieli zapewniony transport ze szko³y, a jeli nie, to ju¿ w
czerwcu rodzice zg³osili chêæ samodzielnego przywo¿enia m³odzie¿y
na sobotnie spotkania. W czerwcu
br. wychowawcy nawi¹zali te¿
wspó³pracê z so³tysami i Radami
So³eckimi z miejscowoci wieszewo, Przybiernówko i Trzyg³ów. W
miejscowociach tych dobrze dzia³aj¹ wietlice i m³odzie¿ z Gimnazjum Nr 2 bêdzie mog³a dzieliæ siê
swoimi osi¹gniêciami z miejscowym spo³eczeñstwem. A osi¹gniêcia musz¹ byæ i koniec. To dopiero

pocz¹tek, bo program obejmuje:
1. Comiesiêczny wyjazd do
Muzeum Narodowego w Szczecinie. Opiekunem jest p. Zuzanna
Ró¿añska, historyk z pasj¹, która
jeszcze dzi godzinami mog³a by
opowiadaæ o pierwszej wizycie
m³odzie¿y w Muzeum Narodowym,
z której przywieziono masê zdjêæ i
notatki spisywane na bie¿¹co.
2. Redakcja pisma szkolnego
Dwumiesiêcznik Gimnazjalny, w
programie spotkania z dziennikarzami gryfickimi. Byæ mo¿e wyronie nam zdrowa konkurencja na
lokalnym rynku medialnym, czego z
serca m³odzie¿y ¿yczymy. Opiekunem jest p. Magdalena Handor.
3. Zajêcia Ko³a Teatralnego,
wyjazdy do teatru, spotkania z aktora-

mi i samodzielne przygotowywanie
przedstawieñ. I tu byæ mo¿e objawi¹
siê nam prawdziwe talenty. Opiekunem jest p. Dorota Bogdziñska.
4. Nauka tañca towarzyskiego,
spotkania z tancerzami, wyjazd do
Szczecina na pokazy i turnieje tañca towarzyskiego. Opiekun p.
Anna Ch³opek.
5. Zajêcia w ramach Klubu Literackiego, spotkania literackie z
pisarzami i poetami, wyjazdy do
Gazety Wyborczej, Ksi¹¿nicy Pomorskiej, udzia³ w ogólnopolskich
konkursach literackich. Opiekun p.
Marzena Wyczkowska.
6. Zajêcia Ko³a Ekologicznego,
wyjazd do Przelewic, Wolina, wybór
najlepszego fotoreportera szko³y.
Konkursy ekologiczne regionu, w

którym mieszkam (znamy kilka takich miejsc, mo¿emy podpowiedzieæ). Opiekun p. Urszula Mehal.
7. Zajêcia z zakresu pierwszej
pomocy przedlekarskiej, spotkania z
grup¹ ratowników medycznych i stra¿aków. Udzia³ w symulacji wypadku
drogowego. Opiekun p. Joanna Nowy.
Koordynatorem programu jest
p. Ma³gorzata G¹sior, asystentem p.
Anna Wróblewska. Warszawskim
koordynatorem programu jest p.
Anna Szarek. Pracy przed nauczycielami wiele, wiedzy pozaprogramowej równie du¿o. Czego im
¿yczyæ? Ca³a naprzód, dzwonek zadzwoni³ 3 wrzenia. Droga szeroka
i otwarta, pe³na nowych wra¿eñ i
wiedzy, odkrywanych talentów i
wzajemnych inspiracji.
(maja)
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DZIA£ACZE Z GRYFIC ODZNACZENI
KRZY¯AMI OFICERSKIM ORDERU
ODRODZENIA POLSKI
30 sierpnia 2007 r.
w Szczecinie, przy
Bramie G³ównej Stoczni
Szczeciñskiej Nowej, odby³y
siê obchody XXVII rocznicy
Porozumieñ Sierpniowych.
W tym miejscu wbudowane s¹ tablice upamiêtniaj¹ce pomordowanych robotników - stoczniowców w
grudniu 1970 r. Zak³ad ten by³ w 1980
r. siedzib¹ Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego, który doprowadzi³ do podpisania 30 sierpnia 1980
r. przez strajkuj¹cych robotników z
Komisj¹ Rz¹dow¹ tzw. Protoko³u
ustaleñ, w sprawie wniosków i postulatów. Na uroczystoæ zaproszono
wielu goci: min Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego. Za zas³ugi dla Pañstwa Polskiego podczas ceremonii wrêczono
piêciu osobom z województwa zachodniopomorskiego odznaczenia
pañstwowe: Krzy¿e Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski, w tym odznaczono dwóch dzia³aczy Solidarnoci z Gryfic: pana Jana Brzykcego i
pomiertnie pana Stefana Draguna.
***
Jan Brzykcy  emeryt, 75 lat, z
zawodu elektryk. Ma ¿onê, dwóch
synów, wnuki i jedn¹ prawnuczkê. By³
pracownikiem Gryfickiej Spó³dzielni
Mleczarskiej. Wykonywa³ wszystkie
czynnoci zwi¹zane z konserwacj¹
urz¹dzeñ i awariami.
- Jestem mieszkañcem Gryfic od
wrzenia 1945 r.  mówi pan Jan
Brzykcy. - W 1970 roku, jak by³y strajki na wybrze¿u, ja nie nale¿a³em do
¿adnej partii, ale jako pracownik nale¿a³em do Centralnej Rady Zwi¹zków
Zawodowych. Kiedy by³a tylko jedna
organizacja i wszyscy musieli do niej
nale¿eæ. S³ysz¹c o strzelaniu do robotników w Szczecinie na znak protestu
odda³em w zak³adzie legitymacjê
zwi¹zkow¹. Wtedy w Szczecinie zginê³o 17 robotników. Ja czu³em i rozumia³em, ¿e ci ludzie wystêpowali w
interesie wszystkich, ca³ego narodu.
Dlaczego odda³em legitymacjê? Bo
jak by³em 37 miesiêcy w czynnej s³u¿bie w wojsku uczyli nas tam, ¿e nabój
kosztuje 7 z³. Je¿eli ja p³aci³em oko³o
33 z³ sk³adki zwi¹zkowej, to dawa³em
pieni¹dze na oko³o 4 naboje, którymi
strzelano do robotników. Wezwa³
mnie wtedy prezes i zapyta³ co ja robiê, czy ja chcê zbuntowaæ ludzi?
W latach 80 tych jak powsta³ ruch
Solidarnoci za³o¿y³em w moim zak³adzie pracy Niezale¿ny Zwi¹zek
Zawodowy. Wzi¹³em kilka dni, je-

dzi³em po miejscowociach, gdzie
mielimy zlewnie i zbiera³em podpisy
od pracowników, ¿e wyra¿aj¹ zgodê
na przynale¿noæ do Zwi¹zku. Potem
pojechalimy z koleg¹ do Stoczni
Szczeciñskiej i tam zarejestrowalimy
Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ w
Gryfickiej Spó³dzielni Mleczarskiej,
o nr rejestracyjnym 165. Po zebraniu
z pracownikami zosta³em przewodnicz¹cym Zwi¹zku. Przepracowa³em w
moim zak³adzie 35 lat. Ca³e moje ¿ycie
powiêci³em idei honoru i ojczyzny.
By³em dobrym rzemielnikiem w swoim zak³adzie, nigdy nie dosta³em nagany, a mimo to zawsze by³em pomijany
przy premiach, nadgodzinach, bo mówiono podobno o mnie, ¿e w³adzê ludow¹ utopi³bym w ³y¿ce wody.
Na uroczystoci obchodów rocznicy Porozumieñ Sierpniowych i
ceremonii wrêczania orderów by³em
bardzo wzruszony. Bardzo podziêkowa³em Prezydentowi za tak wysokie odznaczenie i za dowód uznania,
za bezkompromisowoæ w walce o
woln¹ Polskê.
***
Stefan Dragun - urodzi³ siê w
1942 r., w miejscowoci G³êbokie, w
ZSRR. Z zawodu in¿ynier rolnik,
w³aciciel ogrodnictwa w Gryficach.
Zmar³ na obczynie, w Australii, w
1994 r., w wieku 52 lat. Odznaczenie
odebra³a ¿ona - Teresa Dragun.
Gazeta Gryficka - Kiedy pan
Stefan Dragun zaanga¿owa³ siê w
dzia³alnoæ zwi¹zkow¹?
Teresa Dragun - W Solidarnoci by³ od pocz¹tku, ale g³ównie by³
dzia³aczem NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarnoæ. By³ przewodnicz¹cym tego Zwi¹zku najpierw
na teren Gryfic, a potem dzia³a³ na
szczeblu województwa szczeciñskiego. By³ tak¿e delegatem na zjazd krajowy NSZZ Solidarnoæ.

- Co Pani mo¿e powiedzieæ o internowaniu mê¿a?
- Aresztowano go z samego rana
13 grudnia 1981 r., bardzo wczenie.
Zabrali go funkcjonariusze i d³ugo nie
wiedzia³am, co siê z nim dzieje. Nikt
nie chcia³ mi powiedzieæ, gdzie on
jest. Którego dnia po zatrzymaniu
uzyska³am tylko informacjê, ¿e jest internowany. Po kilku tygodniach zadzwoni³ telefon i us³ysza³am w telefonie g³os mê¿a. Powiedzia³ mi, ¿e jest
wiêziony w Wierzchowie Pomorskim,
ale na skutek g³odówki trafi³ do szpitala w Drawsku Pomorskim i z tego
szpitala ¿yczliwy cz³owiek pozwoli³
mu skontaktowaæ siê z rodzin¹. Ja go
tam po kryjomu, podczas jego pobytu
w szpitalu, odwiedzi³am.
- Jak d³ugo wiêziono Pana Stefana i jak to wygl¹da³o? Czy stosowano wobec niego represje?
- Represje by³y ca³y czas. Przed
internowaniem odczuwalimy to jeszcze bardziej, ni¿ w czasie internowania. Przynajmniej dwa razy w tygodniu co siê dzia³o, np. szukano u nas
w domu ulotek i innych nielegalnych
materia³ów. Pamiêtam, jak kiedy jecha³am z dzieæmi na szczepienie i
zaczepi³o mnie dwóch mê¿czyzn.
By³a to bardzo dziwna i nieprzyjemna
rozmowa, bo chcieli mi zrobiæ rewizjê. Poprosi³am o nakaz i wyjanienie,
wtedy us³ysza³am odpowied, ¿e ich

Stefan Dragun w Australii

jest dwóch i ¿ebym siê nie stawia³a. W
tym czasie zajmowalimy siê oboje z
mê¿em ogrodnictwem, mielimy trochê ziemi i ma³¹ szklarniê. Wtedy, gdy
mê¿a aresztowano, to w³aciwie stracilimy rodki do ¿ycia. Zabrano go w
trakcie g³ównych prac w gospodarstwie, a ja wtedy jeszcze niewiele siê
na ogrodnictwie zna³am. Zosta³am
sama z 6-letni¹ córk¹ i w ci¹¿y z drugim dzieckiem.
Po internowaniu m¹¿ wróci³ do
domu, ale wtedy ju¿ myla³ o wyjedzie za granicê. To chyba by³y takie
naciski, ¿eby najlepiej wyjecha³ z kraju. By³y to dla nas bardzo trudne dni.
- Kiedy m¹¿ opuci³ Polskê?
- Wyjecha³ pod koniec 1986 r. sam.
Ja nie chcia³am opuszczaæ kraju. Najpierw trafi³ do obozu przejciowego dla
uchodców politycznych w Australii.
W tym kraju mieszka³ do mierci.
Po 1989 r. ja zaanga¿owa³am siê w
dzia³alnoæ NSZZ Rolników Indywidualnych. By³am w Komisji Rolnej i
Bankowej, a tak¿e w Komisji Rewizyjnej w Oddziale Wojewódzkim.
- Co Pani czu³a, gdy odbiera³a
odznaczenie dla mê¿a?
By³am bardzo wzruszona i powiedzia³am, ¿e jest mi bardzo przykro, ¿e
ta osoba, która walczy³a o woln¹ Polskê, nie mo¿e tego zobaczyæ.

Rozmawia³a Zofia Brzozowska

gazeta gryficka 6.09.2007 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Str. 11

Adres
redakcji: Gryfice,
ul. nadaæ
Wa³owa 8/7,
tel. 091 wppp1@wp.pl
384 71 53, 0504 042 532
Og³oszenie
mo¿na
mailem:
MIESZKANIA

n Zamieniê kawalerkê w centrum
£obza I piêtro na mieszkanie 2 lub 3
pokojowe. Tel 091 397 56 54
n Sprzedam mieszkanie 2 pokoje
60 mkw z gara¿em. Centrum £obza.
Tel. 0 602 606 012
n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe 3 pokojowe w £obzie na
ma³y domek wolnostoj¹cy lub pó³
bliniaka - mo¿e byæ do remontu. Tel
604 818 755.
n Sprzedam kawalerkê w £obzie.
Tel 781 949 850
n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamieniê na mniejsze w £obzie. Tel. 693 984 475.
n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.

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

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

Region
n Szczecin centrum 69 mkw., ³adnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

INNE

Region
n Firma zatrudni pracowników do
sortowania butelek na terenie Niemiec. Dojazd i zaakwaterowanie
bezp³atne. Kontakt 052 262 67 50
n Zatrudniê opiekunkê do 3-letniego dziecka w Szwecji. Kontakt. 0
692 32 94 95.

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

n Sprzedam tel. komórkowy Motorola L6 z kamer¹ i aparatem fotograficznym. Stan idealny, na gwarancji.
Cena 200 z³ do uzgodnienia. Tel.
665 599 922.
n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.

n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670

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

Region

n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

n Zatrudniê sprzedawców do sklepu z odzie¿¹ dzieciêco - m³odzie¿ow¹. Oferty ze zdjêciem przesy³aæ
na adres: ofertypracy@onet.eu w
tytule wpisuj¹c "Praca - Gryfice".

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

091 397 37 30, wppp1@wp.pl

n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.
n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

US£UGI

n Sprzedam dzia³kê pod zabudowê. Nr kontaktowy 501 845 768.
n Do wynajêcia w £obzie lokal handlowo - us³ogowo-biurowy 50 mkw.
Tel. 091 397 30 70.
n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.
n Do wynajêcia pó³ domu na wsi - 2
pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 667
401 463.
n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

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

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

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

Region

n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.
n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

DRUKARNIA
£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 091 39 73 730

n Sprzedam RENAULT 19, 1989r.,
ubezpieczenie, przegl¹d do marca 2008 r. LPG. Tanio. Tel. 510 481
288 Resko.

n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow.
dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.
n Siedlice nr 31 dwie nieruchomoci bezporednio przylegaj¹ce: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ³adne, nowa zabudowa kuchenna. Udzia³ w
dzia³ce 1754 mkw. Cena 73 tys. z³
II. DZIA£KA 778 mkw. zabudowana altan¹ murowan¹, drzewa
owocowe. Cena 15 tys. z³. Preferowana sprzeda¿ dwóch nieruchomoci ³¹cznie CENA 88 000 z³.
BN ATUT 600 265 547.
n Sosnówko dzia³ka rolna z warunkami zabudowy pow. 0,9 ha
piêknie po³o¿ona. Cena 45 tys.
BN ATUT 600 265 547.
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Remis ze wskazaniem na sêdziego
Arkonia Szczecin - Polonia P³oty 1:1
Polonia: Domañski, Stopa, Nabrzewski, Zalewski (60' £acwik), Ratajczyk, Woniak (46' Karczewski), Mirecki, Koz³owski, Góralski, Zajfert (78'
Wanagelis), £. Szwak.
Bramki: Arkonia - Pietruch (30
min.); Polonia - Koz³owski (50 min.)
Po dwóch pora¿kach z rzêdu na V
ligowym froncie p³otowska Polonia
jecha³a na mecz z Arkoni¹ Szczecin
z zamiarem zdobycia minimum jednego punktu. Niestety dziêki sêdziemu
i w³asnej nieskutecznoci zrealizowa³a
tylko plan minimum.
Mecz rozpocz¹³ siê doæ kuriozalnie. Brak odpowiedniej organizacji
w szczeciñskim
klubie
sprawi³,
¿e pierwsze 11 minut dru¿yna gra³a
w 9. Dwóch zawodników nie mia³o
bowiem wymaganych regulaminem
dokumentów.
Pocz¹tkowy okres gry to wzajemne
badanie si³. Dru¿yna goci nie wykorzysta³a przewagi dwóch zawodników,
graj¹c doæ chaotycznie w ofensywie.
Po wyrównaniu liczby zawodników
na boisku, Arkonia zaczê³a coraz mielej poczynaæ sobie w ofensywie. Wród
Polonistów dobry mecz rozgrywali jednak bramkarz Waldek Domañski i stoper Artur Nabrzewski.W 30 minucie
gospodarze nieoczekiwanie wyszli
na prowadzeni. Szybka klepka na prawym skrzydle, kilka podañ i Piotruch
pewnie pokona³ Domañskiego.
Chwilê póniej bramkarz Polonii
otrzyma³ ¿ó³t¹ kartkê w sytuacji, w której sam by³ faulowany. Prostopad³e podanie z g³êbi pola po ziemi i goalkeeper
goci zmuszony by³ interweniowaæ
poza w³asnym polem karnym. Trafi³

czysto nogami w pi³kê, a nastêpnie
wpad³ na niego zawodnik gospodarzy.
Sêdzia Witold Bogulas, który wyranie
sprzyja³ w tym dniu Arkonii, gwizdn¹³
faul na szczecinianinie a bramkarzowi
Polonii pokaza³ ¿ó³tko. Jak siê póniej okaza³o, to nie by³a jedyna dziwna
interpretacja przepisów arbitra podczas
tego spotkania.
Jeszcze przed przerw¹ gocie powinni wyrównaæ, ale strza³ z 10 metrów Paw³a Mireckiego minimalnie min¹³ bramkê.
W przerwie w szatni goci panowa³
wzglêdny spokój i wiara w to, ¿e jeli
nic nie stanie na przeszkodzie wynik
z pewnoci¹ ulegnie zmianie.
Pierwsze piêæ minut drugiej po³owy
to trzy bardzo dobre sytuacje do zmiany
rezultatu. W koñcu z prawej strony Bartosz Zajfert dorodkowa³ wprost na g³owê Artura Koz³owskiego, a ten z 6 metrów nie da³ szans bramkarzowi Arkonii.
Kolejne minuty to zaciêta, czêsto

zbyt ostra walka, g³ównie w rodku
pola. Dru¿ynie gospodarzy bardzo
chcia³ pomóc sêdzia. W pewnym momencie boczny arbiter podniós³ chor¹giewkê do góry, a g³ówny gwizdn¹³
karnego. Dosz³o do wymiany zdañ pomiêdzy arbitrem, który nie chcia³ swojej decyzji skonsultowaæ z asystentem,
a kapitanem Polonii Marcinem Stop¹.
Ostatecznie interwencja kapitana okaza³a siê skuteczna. Po konsultacji arbiter zmieni³ swoj¹ decyzjê.
W koñcówce obie dru¿yny mia³y
szansê na zmianê wyniku. Strza³ Mireckiego z ok 20 m piêkn¹ parad¹ obroni³
cieszyñski.
Ostatecznie spotkanie zakoñczy³o
siê remisem i w sumie jest to wynik
sprawiedliwy. Inaczej z pewnoci¹
mecz móg³by siê potoczyæ, gdyby nie
sêdzia, który wszystkie kontrowersyjne
sytuacje gwizda³ na korzyæ gospodarzy, wprowadzaj¹c na boisku wiele ner-

wowoci i nie dyktuj¹c ewidentnego
karnego dla Polonii po faulu na Pawle
Mireckim. Druga sprawa, ¿e gocie,
gdyby lepiej mieli ustawione celowniki, powinni ten mecz wygraæ. Niestety,
g³ównie brakiem skutecznoci grzeszy³
Bartek Zajfert.
A ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê o
godz.15.00 wielkie derby powiatowe. Na
boisku w P³otach, Polonia gociæ bêdzie
Spartê Gryfice. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie
to wspania³e wiêto pi³ki no¿nej w lokalnym wydaniu, a najwa¿niejsze wydarzenia bêd¹ toczyæ siê na boisku, a nie na trybunach. W zgodzie i przyjani kibice obu
klubów bêd¹ dopingowaæ swoich fanów,
pozytywnie wyzwalaj¹c nadmiar energii
poprzez kulturalny i g³ony doping. Jednoczenie przypominamy o ca³kowitym
zakazie spo¿ywania napojów alkoholowych podczas imprez organizowanych na
Stadionie Miejskim w P³otach.
TheFrog

Biedna Sparta
Jerzy Gitalewicz
W Sparcie Gryfice gra³em
wszystkie wielkie mecze, z awansem do III ligi w³¹cznie. Na boiskach spêdzi³em oko³o 40 lat, od
trampkarza do oldboja. Oprócz tego
udziela³em siê spo³ecznie przy budowie ogrodzenia podczas treningów. Zawsze by³em gotowy do wa³owania stadionu oraz kortów. Przewa¿nie za dobre s³owo. Traci³em na
te zabawy mój bezcenny czas i paliwo. Czêsto doradza³em gospodarzom, jak dbaæ o p³ytê stadionu.
Zarz¹d ofiarowa³ nam  by³ym pi³karzom Sparty  karty wolnego

wstêpu za dobr¹ grê, chocia¿ mo¿e
tych, co je dostali, by³o zdziebko za
du¿o. Bo u mnie jest zasada, ¿e jaka
praca, taka p³aca.
Zaskoczy³a mnie decyzja Zarz¹du, ¿e zostalimy pozbawieni przywileju wolnego wstêpu na mecze.
Kiedy pokaza³em kartê zosta³em
wypchniêty brzuchem przez biletera za moje 40 lat ganiania po tym
obiekcie i wylan¹ beczkê potu oraz
spo³ecznie uk³adan¹ p³ytê z darni.
Ci, którzy te zarz¹dzenie wydali,
biegali wówczas boso za orkiestr¹.
£ezka mi siê w oku zakrêci³a; nie
pomog³a mi rozmowa i t³umaczenie,
¿e bêdê pisaæ artyku³ z meczu, ¿e nie
mam problemu z wejciem na mecze
w P³otach, Golczewie, Kamieniu
Pomorskim, Trzebiatowie, czy No-

wogardzie. We wszystkich tych
miejscowociach wa³owa³em boiska i s³u¿y³em dobr¹ rad¹.
Muszê przypomnieæ, ¿e kiedy
bileterem by³ pan Gabrysiak i on
wiedzia³, kto zas³u¿y³ na bezp³atne
wejcie. Kupi³em bilet, ale przede
mn¹ z tak¹ sam¹ kart¹ bezp³atn¹
pokazuj¹c j¹ bileterowi wszed³ na
stadion pan Miros³aw. Jego bileter
nie zatrzyma³ na bramie. Tyle wiem,
¿e pan Miros³aw III ligê, w której
gra³em, widzia³ przez szk³o powiêkszaj¹ce. Zapomnia³em, ¿e pan Miros³aw ³aduje akumulatory i jest
dobrym pracownikiem.
Mylê, ¿e jak Sparta wejdzie do
IV ligi, to zacznê chodziæ na mecze
i wykupiê sobie nawet karnet. A
Zarz¹d klubu niech nie robi sobie jaj

z ludzi, którzy zas³u¿yli siê dla klubu. W 1965 roku mia³em ofertê gry
w B³êkitnych Stargard Szczeciñski,
ale na probê trenera pana Trojanowskiego zosta³em w Gryficach,
aby nie os³abiaæ dru¿yny.
Ze sportowym pozdrowieniem
by³y skrzyd³owy Sparty
Jerzy Gitalewicz.

Zareklamuj siê
w Gazecie
Gryfickiej
tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl
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Inauguracja  stadion
w Prusinowie otwarty?!
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V liga

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

Oczekiwano na przyjazd burmistrza Gryfic i jego wity na uroczyste otwarcie nowego boiska sportowego w Prusinowie. Niestety, burmistrza nie by³o, przeciêcia z³otej
czy czerwonej wstêgi te¿ nie. ¯eby
dostaæ siê na boisko trzeba by³o
zdemontowaæ z ogrodzenia jeden
segment, bowiem samo wejcie
(brama) sta³o pod wod¹. Samochód,
który jakim cudem wjecha³ na parking przy boisku, wracaj¹c z parkingu ugrz¹z³ po osie w b³ocie. Potrzebna by³a pomoc kierowcy autobusu PKS.
Pytanie do wykonawcy: dlaczego wjazd na parking nie zosta³ dokoñczony? Gdzie podzia³y siê p³yty
jumbo przeznaczone na ten cel?
Dlaczego trawê na boisku siano
siewnikiem, skoro powinna byæ
zasiana rêcznie? Pytania mo¿na
mno¿yæ bez liku, bo pada³o ich z
ust mieszkañców Prusinowa i
przyjezdnych bardzo du¿o. Odpowiedzi nikt nie udziela³, bo nikogo
z odpowiedzialnych za budowê boiska nie by³o. My dorzucimy jeszcze
kilka - dlaczego w baraku (pomieszczenie dla sportowców) nie
by³o rodków higienicznych? Dlaczego nie ma pomieszczenia na kosiarkê, zmiotki itp. spraw zwi¹za-

15 16-5
14 18-3
13 9-5
12 14-7
10 12-9
10 10-8
10 15-11
9 8-7
7 5-3
7 7-9
710-17
7 9-14
610-16
4 8-17
2 3-10
0 5-18

Klasa A

Sowianka Sowno - Flota II winoujcie 1:4, B³êkitni Trzyg³ów - Bizon
Cerkwica 2:3, Orze³ £o¿nica - Znicz
Wysoka Kamieñska 4:0, Orze³ Prusinowo - Gardominka Mechowo 9:1, Rega
Merida II Orze³ Trzebiat. - Pomorzanin
Przybiernów 4:1, Pionier ¯arnowo Ba³tyk Gostyñ 4:0, Fala Miêdzyzdroje
- Iskra Golczewo 5:0.

nych z prac¹ nad utrzymaniem boiska? Nie ma te¿ magazynku na zapasow¹ odzie¿ dla zawodników ani
³apaczy pi³ek. Okna w baraku s¹ nie
zabezpieczone ¿adn¹ krat¹ przed
uderzeniem pi³k¹. Kto zap³aci Centrali Nasienej w Prusinowie za
zniszczony pas ¿yta szer. ok. 10 m,
d³ugoci ok. 60 m, którego nie mo¿na by³o skosiæ ze wzglêdu na zbieraj¹c¹ siê wodê przy ogrodzeniu boiska, którego fundament zrobiono
na g³êbokoci 90
cm w g³¹b ziemi,
niszcz¹c drenarkê
od strony pola. Kto
wreszcie spowoduje odp³yw wody
zgromadzonej na
parkingu i obok
boiska.
Mecz juniorów
2 wrzenia zosta³
odwo³any, jak t³umaczono, z uwagi
na to, ¿e wiekowo
byli zbyt m³odzi.
Ch³opcy pieszo

musieli wracaæ do Gryfic. Ale nam
siê wydaje, ¿e to lêk przed naruszeniem przez ch³opców murawy spowodowa³ niedopuszczenie do rozgrywek juniorów. Mecz Or³a Prusinowo i Gardominki Mechowo rozegrany zosta³ na niepe³nym boisku.
Jedna czwarta boiska to zwyczajne
b³oto zaroniête traw¹. Kiedy który
z zawodników bieg³ za pi³ka lec¹c¹
w tamt¹ stronê zwykle s³ysza³, gdzie
k.... nie widzisz, ¿e b³oto? Ale boisko oddano do u¿ytku i sprawa za³atwiona. Ciekawe na jak d³ugo
wystarczy cierpliwoci zawodnikom z Or³a Prusinowo i mieszkañcom, którzy zyskali nowoczesny
obiekt sportowy. Bo miech z wykonawcy, który - jak mówi¹ - potrafi tynkowaæ ciany a nie mia³ zielonego pojêcia o budowie boiska jest
tylko bezsilnym miechem. Dlatego oczekuj¹ od w³adz Gminy Gryfice naprawienia wszystkich szkód
wyrz¹dzonych przez wykonawcê, a
przede wszystkim rekonstrukcji
drenarki, dokoñczenia budowy
parkingu i wjazdu na jego teren. x

1. Orze³ £o¿nica
2. Bizon Cerkwica
3. Orze³ Prusinowo
4. Flota II winoujcie
5. B³êkitni Trzyg³ów
6. Rega Merida II
7. Fala Miêdzyzdroje
8. Pionier ¯arnowo
9. Iskra Golczewo
10. Sowianka Sowno
11. Pomorzanin Przyb.
12. Ba³tyk Gostyñ
13. Gardominka Mech.
14. Znicz Wysoka K.

4 12 19-2
4 12 13-2
4 10 18-4
4 9 28-6
4 9 14-6
4 9 12-6
4 8 7-0
4 8 7-2
4 2 6-12
4 1 2-9
4 0 3-17
4 0 1-16
4 0 5-23
4 0 0-30

GRANIE W PLANIE
V liga

7 wrzenia - pi¹tek
18:00 wit Szczecin - Arkonia Szczecin
8 wrzenia - sobota
16:30 Stal Lipiany - KP Police II
16:00 Pomorzanin Nowogard - Orze³
Trzciñsko-Zdrój
16:30 Vineta Wolin - K³os Pe³czyce
16:00 Piast Chociwel - Hutnik EKO
TRAS Szczecin
9 wrzenia - niedziela
14:00 GKS Mierzyn - Kluczevia Stargard
15:00 Polonia P³oty - Sparta Gryfice
16:00 Mieszko Mieszkowice - Odra
Chojna

Klasa A

Termin 5; 8 wrzenia - sobota
Iskra Golczewo - Sowianka Sowno
Ba³tyk Gostyñ - Fala Miêdzyzdroje
Pomorzanin Przybiernów - Pionier ¯arnowo
Gardominka Mechowo - Rega Merida II
Orze³ Trzebiat.
Znicz Wysoka Kam. - Orze³ Prusinowo
Bizon Cerkwica - Orze³ £o¿nica
Flota II winoujcie - B³êkitni Trzyg³ów
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Po¿egnali wakacje
W tym roku Rada Miejska
w Gryficach postanowi³a,
¿e z puli bud¿etu Gminy
przeznaczy pewn¹ czêæ
pieniêdzy na spo³eczn¹
integracjê do r¹k so³tysów
i rad so³eckich, a w
Gryficach zarz¹dom osiedli.
Wioski otrzyma³y po 6 z³ na
mieszkañca, miasto 0,50 z³. Od inwencji twórczej zale¿a³o, jak pieni¹dze zostan¹ wydane i na jaki cel przeznaczone. Myl dobra, uchwa³a tak¿e,
bo zmuszaj¹ca do spo³ecznego dzia³ania bez pomocy np. GDK, którego
pracownicy przez dwa lata w okresie
wakacji organizowali festyny dla rodzin na wioskach.
Zarz¹d Osiedla Nr 3 w Gryficach
31 sierpnia zorganizowa³ na kortach
tenisowych i przyleg³ym do nich terenie zabawê dla dzieci pt. Po¿egnanie
wakacji. Frekwencja by³a du¿a. Zabaw i konkursów z nagrodami równie¿ wiele. Do wspó³pracy w³¹czy³a
siê dyr. GDK Ró¿a Szuster, zaproszona jako goæ na festyn. Obok zabaw
dla dzieci mo¿na by³o uczestniczyæ w
pokazie udzielania pierwszej pomocy
na fantomie Anna, prowadzonym
przez Arkadiusza Ludwickiego, Dariê i Izabelê Grabowskie. Krzysztof
Stachowiak i Teresa Grabowska promowali ideê Czerwonego Krzy¿a i
honorowego krwiodawstwa, zbierali
tak¿e dobrowolne datki na wyprawki
dla ¿aków z SP 3. Powiatowy Orodek Wsparcia na swoim stoisku wystawi³ do sprzeda¿y bogaty asortyment ozdób wykonanych przez podopiecznych Orodka. Prace wykonane by³y ze skóry, drewna, sznurka,
wêzy pszczelej i innych surowców
naturalnych. By³y te¿ wyroby ceramiczne do u¿ytku codziennego. To
bogate stoisko z niskimi cenami prowadzili Anna Daniel, Agnieszka
Gryka i £ukasz Kleinschmidt. Stoiska te polecamy uwadze na najbli¿szych do¿ynkach w Gryficach. Warto przystan¹æ, zobaczyæ i kupiæ,
wszystkie prace wykonane s¹ solidnie, z dba³oci¹ o szczegó³y. Ka¿dy
mo¿e na nim znaleæ co dla siebie.
Poczêstunek dla dzieci i doros³ych to
ciasto, kie³baski z grilla i gor¹ca grochówka.
Sponsorami imprezy byli: pañstwo Bugowscy, hurtownia p. Misiak, Filar  Urszula Go³¹b, SM Nad
Reg¹, Intermarche i p. Iza Grabowska. Nad organizacj¹ festynu czuwa³a i sponsorów odwiedzi³a wiceprzewodnicz¹ca Rady Osiedla Nr 3 p.
W³adys³awa £ebedyñska. W podsumowaniu imprezy organizatorzy doszli do s³usznego wniosku, i¿ w przysz³oci ka¿dy festyn musi mieæ jaki

cel, nie tylko zabawê dla dzieci. Na
przysz³oæ ustalono, ¿e np. kie³baski
czy grochówka bêd¹ sprzedawane za
przys³owiow¹ z³otówkê, a za uzyskane pieni¹dze kupi¹ przybory dla
wietlicy szkolnej SP 3 b¹d zorganizuj¹ pomoc dla dzieci z najubo¿szych rodzin. Cel szczytny i do zaakceptowania. Bo najwy¿sza pora
skoñczyæ z bezsensownym rozdawnictwem np. kie³basek z grilla. Ogólnie rzecz bior¹c impreza bardzo udana, dziêki zaanga¿owaniu wielu
osób dla wspólnego dobra. A dzieci?

Bêd¹ wspominaæ udzia³y w konkursach jeszcze d³ugo w jesienne wieczory, bo nie ma to jak zdrowa rywa-

lizacja. Niezawodne nag³onienie
imprezy zapewni³ p. Przemys³aw
£ukomski.
maja
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POLICJA - STRA¯

Z£APANI Z MARYCH¥

(Pobierowo) 27 sierpnia zatrzymano Remigiusza S., lat 19, mieszkañca
powiatu gryfickiego, który posiada³ przy sobie dwa woreczki foliowe z
suszem rolinnym.

NAPROMILOWANI

27 sierpnia zatrzymano 2 nietrzewych rowerzystów i 3 nietrzewych
kieruj¹cych pojazdami mechanicznymi.
31 sierpnia zatrzymano 2 nietrzewych rowerzystów.
1 wrzenia zatrzymano 1 nietrzewego rowerzystê i 1 nietrzewego
kieruj¹cego.

Z£ODZIEJ KABLA MIEDZIANEGO

(K³odkowo) 31 sierpnia zatrzymano Zdzis³awa C., lat 47, mieszkañca
powiatu gryfickiego, który dokona³ kradzie¿y kabla miedzianego telekomunikacyjnego.

KIEROWCA RECYDYWISTA

(Go³añcz Pomorskia) 31 sierpnia zatrzymano Piotra O., lat 25, mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem marki VW pomimo zakazu S¹du.

29.08.br.

Godz. 12:50 Trasa Trzebiatów  Go³añcz - zastêp z OSP Trzebiatów
usuwa³ plamê oleju z drogi.
Godz. 15:40 Modlimowo zastêp z OSP P³oty usuwa³ plamê oleju oraz
p³ynów eksploatacyjnych z drogi.
Godz. 20:31 Gryfice ul. Trzyg³owska - po¿ar mietnika.
W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp PSP Gryfice.

30.08.br.

Godz. 6:55 Mrze¿yno ul. Ba³tycka  plama oleju na drodze. W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp OSP Mrze¿yno.
Godz. 20:00 Mrze¿yno ul. Trzebiatowska  po¿ar samochodu osobowego Ford Skorpion, gdzie prawdopodobnie w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej zapali³a siê instalacja elektryczna oraz komora silnika. Dzia³ania
SP polega³y na podaniu pr¹du wody na pal¹ca siê instalacjê oraz komorê
silnika ,zabezpieczenie miejsca zdarzenia.W gaszeniu po¿aru bra³ udzia³
zastêp z OSP Mrze¿yno.

01.09.br.

Godz. 8:19 Brojce  pompowanie wody z piwnicy. W dzia³aniach udzia³
bra³ zastêp OSP Brojce.
Godz. 13:25 Trzebiatów  pali siê drzewo w parku. W dzia³aniach udzia³
bra³ zastêp OSP Trzebiatów.
Godz. 15:39 Lisowo  po¿ar sadzy w kominie. Dzia³ania stra¿y polega³y
na wejciu w aparatach ochrony dróg oddechowych na poddasze w celu
zlokalizowania miejsca wydobywania siê dymu a nastêpnie przewietrzeniu
pomieszczeni. Podaniu pr¹du wody na belki dachowe. Zakazano u¿ytkowana przewodu kominowego do momentu wydania opinii zak³adu kominiarskiego. W dzia³aniach udzia³ bra³y dwa zastêpy PSP Gryfice, dwa zastêpy
OSP P³oty oraz zastêp OSP Pniewo.

02.09.br.

Godz.19:10 Pobierowo, ul. Piastowska  zastêp z OSP Pobierowo przy
u¿yciu drabiny przenonej ci¹ga³ przestraszonego kota z drzewa.

03.09.br.

Godz.15:10 Gryfice, ul. Bracka  pomoc dla Pogotowia Ratunkowego w
zniesieniu oty³ej osoby do karetki. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z JRG PSP
Gryfice.
Godz. 20:20 Gryfice, ul. Gdyñska  zastêp z PSP Gryfice gasi³ po¿ar
mieci.
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AKCJA
ANTYNARKOTYKOWA

M£ODA POLSKA NIE BIERZE
Ju¿ wkrótce Powiat Gryficki
wraz z Komend¹ Powiatow¹ Policji
w Gryficach, przy wspó³pracy gmin
powiatu gryfickiego oraz licznych
instytucji powiatowych, pod patronatem starosty, burmistrzów i wójtów, przystêpuje do organizacji du¿ej akcji o charakterze antynarkotykowym pod nazw¹ M³oda Polska
Nie Bierze.
Zasadniczym celem akcji M³oda Polska Nie Bierze jest :
 skuteczna i ekspansywna walka z narkomani¹ w szko³ach, miejscach spotkañ m³odzie¿y, w placówkach handlowych, pubach, dyskotekach itp.;
 promowanie aktywnego stylu
¿ycia, wyzwolonego od uzale¿nienia narkotykowego poprzez kulturê,
sport i rekreacjê;
 szerokie informowanie o negatywnych skutkach uzale¿nienia narkotykowego, a przez to przyczynianie siê do ograniczania patologii
wród m³odzie¿y,
 uczulenie ludzi na problem,
który obecnie jest jednym z najbardziej powszechnych problemów
ogólnospo³ecznych, czêsto dotykaj¹cym nasze najbli¿sze otoczenie,
tak¿e wezwanie do wspólnego pokonywania tego problemu;
 uwiadomienie i edukacja rodziców, nauczycieli i innych osób z
otoczenia m³odych, dotycz¹ca rozpoznawania zachowañ ludzi pod
wp³ywem narkotyków;
 szeroka profilaktyka i informacja antynarkotykowa;
 wspó³praca rodziców, nauczycieli, handlowców i policji w zakresie eliminowania dostêpu, rozpowszechniania i spo¿ycia narkotyków, a tak¿e udzielania pomocy
m³odzie¿y uzale¿nionej, poprzez
kierowanie jej do punktów i orodków leczenia uzale¿nieñ;
 skuteczna prewencja policji,
niszcz¹ca ród³a patologii.

Akcja M³oda Polska Nie Bierze ma stanowiæ kontynuacjê akcji
antyuzale¿nieniowej, realizowanej
w pierwszej wersji pod nazw¹ M³oda Polska Nie Pije. Tym razem
bêdzie odnosiæ siê do powszechnego i trudnego w zwalczaniu problemu za¿ywania narkotyków.
Zakres dzia³añ bêdzie oparty na
trzech zasadniczych filarach: sferê
promocyjn¹, dzia³ania profilaktyczne i (przede wszystkim) interwencjê. O przebiegu akcji bêdziemy informowaæ Czytelników na
bie¿¹co.
Jednoczenie apelujemy do
wszystkich osób, którym na sercu
le¿y problem narkomanii, zw³aszcza do lokalnych przedsiêbiorców,
o wsparcie finansowe naszych dzia³añ i dobrowolne wp³aty na rzecz
akcji, na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach w BG¯ S.A. o/
Gryfice Nr 44 2030 0045 1110 0000
0054 4550.
Do tej pory nasze dzia³ania
wsparli: Amadora Sp. z o.o. - INTERMARCHE Oddzia³ Gryfice i
Trzebiatów, Zak³ad Przetwórstwa
Miêsnego I. Z. Grabowscy 
Ociêcin, OWS SANDRA w Pogorzelicy, NOE Sp. z o.o. w Gryficach, Hurtownia GAMA s.j.
Marta i Antoni Grabalscy  liwin, Zak³ad Instalacji Hydraulicznych K. Grodzki, Ferma Drobiu
Magdalena i Piotr Teodorowicz,
WYBRZE¯E Piekarnia-Cukiernia, J.K. Majchrzak, PiekarniaCukiernia Jaros³aw Bugowski,
Dyjak Bo¿ena i Józef Masarnia
Wiejska, Maria Cieszyñska SABEX Mrze¿yno, PANORAMA
Krzysztof Grzybowski Firma Turystyczna. Wymienionym firmom
serdecznie dziêkujemy.
Ilona Jaworska
CmiRG, Starostwo Gryfickie

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