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Jest kierownik,
i to nie byle jaki...
Kierownikiem Domu Pracy
Twórczej w Kamiennej
Bramie, w którym znajduje
się hotelik na 14 miejsc,
został pan Czesław
Marzec. Miały być
zatrudnione trzy panie.
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No i doczekaliœmy siê wyborów...

Kazimierz Rynkiewicz
7 września Sejm podjął uchwałę o przedwczesnym zakończeniu
swojej kadencji, a to oznacza, że
czekają nas wybory parlamentarne.
Ich datę wyznaczono na 21 października br.
Przedwyborczy
krajobraz
zmienia się dość mocno. Wydaje
się, że wszystkie działania polityczne podlegają wielkiemu ciśnieniu sondaży; ci wejdą, inni nie przekroczą progu wyborczego. Rozpadł się LiS, czyli Liga i Samoobrona. Samoobrona chce iść sama
do wyborów i nie wiadomo, czy to
samodzielność, czy samobójstwo.
LPR zawiązuje koalicję z UPR-em
i Prawicą Rzeczpospolitej Marka
Jurka. Oj, przydałby się naszej debacie parlamentarnej głos Janusza
Korwina-Mikke i kilku innych polityków, którzy w wyniku ordynacji
proporcjonalnej do Sejmu nie mają
szans wchodzić.
Aleksander Kwaśniewski miał
być lokomotywą Lewicy i Demokratów, ale już na wstępie "strzelił
sobie w kolano" wywiadem dla niemieckiej gazety, w którym wezwał
Niemców, w przypadku wygranej
PiS, do twardszej polityki wobec
Polski (Niemcy powinny przemyśleć swoją powściągliwość). Kwaśniewski przeprosił, ale chyba tyl-

ko ze względów estetycznych, bo
najpierw tłumaczył, że nie było autoryzacji tekstu, a jak redaktor niemieckiego pisma potwierdził, że
była, pozostało mu już tylko robienie niewinnej miny, do złej gry.
Burza z powodu tej wypowiedzi
jest pozorna dla każdego znającego życiorys Kwaśniewskiego - taki
przecież był zawsze; od dyrektyw z
Moskwy, przez Brukselę, po Berlin.
W tym numerze przypominamy
sylwetki naszych posłów. Może i
oni nasi, a może i nie nasi, ale zapewne niejeden zdziwi się, widząc
któregoś w gazecie po raz pierwszy. Nawet nie przypuszczałem, że
ta kadencja będzie podobna do poprzednich i te wybory - po raz kolejny - także będą podobne do tych
co były. Podobieństwo polega na
tym, że znowu będziemy kopać
studnie, szukając wody, gdy się
pali. Żadnego przygotowania organizacyjnego, rozlazłe struktury w
terenie, puste, zakurzone biura poselskie, zniechęceni wyborcy.
Szefowie partii i posłowie ze
Szczecina znowu wyruszą w teren
łapać „zająców” na kandydatów, by
ci nabili trochę głosów na listę, na
której zajmują czołowe miejsca,
potrzebnych im do zdobycia mandatów.
Zawsze ubolewałem nad słabością prowincji, która nie umie znaleźć na to poniewieranie żadnego
politycznego i organizacyjnego
sposobu. Ale widocznie nie dopracowaliśmy się własnych polityków,
którzy by o regionie myśleli i chcieli go reprezentować. Tłumaczyłem

to wielu ludziom w różnych miejscach, że trzeba tu budować, tu organizować, zebrać się w kupę i wybrać kogoś spośród nas do Sejmu.
To wymaga oczywiście ciężkiej i
długotrwałej pracy w regionie, ale
mało kto to rozumie. Mamy wielu
dobrych polityków na miarę gminy,
rzadziej już powiatu, ale już mało
któremu chce się myśleć w szerszych kategoriach rozwoju regionu
czy kraju. A przecież gmina i powiat są jego częścią.
Dlatego jak zwykle na posłów
wystartuje wielu takich kandydatów, którzy rzadko zaglądają na
gminne lub powiatowe sesje, którzy nie znają ludzi, instytucji i problemów w regionie. Ba, myślą nawet, że można zostać posłem za poparciem swojej wioski lub miasteczka, bo ich myślenie kończy się
na opłotkach gminy lub powiatu.
Do tej pory nie stworzyliśmy
żadnej poważnej instytucji o wymiarze regionalnym, która by integrowała mieszkańców tej części
Pomorza i była intelektualną i polityczną przeciwwagą dla Szczecina, prowadząc wielowymiarowe
działania na rzecz regionu. Wyciągając to gminne, opłotkowe myślenie na trochę wyższy poziom. Iluż
to ludzi, którzy byli radnymi, burmistrzami, pełnili jakieś funkcje,
po odejściu ze stanowisk lub przegranej kadencji znika z życia publicznego, marnując swój potencjał i doświadczenie. Pojawią się
znowu przy okazji następnych wyborów, jakby praca na rzecz naszej
społeczności sprowadzała się tylko
do stanowisk i etatów w urzędach.

Ukaza³ siê pierwszy numer „Wieœci œwidwiñskich”

Nowa gazeta Wydawnictwa
(REGION) Z przyjemnością
informujemy Państwa, że Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska, z siedzibą w Łobzie, zaczęło
wydawać nowy tytuł w powiecie
świdwińskim.
Dnia 7 września ukazał się
pierwszy numer dwutygodnika
„Wieści świdwińskie”. Gazeta
ukazuje się na terenie powiatu
świdwińskiego w gminach: Świdwin, Połczyn Zdrój, Sławoborze, Brzeżno i Rąbino.
Wydanie nowej gazety to także dobra wiadomość dla naszych
ogłoszeniodawców; poszerzyli-

śmy teren ukazywania się ogłoszeń
drobnych. Teraz dając ogłoszenie
drobne do „Gazety Gryfickiej”,
ukaże się ono, w tej samej cenie,
również w „Wieściach świdwińskich” oraz w wydawanych przez
nasze Wydawnictwo „Tygodniku
Łobeskim” i „Tygodniku Pojezierza
Drawskiego”. Zwiększa się więc
zasięg i liczba odbiorców ogłoszeń
drobnych, a tym samym ich skuteczność.
Zapraszam również firmy zainteresowane rynkiem świdwińskim
do ogłaszania się na łamach „Wieści
świdwińskich”. Reklamy i ogłosze-

nia do wszystkich naszych czterech tytułów można składać w redakcji w Gryficach, przy ul. Wałowej 8/7 (wejście od muru
obronnego, nad wypożyczalnią
„Krzycho”), w czasie dyżurów
redakcyjnych w poniedziałki i
wtorki w godz. od 13.00 do
16.00 lub w biurze w Łobzie,
przy ul. Słowackiego 6 (tel. 091
39 73 730).
Zapraszam. Kazimierz Rynkiewicz – wydawca.
Email: wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl

To wielka strata, bo przecież życie
toczy się także poza nimi. U nas
wciąż one stanowią o możliwości
realizacji jakichś celów, ale już na
zachodzie jest inaczej - tam często
burmistrz pełni funkcję społecznie
i nikt specjalnie nie pcha się na to
stanowisko. My też do tego dojdziemy, tylko trzeba ten kierunek
dostrzec. Dlatego pośród zgiełku
polityki i wyborów trzeba widzieć
dłuższą perspektywę, by nie zniechęcić się zupełnie do polityki.
Politycy przychodzą i odchodzą, a
instytucje trwają. Dlatego trzeba je
tworzyć; szkoły, stowarzyszenia,
firmy, kluby, gazety, teatry, rzemiosło, izby muzealne i to wszystko,
poprzez co realizujemy swojego
ducha. Żaden polityk nie przyjedzie ze Szczecina i nam tego nie
zrobi. Wybory przemkną przez
nasz region jak rydwan, opadnie
kurz i za chwilę znowu zostaniemy
sami. Chyba, że powstaną okręgi
jednomandatowe, ale i do nich trzeba być przygotowanym, czyli mieć
reprezentantów na miarę ojczyzny,
a nie tylko płotu. Minęło 17 lat. Z
doświadczeń wyborczych, a było
ich już sporo, trzeba wyciągać
wnioski.
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Ci¹g dalszy sprawy œmierci Kornelii B.

Prokuratura stawia zarzut,
dyspozytorka nie przyznaje siê
Jest już dalszy ciąg głośnej
sprawy śmierci Kornelii B., która
zmarła po tym, jak dyspozytorka
gryfickiego pogotowia nie wysłała do niej karetki.
Przypomnijmy; 21 sierpnia br.
wieczorem Kornelia poczuła się źle,
miała silne bóle w klatce piersiowej.
O godz. 22.30 jej konkubent zaczął
wzywać karetkę dzwoniąc na pogotowie ratunkowe. Dyspozytorka
poradziła mu, aby skontaktował się
z jej lekarzem rodzinnym. Takich
telefonów było później kilka, gdyż
stan zdrowia Kornelii pogarszał się,
ale mimo tego dyspozytorka pozo-

stała nieugięta. Po bezskutecznych
próbach uzyskania pomocy i wciąż
pogarszającym się stanie chorej, po
godzinie czasu, rodzina pokrzywdzonej dowiozła ją do szpitala taksówką. Pomimo prowadzonej tam
reanimacji, Kornelia B. zmarła.
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego powołał
komisję, która zbadała sprawę na
miejscu. Na podstawie jej raportu
zwolnił dyspozytorkę dyscyplinarnie.
Dwa dni po śmierci kobiety Prokuratura Rejonowa w Gryficach
wszczęła śledztwo w tej sprawie.
Prokuratura przesłuchała większość świadków zdarzenia, lekarza

przeprowadzającego sekcję zwłok,
zgromadzono pełną dokumentację
lekarską dotyczącą Kornelii B.,
przesłano do ekspertyzy płytę z nagraniami wezwań kierowanych do
Pogotowia Ratunkowego w Gryficach, celem odtworzenia znajdujących się tam zapisów.
W dniu 10 września br. w Prokuraturze Rejonowej w Gryficach Teresie Z. przedstawiono zarzut, o to,
że dnia 21 sierpnia 2007 r. w Gryficach, pełniąc funkcję dyspozytora
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego, Filia w Gryficach,
mimo wielokrotnych wezwań pochodzących od członków rodziny
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Jest kierownik, i to nie byle jaki...
Kierownikiem Domu Pracy
Twórczej w Kamiennej
Bramie, w którym znajduje
się hotelik na 14 miejsc,
został pan Czesław
Marzec. Miały być
zatrudnione trzy panie.
Tak obiecywał dyr. TBS Sp. z

o.o. Tadeusz Wierzchowski, jest
inaczej. Mieszkańcy Gryfic jeszcze
nie wierzą, że władcą Kamiennej
Bramy został p. Czesław Marzec.
Niestety, to prawda, ale kompetencje do zarządzania takim mieniem
niewątpliwie ma, pamiętamy przecież, że przez czas jakiś zarządzał
„pałacem” przy ul. Kościuszki. Tam
co prawda nie było siedmiu pokoi

dwuosobowych z telewizorem w
każdym i masywnymi fotelami,
przydatnymi w bardzo dużych salonach, a nie w małych klitkach, w jakich je postawiono. Ale panem na
włościach się było i jest.
Inną ciekawostką Kamiennej Bramy jest fakt, iż salę konferencyjną wydzierżawiono (na wyłączność) jakiejś
pani na punkt czy też centrum nauki
języków obcych za jedyne 800 zł
miesięcznie, bez uwzględnienia zużycia energii elektrycznej, ogrzewania, zużycia wody, łącz internetowych, czyli prawie za darmo. Oddano prawie za darmo coś, na co pieniądze wyłożyła Gmina i Unia Europejska. Nie dość tego, to fama niesie, iż
lokal ten w najbliższym czasie ma być
podnajmowany od dzierżawcy na
prowadzenie kursu prawa jazdy. Czyli dzierżawca będzie zarabiał. Sądzimy, że Rada Miejska i jej jednomyślni
radni powinni zająć się sprawą, jaką
staje się Kamienna Brama. Każdą
umowę można zerwać albo zmienić
warunki. I tego należy oczekiwać.
Należy też oczekiwać, że na dzierżawę sali konferencyjnej zostanie ogłoszony przetarg.
(r)

Kornelii B. odmówiła wysłania do
niej karetki pogotowia, jakkolwiek
informacje jej przekazane wskazywały jednoznacznie, iż Kornelia B.
może znajdować się w stanie bezpośrednio zagrażającym jej życiu. tj. o
czyn z art. 162 § 1 k.k. (przestępstwo
z tego artykułu zagrożone jest karą
pozbawienia wolności do lat 3).
Jak poinformowała Małgorzata
Wojciechowicz - rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, podejrzana Teresa Z. nie przyznała się do
popełnienia zarzucanego jej czynu. Z
jej wyjaśnień wynika, że rzeczywiście
zwlekała z wysłaniem karetki pogotowia, albowiem na podstawie okoliczności towarzyszących zdarzeniu dokonała błędnej oceny sytuacji, która
jej zdaniem nie wymagała natychmiastowej interwencji pogotowia. (r)
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Reklama
w gazecie
091 397 37 30
REKLAMA

gazeta gryficka 12.09.2007 r.

Przystanek bez szyb
Pisanie o kolejnym
zniszczeniu przystanku
PKS w Gryficach nie jest
żadną ciekawostką. Ale
zawsze denerwuje osoby,
które czekając na autobus
kryją się w nim przed
deszczem czy wiatrem.
Zbliża się jesień, właściwie
już jest, ubytki w szybach
wiaty przystanków przy ul.
Starogrodzkiej zostały
uzupełnione blachą
i pomalowane na kolor
całej wiaty.
Było dobrze przez 7 dni. W
nocy 8 września „mocarze” w alkoholowym lub narkotycznym amoku
roztrzaskali trzy szyby. Piszemy w
amoku, bo nikt trzeźwy na umyśle
nie niszczy wspólnego dobra. Gryficzanin zdenerwowany rozbitym
szkłem i całym zniszczeniem powiedział: - Jest sposób na ukrócenie
wandalizmu w naszym mieście. Należy powołać lotną jednostkę ZOMO
z pałami długości 75 cm. Jak drań za
szybę, bazgranie po elewacjach budynków, niszczący wiszące na słupach pojemniki na śmieci dostałby
trzy razy taką pałą, to następnym razem trzymałby łapy przy sobie. Przyznajemy rację współmieszkańcowi naszego miasta. Powołać
ZOMO, jednostkę która waliłaby w
„łeb” bez żadnych ceregieli drani
łażących nocami po mieście i niszczących wszystko po drodze. Policja jest bezradna, bo nawet łapiąc
drania na gorącym uczynku od
kogoś innego usłyszy – szkodliwość
społeczna znikoma, bo cena zniszczenia nie przekracza sumy 250 zł.
Popierając powołanie ZOMO
mamy też inny pomysł, a mianowicie taki: wszyscy skazani przez Sąd
Grodzki czy inny na prace porządREKLAMA

kowe w mieście powinni zostać wyposażeni przez ZGK w kamizelki odblaskowe, na których napisane byłoby wykroczenie tj. np. „zniszczyłem
przystanek PKS”, „skopałem śmietnik na ulicy” itd. Jakby jeden z drugim musiał nosić taką kamizelkę za-

miatając ulice w centrum miasta,
odechciałoby mu się broić na długie
lata. A tak zbierają papierki, zamiatają alejki na cmentarzu i kpiny sobie
robią ze wszystkich. Dalej niszczą i
niszczyć będą, choć niektórzy z dobrych domów pochodzą.
x

W bud¿ecie s¹,
w praktyce nie widaæ
W budżecie gminy na ten rok przewidziano 40 tys. zł na remonty
i konserwacje placów zabaw dla dzieci. Na początku lata i później
pisaliśmy o zaniedbaniach na tych terenach. Jak konserwowano i dbano widać na zdjęciu. Ciekawie jednak będzie na koniec roku budżetowego; czy w/w suma zniknie z tabeli czy też nie. Sądzimy, że zniknie,
bo przecież nikt się nie dowie, gdzie się podziała. W rozliczeniu napiszą: konserwacja, remonty – wydano 40 tys. zł.
x
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DOKOÑCZENIE REMONTU NA KANALE ULGI
JEST DLA NAS PRIORYTETEM
Rozmowa ze Zbigniewem
Gliźniewiczem Kierownikiem Terenowego
Oddziału w Gryficach
Zachodniopomorskiego
Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie
Gazeta Gryficka - Od pewnego
czasu, szczególnie od wiosny tego
roku, zaobserwować można, że park
w Gryficach w głównej jego części, na
błoniach, jest zalewany w coraz większym stopniu przez wody Regi? Co
może być tego przyczyną i jak można
temu przeciwdziałać?
Zbigniew Gliniewicz - Rzeka Rega
zawsze wylewała. Zjawisko to jest
związane ze zmianami klimatu. Ten rok
pokazał, że częstotliwość występowania wielkich wód w rzece Redze zwiększyła się trzykrotnie. Prowadzimy w
tym zakresie ciągłe obserwacje. Na terenie naszego powiatu wody powyżej
stanów alarmowych systematycznie
występują w Trzebiatowie. W Gryficach są trzy tereny zalewane przez
Regę: poniżej stopnia wodnego tj. teren
błoni, przy obecnym sklepie Lidl oraz
ulice Klasztorna i Bracka. Urządzenia
piętrzące nie mają wpływu na zalewanie wymienionych terenów. Nie mamy
w parku urządzeń zabezpieczających
przed wystąpieniom wód wysokich, np.
wałów przeciwpowodziowych. Nigdy
takich nie było i nikt się nie zwracał o
wykonanie takich zabezpieczeń. Za
akcję przeciwpowodziową odpowiedzialny jest burmistrz, a za utrzymanie
urządzeń przeciwpowodziowych Zarząd Melioracji. Rzeka Rega objęta
została inwestycją odmulenia od Mrzeżyna do Trzebiatowa. Inwestycja podzielona jest na trzy etapy. W tej chwili
realizowany jest pierwszy, na odcinku 5
km, pogłębienie dna ujścia rzeki i
uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych. Jego zakończenie nastąpi w
lipcu przyszłego roku.
- Zdziwienie i pytania budzi zamkniecie kanału Ulgi, przez który
woda spływała, tworząc mały wodospad. W jakim celu to zrobiono i dlaczego tak długo nic się tam nie robi?
- W tej sprawie już się wcześnie
wypowiadałem w mediach, a mianowicie w ekspertyzie został wykazany tragiczny stan techniczny całego węzła.
Początkowo myślałem, że sama wymiana urządzeń wyciągowych na tym jazie
zapobiegnie katastrofie, gdyż zasuwy
drewniane były tak zbutwiałe, że w
każdej chwili przy wysokich wodach
rzeki mogłoby nastąpić przerwanie i zatopienie terenów poniżej rzeki Regi,
włącznie z podtopieniem budynków na
ulicy Klasztornej i Brackiej. Chcieliśmy ze środków konserwacyjnych wykonać wymianę tych zasów. Niestety po
ich zdjęciu okazało się, że ich stan jest

jeszcze gorszy niż wykazany w ekspertyzie. Dlatego wykonaliśmy grodź
ziemną. Ponieważ Zarząd Melioracji na
inwestycje ma przewidziane tylko
środki pomocowe z Unii Europejskiej,
więc musieliśmy poczekać na nie. W
poprzednim okresie 2004 – 2007 nie
zdążyliśmy z nich skorzystać, bo były
odwołania od decyzji wodno – prawnej i czas spowodował, że możemy
skorzystać z tych środków w latach
2007 – 2013. Dokumentacja inwestycji wraz z pozwoleniem na budowę już
jest zrobiona.
- Kiedy można się spodziewać rozpoczęcia prac na zamkniętym kanale?
-Jak tylko będzie podział środków
unijnych, rozpoczniemy prace. Myślę,
że będzie to w przyszłym roku. Jest to
dla nas priorytetem. W zakres inwestycji wejdzie: remont kanału ulgi,
uszczelnienie murów oporowych, wykonanie płyty dennej i wykonanie nowego mostka. Gmina powinna uczestniczyć w tych inwestycjach. Tymczasem my wzięliśmy wszystko na siebie.
Dlaczego? Przecież wszystkie środki
inwestycyjne pochodzą z Unii Europejskiej i czy wystąpi o nie Zarząd Melioracji, czy gmina, to wszystko jedno. Jeżeli chodzi np. o mostek, to za jego remont odpowiedzialna jest gmina. Ja nie
miałem za bardzo argumentu w rozmowie z Dyrekcją, żeby go remontować.
Jednakże w planach, wykonując odbudowę wszystkich urządzeń, podciągnąłem wykonanie tego mostu pod sprawę
wizualnego wizerunku całej inwestycji.
Bardzo istotnym elementem całego
węzła wodnego jest przepławka dla ryb
łososiowatych, która aktualnie nie spełnia swojej roli. W planach jest wykonanie nowej przepławki, a w miejscu starej można by było odtworzyć koło wodne z małą turbinką, które by oświetlało
całą wyspę. Wyspa jest na palach. Następuje infiltracja wód przez nią, tzn.
wody przechodzą pod nią, co powoduje
częste zapadliska na tym terenie. W
związku z tym chcemy też wyspę
uszczelniać. W przyszłości coś można
by było na niej wybudować. Kiedyś tam

stała kaszarnia. Przewidziany jest też
remont jazu na kanale młyńskim.
- Dlaczego rzeka Rega w parku
poniżej stopnia wodnego sprawia
wrażenie zarośniętej i jaki wpływ
może mieć na ten stan rzeczy zamkniecie kanału ulgi?
- W tym roku przez pewien okres
czasu woda w ogóle nie płynęła przez
wodospad. Ten brak ruchu wody w rzece powodował zarastanie dna. Informowaliśmy o tym Starostwo Powiatowe i
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W chwili obecnej stan
wody na wodospadzie jest prawidłowy.
Jeżeli chodzi o kanał ulgi to jest to tzw.
ulga dla wód powodziowych, ale służy
on także do zrzutu rumowiska rzecznego z górnego stanowiska na dolne, ażeby się rzeka nie zamulała.
- Co trzeba by było zrobić, żeby
przeciwdziałać zalewaniu terenów
przez rzekę, np. w parku w naszym
mieście, zwłaszcza gdy gmina chce
wybudować w takim zagrożonym
miejscu ogród japoński?
- Moim zdaniem należałoby podnieść teren. Wykonanie wałów to są za
duże koszty. Zarząd Melioracji opiniuje wszystkie inwestycje przylegle do
cieków. Nie dostaliśmy do opinii wykonania takiej inwestycji. Gmina powinna
chociaż skonsultować się w tej sprawie
z nami.
- Ogromnym problemem na rzece są śmieci.
Jak ten problem
jest
rozwiązywany?
- W pobliskiej Elektrowni Wodnej w Rejowicach mają automatyczną
kratę na śmieci. Ostatnio
byłem dwa
razy na takiej
kontroli w
Elektrowni.

Nie stwierdziłem, że są tam w ty zakresie nieprawidłowości. Najważniejsze
jest utrzymanie przez ludzi czystości
nad wodą. Szczególnie dotyczy to
wędkarzy, bo na ogół tam gdzie mają
swoje stanowiska jest dużo śmieci.
Apel też do młodzieży, która ma takie
miejsca, gdzie lubi przebywać, np.
Mostek Kapitański lub Most tzw. Zielony na Zdrojach.
- Niedawno, około miesiąc temu
do redakcji gazety zadzwonił właściciel Młyna w Gryficach, że na rzece
pojawiła się plama ropy. Było to bardzo wcześnie rano. Wygląd i zapach
wskazywał na jakieś oleje napędowe,
np. ropę. Zawiadomił też Straż Pożarną, która przyjechała na miejsce
zdarzenia. Czy Panu jest coś wiadome w tej sprawie? Kto Pana zdaniem
mógł spowodować takie zanieczyszczenie, może któryś z gryfickich zakładów?
- Niestety temat jest mi nieznany.
PKS Gryfice sp. z o.o. posiada zabezpieczenia. Mają zainstalowany nowy
separator ze specjalnym filtrem. Co
jakiś czas powinien on być wymieniany
i czyszczony. Po takim oczyszczeniu do
wód nie powinny już przedostawać się
substancje ropopochodne.
- Jeżeli ktoś zauważy takie skażenie i plamy na wodzie to kogo powinien zawiadomić, jakie służby?
- My jesteśmy generalnie odpowiedzialni za utrzymanie koryta rzeki. Jednostkami odpowiedzialnymi za kontrolę w tym zakresie jest Starostwo Powiatowe, które wydaje decyzje na zrzut
ścieków, ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a także Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej. Każdy wylot do rzeki Regi
powinien posiadać pozwolenie na
jego wykonanie i na zrzut ścieków.
Niestety w Gryficach nie jest to dopełnione. Występowałem ostatnio do
burmistrza, żeby uporządkować sprawę gospodarki wodno-ściekowej już
w widocznych miejscach i niestety nie
mam odpowiedzi, np. pod mostem na
ul. Strzeleckiej jest wlot surowych
ścieków. W górze rzeki, przy murach
oporowych, jest też wylot ścieków i
podobna sytuacja. Są to sprawy nieuporządkowane przez gminę.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Zofia Brzozowska
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Praca naszych pos³ów
(REGION) W poprzednich wyborach parlamentarnych z okręgu,
obejmującego między
innymi powiat gryficki,
weszło do Sejmu 13
posłów. Większość z
nich pochodzi ze
Szczecina – to wynik
obowiązującej obecnie
ordynacji wyborczej.
Posłowie ci reprezentowali również, przynajmniej teoretycznie,
ziemię łobeską. Nie znamy jeszcze
list wyborczych poszczególnych
partii. Można jednak założyć, że
większość byłych już posłów będzie
starać się o reelekcję. Warto przyjrzeć się, choćby pobieżnie, dwuletniej pracy naszych wybrańców.
Choć trochę o ich pracowitości
świaczyć może liczba ich sejmowych wystąpień i interpelacji.
Joachim Brudziński (sekretarz generalny PiS) – wykształcenie wyższe, startował
w
Szczecinie, otrzymał 14731
głosów. W
s w o j e j
dwuletniej
pracy
w
parlamencie zgłosił
10 interpelacji, 19 razy zabrał
głos w sejmowej dyskusji (składanie sprawozdań z prac komisji,
przedstawianie ich stanowisk,
czytanie projektów ustaw, wnoszenie poprawek), zgłosił 8 zapytań, w swoim biurze poselskim
zatrudniał trzech współpracowników, pracował w komisji infrastruktury.
Leszek Dobrzyński (PiS) –
otrzymał
7136 głosów. Złożył
5 interpelacji, zgłosił
tylko jedno
pytanie,
pracował w
komisjach
do spraw
społecznych, polityki rodzinnej i gospodarki.

Michał Jach (PiS) ze Starg a r d u
S z c z . otrzymał
5724 głosów. Złożył
45 interpelacji, 10 zapytań i dwa
zwykłe pytania. Zatrudniał
trzech współpracowników. Brał
udział w pracach komisji do spraw
obrony narodowej, unii europejskiej
i skarbu państwa.
Magdalena Kochan (PO) – z
Goleniowa.
Otrzymała
6294 głosy.
Złożyła 24
interpelacje
i 7 zapytań.
Pracowała w
komisji
spraw społecznych i
rozwoju regionalnego. Zatrudniała trzech
współpracowników.
Arkadiusz Litwiński (PO) –
zdobył 7794
głosy, wykształcenie
w y ż s z e
prawnicze.
Zgłosił 35
interpelacji
i 13 zapytań,
11 razy zabierał głos w
sali sejmowej. Pracował w komisjach: pracy, ochrony
środowiska i infrastruktury. W
swoim biurze poselskim zatrudniał dwóch etatowych współpracowników.
Mirosława

Masłowska
(PiS) – wykształcenie
wyższe, lekarz medycyny,
w
wyborach
zdobyła
7675 głosów. Zgłosiła 4 interpelacje, 57
razy zabierała głos, złożyła 6 zapytań.
Brała udział w pracach komisji:
do spraw UE, zdrowia, spraw
społecznych i ochrony środowiska. Zatrudniała dwóch etatowych współpracowników.

Grzegorz Napieralski (SLD) –
wykształcenie wyższe,
politolog,
z d o b y ł
14673 głosy. W jego
sejmowym
dossier widnieje naruszenie zasad etyki
poselskiej
(poseł obraził posła LPR wyzywając go do „faszystów”). W Sejmie po
raz drugi. Zgłosił 17 interpelacji, 20
wypowiedzi i 5 zapytań. Zatrudniał
dwóch pracowników. Pracował w
komisji spraw zagranicznych.
Sławomir Nitras (PO) – politolog, zdobył
14238 głosów.
7 razy zabierał
głos na sejmowej trybunie,
złożył 36 interpelacji i 15 zapytań. Zatrudniał pięciu etatowych współpracowników. Brał udział w pracach
komisji: skarbowej, administracji,
kontroli państwowej oraz dwóch
nadzwyczajnych, powołanych doraźnie w celu opracowania ustaw.

Regina Wasilewska-Kita (Samoobrona
RP) – lekarz,
zdobyła
6890 głosów.
Posłanka ma
na koncie 49
wypowiedzi,
44 interpelacje i 19 zapytań. Brała
udział w pracach komisjach do spraw rodziny, zdrowia,
edukacji i etyki poselskiej. Zatrudniała trzech współpracowników.
Rafał Wiechecki (LPR) – adwokat, jedyny w tym gronie minister
(od
maja
2006 roku
do upadku
koalicji szef
Ministerstwa Gospodarki Morskiej), zdobył
6058
głosów. Na
koncie: 84
wypowiedzi. O jego pracy w ministerstwie,
tak jak i o sensie jego powstania
trudno cokolwiek powiedzieć.

Jacek Piechota (SLD) – w Sejmie od 1989 roku, wykształcenie
wyższe, chemiczne, zdobył
17257 głosów.
Niedoszły prezydent Szczecina. Ma na koncie 18 wypowiedzi, 20 interpelacji i 7 zapytań. Zatrudniał
pięciu współpracowników. Pracował w komisjach gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości.

Krzysztof Zaremba (PO) – politolog, zdobył 22812
głosów, po
raz drugi w
parlamencie. 9 razy
zabierał
głos z trybuny sejmowej, złożył 23 interpelacje i 6
zapytań.
Pracował w komisjach: obrony narodowej i spraw zagranicznych. Zatrudniał dwóch współpracowników.

Mateusz Piskorski (Samoobrona RP) – kolejny politolog,
zdobył 5610
głosów, rzecznik prasowy
Samoobrony.
81 wypowiedzi, 37 interpelacji i 6 zapytań – to bilans dwuletniej pracy posła. Zatrudniał
trzech etatowych współpracowników. Pracował w komisjach: regulaminowej, spraw zagranicznych i
pięciu komisjach nadzwyczajnych.

***
W Gryficach znajdują się biura
poselskie posłów Samoobrony, PO,
PiS i LPR. Przynajmniej były oficjalnie otwierane. Co dalej z nimi
działo się, nie wiadomo. Z tego co
wiemy, na pewno czynne było biuro
PiS, gdzie przyjmowano mieszkańców z ich sprawami i próbowano je
załatwiać. Zresztą wyborcy sami
powinni wiedzieć najlepiej, jak one
funkcjonowały i jaki był kontakt
posłów z mieszkańcami regionu. A
jak nie, to można zapytać o to na najbliższym spotkaniu, już teraz znowu
kandydatów, jacy pojawią się
wkrótce w powiecie.
(gp)
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Ka¿dy kto móg³ zaci¹ga³ siê do wojska,
uciekaj¹c przed piek³em Syberii
Rozmowa z kombatantk¹, pani¹ Stanis³aw¹ Ko³kowsk¹ – Westerlich
czyły się walki o Kołobrzeg. Po otrzymaniu rozkazu ruszyliśmy dalej w kierunku Berlina.
Po przegrupowaniu wojsk w rejon
Gozdowic i Siekierek rozpoczęto forsowanie Odry.
Była to bardzo trudna przeprawa
mostem pontonowym. Nad rzeką krążył bombowiec. Samochód, którym
przewoziliśmy radiostację, był ostrzeliwany wielokrotnie. Wśród oficerów
naszej brygady część stanowili Rosjanie. Ze mną pracowała też Rosjanka radiotelegrafistka. Nie dotarliśmy do
samego Berlina, bo Niemcy ogłosili kapitulację. Wracaliśmy z frontu przez
Łebę, Gorzów, Koszalin.

Stanisława Kołkowska
– Westerlich od 1953 roku
mieszka w Gryficach. Urodziła
się w 1925 r., w miejscowości
Czerwień, woj. tarnopolskie.
Służyła od października 1943 r.
w Batalionie Kobiecym im. Emilii
Plater, a od 1944
w I Samodzielnej Warszawskiej
Brygadzie Kawalerii,
jako radiotelegrafistka.
Zdemobilizowana w grudniu
1945 r. Jest sierżantem
rezerwy, członkiem Zarządu
Związku Kombatantów i byłych
Więźniów Politycznych
w Gryficach.

POWRÓT DO CYWILA

PIEK£O SYBERII
17 września 1939 r. zgodnie z tajnym protokołem radziecko-niemieckiego Paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona wkroczyła w granice
Polski. Związek Radziecki zajął ponad
połowę terytorium państwa polskiego,
o powierzchni ponad 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkałych
przez 13 milionów ludności.
Dekret Rady Najwyższej ZSRR z
29 listopada 1939 roku nakazywał traktować mieszkańców zagarniętych terytoriów jako obywateli radzieckich.
Deportacje objęły, według różnych
źródeł, od kilkuset tysięcy do miliona
obywateli polskich. Wywieziono ich w
głąb Rosji, na tereny Syberii.
Pani Stanisława Kołkowska w lutym 1940 r. znalazła się z rodziną,
matką i trojgiem rodzeństwa, w osadzie
koło Swierdłowska, w rejonie Berezowska, na Syberii. Pamięta bardzo
dobrze transport w bydlęcych wagonach. Podróż trwała około miesiąca.
- Mieszkaliśmy w baraku, w osadzie koło Swierdłowska - mówi pani
Stanisława. - Mrozy tam dochodziły do
minus 50 stopni. Ja mając zaledwie 15
lat pracowałam u polskiego Żyda, w zakładzie obuwia. Dostawaliśmy tylko
przydział chleba, o wszystko inne trzeba było się jakoś starać samemu. Jeden
brat pracował w kopalni złota, drugi
dorywczo.
Wszyscy byliśmy wtedy jeszcze
dziećmi. Mimo tych starań brakowało
jedzenia. Ludzi dziesiątkowały choroby i życie w bardzo trudnych warunkach. Uciekając od tej biedy i chcąc
wrócić do Polski, każdy, kto tylko mógł,
zaciągał się do wojska. -

Dlatego w 1943 r. pani Stanisława
razem z bratem Ludwikiem wstąpili do
Armii Wojska Polskiego, formowanej
przez Zygmunta Berlinga i Wandę Wasilewską, w Sielcach nad Oką. Najstarszy ich brat – Józef Kołkowski trafił do
Armii Gen. Andersa.

SZLAK BOJOWY
W Sielcach rozpoczął się dla rodziny Kołkowskich „marsz ku ojczyźnie”.
Ponieważ Pani Stanisława nie miała jeszcze ukończonych 18 lat, nazywano ją „córką pułku”, tak jak wszystkich
młodocianych żołnierzy - kobiety. Po
zrobieniu kursu radiotelegrafisty, na
początku 1944 r. została żołnierzem I
Warszawskiej Brygady Kawalerii. W
1944 r. dotarła z ZSRR do Lublina, a
następnie do Warszawy.
- Pamiętam jak dotarliśmy do Warszawy. Jedną noc stacjonowaliśmy w
budynku, obok którego stał zaminowany inny budynek. Nagle nastąpił wybuch, który spowodował, że wszystkie
szyby w oknach naszego budynku wyleciały i się potłukły, ale nam nic się nie
stało. - wspomina pani Kołkowska.

- Pracowałam na radiostacji polowej, tzw. RBM- ce. Ułani przemierzali
szlak na koniach, a ja samochodem.
Wyzwalając ziemie polskie spod okupacji niemieckiej zmierzaliśmy w kierunku Pomorza Zachodniego i dalej do
Berlina.
Mieliśmy kiedyś bardzo niebezpieczna sytuację. Dotarliśmy z radiostacją do małej miejscowości, tu na
zachodzie, i pytaliśmy niemieckich
osadników, czy stacjonują tu jakieś
wojska niemieckie. Powiedzieli nam,
że nie, a potem okazało się, że kłamali
i że Niemcy się tam ukrywali. Zrobiliśmy im pobudkę. Rozpoczęła się strzelanina, ale szybko się wycofaliśmy. Najbardziej dramatycznym momentem były walki o przełamanie Walu
Pomorskiego; bitwy o Wielboki, Mirosławiec i Borujsko. Po zdobyciu Wału
Pomorskiego 6 marca 1945 r., w nocy,
brygada wkroczyła do Gryfic.
- W Gryficach stacjonowaliśmy
około miesiąca. Żołnierze wyłapywali
rozbitków wojsk hitlerowskich, utrzymywali w mieście ład i porządek. Orali
i obsiewali pola, przygotowując je pod
uprawy. Miasto było opuszczone przez
ludność niemiecką. W tym czasie to-

Po zakończeniu wojny pani Stanisława osiedliła się w Gryficach. W
grudniu 1945 r. została zdemobilizowana. Wielu kolegów żołnierzy z Brygady Kawalerii osiedliło się w Gryficach i okolicznych miejscowościach
Pomorza Zachodniego: Koszalinie,
Trzebiatowie, Resku.
Po wojnie było bardzo trudno tu
żyć, bo ludzie nie mieli pracy i jedzenia. Gdy żołnierze z Brygady wrócili z
frontu do Gryfic, to wszystkie mieszkania były już pozajmowane. Dlatego
pani Stanisława wyjechała do pracy do
Ośrodka Wypoczynkowego w Międzyzdrojach, a potem do Szklarskiej
Poręby, gdzie pełniła funkcję kierownika domów wczasowych. W 1953 r.
wróciła z powrotem do Gryfic i otworzyła zakład fotograficzny „Studio”.
Wśród odznaczeń które pani Stanisława dostała jako kombatant są: krzyż
kawalerski, odznaczenie za zdobycie
Warszawy, za wzięcie Berlina, sforsowanie Odry i Nysy Łużyckiej, odznaczenie dla platerówki, Gryf Pomorski i
odznaczenie dla Sybiraka. Cenną pamiątkę z Kawalerii stanowi mały proporczyk.
Pani Stanisława Kołkowska mieszka w małej kawalerce. Jest inwalidą I
grupy, ale czynnie uczestniczy w pracach Zarządu Związku Kombatantów.
W Gryficach mieszkają jej dwie córki,
jedna uczy języka polskiego, a dryga
jest już emerytką.
Na ścianie Domu Kultury w Gryficach wisi tablica upamiętniająca żołnierzy I Samodzielnej Warszawskiej
Brygady Kawalerii, którzy zginęli podczas walk o wyzwolenie Polski spod
okupacji niemieckiej.
Rozmawiała Zofia Brzozowska
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Uwaga, Czytelnicy!
Informujemy, iż z dniem 3 września br. Biblioteka Publiczna im. Marii
z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury
powróciła do stałych godzin otwarcia (sprzed wakacji).
Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godz. 11-17,
środa – w godz. 11-16
Wypożyczalnia dla Dorosłych,
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godz. 12-18,
środa – w godz. 12-16
Czytelnia Główna, poniedziałek, wtorek, piątek – w godz. 12-18,
środa – w godz. 12-16,
czwartek – w godz. 10-16,
sobota – w godz. 10-14
Zapraszają Bibliotekarze
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Uwa¿ajmy!

Podziêkowanie
Biblioteka Publiczna im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej serdecznie
dziękuje Pani Barbarze Raczkowskiej za podarowanie książek, które w sposób
znaczący wzbogacą zbiory biblioteczne. Na szczególną uwagę zasługuje dwutomowe wydawnictwo encyklopedyczne pt. „Wszechświat i człowiek” wydane w Warszawie przez Towarzystwo Akcyjne S. Orgelbranda Synów w 1905
i 1906 r., „Podręcznik gospodarstwa wiejskiego” wydany przez Wydawnictwo
Towarzystwa Rolniczego w Warszawie i Pomorskiej Drukarni Rolniczej S.A.
w Toruniu w 1927 r. oraz biografia Marii Skłodowskiej-Curie wydana w Warszawie przez Wydawnictwo J. Przeworskiego w 1939 r.

(Gryfice) W godzinach wieczornych dnia 10 września br.
na skrzyżowaniu ulic Nadrzecznej i Wojska Polskiego na tzw.
światłach poszkodowany został przechodzień, stojący na
chodniku za barierką. Rannego odwieziono do szpitala.

Prusinowo ekologi¹ staæ mia³o
Na łamach naszej gazety
wielokrotnie pisaliśmy
o szkole podstawowej
w Prusinowie. Zawsze
życzliwie i z wielkim
uznaniem dla grona
pedagogicznego i pani
dyrektor Małgorzaty
Krawczyk.
I nic w naszych ocenach nie ulega zmianie. Pamiętamy wszystkie
spotkania w prusinowskiej szkole,
każde powitanie wiosny, kolejny
Sejmik Ekologiczny (jedyny taki w
województwie) i święto pieczonego
ziemniaka. Jednak najbardziej w naszej pamięci wrył się dzień, kiedy
dzieci z wielkim entuzjazmem wkopywały w ziemię nowy znak drogowy
z żabką na tablicy. Znak stanął przy
drodze tuż obok stawku porośniętego
pałkami wodnymi i rzęsą. Dzień słoneczny i radosny, bo dzieci w ten sposób chciały zabezpieczyć żaby przed
rozjeżdżaniem. Znak drogowy stoi do
dziś, stawek niby dalej istnieje, ale
mimo deszczowego lata wysycha.
Brak dopływu wody spowodował
gryficki „budowniczy”, jedyny uznany przez gminę Gryfice, a właściwie
jej szefa. Ten budowniczy od wszelkich prac swoje wybitne talenty w tej
mierze ujawnił budując boisko sportowe w Prusinowie za jedyne 490 tys.
zł. To jego “bardzo zdolni” pracownicy przerwali drenarkę na placu, którymi woda spływała do stawku. Dziś zalewa boisko i tereny obok, ale do stawku już nie trafia. Trafiają natomiast
wszelkiego rodzaju śmieci. Na obrzeżach stawku można znaleźć gruz,
gnój, stare rupiecie z domu i masę

15 i 16 września to dni Sprzątania
Świata, że w ten dzień dzieci z SP Prusinowo ruszą z workami w teren i będą
sprzątać to, co dorośli zaśmiecili,
łącznie z butelkami po nalewkach.
Proponujemy mieszkańcom przyłączenie się do młodzieży i uprzątnięcie
wszystkich wysypisk przy drodze
obok stawku. Kontenery na wywóz
śmietniska na pewno można załatwić
w ZGK. Dzieci z Prusinowa o ekologii wiedzą więcej, niż dzieci z Gryfic. Wystarczy wejść do szkoły, by
już w korytarzu zobaczyć jaką pracę
naukową mają za sobą, a świadczą o
tym wszystkie gazetki ścienne.
Uszanujcie pracę nauczycieli i własnych dzieci i razem z nimi w dniach
podanych wyżej posprzątajcie Prusinowo. Wieś ładną i przecież zasobną w mądrych mieszkańców.
maja
butelek po nalewkach (pewnie pozostałość po ucztach związanych z wyborami do lokalnego samorządu), bo
ilość poraża. Różnica pomiędzy rzetelna nauką w SP Prusinowo a ekologią i zachowaniami rodziców jest
ogromna. Nie wiemy, czy w młodych
umysłach budzi się gniew, ale na pewno chcieliby, by każdy zakątek Prusinowa wyglądał przyzwoicie. By ludzie dorośli szanowali ziemię, na której mieszkają. By ogródek z kwiatami
pod blokiem pozostał ogródkiem, a
nie zieloną trawą z woli sąsiada.
Dzieci uczone pozytywnych zachowań i szacunku dla przyrody w domu,
spotykają się z barbarzyńskim stosunkiem do niej. Bo barbarzyństwem jest
rozrzucanie śmieci przy drodze i samym stawku w niewielkiej odległości
od szkoły i kościoła. Wiadomo, że 14,
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PO¯EGNANIE WAKACJI
W DOMU DZIECKA
7 września w Domu
Dziecka w Gryficach
odbyła się impreza
rekreacyjno – rozrywkowa
dla dzieci pod hasłem
„Pożegnanie wakacji”.
Pogoda wyjątkowo
dopisywała. Dzieci
ochoczo zebrały się na
podwórku. Korytarze i sale
opustoszały i każdy
wychowanek z ciekawością
obserwował i oczekiwał na
przygotowane przez panią
dyrektor Halinę
Kawczyńską i całą kadrą
placówki, poczęstunki
i zabawy.

nizacją Polen Projekt ze Szwecji, dzięki której dzieci wyjeżdżają do tego kraju najczęściej podczas wakacji i Bożego Narodzenia na zaproszenie do rodzin
szwedzkich.
Dużą niespodzianką było tego dnia
przyjście darczyńcy z Holandii, przebywającego okazjonalnie w tych stronach
u znajomych. Przyniósł on dzieciom
kolorowe maskotki i zabawki. Z tych
prezentów cieszyli się zarówno najmłodsi jak i starsze dzieci.
Dzieci w Domu Dziecka w Gryficach
pochodzą głównie z naszego województwa. Jest ich obecnie 37; od 2 latka po jednego dziewiętnastolatka, który na co przebywa w internacie ze względu na szkołę.
Żadne z nich nie jest sierotą. Trafiły tu na
podstawie postanowienia sądu i skierowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania rodziców dziecka. Rotacja
dzieci w placówce jest spora, ponieważ
nawet dzieci skierowane do rodziny zastępczej niestety wracają czasami z powrotem. Rodziny nie zawsze umieją odpowie-

Na przygotowanych dla dzieci stolikach było ciasto i napoje. Można było
zjeść pieczone na grillu kiełbaski,
swojską kaszankę, chleb ze smalcem i z
ogórkiem małosolnym. Wszystko
smaczne i zafundowane przez sponsorów, tylko jakby zabrakło ich samych.
Dzieci czekały na gości i widać było, że
cieszą się z odwiedzin każdego, kto ich
tego dnia odwiedził. Ale dyrektor mówi
o sponsorach z wdzięcznością: - Zawsze
możemy na nich liczyć.
Wszyscy byli weseli i nikt się nie
nudził. Panie wychowawczynie zorganizowały dla dzieci ciekawe konkursy:
np. zabawę z kapeluszem, dmuchanie
baloników, Dzieci tańczyły przy muzyce granej przez orkiestrę pana Adama
Pryby z Przybiernowa i wesoło gawędziły z przybyłymi gośćmi. Opowiadały jak spędziły w tym roku wakacje.
Część dzieci była w swoich rodzinnych
domach, część skorzystała z wyjazdów
zorganizowanych przez Dom Dziecka i
sponsorów; do Zieleniewa pod Kołobrzegiem, w góry do Świeradowa Zdroju, nad morze do Pogorzelicy i do Szwecji. Dom Dziecka współpracuje z orga-

dzialnie podejść do przyjętej przez siebie
roli opiekunów. W problemach, związanych z wychowywaniem dzieci pomagają
psycholog, pedagog i pracownik socjalny.
Czasami dziecko, które dokonało jakiegoś
wykroczenia czy przestępstwa dostaje
jako środek wychowawczy pobyt w domu
dziecka. Z takimi dziećmi oczywiście jest
sporo problemów i trzeba z nimi zdecydowanie więcej pracować. Procedura
umieszczenia w zakładzie wychowawczym takich dzieci, które nie rokują poprawy zachowania, trwa około dwóch lat.
Pracownicy Domu Dziecka pracują
z rodzicami dzieci, żeby w możliwie jak
najszybszym czasie dzieci mogły wrócić do swoich domów. W zabiegach
tych pomagają również samorządy,
ośrodki pomocy i powiatowe centra
pomocy rodzinie. Jeżeli rodzina nie
zmobilizuje się do zapewnienia odpowiednich warunków do życia swojemu
dziecku, to wracają one z powrotem do
placówki. Rodziny zastępcze są szukane dla dzieci przez Towarzystwa Przywracania Rodziny. Dzieci, które mają
rozwiązaną sytuacje prawną, tzn. rodzice ich są pozbawieni władzy rodziciel-

skiej, mają szansę na adopcję. W ubiegłym roku w opisywanym Domu Dziecka do rodziny biologicznej wróciło jedno dziecko, do rodziny zastępczej troje
dzieci , a adoptowanych zostało czworo.
Dzień dzieci w domu dziecka wygląda tak jak w każdym domu: śniadanie,
szkoła, obiad, odrabianie zadań domowych, czas wolny i kolacja. Dzieci są
podzielone na 4 grupy. Każda ma swojego wychowawcę. Grupa ma do swojej
dyspozycji: świetlicę z komputerem i
telewizorem, aneks kuchenny i łazienkę.
Kolację przygotowują dzieci same, pełniąc dyżury. Śniadania i obiady mają
przygotowywane przez pracowników
kuchni i personel pomocniczy. Mieszkają w dwu, trzy osobowych pokojach.
Każdy wychowanek od 5 roku życia
dostaje kieszonkowe, na drobne wydatki. Dzieci mogą spotykać się ze swoimi
rówieśnikami poza Domem Dziecka , jak
również zapraszać ich do siebie.
Od 2000 r. Domy Dziecka podlegają Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Dyrekcja Domu dziecka stara

się różnymi sposobami pozyskiwać pieniądze na jego utrzymanie. Kuchnia
gotuje obiady nie tylko na swoje potrzeby, ale też wykonuje usługi na zewnątrz
w formie cateringu. Część środków
pochodzi z nawiązek sądowych i darowizn. Pieniędzy tych nigdy nie jest za
dużo, potrzebne są na uposażenie dzieci do szkoły, ubrania i inne potrzebne
rzeczy. W ubiegłym roku zakończono w
Placówce remont. W planach jest jeszcze remont łazienek.
Jednym z mankamentów jest lokalizacja Placówki. Dzieci potrzebują przestrzeni i swobody do zabaw, zaś Dom
Dziecka znajduje się przy jednej ze zwykłych ulic miejskich, gdzie dookoła nie
brakuje sąsiadów, skarżących się czasami na głośną muzykę, czy piłkę, która
wpadnie do któregoś z ogródków.
Myślę, że uśmiech dzieci, które tu
spotkałam, i które z różnych względów
zostały pozbawione ciepła rodzinnego,
jest warty naszych drobnych wyrzeczeń
i czasami może przełknięcia drobnych
szkód, czy hałasu.
Zofia Brzozowska

IMPREZY
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Jakie lato, takie œwiêto
Œwiêto dziêkczynienia
za tegoroczne zbiory rolnicy
z Gr¹dów i Przybiernówka
obchodzili 9 wrzeœnia.
Uroczystości rozpoczęto Mszą
św. celebrowaną przez ks. Marka Siedleckiego w kościele filialnym w
Przybiernówku, podlegającym parafii p.w. NSPJ w Gryficach. Starostowie dożynek Maria Hałuszko i Eugeniusz Jancz na ręce burmistrza Gryfic
Andrzeja Szczygła przekazali dorodny bochen chleba, by dzielił sprawiedliwie, czyniąc go tym samym gospodarzem dożynek. Po Mszy św. i rozdaniu małych bochenków chleba,
uczestnicy przeszli na miejsce dożynkowego spotkania. Korowód prowadził znany zespół ludowy z Brojc
„Kukułeczki” pod dyr. Romana Lisa.
Było zimno, wiał nieprzyjemny
wiatr, ale deszcz nie padał. Burmistrz
Gryfic podziękował zgromadzonym

za tegoroczny trud w zbiorze zbóż i za
to, że nieustępliwie starali się zebrać
zboże wszędzie tam, gdzie było to
możliwe, posługując się dawno zapomnianą kosą, bo dla kombajnów teren
był zbyt podmokły. Następnie w to-

warzystwie starostów dożynek i
przew. Rady Miejskiej Stanisława
Błysza podszedł z bochnem chleba do
każdego, by podzielić się chlebem.
Sołtys Grądów p. Eugeniusz
Jancz podziękował sponsorom za
pomoc w organizacji „Dożynek Wiejskich 2007”. Są nimi: prezes PKS
Gryfice Zygmunt Dziewguć, dyr.
Banku Spółdzielczego p. Sławomir
Sidor, firma „GAMMA” p.p. Grabalskich, firma „Lasland” i GS Samopomoc Chłopska z Gryfic. Gryficki Dom
Kultury z dyr. Różą Szuster zapewnił
zabawy i konkursy z nagrodami dla
dzieci, nagłośnienie imprezy i występ
solowy gryfickiego barda Romana
Koczorowskiego. Tradycyjnie odbył
się konkurs strzelania z wiatrówki
prowadzony przez członków Klubu
Strzeleckiego „Baszta”. Jan Major z
małżonką prowadzili woprowski
konkurs bezpiecznych zachowań nad
wodą. A nad wszystkim czuwały panie z Rady Parafialnej i Sołeckiej w
Przybiernówku serwując ciepłe posiłki i napoje. Dziękczynienie za zbiory
było udane, choć z powodu zimna i
wiatru niezbyt spokojne.
x
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FESTYN NA OSIEDLU NR 4
W GRYFICACH
Za udan¹ i dobrze
zorganizowan¹ imprezê
mo¿na uznaæ festyn, który
odby³ siê 8 wrzeœnia
na osiedlu nr 4 w
Gryficach. Rada Osiedla
zorganizowa³a i prowadzi³a
ciekawe konkursy i zabawy
dla dzieci, które bardzo
chêtnie w nich
uczestniczy³y.
Dla najlepszych były drobne
nagrody. Atrakcji nie brakowało:
pokaz wozów strażackich ich wyposażenia i działania, loteria fantowa.
Dużym zainteresowaniem wśród
wszystkich przybyłych cieszył się
pokaz psów rasowych.

Mieszkańcy licznie przybyli tego dnia
na festyn i nie było widać nikogo, kto by
się nudził. Nastroje też dopisywały. Dla
chętnych była darmowa grochówka i zabawa taneczna na chłodniejszy wieczór.
Jest to na pewno dobry sposób na integrację mieszkańców miasta.
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Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie
przetargowym MSZZ „w likwidacji”
72-320 Trzebiatów Rynek 26
Uwaga! Grunty są przedmiotem prawa wieczystego użytkowania do 2094 r.
Lp. Wyszczególnienie

działka nr

1. Budynek adm. handl. gastr.
Trzebiatów Rynek 26
W tym
26/1 parter
26/2 Ratuszowa
26/3 biura
26/4 biura 3 p.
razem cz.wsp.

133
udz.
udz.
udz.
udz.

2. Dom Handlowy Neptun
Trzebiatów Witosa 10

pow.
mkw.
407

20,11%
31,51%
27,51%
20,87%

129

3. Garaże w.sam. wiata sam.
bud.pom. Trzebiatów Półwiejska 3 45
Warszt. samoch. Trzebiatów
Półwiejska 3
911/1

cz.wspól.
cz.wsp.
cz.wsp.
cz.wsp.

pow. użytk.mkw księga
wieczysta
1128,26

wartość
cena wywoławcza

5338

1 800 000,00

354,86
321,66
258,36
1 128,26

636

732,58

12 316

1 600 000,00

762

316,73

14900

250 000,00

390

117,86

9789

150 000,00

4. Budynek handlowy 23
Trzebiatów Kilińskiego 39

242

941

799,68

14777

350 000,00

5. Budynek handlowy
25-36 Trzebiatów Kilińskiego 99

241

490

90,47

20242

150 000,00

61,19
60,00

6. Lokal użytkowy nr 21
Trzebiatów Wojska P. 15
Lokal użytkowy
Budynek łącznik 21 WP 15
Trzebiatów Wojsk. Pol. 15

246
udz. w cz. wsp.
247/1

277
18,50%
68 mkw

7. Lokal użytkowy nr 27
Trzebiatów W.Pol. 27

173/19
udz. w cz. wsp.

34,15%

31,20

ks.16604
ks. lok. 35108
ks.lok 34050
ks. mac. 35098
ks. lok. 35099

350 000,00

150 000,00

8. Pawilon hanadlowy 53 Mrzeżyno
Letniskowa 9

317

1115

432,54

12318

900 000,00

9. Rest. „Krakus” Pogorzelica
Sztormowa 2

247/1

1088

232,31

21550

1 000 000,00

10. Budynek handlowy
nr 34 Pogorzelica W.P.

202

690

130,04

20632

800 000,00

11. Budynek handlowy nr 55
Pogorzelica W.Polsk. 26

240

332

86,00

14385

500 000,00

12. Budynek handlowy nr 39
Niechorze Parkowa 4 b

534/4

362

131,65

12088

500 000,00

534/1

250

154,50

ks. 30106

29,13

ks. 30106

140 000,00

13. Budynek handlowo-mieszk.
Niechorze Parkowa 4
W tym
a. lokal użytkowo handlowy
41 Niechorze Parkowa 4/1
b. lokal użytkowo handlowy 38
Niechorze Parkowa 4/2
c. lokal mieszkalny I p.
Niechorze Parkowa 4/2
d. lokal użyt. – kotłow.
Ul. Parkowa 4/3

udz.w.cz.wsp.
11,32%
534/1
udz.w cz.wsp.
33,49%
534/1
udz. w cz. wsp.
12,14%

250

86,15

ks. 30106

420 000,00

250

31,22

ks. 30106

60 000,00

udz. w cz. wsp.
3,11%

250

8,00

ks. 30106

20 000,00

Razem Niechorze Parkowa
nr 4 lokale (a, b, c ,d)
14. Pawilon handlowy 47
Pustkowo Słoneczna 21 gm. Rewal 22/2

640 000,00
1108

223,62

19298

900 000,00

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym. Zainteresowanych zapraszamy do
składania ofert na zakup w terminie do dnia 25.09.2007 r. O warunkach i terminie przetargu oferenci
zostaną poinformowani odrębnymi pismami. Informacje szczegółowe można uzyskać w siedzibie
Spółdzielni pod numerem tel. 091 387 24 72 lub 091 387 23 82.

Wystawa w Bibliotece

Sowieckie piek³o
1939 – 1956
Miejska Biblioteka Publiczna w
Gryficach oraz Związek Sybiraków
Koło Terenowe w Gryficach
zapraszają na otwarcie wystawy
„Sowieckie piekło 1939 – 1956”,
które odbędzie się 17 września br. o
godz. 13:00 w siedziebie Biblioteki
przy ulicy Wojska Polskiego 23.
Wystawa ta stanowi zwieńczenie dwuletniego projektu edukacyjnego Oddziałowego Biura Edukacji
Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, poświęconego
tematyce sybirackiej.
Wystawę będzie można oglądać
do 15 października 2007 od poniedziałku do piątku w godzinach od
9:00 do 18:00
Serdecznie zapraszam
Zofia Czasnowicz
Dyrektor MBP w Gryficach

PODZIÊKOWANIE
W imieniu Kombatantów Ziemi
Gryfickiej i Byłych Więźniów Politycznych, Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny,
pierwszych powojennych gospodarzy tej Ziemi, pragnę podziękować
tym wszystkim, którzy wzięli udział
w obchodach Dnia Kombatanta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły
się 3 września 2007 r. w Miejskim
Domu Kultury w Gryficach.
Z wyrazami szacunku
i kombatanckim pozdrowieniem
Przewodniczący Powiatowej
Społecznej Rady Kombatantów
płk w st. sp. Bernard Byczkiewicz
Zaproszenie na biegi

BIEG
HOPFERA
TKKF „Błyskawica” w Łobzie,
Łobeskie Centrum Turystyki i
Łobeski Klub Biegacza „Trucht”
zapraszają na IV ŁOBESKI BIEG
PRZEŁAJOWY IM RED. TOMASZA HOPFERA
- Łobez, niedziela 16 września
2007r., start godz. 11.00
- dystans 12 km
- Info: Łobeskie Centrum Turystyki, ul. Konopnickiej 42, 73-150
Łobez, tel. 0 91 3974422, 0
91 3976700, kom. 512466244, a
także 0 91 3973148
e-mail: adamku@vp.pl, ewisniak10@o2.pl
regulamin biegu – www.maratonypolskie.pl (kalendarz)
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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:
MIESZKANIA

Q Kupię mieszkanie dwu lub trzy
pokojowe w Łobzie lub w Drawsku.
tel 509 964 652 lub 504 521 034.
Q Pilnie poszukuję mieszkania do
wynajęcia w Łobzie na dłuższy
okres. Tel. 505 963 166.
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.

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

INNE

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.

Region
Q Firma zatrudni pracowników do
sortowania butelek na terenie Niemiec. Dojazd i zaakwaterowanie
bezpłatne. Kontakt 052 562 67 50.
Q Zatrudnię opiekunkę do 3-letniego dziecka w Szwecji. Kontakt. 0
692 32 94 95.

Q Sprzedam działkę pod zabudowę. Nr kontaktowy 501 845 768.
Q Do wynajęcia w Łobzie lokal handlowo-usługowo-biurowy 50 mkw.
Tel. 091 397 30 70.
Q Sprzedam działkę handlowomieszkaniową 535 mkw. w Węgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

Q Sprzedam drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tel. 502 649 119.

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

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

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

QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.

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

Q Sprzedam działkę budowlaną ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
QKupię grunty rolne.
Tel. 692 883 670

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

Q Zatrudnię sprzedawców do sklepu z odzieżą dziecięco - młodzieżową. Oferty ze zdjęciem przesyłać
na adres: ofertypracy@onet.eu w
tytule wpisując „Praca - Gryfice".

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

QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Region
Q Szczecin centrum 69 mkw., ładnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmę. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

NIERUCHOMOŒCI

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.

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

Q Sprzedam tanio działkę budowlaną w Gryficach. Tel. 601 353 075.
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

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.

Reklama w Gazecie Gryfickiej
Tel./fax 091 3973730

LISTY - OPINIE - INFORMACJE
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VI ŒWIÊTO OTTONA
Z BAMBERGU

List do redakcji

PROGRAM:
13 września:
11.00 -Przegląd filmów o tematyce pomorskiej – „SKARBY POMORZA”.
14 września:
11.00 - „Otton z Bambergu - Apostoł Pomorza” –
wykład ks.dr Jana Mazura.
17.00 - Spotkanie w Pałacu:
- otwarcie wystawy fotograficznej „Oblicza wiary”,
- forum polsko-niemieckie „TRADYCJE POMORSKIE DAWNIEJ I
DZIŚ”,
- prezentacja warsztatowa wybranych potraw
dawnej kuchni pomorskiej
i powojennej, powstałej na
zwyczajach kulinarnych

LIST DO
REDAKCJI

Droga Redakcjo. Bulwersuje mnie jedna sprawa.
Mianowicie od ponad dwóch
miesięcy na ulicy Wałowej
koło Policji stoi czerwona
łada, w dodatku na zakazie, i nikt
do tej pory z tym nic nie zrobił.
Pewnego pięknego dnia podjechał sobie pan, otworzył samochód, wyją fotelik dla dziecka,
zamknął auto i odjechał. Żałuję,

List do redakcji

polskich osadników.
18.30 - występ
Bläsergruppe „Posaunenchor Finsterwalde”.
15 września:
11.00 - 13.00- wycieczka z historykiem dr Janiną Kochanowską
- szlakiem pomorskich
zabytków:
- Trzebiatów - Sanktuarium pw.M.N.M.P
- Cerkwica - zabytkowy Kościółek oraz
obelisk wraz ze studzienką Świętego Ottona.
- Kłodkowo- zabytkowy Kościół.
Organizator: Trzebiatowski
Ośrodek
Kultury

że nie spisałam numeru rejestracji
tego samochodu. Wszyscy są karani mandatami za zaparkowanie
samochodu na zakazie, a czerwona łada sobie stoi chyba komuś się
znudziła i została porzucona.
Chciałabym aby Redakcja zajęła
się tą sprawą .
Z poważaniem
stała czytelniczka.

gazeta gryficka 12.09.2007 r.

Nowy komendant
stra¿y miejskiej
Burmistrz poinformował, że w
wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko komendanta Straży
Miejskiej, został nim pan Mariusz
Kmiecik z Gryfic.
W uzasadnieniu wyboru podano, że
„Kandydat wykazał sie bardzo dobrą
znajomością wymaganych przepisów

oraz wiedzą zawodową w zakresie
funkcjonowania straży miejskiej. Od
1990 roku pracuje w Policji. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę zawodową uczestnicząc w różnych kursach i
szkoleniach. Swobodnie wyraża myśli,
jest komunikatywny, nawiązuje dobry
kontakt z rozmówcą”.
(r)

Pies na uwiêzi

W centrum Prusinowa na wprost
nowo oddanych do użytku mieszkań, tak pośrodku na otwartej przestrzeni został uwiązany (jak krowa
na pastwisku) do palika pies, obok
stoi samochód. Krowę na pastwisku
palikują by nie uciekała, psa pewnie
po to by w mieszkaniu nie brudził.
Ale krowę z pastwiska zwykle na
noc prowadzi się do obory. Pies
uwiązany na sznurku przy paliku
pozostaje na dworze przez 24 godziny na dobę. Jeśli jest samochód

przed deszczem chroni się pod podwozie, jeśli nie ma to moknie.
Proponujemy przy tym paliku uwiązać właściciela np. na 24 godziny,
dać mu suchy chleb i miskę wody do
picia. Może wtedy zrozumie, że pies
też czuje zimno i spływającą po nim
wodę. Zawiadomione o tym fakcie
służby może tak ruszą d... i przywołają właściciela do postawy godnej
człowieka i ukarzą np. zbieraniem
papierków na Pl. Zwycięstwa w
Gryficach.
x

Priorytet dla kl. I w SP 3

Istotnym dla dorosłych
i dzieci jest pierwsze wrażenie jakie odnosimy
wchodząc do urzędu,
mieszkania czy też szkoły,
obojętnie jakiej. Wrażenie
to pozostaje w naszej pamięci, jest budujące albo rujnujące. Dzieci, które pierwszy
raz przekraczają próg swojej
pierwszej w życiu klasy powinny zastać ją piękną, czystą i kolorową.
Tak się złożyło w SP 3 Gryfice, że do jednej z pierwszych
klas dzieci weszły jak do nory.
Klasa z nie malowanymi przez
wiele lat ścianami, obskurną

podłogą, chwiejącymi się stolikami itp. Rodzice przerażeni,
dzieci i nauczycielka również.
Pani wychowawczyni przepraszając rodziców i dzieci z kl. I
zakomunikowała na wstępie, że
trzeba zrobić zrzutkę około 600
zł na panele podłogowe, we własnym zakresie pomalować ściany, o rozpadających się stolikach i wypadających oknach nie
wspomniała. Pewnie w przyszłości wspomni. Nikt z rodziców do wychowawczyni nie
miał pretensji, taką salę dostała
i koniec.
Pytanie jednak do byłego
dyrektora SP 3 Romana Łoboże-

wicza – co pan w tej szkole robił,
że taki szajs po sobie pozostawił?
To nie tylko ta jedna klasa nie nadaje się do użytku, wszystko w tej
szkole wymaga remontu. Gdzie
pan był p. Łobożewicz przez ponad 20 lat swojego urzędowania
w szkole? Czy w Zespole Placówek Oświatowych? Tu i tam zajmował pan stołki nie myśląc o
dzieciach i szkole, ważna była
pensja i nic więcej? Kiedyś SP 3
w Gryficach była elitarną szkołą,
ale to wtedy, kiedy nad panem panie sierżancie stał jakiś kapitan. Z
chwilą kiedy przestał stać, bo wyjechał, pan zwyczajnie wszystko
olał, przepraszam za brzydkie

słowo, ale innych nie znajduję.
Dziś od nas wymaga się dofinansowania szkoły, a weź pan
na złom sprzedaj makietę stojącą obok szkoły. Pieniądz będzie. Za pieniążki zleć pan wymalowanie sal i posklejanie
starych stolików.
Ja nie dam złotówki na panele, farby itd., to pan niech
da ze swoich dyrektorskich
pensji. Pana stać, mnie nie. Ja
mam czwórkę dzieci, a nawet
gdybym miał jedno, to też bym
nie dał.
Z poważaniem Rodzic.
Adres do wiadomości
redakcji

SPORT

gazeta gryficka 12.09.2007 r.
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Sparta na kolanach
POLONIA P³oty – SPARTA Gryfice 2:0 (1:0)
Polonia: Rozentalski – Stopa, Nabrzewski,
Przybys³awski (90' Jab³oñski), Zajfert, Pokonieczny (80'
Winogrodzki), Koz³owski, Mirecki (90' Karczewski K.),
Góralski, Szwak £., Ratajczak A. (70' Szwak M.) Trener
Józef Andrzejewski.
Sparta: G³adysz (60' Jab³oñski) – Bogacz, Bembel,
Wawiórko, Janowski, Rynalski (60' Gnat), WlaŸlak,
D¹browski M., Gabryœ (46' Paruch), Remplewicz,
D¹browski P. Trener Vladimir Nigmatulin.
Bramki dla Polonii: 35' Szwak z karnego i 85' Mirecki.
Sparcie od lat nie udało się
wygrać z Polonią w Płotach. Tak
było i tym razem. Polonia zagrała bardzo dobry mecz, który
mógł zakończyć się wyższą porażką Sparty. Do przerwy Polonia przygwoździła Spartę, grając skrzydłami i wrzucając piłki

na pole karne, co czyniło tam
spore zamieszanie. Wiele groźnych strzałów wybronił Gładys,
ratując Spartę od wyższej porażki.
W 35 min. sędzia dopatrzył
się zagrania ręką w polu karnym
gryficzan i podyktował rzut karny, który na bramkę zamienił

Łukasz Szwak.
Po przerwie kontuzji nabawia się bramkarz Sparty Sylwester Gładysz i zastępuje go Szymon Jabłoński. Jednak pomimo,
że wyciąga kilka groźnych strzałów Polonistów, jest bezradny
przy strzale z bliska, jaki oddał
Paweł Mirecki w 86 min., ostatecznie ustalając wynik meczu.
Sparta zagrała słabo i trudno
było uwierzyć, że to zespół z
czołówki tabeli V ligi. Do tej
pory wygrywał raczej z przeciętnymi zespołami i najtrudniejsze
mecze ma przed sobą.
Polonia grała dołem plasowanymi piłkami, umiejętnie
rozciągając grę na skrzydła.
Miała też większą wolę zwycięstwa i zasłużenie ten mecz
wygrała.
(r)

XII Miêdzynarodowy Festiwal
Szachowy Konik Morski Rewala 2007
Podobnie jak w zeszłym roku,
tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Szachowy Konik Morski Rewala był największa imprezą szachową
w Polsce. Do Rewala przyjechało 4.
arcymistrzów, 14 mistrzów międzynarodowych i wielu młodych, bardzo dobrych polskich szachistów.
W turnieju zagrało 14. szachistów z
powiatu gryfickiego.
Wyniki:
Open A: 1. mm Jakub Czakon
(JKSz MCKiS Jaworzno) 2. mf
Krzysztof Chojnacki (ASSz Miedź
Legnica) 3. m Dominik Orzech
(KSz Odrodzenie Kożuchów). Startowało 119. szachistów.
Open B: 1. k Bogdan Czernicki
(TKKF Drogowiec Kraków) 2.
Łukasz Jacel (CARBO Gliwice) 3.
Bartosz Ziębiński (UKS HETMAN
Częstochowa) 83. Kazimierz
Łaszewski (UKS „SZACH” Gryfice)
100. Arkadiusz Brzozowski (UKS
„SZACH” Gryfice) 112. Kamil Puszkarek (UKS „SZACH” Gryfice).
Startowało 133. szachistów.
Open C: 1. Volfango Rizzi (Włochy) 2. Paweł Flisik (MKS przy
MDK Trzcianka) 3. Maciej Statucki
(KSz Odrodzenie Kożuchów) 17.
Błażej Łaszewski (UKS „SZACH”

Gryfice) 26. Wojciech Kwocz
(UKS „SZACH” Gryfice) 40. Jarosław Stręk (Dreżewo) 45. Zdzisław Makarewicz (Gryfice) 53.
Sylwester Procek (Karnice). Startowało 55. szachistów.
Open D: 1. Aleksander Kaczmarek (MOSiR Zabrze) 2. Michał Kowalik (PKS Agape Białołęka) 3.
Martyna Sowa (ŻKSz Żary) 20.
Kacper
Karwowski
(UKS
„SZACH” Gryfice) 37. Tobiasz
Smal (UKS „SZACH” Gryfice) 52.
Rafał Procek (Karnice) 59. Wiktor
Kuźmiński (Karnice) 76. Wojciech
Śmigielski (Karnice) 77. Bartosz
Lorenc (Rewal). Startowało 83.
szachistów.
Dziewczęta do lat 15: 1. Martyna Sowa (ŻKSz Żary) 2. Oliwia
Chalastra (KMKSzach Victoria
Kielce) 3. Natalia Graczyk (HetMaN Szopienice Katowice)
Dziewczęta do lat 10: 1.Natalia
Rogacka (UKS Ogniwo Legnica) 2.
Mariola Woźniak (CKiS Skawina) 3.
Anna Kubicka (CARBO Gliwice).
Chłopcy do lat 15: 1. Michał
Kowalik (PKS Agape Białołęka) 2.
Maurycy Rudol (JKSz MCKiS Jaworzno) 3. Karol Mironowicz (KS
Mechanik Stargard Szcz.) 26. Rafał
Procek (Karnice) 32. Bartosz Lorenc (Rewal).

Chłopcy do lat 10: 1. Aleksander
Kaczmarek (MOSiR Zabrze) 2. Patrycjusz Cieślak (MKSz Rybnik) 3.
Kacper
Karwowski
(UKS
„SZACH” Gryfice) 7. Tobiasz
Smal (UKS „SZACH” Gryfice) 15.
Wiktor Kuźmiński (Karnice) 23.
Wojciech Śmigielski (Karnice)
szczegółowe wyniki na http://
www.rewal.caissa.com.pl/2007/index.php
Kazimierz Łaszewski

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

18 17-5
15 20-5
13 9-6
13 19-13
12 14-9
11 12-10
10 13-11
10 9-10
10 11-15
10 12-17
9 8-8
9 12-17
7 7-7
7 9-17
2 4-12
0 6-20

KLASA A
Iskra Golczewo - Sowianka Sowno
0:0, Bałtyk Gostyń - Fala Międzyzdroje
1:5, Pomorzanin Przybiernów - Pionier
Żarnowo 0:2, Gardominka Mechowo Rega Merida II Trzeb. 2:8, Znicz Wysoka Kamieńska - Orzeł Prusinowo 2:6,
Bizon Cerkwica - Orzeł Łożnica 1:1,
Flota II Świnoujście - Błękitni Trzygłów 8:0.
1. Orzeł Łożnica
13 20-3
2. Bizon Cerkwica
13 14-3
3. Orzeł Prusinowo
13 24-6
4. Flota II Świnoujście
12 36-6
5. Rega Merida II Trzeb.
12 20-8
6. Fala Międzyzdroje
11 12-1
7. Pionier Żarnowo
11 9-2
8. Błękitni Trzygłów
9 14-14
9. Iskra Golczewo
3 6-12
10. Sowianka Sowno
2 2-9
11. Pomorzanin Przybiernów 0 3-19
12. Bałtyk Gostyń
0 2-21
13. Gardominka Mechowo
0 7-31
14. Znicz Wysoka Kamieńska 0 2-36

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

Klasa A
15 wrzesień - sobota
Sowianka Sowno - Błękitni Trzygłów
Orzeł Łożnica - Flota II Świnoujście
Orzeł Prusinowo - Bizon Cerkwica
Rega Merida II Orzeł Trzeb. - Znicz Wysoka Kamieńska
Pionier Żarnowo - Gardominka Mechowo
Fala Międzyzdroje - Pomorzanin Przybiernów
Iskra Golczewo - Bałtyk Gostyń
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Wielkie bieganie ju¿ w sobotê
Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê
w P³otach odbêdzie siê
najwiêksza masowa impreza
biegowa roku w powiecie
gryfickim – XI Miêdzynarodowy
Bieg o Sztachetkê.
Jak zwykle organizatorzy zapowiadają wiele emocji i atrakcji. Podstawowym pytaniem, które zadają
sobie kibice jest - czy wreszcie w
biegu głównym ktoś zdetronizuje
Marka Jaroszewskiego, który w
Płotach wygrał już trzy razy z rzędu.
Marek Jaroszewski, to jeden z
czołowych polskich specjalistów od
biegów ulicznych, który najprawdopodobniej wystąpi na płotowskich
trasach. Jak co roku swój udział
zgłosili najlepsi specjaliści w wygrywaniu tego typu imprez. Emocji
więc z pewnością nie zabraknie.
Płotowscy fani będą w tym dniu
szczególnie trzymali kciuki za Maćka Twora, który jest ostatnio w bardzo dobrej formie i po cichu liczy na
miejsce na podium. W ubiegłym
roku zajął najgorsze dla sportowca
czwarte miejsce. Przypomnieć należy, że jeszcze żaden płotowski biegacz nie wygrał „Sztachetki”, a nawet nie stał na podium.
Oprócz biegu głównego, najwięcej emocji zawsze przynoszą biegi

dziecięce. Każdego roku rywalizuje
między sobą kilkaset młodych adeptów biegania. Wśród nich wielu reprezentantów naszego powiatu (m.in.
Łukasz Przybysz z Chrobrego Gryfice, Dawid Wysocki i Małgorzata
Ostrowska z Mokasyna). Biegi dziecięce zawsze dostarczają wiele pozytywnych wrażeń, a młodym zwycięzcom niezapomnianych przez całe
życie chwil radości i wzruszenia.
Dla startujących w tym roku w
biegach dzieci i młodzieży organizatorzy przygotowal specjalną nie-

Pozyskiwane środki finansowe
dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
w 2007 roku.
Wzorem lat ubieg³ych
Trzebiatowski Oœrodek Kultury
ubiega³ siê w 2007 roku o œrodki
pozabud¿etowe na organizacjê
imprez.
Pozyskane fundusze pozwoliły na
rozszerzenie oferty kulturalnej dla
mieszkańców gminy i turystów. Dzięki ubieganiu się o fundusze unijne
otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2.931,28 z budżetu państwa na zakończony już projekt „Od tradycji do
współczesności”, który finansowany
był w ramach INTERREG IIIA.
Jak co roku wnioskowaliśmy do
Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie. Otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie 29.800 zł
(„Spotkanie Czterech Świec”- 3.900
zł, „Sąsiady” - X Trzebiatowskie Spotkania Kultur - 16.600 zł, VI Święto
Ottona z Bambergu – 5.000 zł, Seminarium Naukowe „Trzebiatów- spotkania pomorskie” – 4.300 zł).
Cykl spotkań połączył projekt
Ogrody Marii Czartoryskiej – Trzebiatowskie spotkania literackie. Odbyły się min. Piknik z Książką, Trzebiatowski Dzień Książki, Happening

Ulica Poetów, spotkania autorskie. Na
działania te otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury – Instytutu Książki w Krakowie w kwocie
20.000 zł. Instytut Książki dofinansował nam również projekt „Trzebiatowskie fascynacje czytelnicze”
(4.420 zł), które realizowane będą od
2 listopada do 10 grudnia br.
Biblioteka w Trzebiatowie otrzymała środki z Biblioteki Narodowej na
zakup nowości wydawniczych w kwocie 10.900 zł.
Starostwo Powiatu Gryfickiego
dofinansowało z funduszu ekologicznego „Spotkania ekologiczne SŁONA
WODA 2007” kwotą 10.000 zł, zaś
Zarząd Powiatu Gryfickiego w kocie
3.500 zł współfinansował: Międzynarodowy Festiwal Piosenki „O Bursztynową Nutkę”, Sąsiady - Trzebiatowskie Spotkania Kultur, Festiwal Muzyki Morskiej „Słona Woda”, Plener
Feiningerowski, Święto Ottona z
Bambergu, Seminarium naukowe
„Trzebiatów- spotkania pomorskie”
oraz Międzynarodowy konkurs twórczości plastycznej „Krajobraz malowany tęczą- rzeczywistość, którą warto ocalić od zapomnienia”. Całkowity
koszt pozyskanych środków w roku
2007 wyniósł 81.551 zł.

spodziankę. Otóż w loterii zawodników zostanie wylosowany rower. To
nie koniec loteryjnych atrakcji w
tym dniu. Odbędzie się również loteria dla zawodników biegu głównego i uwaga - dla kibiców!!! Wśród
nagród między innym odtwarzacze
MP3, worek węgla czy słoik miodu
jak i inne ciekawe, naprawdę niebanalne nagrody.
Cała impreza rozpocznie się o
godz.10.30 przy ulicy Jedności Narodowej. Całość uświetniać będą
występy artystyczne przygotowane
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przez Miejski Ośrodek Kultury w
Płotach.
Podczas „Sztachetki” będzie
miało również miejsce podsumowanie Grand Prix Powiatu Gryfickiego
w biegach przełajowych. Całosezonowy trud zostanie nagrodzony
podczas największej masowej imprezy sportowej w naszym regionie.
Być może, podobnie jak w roku
ubiegłym, do Płotów przybędą
gwiazdy lekkoatletyki znane ze
światowych stadionów. Ich nazwiska są wciąż owiane tajemnicą i być
może dopiero w sobotę dowiemy się
kto to będzie.
Tegoroczny XI Międzynarodowy Bieg „O Sztachetkę” patronatem
honorowym objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Powiatu Gryfickiego i
Burmistrz Gminy i Miasta Płoty.
Imprezę wspierają: Piekarnia - Cukiernia Irena i Stefan Liszewscy,
Bank Spółdzielczy w Wolinie oddział w Płotach, Skład Opału Jan
Koks, Apteka Rodzinna Płoty, Wanda i Ryszard Iganowicz, Aprteka
mgr H. Złotnicki, Firma Tuki-Mex,
Pasieka Rodzinna państwa Makowieckich, Stacja Orlen w Płotach,
Sklep Wielobranżowy przy ul. Jedności Narodowej.
A wieczorem czas na rekreację.
W Miejskim Parku odbędzie się
impreza taneczna. Wszyscy mieszkańcy powiatu i nie tylko są w sobotę zaproszeni do Płotów. TheFrog
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NAPROMILOWANI
8 września zatrzymano 1 nietrzeźwego kierującego samochodem
oraz 2 nietrzeźwych rowerzystów.

WYMUSI£ PIERWSZEÑSTWO
(Cerkwica) 9 września kierujący samochodem marki Ford Wojciech G.,
lat 22, mieszkaniec Szczecina na skrzyżowaniu wymusił pierwszeństwo
przejazdu na prawidłowo jadącym samochodem marki VW kierowanym
przez Antoniego Ś., lat 60, mieszkańca powiatu gryfickiego, doprowadzając do zderzenia. W wyniku zderzenia obrażeń ciała doznała pasażerka
Forda Urszula Ś.

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 30 lipca 2007 r. Sygn.
akt VI K 19/07, skazał

Ryszarda Ronowicza

ur. 26.05.1948 r. w Kwidzynie, zamieszkałego w Rewalu przy ul.
Saperskiej 13/2 na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, rowerowych w ruchu lądowym na okres 7 lat, a także zarządzono podanie
wyroku do publicznej wiadomości przez ogłoszenie go w czasopiśmie
lokalnym, za przestępstwo z art. 178 a §2 kk w zb. z art. 244 kk w zw.
z art. 11§2 kk, polegające na tym, że w dniu 20.11.2006 r. około godziny
15.45 na trasie Ninikowo – Karnice powiatu gryfickiego po drodze
publicznej kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości, posiadając
0,30 i 0.34 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a tym samym nie
zastosował sie do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Gryficach wyroku z dnia 29.12.2005 r. sygn. akt VI K 734/05 zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 2 lat oraz
do wyroku Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 18.08.2006 r. sygn. akt
VI K 364/06 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
i rowerowych na okres 3 lat.

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!

29.08.2007r.
Godz. 12:50 Trasa Trzebiatów
– Gołańcz - zastęp z OSP Trzebiatów usuwał plamę oleju z drogi.
Godz. 15:40 Modlimowo –zastęp
z OSP Płot usuwał plamę oleju oraz
płynów eksploatacyjnych z drogi
Godz. 20:31 Gryfice ul. Trzygłowska - pożar śmietnika.W
działaniach udział brał zastęp
PSP Gryfice
30.08.2007r.
Godz. 6:55 Mrzeżyno ul. Bałtycka – plama oleju na drodze. W
działaniach udział brał zastęp OSP
Mrzeżyno
Godz. 20:00 Mrzeżyno ul.
Trzebiatowska – pożar samochodu osobowego Ford Skorpion
gdzie prawdopodobnie w wyniku
zwarcia instalacji elektrycznej
zapaliła się instalacja elektryczna oraz komora silnika. Działania SP polegały na podaniu prądu wody na paląca się instalację
oraz komorę silnika, zabezpieczenie miejsca zdarzenia. W gaszeniu pożaru brał udział zastęp
z OSP Mrzeżyno.
01.09.2007r.
Godz. 8:19 Brojce – pompowanie wody z piwnicy. W działaniach
udział brał zastęp OSP Brojce.
Godz. 13:25 Trzebiatów – pali
się drzewo w parku. Działaniach
udział brał zastęp OSP Trzebiatów.
Godz. 15:39 Lisowo – pożar
sadzy w kominie. Działania straży
polegały na wejściu w aparatach
ochrony dróg oddechowych na
poddasze w celu zlokalizowania
miejsca wydobywania się dymu, a
następnie przewietrzeniu pomieszczeni. Podaniu prądu wody
na belki dachowe. Zakazano użytkowana przewodu kominowego
do momentu wydania opinii zakładu kominiarskiego. W działaniach
udział brały dwa zastępy PSP Gryfice, dwa zastępy OSP Płoty, oraz
zastęp OSP Pniewo.
02.09.2007r.
Godz.19:10 Pobierowo ul. Piastowska – zastęp z OSP Pobierowo
przy użyciu drabiny przenośnej ściągał przestraszonego kota z drzewa.
03.09.2007r.
Godz.15:10 Gryfice ul.Bracka –
pomoc dla Pog. Ratunkowego w
zniesieniu otyłej osoby do karetki.
W działaniach brał udział zastęp z
JRG PSP Gryfice.
Godz.20:20 Gryfice ul. Gdyńska – zastęp z PSP Gryfice gasił
pożar śmieci.
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04.09.2007r.
Dnia 4 września strażacy z OSP
Mrzeżyno i OSP Trzebiatów 6 razy
wypompowywali wodę z zalanych
piwnic na terenie Mrzeżyna.
Godz.12:41 Lisowo – wypadek
samochodowy. Dachowanie samochodu , poszkodowana została jedna osoba. W działaniach brał udział
zastęp z OSP Płoty.
Godz.12:53 Pobierowo ul. Zachodnia – plama oleju na jezdni. W
usunięciu plamy brał udział zastęp z
OSP Pobierowo.
Godz.15:03 Gryfice ul. Jana
Dąbskiego – pożar stodoły. Spaleniu uległ częściowo dach oraz znajdująca się w środku słoma. W działaniach brał udział 3 zastępy z PSP
Gryfice , zastęp z OSP Gryfice , OSP
Górzyca.
09.09.2007r.
Godz. 10:10 Pobierowo ul.
Mickiewicza – plama oleju na drodze. W działaniach brał udział zastęp OSP Pobierowo.
Godz. 16:41 trasa Gryfice –
Brodniki - Wypadek samochodowy.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
odłączeniu akumulatora. Osób poszkodowanych brak. W działaniach
udział brał zastęp PSP Gryfice.
Godz.20:02 Cerkwica – wypadek samochodowy.
Zderzenie dwóch samochodów na skrzyżowaniu. W wyniku
zderzenia zostały ranne trzy osoby, w tym jedno dziecko, które z
ogólnymi obrażeniami ciała odwieziono do szpitala w Gryficach. Działania straży polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, oświetleniu terenu akcji i
usunięciu plamy oleju i płynów.
W działaniach brał udział zastęp
PSP Gryfice.
10.09.2007r.
Godz.11:05 trasa Trzebiatów –
Gołańcz – pożar konaru drzewa na
linii energetycznej. W działaniach
brał udział zastęp z OSP Trzebiatów.
Godz.16:01 Trzebusz – samochód osobowy wpadł do rowu. Osób
poszkodowanych nie było. W działaniach brał udział zastęp z OSP
Trzebiatów.
Godz.18:43 Gryfice ul.Wojska
Polskiego – wypadek samochodowy. Zderzenie 2 samochodów osobowych. Poszkodowany został
przechodzień, który został zabrany
przez Pog. Ratunkowe do gryfickiego szpitala. W działaniach brał
udział zastęp z JRG PSP Gryfice
oraz KP PSP Gryfice.
j.a.
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Poprawne rozwiązania krzyżówki należy przysyłać
na adres redakcji: Gryfice ul. Wałowa 8/7.

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

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

