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Wybory - gdzie dwóch siê
bije, tam trzeci skorzysta?
Wystawienie przez Platformê Obywatelsk¹ dwóch
kandydatów w powiecie - Konstantego Owiêcimskiego
i Krzysztofa Aniko skazuje obu na wyborcz¹ pora¿kê.
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Gdzie dwóch siê bije, tam
trzeci skorzysta?

Kazimierz Rynkiewicz
Gdy podawalimy wstêpne prognozy dotycz¹ce kandydatów na listach
wyborczych, jeszcze przed ich zarejestrowaniem, wydawa³o siê, ¿e g³ówny
pojedynek wyborczy stocz¹ ze sob¹
kandydaci najpopularniejszych w sonda¿ach partii  PO i PiS, reprezentantami których w powiecie gryfickim byli
Konstanty Owiêcimski i S³awomir
Brzozowski. To te partie, przy s³aboci
pozosta³ych, mog¹ zdobyæ wiêksz¹ ich
iloæ, ni¿ w poprzednich wyborach. A
to oznacza, ¿e mandat mo¿e zdobyæ kto
z terenu. Dzieñ rejestracji list zmieni³
prognozy wyborcze. Platforma Obywatelska dokoptowa³a na listê jeszcze jednego kandydata z Gryfic  Krzysztofa
Aniko i w tym momencie sta³o siê jasne,
¿e g³osy, jakie oddadz¹ sympatycy PO
w Gryficach zostan¹ podzielone na
dwóch kandydatów. To oznacza, ¿e
¿aden z nich nie ma raczej szans uzbieraæ ich tyle, by zapewniæ sobie mandat.
Te g³osy pos³u¿¹ wy³¹cznie liderom PO

ze Szczecina, którzy potrzebuj¹ zebraæ
ich jak najwiêcej na listê, a zapewniaj¹c
sobie wysokie miejsca na niej, maj¹ zagwarantowane mandaty.
W tym przypadku zwiêkszaj¹ siê
szanse wyborcze Zygmunta Dziewgucia, który ju¿ z rozmachem rozpocz¹³
swoj¹ kampaniê. Jego jedynym powa¿nym konkurentem w partii w walce o
mandat wydaje siê byæ burmistrz Nowogardu i szef PSL w województwie
Kazimierz Ziemba, ale po ostatniej
aferze z umorzeniami podatków dla
by³ego pos³a Ryszarda Bondy traci na
popularnoci wród swoich mieszkañców. Je¿eli PSL z³apie jeden mandat, to

mo¿e przypaæ on w³anie Dziewguciowi. Wobec utrzymuj¹cej siê popularnoci PiS i jej wyborczej ofensywy du¿e
szanse na mandat (z terenu) zachowuje
S³awomir Brzozowski. Je¿eli sonda¿e
prze³o¿¹ siê na wyniki w województwie
(a te okazywa³y siê zawsze lepsze od
sonda¿owych), to PiS mo¿e liczyæ nawet na 5 mandatów i w tym przypadku
Gryfice mog³yby mieæ swojego pos³a.
Mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e w powiecie
wygra kandydat PO, ale nie zdobêdzie
mandatu, a kandydat PiS zdobêdzie go
z mniejsz¹ iloci¹ g³osów. Teraz pozostaje dotrzeæ do wyborców i zmobilizowaæ ich do pójcia na wybory.

Zapraszamy do wziêcia udzia³u
w V OTWARTYCH SZACHOWYCH
MISTRZOSTWACH POWIATU GRYFICKIEGO.

Zawody odbêd¹ siê w dniach 6-7 oraz 13-14 padziernika br. w
Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach, przy ul. Rodziewiczówny 6.
Zapraszaj¹ Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy SZACH, Starostwo Powiatowe w Gryficach.
W turnieju mo¿na zdobyæ kategoriê szachow¹! Pocz¹tek: sobota 6
padziernika, godz. 9.45. 9 rund systemem szwajcarskim, czas gry: 1
godz. na ca³¹ partiê dla ka¿dego zawodnika, wpisowe - 25 z³; dzieci i
m³odzie¿ ucz¹ca siê - 10 z³. Zapisy od 9.00 w dniu rozpoczêcia turnieju
lub e-mail: panax@poczta.onet.pl
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Rybokarty w Barzkowicach

Dzieci Wieczorków
wziê³y byka za rogi
REKLAMA

Ju¿ po raz trzeci
m³ode pokolenie hodowców
byd³a mlecznego z rodziny
pañstwa
Agnieszki i Wojciecha Wieczorków, zamieszka³ych
w Rybokartach,
w gminie Gryfice, wziê³o udzia³
w konkursie na
naj³adniejsz¹
ja³óweczkê
Agro Pomerania 2007
w Barzkowicach.
Konkurs odby³ siê 7 wrzenia br.
i przyniós³ sukces Wieczorkom. By
jednak dojæ do teraniejszoci,
trzeba cofn¹æ siê kilka lat wstecz.
W 20005 roku wystartowali w
konkursie Filip i Tadeusz. Zwyciê¿yli
przywo¿¹c pierwszy w rodzinie puchar. W 2006 roku do konkursu na
najm³odszego hodowcê byd³a mlecznego, wytypowani zostali przez rodziców, a w³aciwie ch³opcy ustalili to
miêdzy sob¹, Tadeusz i Zygmunt.
Wygrali przywo¿¹c nastêpny puchar.
W roku bie¿¹cym indywidualnie,
Puchar Prezesa Agencji Rynku Rolnego dla hodowców I Wice Championa w kategorii Najlepszy m³ody hodowca byd³a mlecznego Agro Pomerania 2007 Barzkowice 2007 zdoby³
12-letni Filip Wieczorek. Jego bracia
REKLAMA

to 9-letni Tadeusz i 7-letni Zygmunt.
Jak widaæ zupe³nie m³odzi hodowcy,
a jednak z du¿¹ doz¹ potrzeby stawania do rywalizacji z innymi m³odymi
hodowcami.
Na targach Agro Pomerania jest
ich coraz wiêcej, a jednak to ch³opcy z Rybokart zawsze wracaj¹ z
pucharem do domu. Posiadaj¹ nie
tylko umiejêtnoæ oswajania m³odych ja³ówek do prowadzenia w
czasie pokazu, ale równie¿ du¿y
zasób wiedzy potrzebny w konkursie ustnym. Nagrody jakie w tym
roku otrzymali, to miêdzy innymi
Mp3 dla ka¿dego, przybory szkolne, bardzo ró¿ne ale przydatne, kosz
pe³en s³odyczy, a dla rodziców kosz
przetworów mleczarskich.
Agnieszka i Wojtek Wieczorkowie, przy wydatnej pomocy babci
Zosi, prowadz¹ stado hodowlane
sk³adaj¹ce siê z 46 sztuk byd³a, w
tym 25 krów dojnych. Zwierzêta s¹
pod sta³¹ opiek¹ weterynaryjn¹. S¹
zdrowe, bo takie s¹ wymogi unijne,
które zabraniaj¹ posiadania byd³a
hodowlanego z bia³aczk¹ czy grulic¹. Kiedy by³o to mo¿liwe, dzi
REKLAMA

ju¿ nie. Mleko ma byæ zdrowe i czyste, takie jest u rodziny pañstwa
Wieczorków. Skup mleka z ich hodowli prowadzi mleczarnia ARLA.
O to, by ch³opcy dobrze wypadli na
Agro Pomerania, zadba³ równie¿
instruktor weterynaryjny pan Zenon
Wolski, organizuj¹c ch³opcom stroje farmerskie.
Inwestycje w ostatnim roku w
gospodarstwie to powiêkszenie area³u o 3 hektary ziemi, z przeznaczeniem jej na ³¹ki. W dalszym ci¹gu
marzeniem pozostaje zakup ci¹gnika dobrej marki. Ale pañstwo Wieczorkowie to ludzie m³odzi, pe³ni
zapa³u do rozwijania swojej hodowli, to i ten ci¹gnik za rok, mo¿e i dwa,
kupi¹. A ch³opcy jeszcze parê pucharów przywioz¹ z Barzkowic,
nim stan¹ siê doroli. Pni Agnieszka
twierdzi, ¿e bardzo szybko stan¹ siê
doroli, bo wystarczy, ¿e pójd¹ do
pierwszej klasy gimnazjum i ju¿ na
pewno nie bêd¹ chcieli uczestniczyæ
w takich konkursach. Oby siê myli³a, bo polskiej wsi potrzeba m³odych zdolnych rolników, pracuj¹cych z zami³owania do roli.
(x)
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Z ¯YCIA POWIATU

30-lecie ZSP
im. Czes³awa Mi³osza
W najbli¿szy pi¹tek, 5 padziernika br. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Czes³awa Mi³osza w Gryficach obchodzi jubileusz 30-lecia. Na tê okazjê zaplanowano uroczystoci jubileuszowe i zjazd absolwentów szko³y.
Obchody poprzedzi Msza w. w
kociele pw. WNMP o godz. 10.00.

O godz. 11.00, na placu przed
szko³¹, nast¹pi ods³oniêcie i powiêcenie tablicy upamiêtniaj¹cej
nadanie szkole imienia Czes³awa
Mi³osza. Póniej wszyscy spotkaj¹
siê w sali gimnastycznej na uroczystym apelu, a po nim absolwenci
zbior¹ siê w klasach i bêd¹ wspominaæ, jeszcze nie tak stare dzieje
szko³y.
(r)

Str. 5

Prosz¹ i nic z tego
nie wynika

Wyniki naboru na stanowisko w urzêdzie miejskim

Kontrolowaæ bêdzie
Jadwiga Jab³oñska

List do redakcji

Og³oszony konkurs na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnêtrznej po d³ugim czasie doczeka³ siê fina³u. Dlaczego po d³ugim? Poniewa¿ od dnia og³oszenia
konkursu (16.06.07) do og³oszenia jego wyników (1.10.07) minê³o dwa i pó³ miesi¹ca. To swoiste
rekordy sprawnoci gryfickiej
w³adzy. Mamy nadziejê, ¿e nowo
wybrana inspektor skontroluje i
naoliwi konkursowe lub og³oszeniowe tryby w urzêdzie.
Ale wracajmy do wyboru. Do
konkursu, jak podano w og³oszeniu
- w wyniku wstêpnej selekcji na to
stanowisko do nastêpnego etapu
rekrutacji zakwalifikowali siê kandydaci spe³niaj¹cy wymagania formalne okrelone w og³oszeniu, czyli panie Jadwiga Jab³oñska z P³otów

oraz Agnieszka Kmiecik i Kamila
Wetliñska z Gryfic.
W wyniku zakoñczenia naboru
na to stanowisko zosta³a wybrana
pani Jadwiga Jab³oñska. W uzasadnieniu napisano: Pani Jadwiga Jab³oñska spe³nia wymagania formalne przedstawione w og³oszeniu o
naborze na stanowisko inspektora
ds. kontroli wewnêtrznej. Kandydatka wykaza³a siê najlepsz¹
wiedz¹ z zakresu ustawy o rachunkowoci oraz ustawy o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, uzyskuj¹c
najwiêksz¹ iloæ punktów na rozmowie kwalifikacyjnej. Od 1995
roku pracuje na stanowisku g³ównej
ksiêgowej. Posiada odpowiednie
kwalifikacje do pracy na wskazanym stanowisku.
(r)

Emeryci w wojenkê siê bawi¹?

Wiadomo, ¿e emeryci
wojskowi przejêli od gminy
strzelnicê w parku. Prawda,
¿e we wspólnym dzia³aniu z
gmin¹ j¹ wyremontowali, ale
nie znaczy to wcale, ¿e nie
zwa¿aj¹c na nikogo mog¹
sobie urz¹dzaæ strzelaninê,
kiedy im siê spodoba.
28 wrzenia br. walili chyba z jakiej armaty, bo wystrza³y
przypomina³y kanonadê z katiuszy, a dzia³o siê to wszystko od
godz. 16.00 do prawie 19.00.
Wojenka dawno siê skoñczy³a, a
zabawy w wojenkê czy szkolenie
snajperskie wojskowych emerytów mieszkañców Gryfic ma³o
obchodzi. Jeli jednak dopiero
teraz odkrywacie w sobie adrenalinê, jak¹ daje strzelanie z ciê¿kiej broni, to przeniecie siê na

strzelnice wojskow¹. Pewnie
wiecie, gdzie ona by³a, a jeli nie,
to zapytajcie mieszkañców ul.
Niechorskiej, to wam powiedz¹.
Mieszkaj¹cy w pobli¿u strzelnicy ludzie starsi i dzieci maj¹
prawo do spokoju, a echo ze
strzelnicy doæ daleko siê niesie.
Dla strzelców to spotkanie towarzyskie i zabawa, ale ludzie maj¹
prawo do spokoju tam gdzie
mieszkaj¹. Najprostszym rozwi¹zaniem bêdzie zrzucenie siê z
wysokich emerytur wojskowych i
wybudowanie sobie strzelnicy
poza miastem. Tam mo¿na bêdzie
strzelaæ sobie do celu i bez celu i
nikomu nie bêdzie to wtedy przeszkadza³o.
Z powa¿aniem
Sta³y czytelnik gazety (nazwisko
do wiadomoci redakcji)

TBS sp. z o.o w bie¿¹cym roku
 co trzeba przyznaæ  zadba³a o
ocieplenie budynków jej podlegaj¹cych. Pewnie, ¿e nie wszystkich, ale
wa¿ne, ¿e co siê robi.
Przy ul. Wojska Polskiego ocieplenie i now¹ elewacjê zyska³y budynki nr 102, 7 i 8. O problemach z
drog¹ wewnêtrzn¹ i chodnikami
wspólnoty mieszkaniowej nr 102
pialimy w poprzednim numerze
naszej gazety. Dzi zwracamy uwagê na bajora wody zbieraj¹cej siê
zawsze po deszczu przy posesji nr 8.
Mieszkañcy tej posesji wielokrotnie i w ró¿nych gryfickich urzêdach
prosili o wyrównanie terenu, czyli
przywiezienie kilku przyczep
¿wiru. Pukali tu i tam i nic siê nie
zmieni³o. Dzieci, nie zwa¿aj¹c na
porê roku, mierz¹ nogami g³êbokoæ ka³u¿, co w efekcie przynosi

przeziêbienia lub inne choroby.
Dlatego mieszkañcy wspólnoty
zwrócili siê do nas, by sprawê nag³oniæ.
- Budynek, w którym mieszkamy
wygl¹da jak nowy, a chodnik obok
jest z polbruku. Schody prowadz¹ce
na ul. Murarsk¹ nale¿y tak¿e wy³o¿yæ polbrukiem, ale najwa¿niejsza
dla nas spraw¹ jest zasypanie bajora
obok bloku, bo to szpeci estetykê
tego miejsca i utrudnia ¿ycie. - mówi
jeden z mieszkañców posesji.
Wiemy, ¿e s³owo pisane czasem
trafia do ludzi i urzêdników naszej
gminy, wiêc w imieniu dzieci i ich
rodziców apelujemy  panowie zasypcie te dziury. W koñcu ci ludzie
p³ac¹ podatki na wasze pensje, a
wiêc s¹ waszymi pracodawcami,
wiêc nie przeginajcie pa³y, tylko
wecie siê do roboty.
(r)

Nowy budynek stacji dializ
w Gryficach
Jak poinformowa³ nas przedstawiciel firmy Fresenius NephroCare, w
weekend zakoñczy³a siê przeprowadzka
personelu i pacjentów Centrum Dializ w
Gryficach do nowoczesnego budynku.
Dotychczas stacja mieci³a siê w dzier¿awionych pomieszczeniach na terenie
SPZZOZ w Gryficach. Nowy budynek
powsta³ w ci¹gu 4 miesiêcy, a ca³oæ
inwestycji poch³onê³a blisko 3 mln z³.
Obecnie stacja leczy 61 pacjentów,
a w nowym obiekcie pomieci ich a¿ 90.
W parterowym budynku stacji dializ
znajduj¹ siê 4 przestronne sale dializacyjne z 15 stanowiskami, system uzdatniania wody, centralny system dystrybucji koncentratu, najnowoczeniejszy
sprzêt medyczny (w tym aparaty do dializ firmy Fresenius Medical Care), wygodne, zdalnie sterowane fotele dializa-

cyjne, meble oraz sprzêt komputerowy.
Budynek zosta³ przystosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Przy
stacji dzia³a te¿ poradnia nefrologiczna.
Stacja dializ w Gryficach dzia³a pod
szyldem Fresenius NephroCare od
sierpnia 2004 roku. Umowa dzier¿awy
zawarta ze Szpitalem przewidywa³a
budowê nowego obiektu i przeprowadzkê z pomieszczeñ budynku szpitalnego. Z czêci pozostawionych pomieszczeñ bêdzie jeszcze korzystaæ stacja dializ, a w resztê zajmie szpitalny
OiOM.
- Przeprowadzka do nowego budynku umo¿liwi³a zastosowanie wielu
nowych rozwi¹zañ technicznych, których nie mo¿na by³o zainstalowaæ budynku Szpitala  powiedzia³ Jacek Zawierucha, dyrektor operacyjny Fresenius NephroCare Polska.
(r)

LUDZIE I SPRAWY

Str. 6

Rewitalizacja
oczami dzieci

W przysz³ym roku, tj. 2008,
ma ruszyæ trzeci etap rewitalizacji gryfickich zabytków, obejmuj¹cy mury obronne miasta i Plac
Zwyciêstwa. Dzieci z naszych
podwórek przyspieszy³y wspomnian¹ rewitalizacjê i na swój
sposób ju¿ j¹ prowadz¹, rozbieraj¹c pozosta³oci murów obronnych przy Wysokiej Bramie. Na
pytanie, dlaczego to robi¹, argumenty maj¹ dwa; mo¿e kto w murach ukry³ skarb, a one go szukaj¹,
drugi, to nie widz¹ potrzeby, by taki
mur w tym miejscu dalej sta³.
Twierdz¹ te¿, ¿e lepiej by zrobiono
buduj¹c w tym miejscu ulice, tak by
¿aden samochód przez Wysok¹
Bramê nie przeje¿d¿a³. Skarbów
pewnie nie znajd¹, natomiast drugi argument wydaje siê s³uszny,
lecz spóniony, bo ulicê ju¿ przebudowano.
(x)

Sprostowanie
Przepraszamy zastêpcê
Komendanta Powiatowej Komendy PSP w Gryficach za
b³êdne podanie nazwiska;
powinno byæ m³. bryg. Dariusz Sobczyk. Jeszcze raz
przepraszamy i gratulujemy
awansu.
(red)
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Goæ na deptaku
Znowu, jaki drañ wyrzuci³ psa
na ulicê. Widoczny na zdjêciu
przyjaciel cz³owieka ju¿ od
dwóch tygodni próbuje
znaleæ sobie lokum
na deptaku przy ul.
ks.
Stanis³awa
Ruta.
Ekspedientki ze sklepu ABC, jak
mog¹ tak go
dokarmiaj¹, ale
to nie one powinny
siê zajmowaæ porzuco- n y m
zwierzakiem. Od tego w tym
miecie s¹ inni np. stra¿ miejska,
która gdyby normalnie patrolowa³a miasto, to musia³aby dostrzec, ¿e
jest taki pies i spowodowaæ, ¿eby
znalaz³ siê w schronisku. Pies z natury jest ³agodny, a jednak zagubiony jak cz³owiek wyrzucony
poza nawias rodziny. Czasami

biegnie za samochodami ujadaj¹c,
jak wciek³y, co mo¿e sugerowaæ, ¿e z samochodu zosta³ wyrzucony, albo ¿e
czêsto nim jedzi³. Istnieje taka mo¿liwoæ, ¿e jego nag³e
pojawienie siê na
ulicy mo¿e spowodowaæ wypadek drogowy o
skutkach przecie¿ niewiadomych. Dlatego
zwracamy siê z
apelem do ludzi odpowiedzialnych za
bezpieczeñstwo w naszym mieci o za³atwienie w³aciwego miejsca
pobytu dla gocia z
wy¿ej wymienionego deptaka. (x)

Zbiory pana Jerzego D¹browskiego

Odznaki i medale wojskowe
na wystawie w Bramie
W Muzeum Galeria Brama
w Wysokiej Bramie ma zostaæ
otwarta 10 padziernika wystawa zbiorów odznak wojskowych
Pu³ki lotnicze, wojska rakietowe i artyleria WLOP. Na wystawie znajd¹ siê eksponaty z kolekcji st. chor. szt. rez. Jerzego D¹browskiego z Gryfic.
Oto co sam kolekcjoner powiedzia³ o sobie. Urodzi³ siê w 1956
roku w Bartoszycach. Ojciec by³
podoficerem zawodowym. W 1960
r. ojciec zmienia rodzaj wojsk ze
zmechanizowanych na rakietowe i
wraz z rodzin¹ przenosi siê z Olsztyna do Bemowa Piskiego. Pe³ni
s³u¿bê w kwatermistrzostwie, matka zostaje telefonistk¹ w jednostce
wojskowej. W garnizonie mieszkaj¹ do 1969 r., kiedy to rozkazem
zostaj¹ przeniesieni do Mrze¿yna.
Pan Jerzy po szkole podstawowej uczy siê w technikum budowla-

nym w Szczecinie, a po zdaniu matury w 1976 zostaje powo³any do
zasadniczej s³u¿by wojskowej. Po
szkoleniu w Pobierowie zostaje
przeniesiony do jednostki wojskowej w Gryficach. Pe³ni funkcjê planszecisty i jako ¿o³nierz o wysokich
kwalifikacjach dwukrotnie zostaje
uczestnikiem strzelañ bojowych na
dalekich poligonach w ZSRR. Póniej zostaje s³uchaczem Podoficerskiej Szko³y Zawodowej im. Rodziny Nalazków w Elbl¹gu. Id¹c ladami ojca zostaje ¿o³nierzem zawodo-

wym. Dwóch synów równie¿ wybierze tê drogê, pe³ni¹c s³u¿bê w si³ach
powietrznych naszego kraju. Pan
Jerzy nadal pracuje w wojsku na stanowisku krelarza, ¿ona w administracji. Tyle w skrócie o pokoleniowej rodzinie wojaków mieszkaj¹cej w Gryficach.
O zbiorach odznak i medali
wojskowych oraz innych ciekawostkach dowiedz¹ siê nasi czytelnicy ju¿ 10 padziernika na
wystawie w Bramie. Otwarcie o
godz. 17.00.
(r)
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Kandydaci do Sejmu w okrêgu nr 41 (13 mandatów)
Komitet Wyborczy Polska Partia
Pracy
1. SKOWROÑSKA Janina Michalina,
technik analityki medycznej, Szczecin
2. STÊPIEÑ Robert Marcin, nauczyciel,
Szczecin, PPP
3. PROZNER Alicja Krystyna, technik
chemik, Szczecin
4. SZPOTAÑSKI Wies³aw Bogdan,
technik medycyny, Szczecin
5. MARCINIAK Bogus³aw Lucjan, taksówkarz, Warszawa, PPP
6. OR£OWSKI Bart³omiej Stanis³aw,
przewodnik turystyczny, Warnowo, PPP
7. BUJAK Andrzej, mechanik, Lêdziny,
PPP
8. ANTONIEWICZ Bronis³aw Makary,
handlowiec, Ruda l¹ska, PPP
9. OSTROWSKI Adam Andrzej, elektromonter, Katowice, PPP
10. TWARDAK Ma³gorzata, ekonomista, Jaworzno, PPP
11. BIELESZ Bronis³aw, przedsiêbiorca,
Lêdziny, PPP
12. GO£ÊBSKI Pawe³, in¿. górnik, Tychy, PPP
13. W¥SIEWICZ Piotr Adam, traktorzysta, Katowice, PPP
14. JAREMKO Mariusz W³adys³aw,
mechanik, Bêdzin
15. MOSKWA Maria Zdzis³awa, przedsiêbiorca, Gliwice
16. KITALA Justyna, administrator biura, Szczecin, PPS
KW LPR
1. WIECHECKI Rafa³ Sylwester, adwokat, Szczecin, LPR
2. G£ADKOW Jan, nauczyciel, Gryfino,
popierany przez UPR
3. S£OMSKI Marek, dziennikarz, Nowogard
4. KWIATKOWSKI Wojciech Stanis³aw,
przedsiêbiorca, Stargard Szcz., LPR
5. LEWANDOWSKI Józef Romuald, in¿ynier, Gryfino, LPR
6. JELEÑ Krzysztof, przedsiêbiorca,
winoujcie, LPR
7. S£OWACKI Juliusz, in¿. mechanik,
Szczecin
8. BAKALARSKA Monika El¿bieta, pracownik administracyjny, P³oty, LPR
9. OLESZCZUK Stefan, przedsiêbiorca,
Kamieñ Pomorski, UPR
10. SIDOROWICZ Ryszard, przedsiêbiorca, Goleniów
11. KRÓLIKOWSKI Bart³omiej, student
prawa, Lipiany, LPR
12. PIETRUSZEWSKI Hubert, informatyk, Szczecin, UPR
13. KWIATKOWSKA-OCIEPA Stefania
Teresa, nauczyciel, Stargard Szcz.,
LPR
14. ADAMIAK Grzegorz Cezary, student
administracji, winoujcie, LPR
15. MARCINÓW Miros³aw, przedsiêbiorca, Szczecin, LPR
16. MIKO£AJCZAK Grzegorz, nauczyciel akademicki, Szczecin, UPR
17. TRZOS Bogdan Wojciech, kucharz,
Szczecin
18. MACHAJ Marek Kandyda, technik
budowlany, Szczecin, LPR
19. SOBIERAJSKI W³adys³aw Wac³aw,
rolnik, Widuchowa
20. MARCINISZYN El¿bieta Ewa,
przedsiêbiorca, Cychry
21. BUDNIAK Lena Ma³gorzata, ekonomistka, Szczecin, LPR
22. KIJAÑSKI Jakub Zbigniew, przedstawiciel handlowy, Szczecin, UPR
23. GRONEK Jan Wojciech, przedsiêbiorca, Stargard Szcz., LPR
24. STASZAK S³awomir Andrzej, makler nieruchomoci, Szczecin, popierany przez UPR
25. OSTROWSKI Szczepan Mieczys³aw, student historii, Szczecin, LPR
26. G£OWACKI S³awomir Zbigniew,
przedsiêbiorca, Szczecin, LPR

KW Prawo i Sprawiedliwoæ
1. BRUDZIÑSKI Joachim Stanis³aw,
politolog, Szczecin, PiS
2. KOMO£OWSKI Longin, in¿. mechanik, Szczecin
3. DOBRZYÑSKI Leszek, politolog,
Szczecin, PiS
4. JACH Micha³, ekonomista, Stargard
Szcz., PiS
5. MAS£OWSKA Miros³awa Jolanta,
lekarz medycyny, Szczecin, PiS
6. DRZAZGA Kazimierz, historyk, Police, PiS
7. SAWARYN Mieczys³aw Edward, adwokat, Szczawno, PiS
8. BIERNAT Stefania El¿bieta, nauczyciel, Szczecin, PiS
9. MROZEK Andrzej, nauczyciel, winoujcie, PiS
10. SZYMAÑSKA Halina Barbara, lekarz weterynarii, £obez, PiS
11. K£OS Dariusz, in¿. rolnik, Szczecin,
PiS
12. BARTNIK Lech Jan, in¿. elektryk,
Police, PiS
13. SOSIN Krzysztof, in¿. mechanik,
Stargard Szcz., PiS
14. WOJTKIEWICZ Wojciech Witold,
mgr in¿. rolnictwa, Klicko, PiS
15. BRZOZOWSKI S³awomir Stanis³aw,
lekarz medycyny, Gryfice, PiS
16. ZASADZKI W³odzimierz, nauczyciel
akademicki, Wolin, PiS
17. ADAMSKI Euzebiusz Sylwester, rolnik, Nowe Wyszomierki, PiS
18. KOPEÆ Maciej Stanis³aw, nauczyciel, Szczecin, PiS
19. TEREBECKI Bogdan, rolnik, Iñsko,
PiS
20. KIELIBA Leokadia Gra¿yna, farmaceuta, Mieszkowice
21. WOJCIECHOWSKA Bo¿ena, technik ekonomista, Szczecin, PiS
22. MAGDA Jan, lenik, Wapnica
23. STÊPIEÑ Stanis³aw, in¿. rolnik, Pyrzyce
24. BRZOZOWSKI Andrzej, nauczyciel,
Dêbno, PiS
25. SROKA Zbigniew Kazimierz, nauczyciel, Chojna
26. KOPACKA Marzena Teresa, prawnik, Szczecin, PiS
KW Platforma Obywatelska RP
1. NITRAS S³awomir Witold, polityk,
Szczecin, PO
2. KOCHAN Magdalena Maria, muzyk,
Goleniów, PO
3. LITWIÑSKI Arkadiusz, mgr administracji, Szczecin, PO
4. URBAN Cezary, nauczyciel, Szczecin, PO
5. MARCINKIEWICZ Micha³ Piotr, student, Szczecin, PO
6. KUMIÑSKI Wojciech Andrzej, ekonomista, Zaborsko, PO
7. OWIÊCIMSKI Konstanty Tomasz,
mgr administracji, Niechorze, PO
8. KURSZEWSKA Irena Helena, emerytka, winoujcie, PO
9. PREISS S³awomir Piotr, artysta plastyk, Grzêdzice, PO
10. PAÑKA Urszula, nauczyciel, Szczecin, PO
11. RACINOWSKI Maciej Józef, lekarz
weterynarii, Gryfino, PO
12. BRODZIÑSKI Ryszard Eugeniusz,
nauczyciel, Wêgorzyno, PO
13. POTYRA Andrzej Marian, technik
budowlany, Moczkowo, PO
14. ZAREMBA Renata, politolog, B³otno, PO
15. KAWA Ryszard Kazimierz, technik
weterynarii, Kamieñ Pomorski, PO
16. BALICKA Jolanta Anna, przedsiêbiorca, Szczecin, PO
17. PACHIS Bart³omiej W³adys³aw, in¿ynier, Police, PO
18. MICHALSKI Tomasz Ryszard, historyk, Bród, PO

19. MAZEPA Arkadiusz Sobies³aw,
urzêdnik, Smolnica, PO
20. ANIKO Krzysztof, diagnosta laboratoryjny, Gryfice, PO
21. STANIS£AWSKI Tomasz Marcin,
prawnik, Goleniów, PO
22. NAGAY Leszek Jan, lekarz, Szczecin, popierany przez PO
23. LEWOC Wies³aw Antoni, aktor,
Szczecin, PO
24. £ODZIEWSKI Zbigniew Tomasz,
weterynarz, Trzciñsko-Zdrój, PO
25. KOCIUKIEWICZ Ma³gorzata Irena, lekarz, Miêdzyzdroje, PO
26. ATAMAÑCZUK Cezary £ukasz, ekonomista, Bezrzecze, PO
Komitet Wyborczy PSL
1. ZIEMBA Kazimierz, prawnik, Nowogard, PSL
2. DZIEWGUÆ Zygmunt, przedsiêbiorca, Gryfice
3. UDA£A Jan Mieczys³aw, nauczyciel
akademicki, Szczecin
4. SAD£OWSKI Edward Stanis³aw, rolnik, Bielice, PSL
5. RUCIÑSKI Witold, lenik, Marianowo, PSL
6. POMIECZYÑSKI Zbigniew Rajmund,
przedsiêbiorca, winoujcie, PSL
7. TOKARZEWSKA Beata Tamara, radca prawny, Szczecin
8. KAR£OWSKI Micha³, rolnik, £obez,
PSL
9. MLECZKO Andrzej Józef, nauczyciel,
Miêdzyzdroje
10. JANOWICZ Arkadiusz Zygmunt,
mgr turystyki, Pszczelnik
11. SYPIEÑ Mieczys³aw, lekarz weterynarii, Goleniów, PSL
12. £OZIÑSKA-RESZKOWSKA Ma³gorzata, nauczyciel ak., Szczecin, PSL
13. TOSZEK Bart³omiej Henryk, prawnik, Szczecin, PSL
14. FOJNA Mieczys³aw, in¿. zootechnik,
£obez, PSL
15. BALCERZAK Krystyna, rolnik, Gi¿yn
16. JAKUBOWSKI Józef, ekonomista,
Stargard Szcz., PSL
17. MACHEROWSKI Eugeniusz Jan,
przedsiêbiorca leny, Lisowo, PSL
18. KAWCEWICZ Agnieszka Joanna,
lekarz neurolog, Szczecin
19. GAJEWSKI Marek Zdzis³aw, historyk, Szczecin, PSL
20. KOCZAN Ireneusz Marian, oficer
policji, Szczecin
21. SIDOR Andrzej S³awomir, bankowiec, Rzêskowo, PSL
22. DÊBSKA Beata Teresa, socjolog,
Szczecin, PSL
23. KOWALCZYK-DWORZYÑSKA
Malwina, nauczyciel, Szczecin, PSL
24. PRZYBY£OWICZ Roman Józef,
pracownik ochrony, Szczecin, PSL
25. SAWICKI Andrzej Dariusz, bankowiec, Szczecin, PSL
26. DURKA Andrzej Zdzis³aw, teatrolog,
Szczecin, PSL
KW Samoobrona RP
1. PISKORSKI Mateusz Andrzej, politolog, Szczecin, Samoobrona RP
2. KOCHAÑSKA Teresa Gra¿yna, pedagog, Szczecin
3. PACZKOWSKI Piotr, rolnik, Binowo,
Samoobrona RP
4. HAT£AS Andrzej, rolnik, Mechowo,
Samoobrona RP
5. NOWAKOWSKI Pawe³, prawnik,
Stargard Szczeciñski, Samoobrona RP
6. PILECKA El¿bieta, ksiêgowa, £obez,
Samoobrona RP
7. CERANKA Mieczys³aw S³awomir,
rolnik, Goleniów, Samoobrona RP
8. WINIEWSKI Andrzej, przedsiêbiorca, Gryfice, Samoobrona RP
9. BIE£OWIEC Zdzis³aw, przedsiêbiorca, Szczecin

10. KAPITANIEC Ewa Miros³awa, ekonomista, Moczkowo, Samoobrona RP
11. GUZIKOWSKI Tadeusz Feliks, przedsiêbiorca, Szczecin, Samoobrona RP
12. GIERA Zbigniew Andrzej, rolnik,
B³otno, Samoobrona RP
13. SZKO£UDA Anna, rolnik, Osowo,
Samoobrona RP
14. WYSOCKI Zbigniew, monter,
Szczecin, Samoobrona RP
15. KRZYWDA Jan Stanis³aw, przedsiêbiorca, ¯elewo
16. CICHA Izabela Olga, przedsiêbiorca, Stargard Szcz., Samoobrona RP
17. SZYPOSZYÑSKA Dorota, ekonomista, Szczecin, Samoobrona RP
18. APANOWICZ Piotr, przedsiêbiorca,
Szczecin, Samoobrona RP
19. LAK Stanis³aw, in¿ynier, Szczecin
20. BANICKI Maciej, student, Warnice,
Samoobrona RP
21. SZESZKO Piotr Pawe³, politolog,
Szczecin, Samoobrona RP
22. KULESZA Pawe³ Stanis³aw, in¿ynier, Nowogard, Samoobrona RP
23. MUSIALIK Andrzej Marek, student,
Szczecin, Samoobrona RP
24. KÊPA Jacek, prawnik, Szczecin, Samoobrona RP
25. ZDANOWSKI Stefan, emeryt,
Szczecin, Samoobrona RP
26. ¯O£NA Ryszard, przedsiêbiorca,
Miêdzyzdroje, Samoobrona RP
KKW LiD - Lewica i Demokraci
1. NAPIERALSKI Grzegorz Bernard,
politolog, Szczecin, SLD
2. POPIELA Rados³aw Pawe³, politolog,
Szczecin, PD-demokraci.pl
3. AR£UKOWICZ Bartosz Adam,
lekarz, Szczecin, SdPI
4. WIJAS Jêdrzej Piotr, mgr filologii
polskiej, Szczecin, SLD
5. MAZUR Dorota Aldona, mgr in¿.
ochrony rodowiska, Stargard Szcz.,
SLD
6. AGATOWSKA Joanna Monika, mgr
ekonomii, winoujcie, SLD
7. KAWÊCKI Jaromir, in¿. elektryk,
Szczecin
8. WIÊCICKI Ryszard Wac³aw, in¿.
rolnik, Dêbno
9. ROMERO El¿bieta Józefa, specjalista do spraw inwestycji, Szczecin, SdPl
10. MICKIEWICZ Andrzej, mgr ekonomii, Szczecin, SLD
11. BETYNA Robert, mgr ekonomii, Pyrzyce, SLD
12. SOCHA Agata Maria, studentka politologii, Szczecin, SLD
13. SYLWESTRZAK Jan Wac³aw,
dziennikarz, Szczecin, SG
14. CIECIÓRSKI Leszek, emeryt, Gryfice, SLD
15. AMBROZIAK Piotr Micha³, nawigator, Szczecin, SLD
16. SZCZERSKI Grzegorz Remigiusz,
mgr administracji, Szczecin, SLD
17. ROKICKI Dominik Krzysztof, in¿. rybactwa, Police, SdPl
18. DROZDOWICZ Rados³aw Daniel,
student politologii, wierzno, SLD
19. JANICZEK Piotr £ukasz, specjalista
ds. marketingu, Szczecin, PD-demokraci.pl
20. GOZDOWSKI Krzysztof Robert,
ekonomista, Szczecin, PD-demokraci.pl
21. DOBRZYÑSKI £ukasz Micha³, ekonomista, Szczecin, SdPl
22. RYCIELSKI Rados³aw Marcin,
prawnik, Goleniów
23. ¯UK Anna Magdalena, ksiêgowa,
Pyrzyce, SdPl
24. BOT Pawe³, mgr in¿. in¿ynierii materia³owej, Wêgorzyno
25. JAGU Tadeusz, emeryt, Szczecin
26. GIZA Andrzej Tadeusz, ekonomista,
Szczecin, UP
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Wychodzenie z bezrobocia to nie zabawa dla dzieci

Mowa trawa i zabawa

Kieruj¹c siê anonsem prasowym zamieszczonym w Gazecie
Gryfickiej nr 36 z dnia 6 wrzenia
2007 r., informuj¹cym o ty, ¿e w
Prusinowie 8 wrzenia br. odbêdzie siê festyn integracyjno-promocyjny programu Praca w posagu model wychodzenia z bezrobocia
rodzinnego na wsi, organizatorem
którego mia³ byæ i by³ Klub Wsparcia Kole¿eñskiego w Prusinowie,
pojechalimy na ten festyn, by zobaczyæ, jak to wychodzi siê z bezrobocia na naszych wioskach. Poni¿ej
zamieszczamy tekst wyg³oszony
przez jednego z kolegów doradców
ww. klubu na rozpoczêcie festynu.
Mieszkañcy Prusinowa mog¹
byæ dumni i zadowoleni, ¿e w³anie
tutaj powsta³ taki klub, a nie gdzie
indziej. Ja pañstwu powiem kilka
s³ów, na czym polega funkcjonowanie i dzia³anie KWK w Prusinowie
i oczywicie w innych miejscowociach, gdzie takie kluby funkcjonuj¹. Ide¹ KWK jest wspó³praca ze
wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, samorz¹dem lokalnym i powiatowym. Celem tych kontaktów jest to, ¿eby
pomóc osobom, które s¹ bezrobotne i maj¹ trudnoci w znalezieniu
pracy. KWK ma oczywicie ró¿ne
kontakty z ró¿nymi specjalistami,
pedagogami, prawnikami psychologami. Ka¿da osoba w rodzinie,
jeli ma potrzebê uzyskaæ jak¹
poradê, to jest okazja, ¿eby skorzystaæ z informacji, które mo¿e pañstwu dostarczyæ klub.
Chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e na terenie KWK funkcjonuje 6 doradców, 3 z Prusinowa i
3 spoza Prusinowa. Liderem naszego klubu jest kolega Grzegorz
Lipa. Bezrobocie jest dzisiaj
plag¹ naszego spo³eczeñstwa, a
szczególnie takich ma³ych miejscowoci wiejskich jak Prusinowo, gdzie brakuje zak³adów pracy
i pracodawców. Nasz KWK ma
zadanie, ¿eby tym osobom pomóc.
Ka¿da osoba, która chcia³aby skorzystaæ z informacji, ze wsparcia,
mo¿e skorzystaæ z pomocy którego z kolegów. Pañstwo wiedz¹,
gdzie w Prusinowie jest klub, klub
funkcjonuje tutaj w wietlicy.
Wprawdzie w ostatnim okresie, to
by³a taka niepe³na dzia³alnoæ,
poniewa¿ by³ to okres urlopowy,
okres wakacyjny. Klub by³ tak¿e w
trakcie organizacji, ale ju¿ od dzisiaj, bardziej intensywnie bêdziemy pracowali, wyznaczymy dy¿ury kolegów doradców, którzy bêd¹
w wietlicy, tam pañstwo wiedz¹

gdzie jest to miejsce, dy¿urowali.
Ka¿da osoba, która bêdzie mia³a
potrzebê uzyskaæ jak¹ informacje,
wsparcie, a naprawdê warto, bêdzie
mog³a z tego skorzystaæ w sposób
przyjemny i mylê, ¿e wyniesie z
tego spotkania doæ sporo. O tym,
co oznacza klub wsparcia kole¿eñskiego, ¿eby pañstwo wiedzieli ja
przeczytam tylko króciutki werset o
kolegach doradcach. Kolega doradca to osoba obdarzona zaufaniem
lokalnej spo³ecznoci i rozumiej¹ca
problemy bezrobocia, zaanga¿owana w udzielanie bezinteresownego
wsparcia, czuwania nad motywacj¹
i zaanga¿owaniem rodziny bezrobotnej w wype³nianiu swoich postanowieñ, wspierania rodziny swoim
dowiadczeniem ¿yciowym, przyk³adem, autorytetem i konkretn¹
pomoc¹. Miejsce w którym dzia³a
KWK; w ka¿dym powiecie s¹ dwa
takie kluby, na zasadzie wolontariatu wspó³pracuje kilku kolegów doradców. My tutaj dzia³amy spo³ecznie, nie pobieramy za to ¿adnego
wynagrodzenia, natomiast s³u¿ymy
pañstwu naprawdê du¿¹ wiedz¹,
mówiê bardzo du¿¹, poniewa¿ bylimy na cyklu szkoleñ kilkadziesi¹t
godzin, gdzie specjalici z ró¿nych
dziedzin szkolili nas i z tych szkoleñ
naprawdê wiele wynielimy i t¹
wiedz¹, któr¹ posiadamy, chcielibymy siê z pañstwem podzieliæ. Tutaj
mamy namiot, s¹ broszurki, ka¿dy
oczywicie mo¿e sobie pobraæ broszurkê, zapoznaæ siê z ide¹ KWK, w
ogóle z ide¹ programu EQUAL,
czyli programu Pracach posagu model wychodzenia z rodzinnego
bezrobocia. ¯yczê pañstwu mi³ej
zabawy. - zakoñczy³ kolega doradca.
***

Tyle przemówienia. S³ów du¿o,
praca ¿adna. Faktem jest, i¿ na cianie wietlicy w Prusinowie
umieszczono tablicê informuj¹c¹
o tym, ¿e istnieje KWK. Przykro
jednak, ¿e to entuzjastyczne przemówienie nie prze³o¿y³o siê na
spotkanie mieszkañców ze specjalistami ró¿nych dziedzin, maj¹cymi pomóc w wyjciu z bezrobocia.
T³umaczenie, ¿e by³y wakacje i
zwi¹zane z tym urlopy niczego nie
wyjania, bowiem bezrobocie to
nieustanne wakacje, choæ przez
bezrobotnego niezamierzone.
Wakacje siê skoñczy³y, koledzy z
KWK co prawda zebrali siê w
wietlicy dwa razy, ale tylko w jednym celu, a mianowicie by przygo-

towaæ ww. festyn integracyjno-promocyjny istniej¹cego na papierze
programu.
Pierwsze zebranie zwo³ano z
ca³kowitym pominiêciem samorz¹du lokalnego, jakim niew¹tpliwie
jest so³tys i Rada So³ecka. A przecie¿ wiadomo, ¿e nawet w afrykañskim buszu ka¿de plemiê dzia³a w
oparciu o jak¹ radê starszych, co w
cywilizowanym Prusinowie powinno polegaæ na wspó³dzia³aniu z so³tysem i Rad¹ So³eck¹. Pani so³tys
przysz³a na zabranie niezaproszona
przez KWK, bowiem jej rol¹ jest
równie¿ wiedzieæ o tym, co we wsi
siê dzieje. Na festynie obiecano, ¿e
od 8 wrzenia klub ostro ruszy do
pracy. Bêd¹ zebrania, spotkania z
bardzo m¹drymi osobami, bêd¹ dy¿ury kolegów doradców, którzy w
sposób sumienny podziel¹ sie
swoj¹ wiedz¹ nabyt¹ na szkoleniach, np. w Bornym Sulinowie,
Po³czynie Zdroju, Choszcznie i
Szczecinie. Do dzisiaj, tj. 25 wrzenia 2007 r. nie by³o ¿adnego spotkania w wietlicy, nie dotar³ ¿aden
komputer, choæ powiedziano, ¿e
zosta³ ju¿ zakupiony. Odby³ siê jednak nastêpny festyn, tym razem dnia
22 wrzenia w wieszewie, gdzie
mieszkaj¹ koledzy doradcy z KWK
w Prusinowie. Interesuj¹ce jest czy na ten festyn, podobnie jak w
Pusinowie, zostali zaproszeni tzw.
beneficjenci programu, czyli osoby
bezrobotne. Do Prusinowa na festyn zosta³a przywieziona grupa
beneficjentów z Rzêsina, Trzyg³owa i wieszewa, ale ani jedna osoba
nie mog³a potwierdziæ faktu, ¿e z ich
rodzin ktokolwiek przy pomocy
programu Praca w posagu - model
wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi, wyszed³ z takiego
bezrobocia. Jedynie kto tam zaliczy³ kurs spawacza trwaj¹cy od 5
lipca do 10 sierpnia br. w Trzebiatowie i uzyska³ nawet certyfikat ukoñczenia tego kursu i nic wiêcej. Papier do niczego nie przydatny, bo za
miesi¹c czy dwa wiedza wyniesiona z kursu bêdzie polega³a na tym,
¿e rozró¿ni siê rodzaje spawarek.
Ale kurs zaliczony, w sprawozdaniach napisano, ¿e by³, a ¿e ludzie
dalej pracy nie maj¹, to ju¿ inna
bajka.
Bajk¹ jednak nie by³o pozostawienie beneficjentów bez opieki na
festynie. W normalnym wiecie istnieje taki zwyczaj, ¿e jeli siê kogo
zaprasza, to dba siê o goci, by nie
siedzieli przy pustych talerzykach
po porcjach grochówki i pustych
kubeczkach po napojach, przy tale-

rzyku, na którym le¿a³o piêæ wafelków, których nawet dzieciak nie
mia³ odwagi ruszyæ. Na stole, przy
którym zasiadali: kolega koordynator pracy, koledzy doradcy i ich znajomi, jad³a by³o co nie miara, napitku równie¿. Widoczn¹ ró¿nicê biesiadnych sto³ów pewnie zauwa¿y³
burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³
i przewodnicz¹cy rady miejskiej
Stanis³aw B³ysz którzy jad¹c z Otoku zbyt d³ugo w Prusinowie nie zabawili. I na nic te nieudolne konkursy i zabawy dla dzieci prowadzone
przez lidera KWK w Prusinowie, bo
rzeczywistoæ by³a smutna. Choæ,
jak mówi¹ z nim zaprzyjanieni, zabawa by³a przednia, której nie zm¹ci³ nawet fakt, ¿e beneficjenci, czyli
bezrobotni, czekali do drugiej w
nocy, by organizatorzy festynu
przypomnieli sobie, ¿e nale¿y ich
odwieæ do domów. To w niczym
nie zak³óca³o dobrej zabawy kolesi
wzajemnej adoracji, ¿e dzieci beneficjentów lekko ubrane w zimn¹ noc
zasypia³y na ³awce przystanku autobusowego. Zabawa trwa³a i trwa
nadal, szkoda, ¿e w ten sposób realizowany jest program za unijne
przecie¿ pieni¹dze.
Jedno jest pewne, te wszystkie
szkolenia przynios¹ dobry efekt.
Otó¿ to oni - koledzy z KWK po
zakoñczeniu programu bêd¹ wiedzieli jak wyjæ z bezrobocia, a ludzie mówi¹, ¿e ju¿ wiedz¹. Koszt
festynu to 1500 z³ wydany na balangê, a za te pieni¹dze mo¿na
by³o kupiæ obuwie dla dzieci na
jesieñ czy zimê, dla dzieci beneficjentów obecnych na festynie. Nie
wiem, kto z kim na festynie siê
integrowa³ i co promowa³. Pracy w
KWK nadal nie bêdzie, przed nimi
wycieczka do Berlina ju¿ 1 padziernika br., póniej jakie kursy
i konferencje te¿ siê znajd¹. A
mo¿e po raz kolejny pojad¹ animatorzy, koordynatorzy i ta reszta
pracuj¹ca ciê¿ko nad programem
np. do Hiszpanii czy W³och, by
tam szukaæ analogii wychodzenia
z bezrobocia, jakim zosta³y dotkniête popegeerowskie wioski
naszego kraju. Przepraszam, oni
na wycieczki nie jad¹, by szukaæ
analogii, bo jak¹ analogiê mo¿na
znaleæ w Hiszpanii - kraju, gdzie
nie istnieje pojêcie PGR-u. Wycieczki po Europie to nagrody za
wsparcie i podanie bezrobotnemu d³oni, to nagrody za to, ¿e nic
do tej pory dla bezrobotnych nie
zrobili, ale odpocz¹æ musz¹, bo
ciê¿ko pracuj¹ przy ulicy Mickiewicza i KWK w Prusinowie. (MJ)

Z ¯YCIA POWIATU
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Integracja to dziwna sprawa

JAK TO ROBI¥ W ROTNOWIE
Tak sobie mylê, ¿e wszystkie
festyny organizowane przez GDK,
maj¹ce zintegrowaæ ludzi mieszkaj¹cych blisko siebie, ale w innych
miejscowociach, niewiele da³y. I to
nie dlatego, ¿e same w sobie by³y
z³e. Zwyczajnie nie lubimy, kiedy
kto z zewn¹trz chce nam co narzuciæ, czy te¿ namówiæ do wspólnego
dzia³ania. Bo niby dlaczego, skoro
jaka wie jest wyró¿niana przez
w³adze gminy, a
inna pomijana
w swoich d¹¿eniach do nowych chodników, by w dnie
deszczowe nie
chodziæ w b³otnistej mazi. Na
festynach, owszem, mog¹ siê
bawiæ nawet do
rana, bo s¹ zintegrowani, ale
skoro
wit,
wszystko wraca
do normy. W
czasie gminnych do¿ynek
ogólnym zaskoczeniem mieszkañców Gryfic by³
fakt, i¿ swój namiot mia³a wie
ROTNOWO. Poszlimy ich ladem, najpierw do namiotu, by zobaczyæ, ¿e nie wystawiaj¹ ¿adnych
dorodnych p³odów rolnych, ale w
towarzystwie swoich dzieci, ich prace wykonane w okresie wakacji.
Wszystko na sprzeda¿ po cenie
przystêpnej, w tym ró¿ne ozdoby na
cianê, ¿yrandole, bibeloty na pó³ki
w segmentach. Dzieci zachwala³y
swoje prace, rodzice sekundowali,
nawet burmistrz Gryfic Andrzej
Szczygie³ w towarzystwie goci z
Niemiec, swoj¹ obecnoci¹ zaszczyci³, choæ nie wiem czy co
kupi³. Ale to jakby mniej wa¿ne.
Wa¿ne by³o, ¿e zobaczy³, co mo¿na
zrobiæ, jeli w miejscowoci tak
ma³ej jak Rotnowo istnieje wzajemna ¿yczliwoæ doros³ych i dzieci.
Bylimy w Rotnowie z wizyt¹ w
ich wietlicy. Trudno pokój 2 na 3
metry nazwaæ wietlic¹, a jednak

jest i to czysta. Parê stolików z krzes³ami, na cianach wycinanki... Kiedy powiedzielimy, ¿e bardzo nam
siê podobaj¹, to dziewczynka mo¿e
10-letnia z radoci¹ w g³osie krzyknê³a, ¿e mogê sobie kupiæ. So³tys
Rotnowa pani Mariola Rusek i pani
prowadz¹ca zajêcia z dzieciakami
w okresie wakacji - El¿bieta Wójcik, opowiedzia³y o wakacjach w
Rotnowie. Dla dzieci by³y bardzo
pracowite. By³
czas na zabawê,
ogniska i piew,
ale by³ te¿ czas
nauki i pracy.
Czas
nauki
praktycznych,
ale w ¿yciu potrzebnych zajêæ
np. wyszywania
rêcznego, szycia ubrañ dla
przytulanek,
klejenia
koszyczków z patyków itd. Wykonywanie
tego, co w domu
i szkole umyka,
bo prace rêczne
straci³y na wartoci. Po co ig³a w
rêku, skoro mo¿e byæ myszka od
komputera. Komputera d³ugo jeszcze w tej wietlicy nie bêdzie, chocia¿by dlatego, ¿e pomieszczenie
jest ma³e, a dzieci oko³o 30 w ró¿nym wieku. Ale prawda jest te¿ taka,
¿e komputer jest w tym miejscu niepotrzebny. Wyucz¹ siê czego innego, a mianowicie opieki nad m³odszym, odpowiedzialnoci za swoje
dzia³ania, wspó³pracy w grupie, szacunku wzajemnego i poszanowania
dla powierzonego im mienia. Tam
nie ma, ¿e kto rozbija krzes³o czy
maluje po cianach. Widzielimy
pi³ki do gry w nogê wyjmowane z
szafy, ju¿ nie nowe, ale mimo to
czyste, bez ladu ziemi czy b³ota.
Niby drobiazg, mówi¹cy jednak, ¿e
kto ich nauczy³ dbania o sprzêt.
Przyk³adów mo¿na mno¿yæ, ale
przytoczymy tylko opiniê pani so³tys; - Nikt i nigdzie o naszych dzieciach nic z³ego powiedzieæ nie

mo¿e. One same ustali³y sobie zasady na jakich bêd¹ siê bawiæ i pracowaæ dla dobra wspólnego. A dobrem
wspólnym jest np. opieka nad malutkim s¹siadem, który przyszed³ do
wietlicy, a za którego ponosz¹ dobrowoln¹ odpowiedzialnoæ. Dobrem wspólnym s¹ wykonane rêkodzie³a, wykonane wed³ug w³asnych
pomys³ów, które póniej siê sprzeda, pieni¹dze uzyskane ze swoich
prac nie przeznaczaj¹ na s³odycze,
myl¹ perspektywicznie i wspólnie
z doros³ymi podejmuj¹ decyzje. To
s¹ dopiero pocz¹tki, dobre pocz¹tki, dobrego przysz³ego ¿ycia, bo co
wypracowane w dzieciñstwie w doros³ym ¿yciu procentowaæ bêdzie
musia³o.
Dzi maj¹ problem chocia¿by z owietleniem wioski,
ale nie narzekaj¹, nie ¿¹daj¹
natychmiast, choæ s³usznie im
siê nale¿y wiêksza wietlica i
wiat³o na drogach. Doroli
wierz¹, ¿e s³owa danego burmistrz Gryfic dotrzyma i w
przysz³ym roku nawet w jesienne wieczory spotykaæ siê
bêd¹ w wietlicy. Dzi jeszcze
nie wiadomo, czy pani El¿bieta Wójcik uzyska przed³u¿enie umowy o pracê, bo przecie¿ soboty i niedziele s¹ wolne, a dzieci maj¹ pe³no pomys³ów do zrealizowania. Pani
El¿bieta twierdzi, ¿e w wietlicy przyda³by siê globus,
mapa Polski i Europy, bo wie,
¿e dzieci s¹ zainteresowane
wiatem. Natomiast dzieci

Gospodarstwo rolne , ferma drobiu

zatrudni osoby przy pracach remontowych
budynków i obs³udze fermy drobiu gm. P³oty
miejscowoæ Potuliniec

Wynagrodzenie po okresie próbnym od 1300 z³

Kontakt 601 73 38 91 , 601 73 38 92

wiedz¹ ju¿ na pewno, jakie bêd¹
robi³y ozdoby wi¹teczne na Bo¿e
Narodzenie, te¿ z myl¹ o powiêkszeniu wspólnej kasy, bo ekonomia
w wietlicy w Rotnowie odgrywa
istotn¹ rolê.
Burmistrzowi Gryfic Andrzejowi Szczyg³owi niczego podpowiadaæ nie bêdziemy, bo sam wie co
obieca³ zrobiæ dla Rotnowa. Podpowiadamy jednak Stowarzyszeniu
Inicjatyw Obywatelskich Ziemia
Gryficka - pomylcie i mo¿e zafundujcie dzieciakom z Rotnowa globus i mapy. To w sumie niewiele, a
radoæ by³aby ogromna. Ju¿ zupe³nie na marginesie - to t¹ miejscowoci¹, jako stowarzyszenie, moglibycie siê zainteresowaæ. Bo warto. (x)
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Pierwszaki
w bibliotece
Bibliotekarki oddzia³u dzieciêcego Biblioteki Publicznej im.
Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim
Orodku Kultury, akcentuj¹c
nowy rok szkolny, zapraszaj¹
uczniów klas pierwszych na wycieczkê do biblioteki.
Celem wycieczki jest poznanie
drogi do biblioteki, zwiedzenie jej,
poznanie ksiêgozbioru, zapamiêtanie godzin otwarcia i wszystkich
propozycji jakie oferujemy m³odym
czytelnikom
Uprzejmie informujemy, ¿e
oczekujemy na mi³ych czytelników
w godzinach od 1100 do 1700 (w rody
do godz. 1600).
W wypo¿yczalni:
- mamy wszystkie lektury szkolne
- mamy prawie WSZYSTKIE
nowoci ksi¹¿kowe.
GIMNAZJALISTO!
- mamy przytulny K¹cik Gimnazjalisty

- mamy opracowania lektur, bryki, ci¹gi
- mamy czasopismo Victor
Gimnazjalista
- mamy ksi¹¿ki w jêzyku niemieckim (wypo¿yczamy do domu).
W czytelni:
- internet za darmo
- gry komputerowe
- pomoc w nauce
- prasê wypo¿yczamy do domu
- we wtorki 15.00 - zajêcia plastyczne
- w rody 15.00 - s³uchanie bajek
- w czwartki 15.00 - teatrzyk
Pod Antresol¹
- w pi¹tki 15.00 - gry stolikowe
lub zabawy kulinarne (na przemian)
- mini galeria obrazów dzieciêcych.
Mamy nadziejê, ¿e bogaty
ksiêgozbiór, pe³en zestaw lektur
szkolnych, sta³y dop³yw nowoci
ksi¹¿kowych i wszystkie nasze propozycje zachêc¹ do odwiedzania
naszej biblioteki i korzystania z jaj
zasobów.
S.B.
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SEMINARIUM NAUKOWE
TRZEBIATÓW - SPOTKANIA
POMORSKIE

12 padziernika 2007 r.

9.30 Rozpoczêcie seminarium.
10.00  10.20 Edward W³odarczyk Pomorze Zachodnie jako pogranicze po 1945 r.
10.20  10.40 Ewelina Kwiatkowska Polscy robotnicy przymusowi
III Rzeszy  na przyk³adzie mieszkañców Ziemi Trzebiatowskiej i
okolic.
10.40  11.00 Pawe³ Szulc Autochtoni na Pomorzu.
11. 00  11.20 Piotr ¯ak Trudne pocz¹tki. Organizacja administracji, nap³yw osadników, stabilizacja ¿ycia w Gryficach i Trzebiatowie do lipca 1945 r.
11.20  11.40 Detlef Witt  Max
Uëcker.
11.40  11.50 Anna Jab³onowska Pierwsze polskie lata na Pomorzu. Uformowanie siê rodowiska plastycznego w Szczecinie w l.
1945  48.
Kawa i dyskusja.
12.20  12.40 Marek Dworaczyk Wczesnoredniowieczne pocz¹tki G¹bina.
12.40  13.00 Zbigniew Sobisz
Flora naczyniowa cmentarzy gminy Trzebiatów.
13.00  13.20 Erich Müller 
1000 zapomnianych mordów.
13.20  13.40 Dariusz Bienek
Wie Chomêtowo do 1945 r.
13.40  14.00 Halina Szkudlarek  Feliksiak Dzieje nadmorskiej
miejscowoci Mrze¿yno .
14.00  14.20 Peter Palm Tra-

dycyjne budownictwo (ludowe) ryglowe na Pomorzu Zachodnim.
Przerwa
16.15 - 16.35 Pawe³ Paw³owski
Muzeum Rybo³ówstwa Morskiego
w Niechorzu.
16.35  16.55 Andrzej Chludziñski Nazwiska mieszkañców K³odkowa ko³o Trzebiatowa z roku 1835.
16.55  17.15 Grzegorz Kwiatkowski Historia II Pu³ku U³anów.
Dyskusja
18.30 KONKURS Potrawa pomorska
13 padziernika 2007 r.
9.30  9.50 Pastor Hans Udo Vogler S³awne i znane osobistoci
z Pomorza i na Pomorzu przed rokiem 1945.
9.50  10.10 Renata Teresa Korek Obcy czy swój? W krêgu ma³¿eñstw mieszanych w gminie Trzebiatów.
10.10  10.30 Ma³gorzata Sobolak Akcja Wis³a.
10.30  10.50 Anna Rzepecka
S¹siady.
10.50  11.10 Daria Bilo Jubileuszowe uroczystoci mniejszoci ukraiñskiej. 60-lecie akcji
Wis³a i 50-lecie parafii grekokatolickiej.
Dyskusja, kawa.
12.00 Wyjazd do Robów. Zwiedzanie kocio³a w Robach ( referat
J. Kochanowska Fundacja Zofii
Holsztyñskiej dla kocio³a w Robach). Poczêstunek integracyjny
w Robach.

Ko³o PTTK Nad Reg¹
Ko³o PTTK Nad Reg¹ dzia³a
ju¿ od kilku lat przy Trzebiatowskim Orodku Kultury. Filarem ko³a
jest grupa przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, oraz turystów mi³oników.
Zadaniem Ko³a jest:
1. Oprowadzanie i pilotowanie
wycieczek (przewodnicy nizinni,
miejscy i górscy).
2.Organizowanie imprez turystycznych:
a)wycieczki piesze na terenie
województwa,
b) wycieczki rowerowe,
c)wycieczki autokarowo- krajoznawcze,
d) imprezy na orientacjê z cyklu
Cztery Pory Roku dla dzieci i m³odzie¿y.
3. Udzia³ w imprezach turystycznych organizowanych przez

ró¿ne ogniwa PTTK tj:
- Centralny Rajd na Orientacjê
WP Bieszczady,
- Centralny Zlot Turystów Wojska Polskiego,
- Rajd Górski Przyjazne Góry
(Oddzia³ PTTK Radom),
- Imprezy piesze i rowerowe organizowane przez Regionalny
Szczeciñski Oddzia³ PPTTK,
4. Integracja mi³oników turystyki poprzez wspólne spotkania.
5. Szkolenia przewodników turystycznych.
6. Pogadanki i szkolenia turystyczne dla dzieci i m³odzie¿y trzebiatowskich kó³.
Spotkania cz³onków ko³a w
pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca o
godz. 17.00 w Pa³acu.
Prezes Ko³a PTTK Nad
Reg¹ F. Maciejuk

gazeta gryficka 3.10.2007 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

INNE

£obez

£obez

n Sprzedam mieszkanie w £obzie.
Tel. 500 800 700.
n Kupiê mieszkanie dwu lub trzy
pokojowe w £obzie lub w Drawsku.
tel 509 964 652 lub 504 521 034.
n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.
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.

Gryfice
n Zamienie mieszkanie 2 pokoje
³azienka kuchnia, 4 piêtro niski
czynsz na mniejsze - pokój ³azienka
kuchnia, koniecznie parter Tel. 091
384 70 34
n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.
n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

widwin
n Dom rok 2003, widwin, pow. 163
mkw. Dzia³ka 933 mkw.
Tel. 504 036 830 TANIO.

Region

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

Daj¹c og³oszenie
do Gazety Gryfickiej
uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
To niedrogo - sprawd.
091 384 71 53
wppp1@wp.pl

n Sprzedam indyki wiejskie, perliczki i kury COCHIN z czerwca do
dalszego chowu - Resko Tel. 091
395 21 73, 0 609 105 895.
n Sprzedam dachówkê cementow¹
u¿ywan¹. Cena 50 gr za sztukê.
Tel. 607 247 518.
n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670

Gryfice

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.

MOTORYZACJA

£obez

n Sprzedam barakowóz w dobrym
stanie. Tel. 091 39 51 803
n Sprzedam MITSUBISHI COLT
1991 na czêsci. Tel 698 676 984

n Nexia - 1996, przegl¹d, ma³y
przebieg, gara¿owany, stan idealny.
Sprzedam tel. 606 617 689.
n Sprzedam kadet KOMBI 1,6 benzyna, stan bd., z przegl¹dem,
tel. 514 214 495.

Region

n Sprzedam 2 ma³o u¿ywane komplety opon na gwarancji (zimowe i
letnie) o profilu 195 65 R15 Cena
kompletu 720 z³. Tel. 0 605 522 340

NIERUCHOMOCI

£obez

n Zamienie dom 180 mkw. na mniejszy o po³owê w £obzie. Tel. 091 397
45 06.
n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.
n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

US£UGI

£obez

n Us³ugi konserwatorskie: przecieka ci kran, niedomyka siê okno, problemy z drzwiami, malowanie i inne
prace konserwatorskie (£obez i
okolice). Zadzwoñ 0601 344 186.
n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

Gryfice

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.

n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143

n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143

Gryfice

n Sprzedam tanio dzia³kê budowlan¹ w Gryficach. Tel. 601 353 075.
n Sprzedam dom jednorodzinny
wraz z dzia³k¹ w Gryficach. Cena do
uzgodnienia. Tel 798 832 679.

Region

n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

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

Drawsko Pom.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

widwin
n T³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.
n Zespó³ muzyczny; tel. 512 138 741

n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

n Jarex nauka jazdy kategoria B
widwin, Tel. 694 852 114.

PRACA

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

£obez

n Firma transportowo-handlowa
Andreas w £obzie poszukuje kierowcy kat C.E. Tel 502 079 240
n Firma Trójka w Wêgorzynie zatrudni kierowców z kategori¹ C+E
Tel. 601 930 220.

Gryfice
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".

Region
n Zatrudniê pracownika do opieki
nad stadem rozrodczym koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d, gaz.
Proszê o telefon po godzinie 21 na
numer 091 418 63 30
n Zatrudniê pracowników na umowê o pracê do treningu koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d, gaz.
Wynagrodzenie netto 1500 z³. Tel.
kontaktowy 502 666 778.

Region

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

NAUKA
n £obez Korepetycje - szko³a
podstawowa pe³en zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szko³a rednia, przedmioty humanistyczne i jêzyk niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.

Reklama w
Gazecie
Gryfickiej
Tel./fax 091
3973730
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Gryfice - gdzie g³osujemy, kto w komisjach

KULTURA
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Inauguracja roku kulturalnego

Artyci w Bramie

29 wrzenia br., na inauguracjê roku
kulturalno-owiatowego, do Gryfickiego Domu Kultury przyszli mieszkañcy
Gryfic, prezes SIO Ziemia Gryficka
Roman £obo¿ewicz i cz³onkowie tego
stowarzyszenia, tj. dyrektorzy szkó³
podstawowych oraz gimnazjów. Ze
Szczecina przyjecha³a liczna grupa fotografików, która latem bra³a udzia³ w
plenerze fotograficznym Gryfickie
pejzarze oraz mistrzowie palety i pêdzla, uczestnicy Wakacyjnych spotkañ
malarskich w Rybokartach.
Na zaproszenie dyrektor Ró¿y Szuster uroczystego otwarcia poplenerowej wystawy fotograficznej, inauguruj¹cej rozpoczêcie roku kulturalnoowiatowego dokonali przecinaj¹c
wstêgê przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Stanis³aw B³ysz, kustosz pleneru fotograficznego pan Leszek Kurpiewski ze
Szczecina oraz kustosz pleneru malarskiego pani Halin Pokorska z Nowogardu. Fotogramy eksponowane w holu i
kawiarence GDK przekazuj¹ nam obrazy Gryfic widziane okiem przybysza z
zewn¹trz, których my na codzieñ nie
dostrzegamy, bo zbyt szybko ¿yjemy.
Wystawê warto zobaczyæ, i odkryæ,
¿e Gryfice s¹ piêkne nie tylko piêknem
zrewitalizowanych zabytków, ale codziennoci¹ mijan¹ po drodze.
Inn¹ ze sztuk prezentowanych w
GDK by³a diaporama, to jest rzut obrazu ze slajdu na ekran po³¹czony z muzyk¹. Ta forma fotografii ma swój pocz¹tek w latach 70. minionego wieku.
By³a bardzo ekspresyjna, zale¿na od
duchowoci autora. W fotograficznym
plenerze wziê³o udzia³ 21 fotografików

z Warszawy: Mieczys³aw Cybulski,
Ma³gorzata Do³owska; ze Szczecina:
Katarzyna Antoniak, Wies³aw Jaskólski, Danuta Kotula-Krajewska, Leszek
Kurpiewski, Ireneusz Kwaniewski,
Tomasz Lazar, Pawe³ Myliñski, Micha³ Nowakowski, Mariusz Prawicki,
Zbigniew Pryjmak, Marek Stanis³awski, Zbigniew Stawny, Monika Wilczyñska; z Rzeszowa: Jerzy Wygoda;
S³upsk reprezentowa³ pan Zbigniew
Suliga, S³awno Mateusz Rogowski, z

Goleniowa przyby³ Grzegorz Mielewczyk, a z Jaros³awia Jerzy Jatrym.
Dziêki tej grupie fotografików zbiory GDK zosta³y wzbogacone o obrazy zatrzymane w kadrze i
ju¿ dzi tworz¹ historie
Gryfic. W Muzeum i Galerii Brama zosta³a zorganizowana wystawa prac malarskich, które zosta³y po

Wakacyjnych Spotkaniach Przyjació³, a które obecnoci¹ i prac¹ twórcz¹
zaszczycili: Grzegorz Pabel, malarz i
pedagog, prorektor Warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych, Ma³gorzata Pabel z ASP w Warszawie, Edward Habdas, ukoñczy³ PWSSP w £odzi, Ewelina Wolska i Jaros³aw Babiarz z Niemiec. Ma³gorzata Wojciechowska-Mazur, Katarzyna Szymañska,Waldemar
Seniuta, Bo¿ena Moszczyñska - absolwentka ASP w Gdañsku, Micha³ Iwanicki - mieszkaniec Górzycy z gminy
Gryfice i Halina Pokorska - absolwentka ASP w Warszawie. Jak widaæ z list
nazwisk i miejscowoci artyci przyjechali do Gryfic z ró¿nych stron kraju, by
tu tworzyæ i tu swoje prace zostawiæ.
Wszystko to dziêki operatywnoci dyrektor GDK Ró¿y Szuster i Haliny Pokorskiej - kustosza Galerii BRAMA. Od
mieszkañców Gryfic zale¿y, czy prace
zobacz¹ i nazwiska zapamiêtaj¹. Inauguracjê roku kulturalno-owiatowego
2007/2008 zakoñczono przy ognisku w
gospodarstwie agroturystycznym w
Wilczkowie.
(x)

WSPOMNIENIA
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Dziennik m³odej Litwinki (cz. 3)

Helena Pluplin-Stejblis
3 listopad
I znów przy³¹czono nas do kolumny. Teraz ju¿ zupe³nie dobrze.
Daj¹ nocleg, daj¹ jedzenie. Stalimy tu ca³y dzieñ. Dali znaæ, ¿e zostajemy i na drugi dzieñ. Bardzo
dobrze. Ja robiê na drutach rêkawy
do swetra.
6 listopad
Kazali st¹d wyjechaæ dalej.
Przejechalimy przez miasto Malbork. Widzia³am ten stary zamek,
gdzie by³ wiêziony litewski ksi¹¿ê
Kiejstut. Naprzeciwko zamku sta³
pomnik, stary ju¿, wygl¹da³ na starego rycerza. Miasto bardzo ciekawe dla nas, Litwinów.
8 listopad
Stanêlimy za Tczewem, jakie 3
kilometry, w jakim du¿ym maj¹tku.
Dostalimy stodo³ê. Wczoraj pada³o ca³y dzieñ, a my id¹c z pocz¹tku
piewalimy po kolei wszystkie pieni. Niestety, potem opucilimy ze
zmêczenia g³owy i przez ka³u¿e i
b³ota szlimy dalej.
9 listopad
Dzisiaj ¿andarm zaprowadzi³
nas do dobrego maj¹tku. Wczoraj
zabilimy nasz¹ krowê (jedna
jeszcze zosta³a). Najedzone skaka³ymy po szosie. ¯andarm zobaczy³ nas i zawróci³ do maj¹tku.
Jeszcze dzisiaj upieklimy chleb z
litewskiej m¹ki. Na drugi dzieñ
d³ugo jechalimy przez las. Kiedy
dojechalimy do miasteczka by³o
zupe³nie ciemno. Z daleka miga³y
ma³e ogniki miastowych latarni.
Jakby zaprasza³y nas zmêczonych
podró¿nych. Tam dostalimy
przewodników, którzy przez
ciemne nieznane uliczki, zaprowadzili nas na podwórko jakiego
Polaka. Parê kobiet sta³o na podwórku i zaczê³y po polsku gadaæ,
bo myla³y, ¿e my nie rozumiemy.
Ale by³a z nami taka Dicke Tante starsza pani, która umia³a po
polsku i zaraz im odpowiedzia³a.
By³y bardzo zdziwione i zaczê³y
nam nawet pomagaæ. Da³y nam
lepsze miejsca na nocleg w oborze
i na strychu.
11 listopad
Pada deszcz i nieg, ale my nie
zwa¿aj¹c na pogodê musimy jechaæ

dalej. Opowiadaj¹, ¿e z Niemcami
coraz gorzej. Ewakuacja z Austrii
Niemców, w Czechos³owacji te¿
bunt. Wczoraj w miasteczku Schoenck Niemcy chcieli zabraæ nam
krowê, ale my wszyscy, którzy
umielimy po niemiecku, ostro zaprotestowalimy i wygralimy wojnê o krowê.
13 listopad
Ludzi pe³no wszêdzie, nie by³o
gdzie nocowaæ, ale gdy poprosilimy dostalimy tak¹ przybudówkê i
tak przenocowalimy. Biedna mama
marz³a na mrozie, bo balimy siê
zostawiæ wóz, ¿eby kto czego nie
ukrad³. W nocy pada³ nieg, teraz
jest bardzo mokro, ale musimy jechaæ dalej.

14 listopad
Miasto Buetow (Bytów). Stanêlimy na ulicy, w domach wieci
siê wiat³o, du¿e domy, a dla nas
nie ma nigdzie miejsca. Ale jednak
dali nam miejsce w szkole. W jednej klasie zobaczylimy du¿o ludzi, którzy byli tak wymêczeni, ¿e
a¿ strach patrzeæ. Nie moglimy
tam wytrzymaæ, poszlimy do drugiego pokoju i tam przenocowalimy.
19 listopad
Wyje¿d¿amy z Kocza³y (Flotensteina). Rano jeszcze nie wiemy
gdzie i dok¹d jedziemy. Jedziemy z
kolumn¹, która jest bardzo barwna,
ro¿ni ludzie. Zaczyna padaæ deszcz.
Du¿y las z wszystkich stron. Nie
widaæ gospodarstw. Nareszcie dojechalimy do du¿ej wioski, gdzie
zostalimy. Przyjêli nas po czworo
w ka¿dym gospodarstwie.
20 listopad
Spalimy bardzo dobrze. Nasza
gospodyni choæ chora, jak sama mówi³a, okaza³a siê bardzo weso³a, tak
samo i gospodarz.
Wszystko tu tak ³adnie i wygodnie urz¹dzone. £adne pokoje i ³adna
kuchnia. Niemcy mówili, ¿e jak
skoñczy³a siê wojna w 1914, to ca³a
wioska by³a na nowo odbudowana.
Przedtem by³y tu domki drewniane
i dachy kryte s³om¹.
22 listopad
Jestemy 4 km od Neustetin
(Szczecinek). Spalimy w zimnej
oborze, ale mimo to jest wszystko w
porz¹dku. Jedziemy dalej. Przejechalimy Neustetin i Baerwalde
(Barwice). Wieczorem dostalimy
nocleg.
26 listopad
Zamieszkalimy w maj¹tku.
Niemiec da³ nam przybudówkê

podobn¹ do pokoju, dobrze, ¿e
jest postawiony piec i ma³a kuchnia. Teraz jest zupe³nie ciep³o,
choæ posadzka cementowa i ciany z ceg³y.

27 listopad
Rano o godzinie 7.30 by³
dzwonek, ¿e trzeba iæ do roboty.
Siostra Biruta i ja pracowa³ymy
w sadzie. Kopa³a tam jedna Polka. Próbowa³am rozmawiaæ po
niemiecku. Po po³udniu dostalimy robotê w polu. Rozrzucalimy obornik. Nam wszystkim podzielili pole jednakowo i wszyscy
rozrzucalimy obornik. Skoñczylimy robotê o 16.30. Wrócilimy
do tego naszego mieszkania.
Mama ju¿ wszystko nam przyszykowa³a. By³o ciep³o w mieszkaniu, ciep³a woda. Umylimy siê,
uporz¹dkowalimy i usiedlimy
ka¿dy do swojej roboty. By³y z
nami dwie staruszki, moja babcia
i jej bratowa. By³ i jeden inwalida
bez nogi. Jego te¿ rodzice zabrali
jeszcze z Litwy, kiedy on tak sam
na kulach szed³ z domu, gdy go
Niemcy wygnali. Móg³ zostaæ, ale
có¿, ba³ siê frontu i komunistów.
1 grudnia
Pracujemy razem z niewolnikami Jugos³owianami. Mo¿na siê z
nimi dogadaæ trochê po niemiecku,
trochê po rusku.
5 grudnia
Dzisiaj dzieñ przeszed³ bardzo
prêdko. Pracowalimy przy m³óceniu, du¿o mi pomaga³ jeden staruszek Niemiec. On bardzo nas ¿a³uje.
Czêsto jak nikt nie widzi, przynosi
nam parê kromek chleba. Dzisiaj da³
mi kanapkê, kaza³ jeæ, a sam robi³
moj¹ robotê.
24 grudnia
Wigilia, za sto³em usiedlimy w
12 ludzi. Nie ma naszej Zosieñki,
bo ona, jako ¿e najlepiej umia³a po
niemiecku, zosta³a pod drodze u
dobrego starego Niemca jako robotnica na gospodarstwie. Nam
by³o l¿ej, bo nie trzeba by³o ju¿
jednej osoby karmiæ. Nie by³o te¿
kuzyna Kejstutisa i jego ojca. Ich
zabrali Niemcy do kopania okopów
jeszcze przy granicy, kiedy
wje¿d¿alimy do Niemiec. Mama
pomodli³a siê i podzieli³a op³atkiem, który przynios³a kuzynka
Biruta. Wszystko by³o dobrze, ale
ju¿ nie tak jak w domu. Mielimy i
jedzenie, bo ciocia z Birut¹ przynios³y od swego gospodarza Niemca, który by³ dobrym cz³owiekiem.
Mówi³, ¿e i tak i tak Hitler kaput. A
nasz gospodarz jeszcze wierzy³, ¿e
Niemcy wojnê wygraj¹ i wszyst-

kiego nam ¿a³owa³. Jednak my jestemy szczêliwi. Smutno mi, gdy
pomylê o naszych Litwinach, którzy wigiliê wiêtowali przy drodze
w lasach albo okopach. Ja z tat¹ i
Jankiem Peczkajtisem bylimy w
Barwicach odwiedziæ Litwinów.
By³o ich tam a¿ 24 osoby. Nie wiêtowali weso³o, choæ dostali trochê
wiêcej jedzenia i jakie ma³e upominki, ale têsknota za ojczyzn¹, bieda - to wszystko nam uprzykrza³o
¿ycie.
1945 rok
18 styczeñ
Jest mi bardzo smutno, gazety
nic dobrego nie pisz¹. Wschodni
front w ogniu, na zachodzie te¿ niespokojnie. Nied³ugo bêdzie musia³o siê wszystko wyjaniæ. Nikt nie
wie, co bêdzie z nami.
21 styczeñ
Coraz smutniejsze nowiny. Tata
przyjecha³ z miasta, a tam ju¿ by³
og³oszony alarm, ¿e Rosjanie siê
zbli¿aj¹. Front idzie na ca³¹ potêgê.
O Bo¿e zmi³uj siê nad nami, zmi³uj
siê nad naszymi ³zami, które wyp³akujemy.
25 styczeñ
Dosta³am smutny list od Zosi.
Ona w niebezpieczeñstwie, prosi o
ratunek, ale jak? List od Zity te¿
wróci³.
28 styczeñ
Dzisiaj wielkie poruszenie. Popatrzylimy na mapê i widzimy, ¿e
Rosjanie niedaleko Schneidemuele
(Wa³cz, Pi³a?). Musimy uciekaæ
dalej. Nasz w³aciciel te¿ dosta³
rozkaz, ¿eby siê pakowaæ. Bo¿e, jak
boimy siê tych komunistów.
Niszcz¹ wszystko co wiête, przewa¿nie dziewczyny s¹ zagro¿one.
Zosia ju¿ przyjecha³a do nas poci¹giem.
1 luty
Dzisiaj do naszego maj¹tku
przyszli niewolnicy. By³o ich oko³o
tysi¹ca. Byli Francuzi, Anglicy,
Amerykanie i Rusini. Rusini wygl¹dali na bardzo zmêczonych, byli
obdarci i smutni. Wiadomo, by³y
wyj¹tki, lecz wiêkszoæ wygl¹da³a
bardzo biednie. W naszym pomieszczeniu gotowali sobie jedzenie
Francuzi, tylko od czasu do czasu
pokazywa³ siê jaki biedny Rusinek.
5 luty
Kto opowiada³, ¿e Rosjanie s¹
ju¿ tylko 60 km od Berlina. Czy to
prawda, nie wiadomo. Uciekinierów zatrzymuj¹, nie puszczaj¹ dalej.
Dzieñ po dniu wybieramy siê jechaæ, ale znów zostajemy. Co bêdzie
dalej, pan Bóg wie.
(CDN)
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NAPROMILOWANI
24 wrzenia br. zatrzymano 3
nietrzewych kieruj¹cych pojazdami mechanicznymi.
26 wrzenia zatrzymano 1 nietrzewego kieruj¹cego samochodem osobowym.
27 wrzenia zatrzymano 1 nietrzewego kieruj¹cego samochodem osobowym.
28 wrzenia zatrzymano 1 nietrzewego kieruj¹cego samochodem osobowym.
30 wrzenia zatrzymano 3 nietrzewych kieruj¹cych samochodem osobowym.

KARAMBOL
(WYSZOGÓRA) 25 wrzenia
W Wyszogórze kieruj¹cy samochodem marki Nissan Jacek A.,
ci¹gn¹c lawetê z samochodem marki Toyota, straci³ panowanie nad
zespo³em pojazdów, zjecha³ na
przeciwleg³y pas ruchu, doprowadzaj¹c do przewrócenia pojazdów
i powoduj¹c zderzenie z nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka samochodem ciê¿arowym marki Volvo
kierowanym przez Andrzeja K.
oraz samochodem marki Suzuki
kierowanym przez Marcina M. W
wyniku tego zderzenia pasa¿erka
pojazdu Suzuki Ma³gorzata M.
Dozna³a obra¿eñ cia³a.

Ocena bezpieczeñstwa na wybrze¿u

W sezonie bezpieczniej
W Komendzie Powiatowej Policji
w Gryficach, w obecnoci wicestarosty
Konstantego Tomasza Owiêcimskiego, oceniono przebieg minionego sezonu letniego.
Komendant Powiatowy Policji w
Gryficach podinsp. Andrzej Spaczyñski oceniaj¹c wyniki osi¹gniête przez
podleg³e mu s³u¿by stwierdzi³, ¿e w
powiecie gryfickim od 2005 roku zauwa¿alna jest sta³a tendencja poprawy
stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, czego dowodem s¹ spadki
wszczêæ postêpowañ przygotowawczych, spadki iloci stwierdzonych
przestêpstw, wzrost ich wykrywalnoci
oraz malej¹ca iloæ innych naruszeñ
prawa. Dla przyk³adu, komendant
poda³, ¿e w 2004 roku w okresie sezonu
letniego wszczêto 509 postêpowañ
przygotowawczych o przestêpstwa kryminalne, przy 293 w 2007 roku; w 2004
roku wszczêto 106 dochodzeñ w sprawach w³amañ, a w 2007 jedynie 49.
Podczas narady wskazano równie¿
na sta³¹ tendencjê spadkow¹ wszczêæ
postêpowañ o kradzie¿e pojazdów. W

2004 roku w kategorii tej wszczêto 42
postêpowania, przy 10 w 2007 roku.
W garnizonie gryfickim nastêpuje
tak¿e sta³y wzrost wykrywalnoci przestêpstw, która w 2004 roku wynosi³a
52,1 %, natomiast w 2007 roku 74,6 %.
Osi¹gniête przez KPP Gryfice wyniki
plasuj¹ jednostkê w cis³ej czo³ówce
wród jednostek województwa zachodniopomorskiego. Jednostka gryficka
osi¹gnê³a tak¿e bardzo dobre wyniki
prewencyjne, które plasuj¹ j¹ na 2 miejscu w województwie. Dziêki skutecznej s³u¿bie prewencyjnej, w okresie
sezonu letniego nie odnotowano zbiorowych naruszeñ porz¹dku publicznego, ani innych wiêkszych chuligañskich wybryków.
W podsumowaniu narady wicestarosta Owiêcimski bardzo wysoko oceni³ pracê policjantów gryfickich. Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach nadkom. Krzysztof
Sito zapowiedzia³ patrole obywatelskie
z samorz¹dowcami i mieszkañcami powiatu, które w sezonie letnim zapocz¹tkowa³ w³anie wicestarosta.
(kp)

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 16.08.2007 r. sygn. akt II K
204/07 skaza³

Rafa³a Koz³owskiego

ur. 3.11.1989 r., zamieszka³ego w Gryficach przy ul. Pomorskiej 22 na karê
10 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 25 godzin miesiêcznie, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w
ruchu l¹dowym na okres 2 lat, zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym oraz zas¹dzono wiadczenie pieniê¿ne na rzecz Fundacji Rehabilitacji i Odpoczynku Pomocne
Serce w Szczecinie za przestêpstwo z art. 278 par. 1 kk i art. 178 a par. 1 kk
polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 6 czerwca 2007 r. w Grêbocinie gm. Gryfice zabra³
w celu przyw³aszczenia samochód osobowy m-ki Volkswagen Golf nr rej.
ZGY H802 o wartoci 400 z³ dzia³aj¹c na szkodê w³aciciela oraz, ¿e w dniu
6 czerwca 2007 r. oko³o godziny 23.30 na trasie Grêbocin  Barkowo kierowa³
samochodem m-ki Volkswagen Golf nr rej. ZGY H802 znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci 1,8 promila alkoholu we krwi.
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21.09.2007r.
Godz. 1:16 Gryfice, ul. 3 Maja;
po¿ar mietnika. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp JRG PSP Gryfice.
Godz. 15:07 Mo³stówko - po¿ar
zbo¿a na pniu. Dzia³ania stra¿y polega³y na ugaszeniu po¿aru pr¹dem
wody. W dzia³aniach udzia³ bra³
zastêp OSP Brojce.
24.09.2007 r.
Godz. 17:00 Gryfice, ul. Pi³sudskiego; zadymienie w budynku
mieszkalnym. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp JRG Gryfice.
25.09.2007r.
Godz. 3:33 Gryfice, ul.11 Listopada; po¿ar mietnika. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp JRG PSP
Gryfice.
Godz. 12:23 Trasa P³oty  Wyszogóra; wypadek samochodowy.
W wyniku wypadku poszkodowane
zosta³y dwie osoby. Dzia³ania stra¿y polega³y na od³¹czeniu akumulatorów w samochodach i pomocy w

przetransportowaniu poszkodowanej do mig³owca. W dzia³aniach
udzia³ bra³y dwa zastêpy PSP Gryfice oraz dwa zastêpy OSP P³oty.
27.09.2007r.
Godz. 14:52 Wilczyniec - wypadek samochodowy. W zdarzeniu
udzia³ bra³y 2 auta osobowe. Poszkodowana zosta³a jedna osoba. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp OSP P³oty.
29.09.2007r.
Godz. 10:08 Ko³om¹æ  Jasiel;
wypadek drogowy. Samochód mercedes bus uderzy³ w przydro¿ne
drzewo. W wyniku zdarzenia poszkodowana zosta³a jedna osoba.
Dzia³ania stra¿y polega³y na od³¹czeniu akumulatorów oraz zabezpieczeni miejsca zdarzenia. W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp OSP
Ociêcin.
Godz. 12:18 Trasa Unibórz 
Truskolas; plama oleju na jezdni. W
dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp OSP
Ociêcin.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 06.09.2007 r. sygn. akt II K
218/07 skaza³

Waldemara Jerzego Nadolskiego

ur. 01.07.1954 r. na karê 4 miesiêcy pozbawienia wolnoci, zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 10 lat oraz orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie go w lokalnym czasopimie za przestêpstwo z art. 178
a par. 2 kk w zb. Z art. 244 kk w zw. Z art. 11 par. 2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e
w dniu 07 wrzenia 2006 r. w Gryficach na ul. Pi³sudskiego kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, nie stosuj¹c siê jednoczenie do orzeczonego wzglêdem
niego wyrokami S¹du Rejonowego w Gryficach z dnia 13 czerwca 2005 r. i
10 padziernika 2005 r. rodka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów rowerowych.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 20.09.2007 r. sygn. akt
II K 243/07 skaza³

Sylwestra Wójtowicza

ur. 01.11.1971 r. na karê grzywny 100 stawek dziennych, przyjmuj¹c
¿e jedna wynosi 20 z³otych, zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat oraz orzeczono podanie
wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie go w lokalnym
czasopimie za przestêpstwo z art. 178 a par. 1 kk polegaj¹ce na tym, ¿e
w dniu 26 kwietnia 2007 r. oko³o godziny 16.30 na trasie P³oty  Modlimowo kierowa³ samochodem osobowym marki Opel Astra o nr rej. ZGY
60 CN znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci prowadz¹cym do stê¿enia
1,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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GAZETA GRYFICKA

gazeta gryficka 3.10.2007 r.

KRZY¯ÓWKA 40
Reklama
w gazecie
091 384 71 53

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

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

Dy¿ury w redakcji; Gryfice, ul. Wa³owa 8/7
Poniedzia³ki i wtorki w godz 13.00 - 15.00
(wejcie od strony muru obronnego)

