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Kazimierz Rynkiewicz
Przed wyborami, jakie odby³y siê
dwa lata temu, postawi³em tezê, ¿e nie
wa¿ne kto jaki ma program i co chce, ale
czy ma wolê dokonania zmian. Bowiem
przez 15 lat wys³uchiwalimy najprzeró¿niejszych programów i nagromadzi³o siê u ró¿nych kandydatów tyle chêci,
¿e prawie zapomniano, ¿e chêciami jest
piek³o wybrukowane. Przez owe 15 lat,
pomimo g³oszonych programów i chêci
polityków, wci¹¿ mêczy³y nas znajome
patologie. Rz¹dy zmienia³y siê, a one
trwa³y. W koñcu zosta³y skatalogowane
i nazwane spucizn¹ III RP. Do tej spucizny nale¿a³y Wojskowe S³u¿by Informacyjne, których ¿aden z rz¹dów nie
mia³ woli rozwi¹zaæ, choæ przez 15 lat
by³o wiadomo, ¿e trzeba. By³a wiedza,
¿e to jest to z³o, ale brakowa³o woli. Ten
czynnik woli, jak siê póniej okaza³o,
by³ decyduj¹cy dla zwyciêstwa PiS. W
jednym z programów telewizyjnych
znakomicie wy³apano tê zale¿noæ, gdy
minister Macierewicz mówi³ o rozwi¹zaniu tych s³u¿b, by³y minister Marek
Biernacki ¿achn¹³ siê na to osi¹gniêcie
stwierdzaj¹c, ¿e przecie¿ wiadomo
by³o, ¿e trzeba bêdzie je rozwi¹zaæ.
Dlaczego wiêc tego nie zrobi³? Dlaczego tego nie zrobiono przez 15 lat? Biernacki przyzna³, ¿e mia³ wiedzê i wiadomoæ, ale zabrak³o woli.
Po 15 latach owa wola nabra³a wiêc
decyduj¹cego znaczenia w moim ogl¹dzie politycznych programów. Program
IV RP u³o¿y³ siê sam  sk³ada³ siê z
katalogu zaniechañ i nieza³atwionych
spraw w III RP. Po co wymylaæ co
nowego, formu³owaæ nowe programy,
je¿eli nie uporano siê ze starymi problemami? Po co k³aæ nowy dach, jak fundamenty siê sypi¹. By spad³ nam na
g³owê?
Po co budowaæ sklepiki w miecie,
jak jedn¹ ustaw¹ wprowadzaj¹c¹ na
rynek markety doprowadza siê do ich
wyniszczenia? Po co marzyæ o budowaniu klasy redniej, jako podstawy bytu
pañstwowego, jak kilku dobrze ustawionych oligarchów zgarnia ca³¹ pulê z
tej gry? Jak tu cokolwiek wygraæ, gdy
gra jest ustawiona i sterowana pod czyje interesy. Z jednej strony wmawia³o
siê ludziom, ¿e jest wolny rynek, wiêc
musz¹ sobie radziæ sami, z drugiej niektórzy budowali fortuny na uk³adach,
niejasnych powi¹zaniach i korupcji. Co
z tego, ¿e cz³owiek siê napracowa³, jak
kto innych da³ ³apówkê i osi¹ga³ to, na
co inni musieliby ciê¿ko i d³ugo pracowaæ.
Tak skonstruowany wolny rynek
odbiera³ milionom ciê¿ko pracuj¹cych
ludzi ich wypracowane dochody. Ci
ludzie przecie¿ p³acili podatki na to, by
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Kto wjedzie
do Sejmu i po co
kolejno nastêpuj¹ce po sobie rz¹dy zabezpiecza³y ich dochody przed kradzie¿¹ oraz stwarza³y warunki rozwoju.
Czy zabezpiecza³y i stwarza³y? Gdy
miliony podatników wp³aca³y podatki,
te pieni¹dze na zasadzie uk³adów lub
³apówek jednym podpisem lub decyzj¹
trafia³y do kieszeni cwaniaków. Tak
zosta³a okradziona klasa rednia, jeszcze zanim powsta³a. A to ona jest stabilizatorem procesów spo³ecznych i politycznych. Dzisiaj przeciêtny przedsiêbiorca nie ma czasu na politykowanie,
czyli kszta³towanie spraw publicznych
w swoim miasteczku lub regionie, bo
zajêty jest firm¹, czêsto od rana do nocy.
Poprzez tak skonstruowany rynek zostali praktycznie wykluczeni z ¿ycia
publicznego. Zaczêli nim rz¹dziæ oligarchowie, co omal nie skoñczy³o siê
kupowaniem ustaw i ca³ych bran¿.
Zwyk³y cz³owiek stawa³ siê coraz bardziej pionkiem w tej grze, a przecie¿
mia³ braæ sprawy w swoje rêce.
Korupcja i uk³ady to by³ rak, który
¿ar³ III RP, bo nie by³o woli zmierzenia
siê z nimi. Kolejni politycy woleli do³¹-

czaæ do uk³adów, ni¿ z nimi walczyæ.
To wcale nie ogólnikowa teoria.
Katalog spraw nieza³atwionych w III
RP to jak najbardziej problemy zwyk³ych ludzi, tu, na poziomie gmin i
powiatów. W ca³ym kraju tysi¹ce ludzi,
nawet nie wiedz¹c o sobie, walczy³o z
uk³adem spó³dzielni mieszkaniowych.
Nikt im nie chcia³ pomóc, a wystarczy³a
odrobina woli. Oczywistym by³o, ¿e
trzeba ograniczyæ handel marketów w
niedziele, co jest standardem na zachodzie, ale rzekomi Europejczycy podawali przyk³ady z tego¿ zachodu, gdy im
pasowa³y do ró¿nych teorii. Obrona
interesów zagranicznych marketów
przejdzie do historii III RP jako najwiêkszy gwa³t na polskiej gospodarce.
Zagraniczni turyci, którzy przyje¿d¿aj¹ z Europy mieli zostawiaæ tutaj
pieni¹dze, a wydaj¹ je w marketach,
wiêc wracaj¹ one do ich krajów. Takich
gospodarczych ³añcuszków jest wiele.
Kto dzi pamiêta has³o, ¿e kupuj¹c zagraniczne produkty tworzymy zagranic¹ miejsca pracy, bo tam siê je wytwarza? Nikt nie by³ specjalnie zaintereso-

wany utrwalaniem tej oczywistej prawdy. A im wiêcej produktów zagranicznych konsumujemy, tym trzeba ich wiêcej zagranic¹ produkowaæ, st¹d wolne
miejsca pracy dla Polaków w fabrykach
Anglii, Niemczech i Holandii. Stalimy
siê krajem eksportuj¹cym tani¹ si³ê robocz¹ i importuj¹cym produkty, które
oni tam wytwarzaj¹. Znowu komu zabrak³o woli?
Dlatego dzisiaj ma³o istotne s¹ programy, debaty, ulotki, umiechniête
miny kandydatów. Je¿eli kto nie dostrzeg³ istoty tych przemian w ci¹gu 15
lat, to na co mu to wszystko? Zmieni
zdanie pod wp³ywem umiechu, has³a,
pogody, jakby nie mia³ ¿adnego dowiadczenia, z którego mo¿e czerpaæ?
Wspó³czesny wyborca - konsument w
politycznym markecie kuszony promocj¹?
Katalog spraw do za³atwienia znany jest od lat. Dzisiaj trzeba pytaæ ju¿
tylko o wolê. Czy kto ma wolê ich za³atwienia, czy znowu bêdziemy przez
nastêpne 15 lat krêciæ siê wokó³ tych
samych nieza³atwionych problemów.
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Premier Jaros³aw Kaczyñski
z wizyt¹ w gryfickim szpitalu
10 padziernika br. premier RP
Jaros³aw Kaczyñski odwiedzi³ Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciê¿kich Oparzeñ w Gryficach.
Jest tu leczony ambasador RP w
Iraku, ranny w zamachu na ulicach
Bagdadu, gen. Edward Pietrzyk.
Ambasador pozostaje po sta³¹
opiek¹ ordynatora centrum dr. Andrzeja Krajewskiego, jak równie¿
pod opiek¹ wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej tj. pielêgniarek, którymi dowodzi mgr
El¿bieta M³yñska, pielêgniarka oddzia³owa centrum. O stanie zdrowia
pacjenta wiadomo, ¿e rokowania s¹
dobre, chocia¿ leczenie bêdzie d³ugotrwa³e, jak zawsze przy ciê¿kich
oparzeniach.
Premiera przed szpitalem powita³ dyrektor Andrzej Gorzka i dr
S³awomir Brzozowski. Sam premier przywita³ siê z liczn¹ grup¹
mieszkañców Gryfic, którzy przyszli maj¹c nadziejê na spotkanie z
nim. Przebieg wizyty u ambasadora,
premier zrelacjonowa³ dziennikarzom. Wierzy, ¿e gen. Edward Pietrzyk pokona chorobê szybko, bo
jest cz³owiekiem silnym fizycznie i
psychicznie. Mia³ nawet ochotê
wstaæ z ³ó¿ka, by zwyczajem wojskowym przed zwierzchnikiem zasalutowaæ, na co nie zezwolili lekarze. Pod adresem naszego szpitala,
jego dyrektora Andrzeja Gorzki
oraz ordynatora Centrum Leczenia
Ciê¿kich Oparzeñ dr Andrzeja Krajewskiego oraz pielêgniarek pad³o
du¿o s³ów uznania i zapowied, ¿e
trzeba znieæ formê limitowania
pacjentów, co ma obecnie miejsce.
Chocia¿by dlatego, ¿e Oparzeniówka nie podlega regionalizacji.
Na temat wizyty premiera przytaczamy wypowied sekretarza generalnego PiS Joachima Brudziñskiego (na zdjêciu) : - ¯yczeniem
premiera by³o, by wizyta ta mia³a

charakter prywatny,
st¹d oprócz premiera, dyrekcji szpitala
i lekarzy, którzy
lecz¹ pana ambasadora, nie uczestnicz¹ w tym spotkaniu ani media ani
politycy. Bo nie jest to celem tej wizyty, czyli nie jaka tam medialna
korzyæ, tylko taki ciep³y ludzki
gest. Premier jest dzisiaj przy tym,
który swoj¹ pracê dla Rzeczpospolitej okupi³ bardzo
ciê¿k¹
utrat¹ zdrowia.
Ja mogê tylko
siê cieszyæ, ¿e
akurat na trasie
przejazdu premiera w naszym
województwie
znalaz³y
siê
Gryfice, i ¿e ta
wizyta dosz³a
do skutku. mówi³ Brudziñski.
O przysz³oci szpitala powiedzia³: - Nie
przypuszczam,
¿eby szpital, który ma tak dobr¹
markê w Polsce, by³ czymkolwiek
zagro¿ony. Bo sam fakt, ¿e akurat na
tym oddziale znalaz³ siê ambasador
RP, przed którym teoretycznie sta³y
otworem wszystkie kliniki w kraju i
szpitale uniwersyteckie, to jednak
jest na tym oddziale, to wiadczy, ¿e
jest to szpital o znakomitej kadrze,
znakomitej reputacji, ¿e jest super
szpitalem. Ja mogê tylko zadeklarowaæ, ¿e wspólnie ze swymi kolegami, tutaj na zachodnim Pomorzu, w
Szczecinie, z przedstawicielami PiS

w sejmiku województwa zachodniopomorskiego bêdziemy walczyæ
o ten szpital, bo na pewno warto.
Poza tym jestem emocjonalnie
zwi¹zany z Gryficami, przez parê lat
pracowa³em w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, w której wyk³ada³em i mam bardzo ciep³e
wspomnienia z tego miasta. Tutaj
mieszkaj¹ moi przyjaciele i mogê
tylko zadeklarowaæ, ¿e bêdê wspiera³ zarówno dr Brzozowskiego, który przewodzi Prawu i Sprawiedli-

woci w tym powiecie, jak i wszystkie kole¿anki i kolegów w ich pracy.
Nie tylko, jeli chodzi o wsparcie
dla szpitala, ale dla innych instytucji
równie¿. Wszêdzie i w ka¿dym
obszarze dzia³ania moje kole¿anki i
koledzy mog¹ na mnie liczyæ. - zadeklarowa³.
Spo³eczeñstwo powiatu gryfickiego te¿ liczy na wsparcie ludzi
m¹drych i ¿yczliwych, niezale¿nie
od wyników wyborów dnia 21 padziernika br. Te¿ liczymy na Joachima Brudziñskiego.
(mj)
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Nadmiar

Samochodu nie mam. Prawa
jazdy te¿ nie, co dowodzi, ¿e na
znakach drogowych znaæ siê nie
muszê. Jednak ich nadmiar przy
skrzy¿owaniu ul. Woj. Polskiego z
ul. Kocieln¹ nawet mnie dziwi.
Gmina z w³asnego bud¿etu wyda³a
pieni¹dze, zlecaj¹c ZGK postawienie w miecie drogowskazów informuj¹cych o np. szpitalu, przystani
kajakowej. Dzi taki drogowskaz
przy wspomnianym skrzy¿owaniu

posiada towarzystwo znaków drogowych. Jest zas³oniêty. mieszny
w tym wszystkim jest fakt umieszczenia dwóch znaków sygnalizuj¹cych przejcie dla pieszych na
przeciwleg³ych dwóch chodnikach. Uliczka boczna, pasy pomalowane, widoczne z daleka. Ale
województwo ma nadmiar pieniêdzy i funduje miastu znaki drogowe, có¿ wolno im i nie wa¿ne, ¿e
bez sensu.
x

S¹d Rejonowy w Gryficach

og³asza konkurs na stanowisko
asystenta sêdziego.
Bli¿sza informacja w S¹dzie Rejonowym
w Gryficach, nr telefonu: 091 384 32 36.
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M³odzie¿owe Miniprzedsiêbiorstwo
i inne pomys³y w Chrobrym

Artyku³ na temat kó³ zainteresowañ, powstaniu i dzia³alnoci M³odzie¿owego Miniprzedsiêbiorstwa
oraz o Szkolnej Internetowej Grze
Gie³dowej, w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach, napisany przez uczniów z
drugiej klasy o profilu matematyczno-fizycznym z wy¿ej wymienionej
szko³y.
Nowe mo¿liwoci rozwijania zainteresowañ
Od po³owy wrzenia dla uczniów
LO im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach, szko³a to nie tylko obowi¹zek i
przymusowa nauka. Z inicjatywy starostwa powiatowego w Gryficach zaczê³y
odbywaæ siê zajêcia dodatkowe. Dziêki
rodkom z Unii Europejskiej szko³a
mog³a przyst¹piæ do programu wyrównuj¹cego szanse edukacyjne dzieci i
m³odzie¿y z rodzin ubogich. Uczniowie mogli wybraæ miêdzy zajêciami
rozwijaj¹cymi wiedzê i umiejêtnoci
(ko³o matematyczne, historyczne i biologiczno-chemiczne), zajêciami rozwijaj¹cymi zainteresowania, zami³owania i uzdolnienia (warsztaty plastyczne, zespó³ tañca ludowego), zajêciami o charakterze psychologicznopedagogicznym (socjoteraupetyczne,
z komunikacji interpersonalnej), a zajêciami o charakterze sportowo-rekreacyjnym (pi³ka koszykowa, pi³ka siatkowa, lekka atletyka). Dodatkowo zorganizowano tak¿e kó³ko technologii
informacyjnej i kó³ko M³ody przedsiêbiorca - kszta³tuj¹ce podstawy przedsiêbiorczoci.
Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹
siê tak¿e zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, pomagaj¹ce w problemach z
nauk¹, pozwalaj¹ce nadrobiæ zaleg³oci
i rozwiaæ w¹tpliwoci odnonie którego z zagadnieñ. Zajêcia te nie tylko
rozwijaj¹, mobilizuj¹, i po¿ytecznie
wype³niaj¹ czas, ale tak¿e pokazuj¹
nowe perspektywy, s¹ najlepsz¹ inwestycj¹ w przysz³oæ.
M³odzie¿owe
Miniprzedsiêbiorstwo
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Boles³awa Chrobrego w Gryficach rusza projekt Mini-przedsiêbiorstwa.
Uczniowie którzy wyrazili chêæ otwieraj¹ w³asn¹ dzia³alnoæ tj. przygotowuj¹ produkt, rejestruj¹ swoje przedsiêbiorstwo wed³ug standardowych
procedur, tworz¹ kampaniê reklamow¹
i wychodz¹ z produktem na rynek zbytu, którym jest szko³a. Dzia³alnoæ ta
wi¹¿e siê ze wszystkimi obowi¹zkami
prawdziwego
przedsiêbiorstwa,
³¹cznie z prowadzeniem ca³ej dokumentacji, czy odprowadzaniem podatków (podatki odprowadzane s¹ do Rady
Szko³y). Dodatkowo uczniowie mog¹
poszerzyæ rynek zbytu o inne szko³y,
jeli zapewni¹ sobie zgodê dyrektorów
obydwu szkó³. Przedsiêbiorstwo zostaje zamykane jeszcze przed koñcem roku

szkolnego, a ka¿dy mo¿e wzi¹æ udzia³
w projekcie tylko raz. Wszystkie przedsiêbiorstwa, oceniane s¹ wed³ug pewnych kryteriów, i te najlepsze przechodz¹ na wy¿sze szczeble rywalizacji.
Pierwsze spotkanie cz³onków
M³odzie¿owego Miniprzedsiêbiorstwa

Dnia 24.09.2007 roku w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach odby³o siê
pierwsze spotkanie cz³onków M³odzie¿owego Miniprzedsiêbiorstwa, które
rozpoczyna swoj¹ dzia³alnoæ pod
opiek¹ pani Jowity £ubiñskiej - nauczyciela podstaw przedsiêbiorczoci.
W jego sk³ad wchodz¹ uczniowie klasy
drugiej o profilu matematyczno - fizycznym. W spotkaniu, oprócz za³o¿ycieli i opiekuna, uczestniczy³ tak¿e
goæ specjalny, a mianowicie Aureliusz
Górski. Aureliusz jest by³ym uczniem
pani £ubiñskiej i jak twierdzi, to dziêki
niej zainteresowa³ siê ekonomi¹.
- W przesz³oci, podobnie jak wy,
bra³em udzia³ w M³odzie¿owym Miniprzedsiêbiorstwie. Zyska³em dziêki
temu ogromne dowiadczenie i przekona³em siê jak bardzo interesuj¹ce
jest prowadzenie firmy. Dzi dziêki
temu, czego nauczy³em siê podczas
uczestnictwa w tym konkursie, ³atwiej
jest mi prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoæ.
Czas, jaki wtedy powiêci³em teraz
przynosi mi wymierne korzyci. 
mówi Aureliusz.

Lat 57, geograf (UAM Poznañ).
By³y: dzia³acz Solidarnoci, wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Obywatelskiego Ziemi Szczeciñskiej, cz³onek
Unii Demokratycznej i Unii
Wolnoci. Obecnie: bezpartyjny.
Z zawodu nauczyciel, w
latach 1984 - 1990 dyrektor
szko³y podstawowej w Wêgorzynie.
W latach 1990 - 1998 burmistrz Wêgorzyna, a 2002 2006 wiceburmistrz Wêgorzyna.
Od 1998 roku do 2002 wicestarosta stargardzki, a od
grudnia roku 2006 wicestarosta ³obeski.
Od 2000 roku przewodniczy bardzo prê¿nie i efektywnie dzia³aj¹cej Parafialnej
Radzie Gospodarczej przy
Parafii Rzymskokatolickiej
w Wêgorzynie.

Aktualnie wi¹¿e on swoje ¿ycie zawodowe w³anie z ekonomi¹. Korzystaj¹c z ¿yczliwoci i dowiadczenia Aureliusza uczniowie klasy drugiej poprosili
go o pomoc w prowadzeniu dzia³alnoci, w której jednym z warunków za³o¿enia M³odzie¿owego Miniprzedsiêbiorstwa jest powo³anie konsultantów w
ró¿nych dziedzinach. Aureliusz zgodzi³
siê zostaæ konsultantem do spraw marketingu.
Spotkanie rozpoczê³o siê oko³o godziny 15:00 przemówieniem jednego z
za³o¿ycieli M³odzie¿owego Miniprzedsiêbiorstwa i przywitaniem gocia. Mia³o charakter organizacyjny. W drugiej
czêci spotkania m³odzi przedsiêbiorcy
dokonali wyboru produktu g³ównego.
Nastêpnie Aureliusz przekaza³ uczniom
wiele istotnych informacji na temat prowadzenia dzia³alnoci, a tak¿e podzieli³
siê z nimi wra¿eniami, jakich dozna³,
gdy sam uczestniczy³ w konkursie. W
trzeciej fazie spotkania drugoklasici
wraz ze swym konsultantem dokonali
segmentacji rynku, na jakim ich produkt
bêdzie istnia³, co mia³o na celu wy³onienie g³ównych konsumentów. Grup¹ docelow¹ okazali siê uczniowie. Póniej
Aureliusz wraz z pani¹ Jowit¹ £ubiñsk¹
przekazali uczestnikom spotkania informacje niezbêdne do stworzenia i
przeprowadzenia wród konsumentów
ankiety.
Spotkanie zakoñczy³o siê uroczystym podziêkowaniem dla konsultanta
za powiêcony czas i gotowoæ pomocy
przy dzia³alnoci M³odzie¿owego Mi-

niprzedsiêbiorstwa. Ca³e spotkanie
przebiega³o w bardzo przyjaznej i mi³ej
atmosferze.
A propos inwestycji; rusza Szkolna Internetowa Gra Gie³dowa!
Ju¿ w padzierniku rozpoczyna siê
czwarta edycja Szkolnej Internetowej
Gry Gie³dowej (SIGG) organizowanej
przez Fundacjê Edukacji Rynku Kapita³owego przy wsparciu Gie³dy Papierów Wartociowych w Warszawie. Jest
to konkurs, który ma m³odych ludzi
czyli potencjalnych przysz³ych inwestorów nauczyæ mechanizmu dzia³ania
gie³dy oraz rynku kapita³owego. Przez
cztery miesi¹ce uczestnicy gry maj¹ za
zadanie osi¹gniêcie jak najwy¿szego
zysku.
Ka¿da z dru¿yn na samym pocz¹tku dostaje wirtualne 100 000 z³ i musi
je jak najm¹drzej zainwestowaæ na
warszawskiej gie³dzie, kupuj¹c i
sprzedaj¹c akcje spó³ek gie³dowych
wchodz¹cych w sk³ad indeksów
WIG20 oraz MIDWIG. Nasze decyzje
musz¹ byæ przemylane i podejmowane po analizie sytuacji danej spó³ki na
rynku. Wszyscy uczestnicy gry maj¹
równierz dostêp do internetowego
modu³u edukacyjnego, który pomaga
w prosty sposób wyt³umaczyæ wszystkie tajniki gie³dy.
Gra rozpoczyna siê 15 padziernika
2007 roku i potrwa do 11 stycznia 2008
r., a dla najlepszych czekaj¹ atrakcyjne
nagrody.
(r)
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Cud gospodarczy Donalda Tuska
ominie Gryfice?

W jednym ze sklepików na
paletach piwa le¿a³ sobie
Program Platformy Obywatelskiej dla województwa zachodniopomorskiego - Wybory 2007.
Oczywiste jest, ¿e na piwie
program nie powinien le¿eæ,
uzna³em, ¿e to le i program
sobie wzi¹³em, piwko te¿, by w
zaciszu domowym rzuciæ okiem
na twarz wodza PO - zwyciêsk¹
i tego, co to pierwszy na licie
wojewódzkiej - umiechniêt¹.
Program wydany w formie
gazetki, przejrzysty i  niestety
 naci¹gany, bo oto na str. 4
jest tabela informuj¹ca, ¿e
Platforma potrafi tworzyæ
miejsca pracy. Co z niej
wynika? Z tabelki ma siê
rozumieæ, ale przytoczê; wród
innych powiatów jest powiat
gryficki, gdzie jest informacja,
¿e

Rz¹dy SLD
w regionie liczba bezrobotnych
dane na lipiec 2006
6839

Z prostej arytmetyki wynika,
¿e wci¹gu 8 miesiêcy rz¹dów PO,
bezrobotnymi w naszym powiecie przesta³y byæ 1273 osoby.
Pytanie - dlaczego nie 2035 osób,
skoro tyle przyby³o nowych
miejsc pracy? Czy¿by nie chcieli
pracowaæ i dalej s¹ wakaty na
nowych miejscach pracy? W
wiecie ani w powiecie nie bywam, moja droga to praca i dom,
bo to mam, ale prace chcia³bym
zmieniæ, tylko nie wiem, gdzie te
nowe miejsca pracy powsta³y.
2035 nowych miejsc pracy w
takim powiecie jak gryficki to
bardzo du¿o. To potê¿na fabryka
lub fabryczki, ale nic o tym nie
s³ychaæ. Mo¿e kto z gryfickiego
PO po wyborach odpowie mi na to
¿yciowe pytanie.
Na stronie 8 wyborczej gazetki PPO czytam: Budujemy euroboiska w ka¿dej gminie. Mam w
domu trampkarza i dlatego szlag
mnie prawie trafi³, kiedy przeczyta³am, ¿e naszej gminy nie ujêto w
programie Euroboiska II 2007 2013, ale w ramach tego programu ma powstaæ 20 pe³nowymiarowych boisk. Samorz¹d woje-

wódzki przeznaczy³ na to przedsiêwziêcie 8 mln euro z funduszy
europejskich. Boiska maj¹ powstaæ w miejscowociach: Szczecin - 4 boiska, £obez, Nowogard,
Choszczno, Lipiany, Police, Kamieñ Pom, Goleniów. Gryfic nie
ma! W czym jestemy gorsi? Czy
w naszym powiecie nie ma m³odzie¿y? Jest, i s¹ dwa ko³a PO i
dwóch kandydatów na pos³ów
te¿. Wygraj¹, to mo¿e zmieni¹ postawê samorz¹du wojewódzkiego, choæ w¹tpiê. Nasza m³odzie¿
bêdzie jedziæ do Rewala, Niechorza, Pobierowa i Trzebiatowa,
bo podobno w tym roku tam powsta³y nowoczesne wielofunkcyjne boiska w ramach programu
Euroboiska I 2007  2013. Znalaz³em jednak i co dla naszej
gminy, gminy Gryfice, tj. na str.
30 pod has³em: odbudujemy
ma³e miejscowoci; Ociêcin Rz¹dy PO
w regionie liczba bezrobotnych
dane na lipiec 2007
5566

zbudujemy wietlicê (zdaje siê, ¿e
ju¿ j¹ maj¹). Jasiel - stworzymy
wietlicê w dawnej zlewni mleka.
Gr¹dy, Rybokarty, Przybiernówek, wieszewo - wyremontujemy wietlice. Co wyremontuj¹ w
Przybiernówku, skoro jest nowa,
oddana do u¿ytku dwa lata temu?
Nowa wietlica potrzebna jest w
Rotnowie postawiona od podstaw. Panie i panowie z PO, t¹
miejscowoci¹ siê zainteresujcie,
tam jest ok. 50 dzieci. A nie opowiadajcie bzdur o remontach cze-

go, co remontu nie wymaga.
PO wspomina w swoim programie o chodnikach na wioskach. Chcia³oby siê uwierzyæ, ¿e
z sumy 835 mln euro, jakie region
otrzyma do 20013 roku, mieszkañcy wsi le¿¹cych przy drodze
wojewódzkiej, jak Górzyca i
K³odkowo, doczekaj¹ siê chodników, bo dzi poruszaj¹ siê poboczami drogi. Sk¹d pojawi³a siê
taka suma? Z informacji G³osu
Szczeciñskiego z dnia 12 padziernika br., gdzie triumfalnie
og³oszono, ¿e Zachodniopomorskie ma dostaæ 835 mln euro, z na
drogi wojewódzkie 132 mln euro,
parki przemys³owe (w Koszalinie
- 10 mln, w Szczecinku - 4 mln,
Stargardzie Szcz. - 13 mlin, lotnisko w Zegrzu obok Koszalina - 12
mln, Hala Widowiskowo Sportowa w Szczecinie - 41 mln, w Koszalinie - 10 mln, na filharmoniê i
Rz¹dy PO
nowe miejsca pracy
dane na styczeñ - lipiec 2007
2035 miejsc

operê po 15 mln), a reszta pieniêdzy to gdzie siê podzieje? Po¿yjemy zobaczymy.
Do 2013 roku trochê czasu
jest. W swojej wyborczej gazetce
PO pisze, ¿e PiS nie lubi naszego
województwa, ale dla mnie, zwyczajnego zjadacza chleba, jasnym
jest, ¿e PO nie lubi mojej gminy i
to mnie jedynie obchodzi.
Na zakoñczenie z omiu wymienionych powodów, dla który
warto g³osowaæ (podano w programie PO) wybieram pkt. 8 - by

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

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

póniej mieæ prawo narzekaæ. By
móc narzekaæ na to, ¿e nasz powiatowy i gminny samorz¹d jest
przez PO ignorowany, przyk³ad:
bodaj¿e w maju odby³ siê najazd
pos³ów na Gryfice, a by³o ich 5 lub
6, spotkali siê z liderami miejscowej PO, ale zabrak³o czasu na
spotkanie ze starost¹ i burmistrzem miasta. A przecie¿  jak
wyczyta³em - szefem sztabu wyborczego PO w Szczecinie jest
pan Przemys³aw Kowalewski, ten
sam, którego starosta zatrudnia³
jako kierownika wydzia³u promocji. To co, bra³ u nas kasê, a teraz
nie bêdzie nas promowa³? Czy¿by
peowcy karali nas za to, ¿e
mamy taka w³adzê jak¹ mamy?
W³adzê mo¿na zmieniæ, bo gryficzanie nie wyjad¹ wszyscy do zachwalanej przez Tuska Irlandii.
Wyborca

SZKO£A
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Jubileusz SP 4 w Gryficach

Polonezem w wykonaniu Zespo³u Pieni i Tañca przy LO. im. Boleslawa Chrobrego w Gryficach rozpoczê³y siê uroczystoci zwi¹zane z
jubileuszem szko³y.
Na halê sportow¹ zosta³ wprowadzony poczet sztandarowy i g³os zabra³ dyrektor Jerzy Ko³odziejczyk,
który zwracaj¹c siê do zaproszonych
goci i uczniów powiedzia³: - Jubileusz 40 lecia jest bardzo wa¿n¹ chwil¹
dla nas wszystkich. Jest okazj¹ dla
wspomnieñ, które choæ minione, pozostaj¹ w pamiêci, chocia¿ czas je porz¹dkuje, czasem dodaje blasku, a
dwiêk szkolnego dzwonka przywo³uje ponownie. Jest to równie¿ czas
przemyleñ, co ju¿ by³o, a co jeszcze
mo¿e byæ, planów na przysz³oæ, nowych pomys³ów, przedsiêwziêæ. W tej szkole na brak pomys³ów
nie mog¹ narzekaæ ani uczniowie ani
nauczyciele. Bo Szko³a jest z Klas¹,
i Nauczyciele s¹ z klas¹. Ten cytat
zaczerpniêty z banera symbolizuj¹cego dzieñ jubileuszu, 12 padziernika br., doskonale oddaje atmosferê,
jaka na codzieñ panuje w tej szkole.
Bo w niej nie tylko obowi¹zuje nauka,
ale i praca na rzecz drugiego cz³owieka, cz³owieka potrzebuj¹cego pomocy, bo zdarzy³a siê ciê¿ka choroba. A
praca, to przygotowanie spektaklu
teatralnego, który obejrza³o 1200
osób w GDK, to wyjazdy ze spektaklem do zaprzyjanionych szkó³ i
wszêdzie zbiórka przys³owiowej z³otówki na pomoc dla kolegi. To znane
w województwie i nie tylko osi¹gniêcia sportowe i udzia³y w ró¿nych konkursach, z których uczniowie wracaj¹
z nagrodami. To wreszcie Szkolne
Ko³o Ligi Ochrony Przyrody prowadzone przez pani¹ Ma³gorzatê Stawiñsk¹, wspó³pracuj¹ce z PTPP Pro
Natura i klubem Gaja. To dzieci
zajmuj¹ce siê zbieraniem kasztanów,
kwest¹ na zakup pokarmu dla ptaków
na okres zimy i tym podobne.

Nie mo¿emy pomin¹æ te¿ faktu, i¿
dzieci z SP 4 w Gryficach w ramach
jubileuszu swojej szko³y zasadzi³y w
tym roku 2 ha lasu w okolicach Dobrzynia, w miejscu wskazanym przez
Nadlenictwo Gryfice. W minionym
roku szkolnym powsta³a te¿ szkó³ka
pi³karska DIEGO prowadzona
przez trenerów Wies³awa Pietrzaka i
Kamila Malankiewicza, skupiaj¹ca
ok. 60 uczniów.
O SP 4 w Gryficach mo¿na pisaæ
tylko dobrze, bo grono pedagogiczne
jest na medal - z³oty medal, ale
wszystkich wymieniæ nie sposób.
Dlatego informujemy, ¿e w roku
szkolnym 2007/2008 kadra pedagogiczna to; nauczycieli dyplomowanych 24, nauczycieli mianowanych 6, nauczycieli kontraktowych - 9. W
tym gronie znajduje siê 7 nauczycieli
posiadaj¹cych certyfikat nauczyciela
z klas¹. Nauczycieli sta¿ystów jest
troje.
Przez 40 minionych lat w szkole
by³o zatrudnionych 228 nauczycieli.
Pracowników administracji, obs³ugi
i s³u¿by zdrowia 85 osób, a do koñca
roku szkolnego 2006/7 mury tej szko³y opuci³o 3725 absolwentów. Wracaj¹c do samych uroczystoci, to
wyst¹pi³y jeszcze pary taneczne ze
Szko³y Tañca Fokus, Tarantule,
m³odzi akordeonici ze Szko³y Muzycznej w Gryficach, Szkolny Teatr z
monta¿em s³owno-muzycznym.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zosta³y wrêczone nagrody dyrektora szko³y. Marsza³ek województwa
za zas³ugi na rzecz rozwoju regionu
zachodniopomorskiego Z³ot¹ Odznakê Gryfa Zachodniopomorskiego
wrêczy³ dyrektorowi Zespo³u Placówek Owiatowych Romanowi £obo¿ewiczowi.
mj

Z ¯YCIA POWIATU
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Biblioteka zaprasza na spotkanie z cyklu...

Nauczyciele docenieni Wielcy Polacy XX wieku

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej dla szkó³ z terenu
dzia³ania Delegatury Kuratorium
Owiaty w Nowogardzie odby³y siê
wczoraj w £obzie. Wród nagrodzonych znaleli siê nauczyciele
szkó³ z Gryfic i Trzebiatowa.

Do £obza przyjechali wyró¿nieni nauczyciele szkó³ z piêciu powiatów podleg³ych Delegaturze KO w
Nowogardzie. Uroczystoci odby³y
siê w Zespole Szkó³ im. Tadeusza
Kociuszki. Wród goci byli pose³
Magdalena Kochan, wojewoda Robert Krupowicz, kurator owiaty
Maciej Kopeæ, wicekurator Katarzyna Koszewska, starosta ³obeski
Antoni Gutkowski, burmistrz £obza
Ryszard Sola.
Wojewoda odznaczy³ Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi pani¹ Monikê
Lech ze Specjalnego Orodka
Szkolno-Wychowawczego w winoujciu.
Medalami Komisji Edukacji
Narodowej zostali odznaczeni nauczyciele z powiatu gryfickiego;
otrzymali je: Henryk Mruk z Gimnazjum Publicznego w Trzebiatowie, Zdzis³aw Partyka z Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych z P³otów, Dariusz Smal z Gimnazjum

Publicznego w Trzebiatowie.
Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty otrzymali:
Dariusz Drelich z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Gryficach,
Wies³awa Krych z Przedszkola Publicznego w Trzebiatowie i Wanda
Szuka³a  B³achuta z Zespo³u Szkó³
Sportowych w Rewalu.
Mówi¹c o powo³aniu w pracy
nauczycieli wojewoda powiedzia³: Bardzo proszê o wiarê w sens tej
misji, bo jak nie ma wiary, to nie ma
w tej pracy serca, a bez serca jest
rutyna. Pracujecie pañstwo dla
Rzeczpospolitej. - powiedzia³ wojewoda. Wszyscy w³odarze ¿yczyli
nauczycielom wszystkiego najlepszego w codziennej trudnej pracy w
szkole.
KAR

Miejska Biblioteka Publiczna w
Gryficach serdecznie zaprasza
wszystkich chêtnych na Spotkanie
Historyczne, które odbêdzie siê 27
padziernika (sobota) 2007 r., z cyklu spotkañ historycznych na temat
Wielkich Polaków XX wieku.
W programie:
Godz. 16:00 powitanie zgromadzonych goci.
1. Wprowadzenie w sytuacjê i
atmosferê Roku Wielkich Polaków
- 115 rocznicy urodzin trzech genera³ów wojska polskiego na Zachodzie: gen. Anders, gen. Maczek,
gen. Sosabowski.
2. Relacja radiowa gen. Maczka
ze zdobycia Bredy.
3. Czêæ artystyczna

- piosenka Pancerni ch³opcy?
s³. i muz. Konarski.
- przedstawienie s³owno-muzyczne; gen. Maczek odbiera ho³d
od niemieckiego dowódcy twierdzy
Wilhelshafen oraz gratulacje od
marsza³ka Montgomery dla gen.
Maczka - w wykonaniu uczniów z
Gimnazjum Nr 2 w Gryficach.
- projekcja filmu historycznego
o sukcesach Dywizji Gen. Maczka.
4. Wyk³ad historyczny:
- Gen. Maczek i jego Brygada
Kawalerii Zmotoryzowanej - do
wrzenia 1939 r. - mgr Jerzy Sowa
- Polskie Si³y Zbrojne na Zachodzie - Jan Sowa, uczeñ XIII L.O. w
Szczecinie, laureat olimpiad historycznych Dzieje Orê¿a Polskiego?.

Wystawa w Muzeum Galerii Brama

Dariusz Smal z Gimnazjum w Trzebiatowie

Dariusz Drelich z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Gryficach

Wies³awa Krych (pierwsza z lewej) z Przedszkola Publicznego w Trzebiatowie

Jak zmienia³ siê
nasz Orze³ Bia³y

10 padziernika br. w Bramie
zosta³a otwarta wystawa zbiorów
odznak i medali wojskowych z kolekcji pana Jerzego D¹browskiego. Zebranych
goci przywita³a pani Krystyna Radom z GDK, o
zbiorach i kolekcjonerze
s³ów kilka powiedzia³a
kustosz Halina Pokorska.
Na spotkaniu obecny by³
burmistrz Andrzej Szczygie³, który nie kry³ zaskoczenia iloci¹ eksponatów.
Poza odznakami i medalami mo¿na obejrzeæ mundury, czapki z Iraku i Afganistanu i inne ciekawostki
z tamtych terenów. Muzeum galeria brama zaprasza m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych, gimnazjów i
ponadgimnazjalnych chocia¿by po to, by zobaczyæ
jak graficznie zmienia³ siê

nasz Orze³ Bia³y. Wystawa czynna
do koñca listopada. Przyjd na
dobr¹ lekcjê naszej historii.
x
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Droga nr 110 otwarta

Droga wojewódzka nr 110,
odcinek Gryfice 
Cerkwica, o ³¹cznej
d³ugoci 11,45 km zosta³a
oficjalnie otwarta 12
padziernika br.

Zwyczajowego i jednoczenie
przedwyborczego przeciêcia wstêgi
dokonali: wicestarosta Konstanty
Tomasz Owiêcimski, dyrektor PKS
Zygmunt Dziewguæ oraz marsza³ek
województwa Norbert Obrycki.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 - I etap, by³a wspó³finansowana z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Wartoæ projektu: 15.919.990 z³. Dofinansowanie
z ERDF 11.939.992,50 z³. Wykonawca robót budowlanych STRABAG Sp.zoo.

Sygna³y czytelników

Realizacja przebudowy drogi
stworzy³a sprzyjaj¹ce warunki
rozwojowi gospodarczemu i spo³ecznemu poprzez zwiêkszenie
atrakcyjnoci inwestycyjnej terenu, usprawnienie dostêpnoci komunikacyjnej, poprawê bezpieczeñstwa ruchu, zmniejszenie
kosztu eksploatacji pojazdów, poprawê estetyki krajobrazu. Przebudowa usprawni po³¹czenie komunikacyjne pasa nadmorskiego,
zarówno z aglomeracj¹ szcze-

ciñsk¹, jak i porednio z obszarami centralnej i zachodniej Polski.
Jako ciekawostkê podajemy, ¿e na
godzinê przed oficjalnym otwarciem, drogê przejecha³ samochód,
z którego rur¹ ze sprê¿onym powietrzem usuwano z powierzchni
drogi stoj¹c¹ na niej deszczówkê.
Takie zabiegi co tam z minionych
lat przypominaj¹. Ale droga jest i
to jet wa¿ne, ¿e teraz pogotowie z
pacjentem mo¿e spokojnie przejechaæ do szpitala.
x

mieci na zapleczu

G³os czytelnika zawsze
cenny, tym bardziej, jeli
dotyczy ochrony rodowiska. Jeden z nich zwróci³
nam uwagê, ¿e wiêcej czasu
powiêcamy np. deptakowi
przy ul. ks. Stanis³awa Ruta,
ni¿ obrze¿om miasta. Wskaza³ te¿ miejsce, które powinnimy zobaczyæ. Bylimy.
Na zapleczu nowej piekarni, powsta³ej na o. 30-lecia, jest wysypisko rozkruszonego betonu, pojemnik na jak¹ zaprawê murarsk¹ i
wiadro. Wiêksze kawa³ki betonu
wykorzystano do zejcia ze zbocza
do znajduj¹cych siê poni¿ej gara¿y.
Zejcie jest bardzo niebezpieczne, i
ten kto je wykona³ powinien mieæ
tego wiadomoæ. Droga na skróty
nie zawsze prowadzi do celu, ta
mo¿e zaprowadziæ do szpitala, ale
to tylko nasza refleksja.
Id¹c dalej trafiamy na wysypisko pot³uczonych p³ytek glazury. Co
ciekawe, te p³ytki trzeba by³o przynieæ w wiadrach czy w czym in-

nym, a przecie¿ na brak kontenerów
i pojemników na odpadki na o. 30lecia nikt nie powinien narzekaæ.
Jest ich wystarczaj¹ca iloæ. Problem z wywózk¹ gruzu te¿ mo¿na
sprawnie za³atwiæ w ZGK. Mimo to,

lepiej wynieæ, wysypaæ i niech siê
inni martwi¹, sprz¹taj¹. £atwo z
w³asnego podwórka mieci wyrzuciæ, trudniej pomyleæ, ¿e szkodzi
siê sobie. Szkoda te¿, ¿e trudno jest
wandali z³apaæ na tzw. gor¹cym
uczynku. Kary i imienna notka w
prasie mog³yby wiele za³atwiæ, a tak
mo¿emy tylko zjawisko zasygnalizowaæ. x
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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

INNE

£obez

Dy¿ury w redakcji; Gryfice, ul. Wa³owa 8/7

£obez

Poniedzia³ki i wtorki w godz 13.00 - 15.00

n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.
n Sprzedam mieszkanie w £obzie.
Tel. 500 800 700.
n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.
n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.

Gryfice

n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe dwupokojowe w Gryficach w
centrum miasta 86 mkw. Cena 220
tys z³. Tel. 501 141 136 lub 091 384
33 19 po godzinie 18.
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.

Region

n Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokoje wraz z kuchni¹ i
³azienk¹ o ogólnej powierzchni 46
mkw. (+ poddasze do remontu) oraz
dzia³kê o obszarze 727 mkw. w Dorowie, województwo zachodniopomorskie. Cena 50 tys. z³. Tel. 880
143 121.

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

MOTORYZACJA

£obez
n Sprzedam MITSUBISHI COLT
1991 na czêci. Tel 698 676 984.

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.

n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Krzewy ¿ywop³otowe - ligustr,
dereñ, tawua, forsycja, pigwowiec.
£obez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395.
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.

PRACA

£obez

n Zatrudniê fryzjera damskiego lub
damsko-mêskiego, mile widziane
dowiadczenie, zapewniamy profesjonalne szkolenia. Tel. 600 494
903 po 18.
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.

(wejcie od strony muru obronnego)

NIERUCHOMOCI

£obez
n Poszukuje do wynajêcia lokalu
handlowego w Wêgorzynie. Tel 667
111 449.
n Sprzedam barak 20 mkw. stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.
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.
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

Drawsko Pom.
n Wezmê w dzier¿awê dom lub
gospodarstwo z mo¿liwoci¹ odkupienia - Drawsko lub okolicê. Tel.
501 126 109.

Region

US£UGI

£obez

n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

Gryfice

n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
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

Region

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

n Sprzedam dom w Karnicach nowy do zamieszkania, 200 mkw.
na dzia³ce o pow 600 mkw., 5 pokojów, kuchnia, 2 ³azienki. Tel. 0 667
677 798.

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

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

Reklama w
Gazecie
Gryfickiej
Tel./fax 091
3973730

n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl
n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 mkw., pow.
dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.
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V Otwarte Szachowe Licealiada  Szkolna
Liga Lekkoatletyczna
Mistrzostwa
Powiatu Gryfickiego

W niedzielê 14 padziernika w
Szkole Podstawowej nr 3 zakoñczy³y
siê czterodniowe Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gryfickiego w szachach. Po zaciêtej i wyrównanej walce, o w³os wygra³ Krystian Jacek ze
Szczecina, wyprzedzaj¹c gryficzanina - Krzysztofa Jêdruszka i Piotra
Krawczyka z Nowogardu.
Wyniki. open: 1. Jacek, Krystian
(Solny Zieleniewo) 2. Jêdruszek,
Krzysztof (UKS SZACH Gryfice) 3.
Krawczyk, Piotr (Nowogard) 4. Twarogiel, Tadeusz (Wolin) 5. Taberski,
Pawe³ (LZS Nowogard) 6. Turczyñski,
Marian (P³oty) 7. Baranowski, Przemys³aw (UKS SZACH Gryfice) 8. Brzozowski, Arkadiusz (UKS SZACH
Gryfice) 9. £ukasiewicz, Przemys³aw
(Ko³czewo)10. Jacek, Roksana (Szczeciñskie Stowarzyszenie Szachowe) 11.
£aszewski, B³a¿ej (UKS SZACH
Gryfice) 12. Kwocz, Wojciech (UKS
SZACH Gryfice) 13. Walukiewicz,
Cezary (Mechanik Stargard) 14.
Mrozewicz, Ryszard (Magok winoujcie) 15. Kresta, Wojciech (UKS
SZACH Gryfice) 16. Jêdrzejko, Jacek (Rewal) 17. Tymrakiewicz, Jan
(Magok winoujcie) 18. Kupryk,
Zbigniew (Gryfice) 19. Musio³, Micha³
(widwin) 20. Wasylów, Jerzy (Trzebiatów) 21. Maruszczak, Joanna
(Szczeciñskie Stowarzyszenie Szachowe) 22. Puszkarek, Kamil (UKS
SZACH Gryfice) 23. Karwowski,
Kacper (UKS SZACH Gryfice) 24.
Strêk, Jaros³aw (Dre¿ewo) 25. Smal,
Tobiasz (UKS SZACH Gryfice) 26.
Kaznowski, Arkadiusz (Mechanik
Stargard) 27. Dorosz, Mieczys³aw
(Miêdzyzdroje) 28. Procek, Sylwester
(Karnice) 29. Górak, Gawe³ (Mechanik Stargard) 30. Makarewicz, Zdzis³aw (UKS SZACH Gryfice) 31. Bylica, Katarzyna (Ko³obrzeg) 32. W¹cior, Maciej (Solny ) Zieleniewo 33.
Kumiñski, Wiktor (Dre¿ewo) 34. Win-

nicki, Mariusz (Pa³ac M³odzie¿y
Szczecin) 35. Kawecki, Janusz (LZS
Nowogard) 36. Przybylska, Agata
(UKS SZACH Gryfice) 37. Bylica,
Rados³aw (GENS Ko³obrzeg) 38.
Karwowski, Adam (UKS SZACH
Gryfice) 39. Walukiewicz, Dominika
(Mechanik Stargard) 40. Hoffmann,
Damian (Biblioteka Gryfice) 41. Maruszczak, Maciej (Szczeciñskie Stowarzyszenie Szachowe) 42. migielski,
Wojtek (Karnice) 43. Brzeziñski, Marcin (Biblioteka Gryfice) 44. Turek, Tomasz (Biblioteka Gryfice) 45. Jaskulski, Przemys³aw (Biblioteka Gryfice)
46. Albert, Adrian (Mechanik Stargard).
juniorzy do lat 12: 1. Karwowski,
Kacper 2. Smal, Tobiasz 3. Kaznowski,
Arkadiusz 4. W¹cior, Maciej 5. Kumiñski, Wiktor 6. Winnicki, Mariusz 7.
Bylica, Rados³aw 8. Hoffmann, Damian 9. Maruszczak, Maciej 10. migielski, Wojtek 11. Brzeziñski, Marcin
12. Turek, Tomasz 14. Albert, Adrian
(Mechanik Stargard).
juniorzy do lat 16: 1. Jacek, Krystian 2. Brzozowski, Arkadiusz 3.
£aszewski, B³a¿ej 4. Kwocz, Wojciech
5. Kresta, Wojciech 6. Puszkarek, Kamil 7. Górak, Gawe³ 8. Jaskulski, Przemys³aw.
juniorka do lat 12: 1. Jacek, Roksana 2. Maruszczak, Joanna 3. Bylica,
Katarzyna 4. Walukiewicz, Dominika
juniorka do lat 16: 1. Agata Przybylska
senior pow. 60. lat: 1. Twarogiel,
Tadeusz 2. Mrozewicz, Ryszard 3. Dorosz, Mieczys³aw
Kazimierz £aszewski
P.S. Organizatorzy turnieju dziêkuj¹ Starostwu Powiatowemu za dofinansowanie zawodów oraz dyrekcji i
pracownikom Szko³y Podstawowej nr 3
w Gryficach za udostêpnienie pomieszczeñ.

Na tartanowym stadionie w Rewalu odby³a siê powiatowa Licealiada szkó³ ponadgimnazjalnych w lekkiej
atletyce. W zawodach uczestniczy³y zespo³y dziewcz¹t i ch³opców z P³otów, Trzebiatowa i Gryfic. W poszczególnych konkurencjach najlepsze wyniki osi¹gali:
100 m
I m - 13,89 Guster Anna
LO Gryfice
Kubas Krzysztof - 11,26 LO Gryfice
II m - 14,00 Szczepankiewicz Ola ZSP Gryfice
Hoderny Tomasz - 11,87 ZSP Gryfice
III m - 14,15 Pilawka Sylwia
ZSP Gryfice
Strugliñski Marcin - 11,98 LO Gryfice
400 m
I m - 1.16,42 Markiewicz Sylwia ZSP Gryfice
Przybysz £ukasz
- 54,00 LO Gryfice
II m - 1.16,92 Ositek Patrycja
ZSP Gryfice
Szypulski Krzysztof - 55,81 ZSP Gryfice
III m - 1.17,20 Okrój Anna
ZSP P³oty
Wysocki Hubert
- 56,65 LO Gryfice
800 m/1500 m
I m - 2,26,82 Ostrowska Ma³gorzata ZSP P³oty
B³a¿ejewski Dawid - 4.43,72 LO Gryfice
II m - 2.40,64 B¹tkiewicz Joanna
LO Gryfice Balonis Maciej
- 4.55,66 LO Gryfice
III m - 2.59,58 Bia³ek Ma³gorzata
ZSP Gryfice Bogdaniec Adrian - 4.59,92 ZSP Gryfice
Skok w dal
I m - 4,04 m Szawdenis Ewa
LO Gryfice
Krzemiñski Bartosz - 5,75 m LO Gryfice
II m - 4,04 m Momot Marta
ZSP P³oty
Kacynel Mariusz - 5,41 m ZSP Trzebiatów
III m - 3,90 m Bryl Justyna
ZSP Gryfice
wierczek Tomasz - 5,40 m ZSP Trzebiatów
Pchniêcie kul¹
I m - 8,75 m Jasik Anna
ZSP P³oty
Pakulniewicz S³awomir - 12,25 LO Gryfice
II m - 7,95 m Drewiecka Natalia ZSP Gryfice
Dejnakowski Wojciech - 11,75 LO Gryfice
III m - 7,70 m Paszkowska Katarzyna ZSP Gryfice Mazurek Micha³
- 11,40 LO Gryfice
4 x 100 m
I m - 57,97 LO Gryfice
I m - LO Gryfice
/ Guster, Pilawka, Szawdenis, Butkiewicz /
/ Kubas, Krzemiñski, Strugliñski, Przybysz /
II m - 59,37 ZSP P³oty
II m - ZSP P³oty
/Orilwicz, Motela, D¹browska, Ostrowska /
/ Moderny, Szurgot, P³a¿alski, Wysoczañski /
III m - 59,87 ZSP Gryfice
III m - ZSP Gryfice
/ Bryl, Pilawka, Winiewska, Szczepankiewicz / / Szwak, Kokoszka, Markowski Rosochacki /
W klasyfikacji dru¿ynowej wród dziewcz¹t zwyciê¿y³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gryficach opiekun Artur Lech
 973 pkt, przed ZSP Gryfice op. Barbara Grzelak 942 pkt, ZSP P³oty op. Magdalena Oleszkiewicz  772 pkt i ZSP
Trzebiatów op. Tomasz Bogdañski  352 pkt.
W klasyfikacji dru¿ynowej ch³opców wygra³o równie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gryficach 1210 pkt opiekun
Janusz Przybysz, przed ZSP Gryfice 1037 pkt op. Melnik, ZSP P³oty 839 pkt op. Tomasz Olejnik i ZSP Trzebiatów 549
pkt op. Tomasz Bogdañski.
Zwyciêskie zespo³y dziewcz¹t i ch³opców z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gryficach reprezentowaæ bêd¹ powiat
gryficki na fina³ach wojewódzkich.
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Dziennik m³odej Litwinki (cz. 5)

Helena Pluplin-Stejblis
15 marzec
Tego dnia dowiedzielimy siê,
¿e zmar³a jedna zgwa³cona kobieta. Rosjanie gwa³cili j¹, kiedy ju¿
nie ¿y³a. Jeden siad³ na jej g³owie
i gra³ na harmonijce. Ja bêd¹c 19letni¹ dziewczyn¹ strasznie to
prze¿ywa³am. Stalin pozwoli³
czerwonoarmistom robiæ, co bêd¹
tylko chcieli, kiedy wejd¹ na niemieck¹ ziemiê i oni robili co chcieli. Strzelali do najpiêkniejszych
obrazów, rozbijali najpiêkniejsze
rzeczy które spotkali w bogatych
maj¹tkach. Pili wódkê z pod³óg,
któr¹ znaleli w jakiej gorzelni.
Mój tata nabra³ tej brudnej wódki z
pod³ogi, ¿eby wykupiæ konia od
Ruskich, bo oni odbierali wszystkim konie. My, dziewczyny, siedzia³ymy na wozach pod ró¿nymi
pakunkami. Póniej dowiedzia³ymy siê o tych kobietach, które by³y
gwa³cone i poumiera³y. Ludzie ich
zaraz zakopali, aby ró¿ne choroby
siê nie rozesz³y. Ruscy byli zara¿eni syfilisem i wszêdzie t¹ chorobê
zostawiali. Pozna³am tylko jedn¹
Niemkê, która powiedzia³a, ¿e j¹
zarazili Ruscy syfilisem. Ona tak siê
na nich zemci³a, ¿e nie odgania³a
ich od siebie, tylko pozwoli³a im siê
gwa³ciæ, ¿eby ich jak najwiêcej zaraziæ. (Ja po wszelkich biedach w
1947-1949 uczy³am siê w Bia³ymstoku na akuszerkê, gdzie spotykalimy siê w szpitalach z ludmi zara¿onymi syfilisem) powiem jeszcze,
¿e 10-letni¹ Niemkê napad³o du¿o
Rosjan. Krwawi³a, zwariowa³a,
wlaz³a do stogu s³omy i matka jej nie
mog³a z tej s³omy wyci¹gn¹æ, co siê
z ni¹ dalej sta³o, nie wiemy. Nam
kazali przypi¹æ litewskie ma³e flagi
i my liczylimy siê jako ich towarzysze. Kazali nam jechaæ do rodzinnej
Litwy, ale wiedzielimy co nas tam
czeka i odk³adalimy ten powrót.
Mama mówi³a, ¿e mo¿e jeszcze
odbij¹ tych Rosjan.
20 marzec
Kto wie, gdzie ¿ycie mnie zaniesie. Mo¿e zginê jak bezdomny
pies gdzie po drodze, a mo¿e wrócê do Litwy.
27 marzec
Dzisiaj by³a bardzo niespokojna noc. By³o bardzo du¿o wojska i
oni ci¹gle przychodzili do nas, ale

my dziewczyny, zd¹¿y³ymy jeszcze wejæ na strych i zaci¹gn¹æ tam
drabinê. Strachu mia³ymy du¿o.
29 marzec
Przyjecha³ do nas taki znachor.
To by³ zakonnik ze ¯mudzi, przebrany za zwyk³ego cz³owieka.
Umia³ wró¿yæ z kart. On te¿, nas
dziewczyny, broni³ od Rosjan tylko tak robi³, ¿e nasze ch³opy tego
nie zrozumieli. On by³ z koleg¹ i
mia³ zamiar wracaæ na Litwê, jako
zakonnik broniæ naszej wiary. On
naprawdê mówi³ kazania jak z ambony, choæ nie wiedzia³am, ¿e jest
zakonnikiem. S³uchalimy go z
otwartymi z wra¿enia ustami. Pamiêtam ¿e by³ bardzo odwa¿ny.
Jego g³os brzmia³ tak twardo, tak
przekonuj¹co, ¿e w naszej ma³ej
kuchence nasze ch³opy cicho go
s³uchali. Po prostu ich oczarowa³.
Trochê póniej dowiedzielimy
siê, ¿e on jest zakonnikiem i biegalimy, ¿eby udzieli³ nam b³ogos³awieñstwa. Pamiêtam, bieg³ymy z mam¹ przez pole, przez rów
do niego, ale niestety, wiêcej ju¿
go nie zobaczylimy. Czy dotar³
do Litwy, czy po drodze jeszcze
du¿o ludziom da³ nadziejê ¿e to siê
skoñczy, to bezprawie, ¿e Bóg
zwyciê¿y, a nie Stalin.
5 kwiecieñ
Ja z Birut¹ posz³ymy do lasu i
by³ymy tam d³ugo, a u nas w
domu zrobi³ siê skandal. Przyjechali towarzysze i kazali wynosiæ
siê z domu. Antoni bieg³ nas szukaæ, a my ba³ymy siê wracaæ, bo
ju¿ widzia³ymy, ¿e jest samochód. Kiedy wróci³ymy, krzyczeli na nas, bo Rosjanie chcieli ju¿
Antoniego zastrzeliæ, myleli, ¿e
on ucieka do lasu. Jako im wyt³umaczy³, ¿e szed³ zawo³aæ dziewczyny, a oni chcieli te¿ iæ do lasu.
Co by to by³o? Ale Bóg jest z nami
i on broni nas od tych strasznych
rzeczy.
6 kwiecieñ
Przystanêlimy przy du¿ym
gospodarstwie. Szosa daleko, niedaleko du¿o drzew i lasek. Dobrze
nam tu, bo jest jakie chore dziecko na tyfus i jego rodzice maj¹ od
lekarza zawiadczenie, dlatego
Rosjanie nie chc¹ siê tu zatrzymywaæ. Przyjechali i dzisiaj, ale wyjechali, bo by³a czerwonymi literami napisana tablica Zdies bolit
tyfus. Dziecko by³o ju¿ zdrowe,
ale my tê tablicê trzymalimy d³ugo, bo nas broni³a od ruskich. By³
tam du¿y piec zrobiony przy oborze w lekkiej starej szopie, na którym my piêæ dziewcz¹t ca³e lato
skurczone przesiedzia³ymy. Tam
pieklimy chleb i by³a zrobiona

kuchenka, gdzie w kotle gotowano bieliznê i pocielowe rzeczy.
Dom mieszkalny by³ du¿y i czysty,
ale tam mieszkali jeszcze Niemcy,
Stary cz³owiek i jego dwie córki.
Musielimy siê chowaæ u nich jak
przychodzili Ruskie i pytali czy s¹
mergajki, a Niemiec móg³ powiedzieæ, ¿e s¹, a¿ piêæ. Gdy jego
jedna córka schowa³a siê bo ba³a
siê ruskich, to druga kiedy ju¿
by³a zara¿ona weneryczn¹ chorob¹ specjalnie ruskich prowokowa³a, aby z ni¹ wspó³¿yli chyba
dlatego, aby ich wiêksz¹ iloæ zaraziæ. Litwini, trzymali wartê
przy bramach, a kiedy zobaczyli
¿e ruskie id¹ czy jad¹, dawali nam
dziewczynom znaæ. Wtedy my
jak kózki skaka³ymy przez ogieñ
w tej ma³ej kuchni (by³a tam taka
dziura) dalej za ten chlebowy
piec na niski poddaszek szopy.
Tam tylko na siedz¹co mo¿na
by³o przebywaæ. Bardzo ciemno
tam nie by³o, bo dach szopy nie
by³ szczelny i my jeszcze no¿em
zrobi³ymy szpary w deskach.
Modli³ymy siê, ¿eby tylko jak
najprêdzej Rosjanie wyszli z podwórka.
7 kwiecieñ
Rano przyszli Rosjanie i zabrali nam oba konie. W naszej kryjówce nie sta³o siê nic z³ego.
Chcia³am tylko, ¿eby jak najprêdzej to siê skoñczy³o.
8 kwiecieñ
Dzisiaj d³ugo piewa³ymy kocielne pieni, a potem w sadzie i
inne pieni zaczê³ymy piewaæ.
Pod wieczór przyjechali Rosjanie,
my ze strachu prêdko skaka³ymy
do naszej kryjówki. Tam deski siê
³ami¹, rêce siê trzês¹, ledwo mo¿na wytrzymaæ.
21 kwiecieñ
Bóg nas broni. Dzisiaj cudem
zd¹¿y³ymy schowaæ siê do naszej
kryjówki. A Rosjanie przyszli do
tej kuchni. By³a tam ciocia, która
powiedzia³a, ¿e to ona bieg³a z
ogródka do kuchni. Rosjanie popatrzyli i uwierzyli. Pokrêcili g³owami, wiêcej nikogo nie ma, ogieñ
w kuchni siê pali, garnki stoj¹. Ta
nasza dziura na piecu zas³oniêta
zadymion¹ firank¹ usz³o ich to
uwadze. Ciocia wci¹¿ im mówi³a
¿e to tylko ona bieg³a z ogródka.
Uwierzyli, poszli sobie, a my
wszystko s³yszelimy i ze strachu
ma³o nie umar³ymy. Pada³ deszcz
i nasz wartownik nie móg³ staæ
przy bramie i za póno nas
ostrzeg³, ¿e id¹ Rosjanie. Takie to
nasze ¿ycie. Kiedy i kto nas uratuje? Wszystko wygl¹da tak daleko.

23 kwiecieñ
Dzisiaj ca³y dzieñ jestemy w
kryjówce. Przyszed³ komisarz Polak, a my ju¿ by³ymy w kryjówce,
nas nie widzia³, to tylko mê¿czyznom kaza³ iæ do roboty.
24 kwiecieñ
Jestem chora. Podczas obiadu
us³ysza³am gniewny g³os Rosjanina i p³acz kobiety. Wieje wiatr i nie
mog³am zrozumieæ s³ów, serce zaczê³o mi mocno biæ. Janek przyniós³ obiad i opowiada³, ¿e by³o
czterech ruskich bandytów. Strzelali i grozili, wywrócili wóz Naroszewiczom i zabrali im s³oninê. Z
naszego wozu zabrali ca³e miêso i
jeszcze jakie inne rzeczy. Tak bêdzie jeszcze nie raz, jeli wojna siê
nie skoñczy.
25 kwiecieñ
Jestemy w naszej kryjówce na
strychu. Takie smutne wiêzienie,
bo s³oñce wieci tylko przez ma³¹
szparê.
26 kwiecieñ
Powietrze w kryjówce takie
mierdz¹ce. Boli g³owa, jestem
jak pó³martwa. Dni id¹ bez jakiego sensu. Zaczê³am siê uczyæ
wierszy, ale ciemno i bol¹ oczy.
27 kwiecieñ
Dzisiaj posz³ymy do kryjówki
z samego rana. Rosjanie przyszli
po obiedzie na wiêto 1 maja. Ciekawe, jaki bêdzie maj dla nas. Tak
chcemy pobiegaæ po sadzie, oddychaæ wie¿ym powietrzem. Ale
có¿, to nie dla nas.
28 kwiecieñ
Ca³y dzieñ w kryjówce, a na
dworze w sadzie co za piêknoæ.
¯eby tak pójæ i oddychaæ, i
wszystko zabraæ ze sob¹. Wojna
nie pozwala nam podziwiaæ wiosnê. Tak bym chcia³a wyca³owaæ
ka¿dy zieloniutki listek i poczuæ w
sercu ¿e jestem, ¿e ¿yjê. Bo¿e,
pozwól nam wychodziæ z ukrycia i
podziwiaæ piêkne majowe kwiaty.
2 maj
Wczoraj ca³¹ noc Rosjanie chodzili po naszym gospodarstwie i
szukali Niemki. Nie wiadomo, gdzie
ona siê schowa³a. Nie znaleli.
4 maj
Jak smutno, nasza m³odoæ w
ciemnej kryjówce. W sadzie ju¿
kwitn¹ winie, ale my ich nie widzimy. Dzisiaj ca³y dzieñ ani na
chwilê nie wychodzi³ymy z kryjówki, bo mama by³a w domu, a
ona bardzo siê boi, ¿eby nas co
strasznego nie spotka³o od Ruskich.
(cdn)
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PODEJRZANY O KRADZIE¯

(GRYFICE) 10.10.2007 r. w Gryficach zatrzymano Adama O., lat 19,
mieszkañca Gryfic, podejrzanego o dokonanie kradzie¿y samochodu osobowego marki VW na terenie Niemiec.

POTR¥CI£ NIETRZEWEGO

(GÓRZYCA) 13.10.2007 r. w Górzycy kieruj¹cy samochodem marki
BMW Rafa³ B., mieszkaniec powiatu gryfickiego potr¹ci³ nieprawid³owo
id¹cego praw¹ stron¹ nietrzewego Grzegorza H., który dozna³ z³amania
nogi i ogólnych pot³uczeñ.

ZGIN¥£
W WYPADKU

(LUBIESZEWO) 13.10.2007 r.
na trasie Lubieszewo  Rotnowo
Rafa³ S., lat 26, mieszkaniec Gryfic
kieruj¹c samochodem marki Renault
wymusi³ pierwszeñstwo wyje¿d¿aj¹c z drogi podporz¹dkowanej bez-

porednio przed prawid³owo jad¹cy
samochód marki BMW kierowany
przez Paw³a B. doprowadzaj¹c do
zderzenia. W wyniku zderzenia kieruj¹cy samochodem Renault po
przewiezieniu do szpitala zmar³.

Droga do gara¿ów
domaga siê naprawy
Drogi jak wiemy mamy ró¿ne,
ale skandalem jest droga dojazdowa do gara¿y na osiedlu 30- lecia
od strony parku.
Wy¿³obiona przez sp³ywaj¹ce
wody opadowe, choæ widaæ, ¿e posiadacze samochodów we w³asnym
zakresie próbuj¹ j¹ naprawiæ.

Wszystko na nic. Deszcz rozmywa i
zmywa, to co naprawi¹. Szkoda samochodów, tanio nie kosztuj¹. Byæ
mo¿e problem z parkingami na osiedlu wi¹¿e siê z t¹ drog¹. Bo ³atwiej
samochód zostawiæ po chmurk¹, ni¿
telepaæ siê tak¹ droga z gara¿u i
do gara¿u. x
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09.10.2007r.
Godz. 3:23 Wilczkowo Gm. Gryfice. 
po¿ar sadzy w przewodzie kominowym. W
skutek zapalenia siê sadzy w nieszczelnym
przewodzie kominowym nadpaleniu uleg³y
belki w pobli¿u komina. W dzia³aniach
udzia³ bra³ zastêp PSP Gryfice.
Godz.07:10 Trasa Gryfice Zielin 
wypadek samochodowy.
Samochód Bus Ford Transit ci¹gn¹cy
przyczepê na której znajdowa³a siê drabina
dekarska wyje¿d¿aj¹c z ³uku drogi kierowca straci³ panowanie nad pojazdem i przewróci³ siê na bok Dwie osoby poszkodowane. Dzia³ania stra¿y polega³o na wydostaniu osób przysypanych rzeczami znajduj¹cymi siê wewn¹trz pojazdu, od³¹czeniu
akumulatora. ,uprz¹tniêciu oraz zneutralizowania wycieku rozlanych p³ynów eksploatacyjnych z drogi. W prowadzonych
dzia³aniach bra³y udzia³ dwa zastêpy z PSP
Gryfice.
10.10.2007r.
Godz. 12:09 Trzebiatów ul. Daszyñskiego  po¿ar samochodu marki Polonez.
Po¿ar komory silnika ugaszono przy
u¿yciu ganic. Spaleniu uleg³ osprzêt silnika, oraz przód samochodu. W dzia³aniach
bra³a udzia³ OSP Trzebiatów.
11.10.2007r.
Godz. 14:30 Pobierowo ul. Szczeciñska
 pêkniête drzewo nad chodnikiem. Dzia³ania stra¿y polega³y na usuniêci drzewa za
pomoc¹ pi³ do drzewa. w dzia³aniach udzia³
bra³ zastêp OSP Pobierowo
12.10.20007r.
Godz. 17:15 K³odkowo Gm. Trzebiatów - Pomoc w wyci¹gniêciu karetki pogotowia - Dzia³anie SP polega³o na wyci¹gniê-

ciu karetki pogotowia ratunkowego z grz¹skiej drogi która przewozi³a osobê chor¹ do
gryfickiego szpitala. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
13.10.2007r
Godz.19:51 Trasa Górzyca - Gryfice
pomoc policji w zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia po potr¹ceniu. W zabezpieczeniu
bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice.
Godz. 22:59 Stawno Gm. Gryfice wypadek samochodowy.
Samochód osobowy Renault Clio wyje¿d¿aj¹c z drogi podporz¹dkowane zderzy³
siê z samochodem BMW. Jedna osoba poszkodowana - kierowca samochodu Renault
Clio. Dzia³anie stra¿y polega³o na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydostaniu zakleszczonego kierowcy z rozbitego pojazdu
przy u¿yciu specjalistycznego sprzêtu hydraulicznego, pomoc w przetransportowaniu poszkodowanego do karetki pogotowia
ratunkowego, którego przetransportowano
do gryfickiego szpitala od³¹czeniu zasilania
elektrycznego w rozbitych pojazdach,
uprz¹tniêcie drogi z pozosta³oci po wypadkowych, pomoc w za³adunku rozbitych pojazdów na lawete. W akcji ratowniczej bra³y
udzia³ dwa zastêpy z PSP Gryfice.
14.10.2007r.
Godz. 9:12 Gryfice ul. Litewska  samochód osobowy marki Audi A3 w rzece.
Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu czy
nie ma osób poszkodowanych, oraz pomocy
w wyci¹gniêciu pojazdu z wody i za³adowaniu na lawetê. W akcji bra³y udzia³ dwa
zastêpy PSP Gryfice.
Godz.19:52 Trzebusz  po¿ar cierniska. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
Trzebiatów.

Uwaga na oszustów
i naci¹gaczy
Wykorzystuj¹ ³atwowiernoæ
sprzedawców kuponów do³adowuj¹cych telefony komórkowe. Przez
telefon przedstawiaj¹ siê jako
przedstawiciele firmy Kolporter,
serwisanci firmy telekomunikacyjnej, a nawet policjanci. Oferuj¹ usuniêcie fikcyjnej awarii i zlikwidowanie powsta³ego w ten sposób
manka. Nie dajmy siê nabraæ: to
oszuci i naci¹gacze!
Komenda Powiatowa Policji w
Gryficach i inne jednostki Policji w
kraju prowadz¹ postêpowania w
sprawie telefonicznych wy³udzeñ
do³adowañ kont telefonicznych w
sieci operatorów komórkowych, do
których dosz³o w ostatnim okresie.
Sprawcy wykorzystuj¹c ³atwowiernoæ sprzedawców za porednictwem telefonów podawali siê za
przedstawicieli firmy Kolporter i
policjanta twierdz¹c, ¿e w systemie
obs³ugi kart wyst¹pi³o pokane
manko, co nara¿a ich na kilkutysiêczne straty. Aby unikn¹æ proble-

mów polecali drukowanie znacznej
iloci tych kart. Zaniepokojeni
sprzedawcy wydrukowali kupony
znacznej wartoci. Po dokonanych
operacjach mê¿czyni stwierdzili,
¿e usterka zosta³a usuniêta. Potem
kazali wy³¹czyæ urz¹dzenie i zaczekaæ na serwisanta, który na miejscu
je naprawi. Ten jednak nie pojawi³
siê. Policja w tych sprawach prowadzi czynnoci zmierzaj¹ce do ustalenia sprawców. Chcemy przestrzec
mieszkañców powiatu gryfickiego
przed próbami tego typu oszustw. W
przypadku telefonów o podobnej
treci prosimy nie wykonywaæ ¿adnych poleceñ dzwoni¹cego i niezw³oczne informowaæ najbli¿sz¹
jednostkê Policji.
Przypominamy! ¯aden policjant,
serwisant, przedstawiciel firmy czy
w³aciciel terminali do obs³ugi kart
p³atniczych i telefonicznych nie usuwa awarii przez telefon. Je¿eli urz¹dzenie jest zepsute naprawa odbywa
siê na miejscu lub w serwisie.
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