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Jutro wiêto Zmar³ych

Spotkamy siê przy grobach bliskich.
Nie zapomnijmy o tych,
którzy grobów nie maj¹
Pamiêæ o Katyniu ksi¹dza
pra³ata Peszkowskiego
i nas o nich
czytaj str 8-9
HONOROWY OBYWATEL TRZEBIATOWA
 gen. brygady Stanis³aw Na³êcz  Komornicki

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Str. 2
Z drugiej strony

wiêto pamiêci,
która jak p³omyk owietla
nam drogê w ciemnociach
tego wiata

Kazimierz Rynkiewicz
- Dramatyczne dowiadczenia
XX wieku pozostawi³y krwawe
piêtno na psychice, sumieniu i duchowoci wspó³czesnego cz³owieka i ca³ej ludzkoci. Nie tylko bowiem poszczególni ludzie, ale ca³e
spo³ecznoci, a nawet narody zosta³y tragicznie dotkniête znamieniem
ludobójstwa mierci, cierpienia i
przemocy. Taki jest wiat, gdy próbuje ¿yæ bez Boga, wiat naznaczony piêtnem Kaina, które dzi odradza siê w coraz to nowych przera¿aj¹cych aktach terroru.
Jakie s¹ drogi terapii dla wspó³czesnego cz³owieka i ludzkoci?
Przede wszystkim musimy stan¹æ w prawdzie i na nowo odkryæ
sens i wartoæ ludzkiego ¿ycia. Do
g³êbi prze¿ywa³em tê prawdê, gdy
bra³em w d³onie czaszki moich pomordowanych Braci, aby je z najwiêksz¹ czci¹ pob³ogos³awiæ. Codziennie na polu ekshumacji odprawia³em Mszê wiêt¹ za Pomordowanych. Czu³em siê prawdziwie jak
na polu Ezechielowym. Przejêciem
nape³nia³y mnie s³owa liturgii:
Zda³o siê oczom g³upich, ¿e pomarli, zejcie ich poczytano za nieszczêcie i odejcie od nas za unicestwienie, a oni trwaj¹ w pokoju.
Choæ nawet w ludzkim rozumieniu

doznali kani, nadzieja ich pe³na
jest niemiertelnoci (...) Dowiadczy³ ich jak z³oto w tyglu i przyj¹³
jak ca³opaln¹ ofiarê. (Ks. Mdr. 3,
1-6).
Te s³owa wyg³osi³ ksi¹dz pra³at
Zdzis³aw Peszkowski, ocala³y z Katynia, w dniu 7 padziernika 2004
roku na uroczystoci nadania mu
tytu³u Doktora Honoris Causa Papieskiego Wydzia³u Teologicznego
 Bobolanum w Warszawie. Dwa
lata póniej Sejm RP zg³osi³ kandydaturê ks. Peszkowskiego do Pokojowej Nagrody Nobla. Nie przyznano mu jej, chocia¿ powinien dostaæ
j¹ za pokój, który jest nieustannym
stawaniem w prawdzie, pokój, któ-

ry jest pamiêci¹ o wojnie, pamiêci¹
o cz³owieku takim jakim jest, czyli
zdolnym do wszystkiego; do takich
zbrodni, jakie widzia³ ks. Peszkowski i jakich dowiadczylimy jako
naród, ale te¿ do wielkich powiêceñ, jakich przyk³adem jest w³anie
ks. Peszkowski. To osobowoæ na
miarê epoki. Przyk³ad dla m³odych,
szczególnie w tych czasach, gdy
wymiera pokolenie pamiêci. Kto
musi j¹ podejmowaæ i nieæ, nie tylko w Dniu Zmar³ych, nie tylko o
naszych bliskich, ale o cz³owieku 
który jest jaki jest. By nastêpni
mogli stawaæ w prawdzie i na nowo
odkrywaæ sens i wartoæ ludzkiego
¿ycia.
KAR

Zag³ada polskich elit
Akcja AB - Katyñ
Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach serdecznie zaprasza
wszystkich chêtnych na otwarcie wystawy Zag³ada polskich elit Akcja
AB - Katyñ w dniu 5 listopada 2007 r. na godz. 14:00.
Wystawa przygotowana zosta³a przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.
Przedstawia najwiêksze akcje represyjne przeprowadzone równolegle
przez Niemców i Sowietów w Polsce w pierwszych miesi¹cach okupacji.
Ju¿ w trakcie walk we wrzeniu 1939 r. za Wehrmachtem i Armi¹ Czerwon¹ posuwa³y siê specjalne grupy SS i NKWD, które w oparciu o wczeniejsze listy proskrypcyjne dokonywa³y aresztowañ i egzekucji.

ZMAR£ ZDZIS£AW KONURY
28.11.1952 - 12.10.2007

ur.28.11.1952 w Szczecinie. Ukoñczy³ Technikum Mechaniczne w Szczecinie.
1972-77 pracownik elektrowni Dolna Odra, 77-81 Szczeciñskiej Stoczni Remontowej Gryfia.
W 1976 r uczestnik protestu robotniczego w Dolnej Odrze.
W sierpniu 1980 uczestnik strajku w SSR Gryfia.
W NSZZ Solidarnoæ od 1980 roku, cz³onek Komisji Zak³adowej.
13 grudnia 1981 wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Strajkowego w SSR Gryfia. Internowany 5 maja 1982 roku, osadzony w ZK w Wierzchowie Pomorskim i Strzebielinku, zwolniony 23 grudnia 1982.
W latach 83-87 dzia³acz podziemia, drukarz Tygodnika Wojennego i Tygodnika Mazowsze, kolporter wydawnictw
niezale¿nych i prasy podziemnej.
1983-87 pomys³odawca i za³o¿yciel niezale¿nego miesiêcznika Obraz; kilkadziesi¹t razy zatrzymywany i przes³uchiwany przez SB.
Pracowa³ dorywczo, próbowa³ prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Aresztowany 21 kwietnia 1984 osadzony
w A w Nowogardzie, zwolniony na mocy amnestii w lipcu 1984.
W latach 87-88 w Stanach Zjednoczonych. 89-90 prowadzi³ w³asn¹ firmê, w latach 90-tych czêsto zmienia³ pracê,
zatrudniaj¹c siê dorywczo.
Od 2000 bezrobotny.*
Zmar³ 12 padziernika 2007 w Stanach Zjednoczonych.
/*Za: Droga do niepodleg³oci  Solidarnoæ 1980-2005, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa 2005/
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Orodek Wczasowy
Jantar w Rewalu

informuje,
¿e basen kryty
czynny jest
od godziny 15.00
do 20.00
w ka¿dy weekend.
Orodek Wczasowy
Jantar w Rewalu

poszukuje
pracownika
do recepcji

ze znajomoci¹
jêzyka
niemieckiego.

Bli¿sze informacje pod numerem
telefonu 091 38 442 61.
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Nietrzewa za kierwonic¹, bez prawa jazdy...

Wioz³a 6 osób i wyl¹dowa³a na drzewie
Trzy dni temu w powiecie
gryfickim samochód
prowadzony przez 31-letni¹
kobietê na ³uku drogi nie
dostosowa³ prêdkoci do
panuj¹cych warunków
drogowych i uderzy³ w
przydro¿ne drzewo.
Kieruj¹ca nie mia³a prawa
jazdy, wraca³a z dyskoteki
ze znajomymi.
Prowadzi³a pojazd
w stanie nietrzewoci.
W samochodzie by³o 6 osób!
W niedzielê oko³o godz. 2:55 na
drodze Wyszobór-Modlimowo kie-

ruj¹ca samochodem osobowym
marki Audi 80 na ³uku drogi nie
dostosowa³a prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych, zjecha³a na pobocze uderzaj¹c w przydro¿ne drzewo. Wraca³a ze znajomymi z dyskoteki.
W trakcie ustalania to¿samoci
wszystkich osób jad¹cych samochodem policjanci stwierdzili, ¿e
kierowca to 31-letnia Monika S.,
która nie posiada uprawnieñ do kierowania, czyli prawa jazdy. Natomiast samochód, którym kierowa³a
zarejestrowany jest na jej mê¿a.
Pozostali pasa¿erowie to osoby w
wieku od 20 do 33 lat. Wszystkie
osoby zosta³y poddane badaniu na
zawartoæ alkoholu w wydychanym
powietrzu. Wynik badania potwier-

dzi³ fakt spo¿ywania przez nie alkoholu.
Do Szpitala w Gryficach przewieziono kieruj¹c¹, która dozna³a
ogólnych pot³uczeñ cia³a oraz
dwóch pasa¿erów z których jeden
ma z³aman¹ nogê oraz liczne z³amania palców stopy. Pozosta³ym pasa¿erom na szczêcie nic siê nie sta³o.
Sprawê prowadzi KPP w Gryficach.
Jak widaæ dla tych m³odych ludzi tragiczny wypadek jaki mia³
miejsce na pocz¹tku padziernika
br. na tej samej drodze z udzia³em
nietrzewych nie by³ ¿adnym
ostrze¿eniem i niczego ich nie nauczy³. Szkoda, ¿e niektórym brakuje wyobrani i nie zdaj¹ sobie sprawy z tego co robi¹!
(kp)
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Str. 4
Sprostowanie
Sprostowanie do artyku³u o
zmianie taryfy op³at za przejazdy autobusami miejskimi.
Jest: uprawnienia do korzystania
z biletów ulgowych 50% kobiety w
wieku powy¿ej 50 lat i mê¿czyzn
powy¿ej 65 lat powinno byæ: do ulgi
50% uprawnienia maj¹ kobiety, które przekroczy³y 60 rok ¿ycia i mê¿czyni po ukoñczeniu 65 roku ¿ycia.
Za pomy³kê przepraszamy

INFORMACJE
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Dom przy ulicy
Trzyg³owskiej
Na placu budowy przy ulicy
Trzyg³owskiej, powstaje 24 rodzinny budynek mieszkalny. Prace trwaj¹ niezale¿nie od pogody.
W chwili obecnej pnie siê do
góry trzecie piêtro, póniej zostan¹
po³o¿one stropy, wiêzba dachowa i
dach. Jeli mrozy nie bêd¹ przeszkod¹, budowa domu mo¿e byæ
ukoñczona w lutym. Wa¿ne, ¿e maj¹
na bie¿¹co potrzebne materia³y. W
najbli¿szej przysz³oci oczekiwany
jest przywóz okien, po zamontowaniu których zostan¹ rozpoczête prace wewn¹trz budynku.
Jak siê dowiedzielimy - uci¹¿liwoci¹ s¹ jednak chuligañskie wybryki m³odzie¿ówki, a w³aciwie smarkaczy z pobliskich domów. Nie doæ,
¿e niszcz¹ u³o¿one pustaki, to potrafi¹
rzucaæ kamieniami w cz³owieka, który jest zatrudniony na stanowisku
stró¿a. Proby ani groby nie odnosz¹
¿adnego efektu. Smarkacze doskonale wiedz¹, w którym momencie szkode wyrz¹dziæ i uciec nie nara¿aj¹c siê

na interwencje policji. Co na to rodzice?Nic! Maj¹ grzeczne dzieci! Inwestorem 24 rodzinnego budynku jest

Gryfickie TBS.sp. z.o.o., wykonawc¹
jest zak³ad ogólnobudowlanym  Korzeniowscy.
x

Wakat u starosty i... Rady Powiatu?
Zgodnie z zawo³aniem starosty
gryfickiego Kazimierza Sacia - Staæ
nas na swojego pos³a, mamy swojego pos³a. Wiadomo, ¿e zosta³ nim
wicestarosta Konstanty Tomasz
Owiêcimski. Gratulujemy i ¿yczymy spokojnej pracy w sejmie na
rzecz wszystkich, tzn. Polski.
Faktem ju¿ jest, ¿e z dniem 5 listopada br. bêdzie wakat na fotelu wicestarosty w Gryficach. W Kurierze
z dnia 26 padziernika br. czytamy w
artykule pt. Wolny fotel wypowiedzi starosty Kazimierza Sacia: - Bêdzie mi zale¿a³o na tym, by nowy
starosta nie by³ z politycznego nadania... Nie ma obligatoryjnego termi-

nu wyboru wicestarosty. Równoczenie dobrze mogê zaproponowaæ
kandydata Radzie Powiatu na listopadowej sesji, jak i po Nowym
Roku.
Wszystko jasne. Starosta musi
co wymyli. A my proponujemy na
brakuj¹ce stanowisko powo³aæ
pierwszego Przyjaciela Powiatu,
tego, co to w tym roku starostê obdarowa³ pierwszym i w dodatku z³otym
gryfem, a od 5 listopada bardzo potrzebuj¹cego wsparcia, ka¿dego
wsparcia, ¿yczliwej duszy. A starosta
pewnie tak¹ dusz¹ jest, no wiêc telefon, mo¿e dwa, niech przyjedzie.
Stanowisko wicestarosty to dobre
stanowisko, pewnie sobie poradzi.
Jeli nie on, to mo¿e ten, co to podwaliny powiatu zak³ada³, a dzi nawet na sesje powiatu nie przyje¿d¿a,
choæ radnym z wyboru mieszkañców
jest. Pensja wicestarosta wy¿sza ni¿
dieta radnego, to mo¿e wyrazi zgodê

i zastêpc¹ Kazimierza Sacia zostanie. Jest jeszcze jeden, by³y wice, ten
to na pewno rolê wicestarosty zna, bo
ju¿ nim by³. Dzi marnuje swoje talenta na jakim dyrektorskim sto³ku,
a jest, jak mniemam, bezpartyjny.
Wybór du¿y, szukaæ nie trzeba. Mam
nadziejê, ¿e to nie g³os starosty w tym
rozdaniu bêdzie wa¿ny. ¯e wreszcie
monopol na tak zwane s³uszne decyzje starosty Rada Powiatu prze³amie
i powo³a cz³owieka m¹drego, któremu na sercu bêdzie le¿a³ rozwój powiatu. Kogo, kto bêdzie realizowa³
projekty pracy wicestarosty Konstantego Tomasza Owiêcimskiego,
wzbogacaj¹c je swoj¹ rzeteln¹ prac¹,
i nowymi pomys³ami przy wspó³pracy z Rad¹ Powiatu. Starosta mo¿e
sobie proponowaæ, co chce i kogo
chce, ale to Rada Powiatu decyduje
o wyborze. Tak mylê. Prawdê poznamy w bli¿ej nieokrelonej przysz³oci.
Wyborca z Trzebiatowa

gazeta gryficka 31.10.2007 r.

TRZEBIATÓW
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KANCLERZ ORDERU WOJENNEGO VIRTUTTI MILITARI

HONOROWY OBYWATEL TRZEBIATOWA
 gen. brygady Stanis³aw Na³êcz  Komornicki
(TRZEBIATÓW) Tutejsza Rada
Miejska na ostatniej sesji
nada³a tytu³ Honorowego
Obywatela miasta.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Trzebiatowie S³awomir Pawlak w
serdecznych s³owach powita³ przyby³ych na XII sesjê Rady Miejskiej w
dniu 25 padziernika br.: gen. brygady Stanis³awa Na³êcz  Komornickiego, gen. Andrzeja Malinowskiego
 dowódcê 13 Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina, p³k. Ryszarda Litwickiego  cz³onka Kapitu³y Honorowego Obywatela Trzebiatowa, pastora Udo Voglera  cz³onka kapitu³y,
w³adze zaprzyjanionej gminy Brwinów, pos³a elekta Konstantego Tomasza Owiêcimskiego, w³adze gminy
P³oty oraz wszystkich zgromadzonych na sali. Nastêpnie burmistrz
Trzebiatowa S³awomir Ruszkowski
przedstawi³ ¿yciorys pretendenta do
tytu³u Honorowego Obywatela Trzebiatowa.
- Szanowni pañstwo w sierpniu br.
wp³yn¹³ do mnie wniosek z zebrania
oficerów z 36 Brygady Zmechanizowanej Legii Akademickiej w Trzebiatowie z prob¹ o nadanie tytu³u
Honorowego Obywatela dla genera³a
brygady Stanis³awa Na³êcz  Komornickiego. Kapitu³a, która zebra³a sie
na pocz¹tku pazdziernika ten wniosek przyjê³a jednog³onie. Ja pozwolê sobie przeczytaæ wniosek oficerów
naszej brygady, bo on wiele mówi.
Pan genera³ jest obecnie kanclerzem
Orderu Wojennego Virtutti Militari i
by³ym ¿o³nierzem 36 Pu³ku Piechoty
Legii Akademickiej od chwili przyjêcia tradycji 36 Pu³ków Piechoty Legii
Akademickiej przez jednostkê wojskow¹ stacjonuj¹c¹ w Trzebiatowie
tj. od 1992 roku czynnie uczestniczy
w ¿yciu trzebiatowskich ¿o³nierzy,
wspiera nieustannie nasze wspólne
dzia³anie i zaszczyca swoj¹ obecnoci¹, podczas uroczystoci patriotyczno  wojskowych. Podczas najwy¿szej rangi uroczystoci pañstwowych na mundurze pana genera³a,
obok najwy¿szych odznaczeñ pañstwowych i wojskowych, zawsze
mo¿na dostrzec trzebiatowski herb i

odznakê brygady. Jest niestrudzonym
orêdownikiem pozostawienia jednostki wojskowej w Trzebiatowie.
Blisko wspó³pracuje z w³adzami miasta Trzebiatów. Uwa¿amy, ¿e gen.
Stanis³aw Na³êcz  Komornicki za reprezentowanie i wspieranie naszych
wspólnych celów przed najwy¿szymi
w³adzami pañstwowymi jest godny
byæ Honorowym Obywatelem Trzebiatowa, a przyznany tytu³ bêdzie zaszczytem nie tylko dla genera³a, ale
bior¹c pod uwagê jego ¿yciorys, bêdzie tak¿e zaszczytem dla naszego
miasta.
Tyle wniosek.
Skrót ¿yciorysu sylwetki gen.
Stanis³awa Na³êcz  Komornickiego.
Urodzony w 1924 roku w Warszawie,
jako harcerz, cz³onek Szarych Szeregów, bra³ udzia³ w obronie Warszawy
we wrzeniu 1929 roku. W trakcie
okupacji walczy³ w podziemiu i jako
¿o³nierz Zwi¹zku Walki Zbrojnej AK
koñczy te¿ w czasie okupacji szko³ê
podoficersk¹ oraz szereg szkoleñ i
kursów wojskowych. W czasie Powstania Warszawskiego ju¿ jako podchor¹¿y jest dowódc¹ plutonu. Walczy do koñca powstania, dwukrotnie
ranny. Za walki w okr¹¿eniu na Starym Miecie i os³onê odwrotu kana³ami, obronê barykady na Foksal zostaje odznaczony orderem wojennym
Virtutti Militari i dwukrotnie Krzy¿em Walecznym. W czasie powstania
dwukrotnie przeprawia³ siê przez
Wis³ê. Raz skontaktowa³ siê z oddzia³ami gen. Berlinga i powróci³ z jego
kompani¹. Drugi raz po upadku powstania, po przeprawieniu siê przez
Wis³ê zosta³ aresztowany przez
NKWD jako ¿o³nierz AK. Z aresztu
uciek³ i staje siê ¿o³nierzem I pu³ku
Piechoty Dywizji Kociuszkowskiej.
Jako dowódca kompani modzierzy
uczestniczy w prze³amaniu Wa³u Pomorskiego, w szturmie w Ko³obrzegu, gdzie zostaje po raz kolejny ranny. Uczestniczy tak¿e w operacji berliñskiej. Po wojnie koñczy kurs oficerów sztabów jednostek, studiuje historiê na Uniwersytecie Warszawskim, koñczy Akademiê Sztabu Generalnego. Pracuje w biurze historycznym w sztabie generalnym i nastêpnie w Instytucie Historycznym.
Jest nie tylko ¿o³nierzem, naukow-

cem, publicyst¹ i pisarzem. Usuniêty
z wojska za dzia³alnoci publicystyczn¹ i wydawnicz¹ na temat AK.
W roku 1993 zostaje powo³any przez
prezydenta Reczpospolitej Polskiej
Lecha Wa³êse na Kanclerza Orderu
Wojennego Virtutti Militari. Pe³ni tê
funkcjê ju¿ trzeci¹ kadencjê.
To prawda, co napisali panowie
oficerowie w swoim wniosku, to dla
nas zaszczyt wrêczyæ Honorowe
Obywatelstwo Trzebiatowa panu genera³owi. Proszê o uszanowanie postanowienia kapitu³y i podjêcie
uchwa³y w sprawie nadania tytu³u
Honorowego Obywatela Trzebiatowa panu genera³owi Stnis³awowi
Na³êcz  Komornickiemu. - powiedzia³ burmistrz Ruszkowski.
Rada Miejska podjê³a uchwa³ê
jednog³onie.
- Jestem bardzo wzruszony tym
zaszczytem, jaki dzisiaj mnie spotka³

i nie tylko dlatego, ¿e pokocha³em to
miasto, ale dlatego, ¿e pañstwo jednog³onie przyjêli tê uchwa³ê. To dla mnie
tym wiêkszy zaszczyt. Rozumiem, ¿e
sta³o siê to za spraw¹ wojska, ¿e sta³o
siê to za spraw¹ wojny, ¿e sta³o siê to za
spraw¹ bardzo skomplikowanych sytuacji politycznych i naszych w³asnych
prze¿yæ, które le¿¹ u podstaw dnia dzisiejszego. Ale jest to równie¿ z tradycjami, polskimi tradycjami wojskowymi i rozumiem, ¿e to mia³o równie¿
wp³yw na decyzjê pañstwa. Od dawna
jednostki wojskowe i miejscowoci, w
których one stacjonowa³y, stanowi³y
miejsca, w których ludnoæ cywilna kocha³a wojsko, a wojsko kocha³o to miasto, w którym przysz³o im stacjonowaæ.
Dziêkujê za zaszczyt jaki dzi mnie
spotka³, za zaszczyt bycia Honorowym
Obywatelem Trzebiatowa  powiedzia³ gen. Brygady Stanis³aw Na³êcz Komornicki.
(r)
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Po³owinki klasy III A
W dniu 19 padziernika 2007 r.
odby³y siê Po³owinki klasy III A
Technikum Ekonomicznego w ZSP
im. Czes³awa Mi³osza w Gryficach.
Uczniowie wraz z opiekunami bawili siê doskonale, co zosta³o
uwiecznione na zdjêciach, jakie
publikujemy.
Dodatkowe powody do wiêtowania mia³a uczennica tej klasy 
Ania Modrzejewska, która tego
dnia odebra³a Stypendium Starosty
Gryfickiego za wyniki w nauce.
Uzyska³a najwy¿sz¹ redni¹ w powiecie gryfickim - 5,37. Gratulujemy szkole i rodzicom tak zdolnej
córki.
Red.

Ania Modrzejewska
z kole¿ankami
na Po³owinkach.

K³usuj¹ ryby

W okresie padziernik  grudzieñ
obowi¹zuje okres ochronny dla ³ososi. Pomimo bezwzglêdnego zakazu
po³owów, Policja gryficka corocznie
ujawnia wiele przypadków oraz prób
po³owów tej smacznej ryby na rzece
Redze i jej dop³ywach.
- W celu udaremnienia tego nielegalnego procederu, prowadzimy ró¿nego rodzaju dzia³ania  mówi Komendant Powiatowy Policji w Gryficach podinsp. Andrzej Spaczyñski.
Ich efektem by³o miêdzy innymi zatrzymanie w dniu 24 padziernika w

godzinach nocnych 2 mieszkañców
jednej ze wsi gminy Brojce Marka Z.,
lat 27 i Zbigniewa G., lat 43, którzy
sk³usowali oko³o 10 kg ³ososia.
- K³usownictwo jest przestêpstwem zagro¿onym kar¹ grzywny,
ograniczeniem wolnoci lub pozbawieniem wolnoci do lat 2, które bêdziemy bezwzglêdnie zwalczaæ  zapowiedzia³ komendant Spaczyñski.
Kilka dni póniej zatrzymany zosta³ trzeci sprawca, 42-letni Andrzej
G., równie¿ mieszkañca jednej ze wsi
gminy Brojce.
(r)

Dzieñ Seniora w Prusinowie

Jest taki dzieñ w kalendarzu zwany
Dniem Seniora. Seniorów mamy obok
siebie i zwykle nie pamiêtamy, ¿e to ich
wiêto. Zapominamy o ¿yczeniach, czekoladkach, kwiatach i ¿yczliwym umiechu kierowanym do seniora spotkanego
na ulicy. Dzieñ seniora jeszcze nie ma tej
rangi co Dzieñ Babci, a szkoda. Dlatego
cieszy inicjatywa so³tys Prusinowa Marii Szafrañskiej i Rady So³eckiej w sk³ad
której wchodz¹: zastêpca so³tysa Bogus³awa Fedorczuk, Mieczys³awa Major,
Karolina Szabelna, Ewelina Dworek,
Zenon Skrocki, Juzef Dworek, Ryszard
Czerwiec oraz Zdzis³aw Jopek, którzy
wspólnie przygotowali spotkanie przy
kawie i pysznych ciastach dla swoich
seniorów dnia 27 padziernika br. w
wiejskiej wietlicy.
W dziejach Prusinowa to pierwsze
takie spotkanie, miejmy nadziejê, ¿e
bêd¹ nastêpne. Poni¿ej s³owa powitania
skierowane przez so³tys Mariê Szafrañsk¹ do seniorów i zaproszonych
goci.
- Witam serdecznie wszystkich w
imieniu Rady So³eckiej, dziêki której
zorganizowano te skromne spotkanie.
Witam przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Gryficach Stanis³awa B³ysza i
chór Viola z jego dyrektorem Edwardem Wojciechowskim. Szczególnie
serdecznie witam naszych seniorów.
Dzisiaj wiem, ¿e posiadacie du¿y baga¿

dowiadczeñ i wiedzy ¿yciowej. Jestecie korzeniami naszej spo³ecznoci,
dlatego chcia³abym wam podziêkowaæ
w imieniu m³odzie¿y, Rady So³eckiej i
swoim za to, ¿e jestecie z nami.
Kilka dni temu przyjechali tu pracownicy, wykopali rów przy naszym
stawku i dokopali siê do betonowego
ruroci¹gu, nie p³ynê³a w nim woda, nie
wiedzieli po co tam jest. Poprosi³am
naszego seniora Józefa Dworka, który
przyszed³ i wyt³umaczy³, sk¹d p³ynê³a
woda, gdzie jest studzienka, jakie mia³a
zadanie i w którym miejscu przechodz¹
dreny. S³uchaj¹c co mówi, pomyla³am,
¿e pan Józef to ¿ywa mapa naszej miejscowoci, bez planów i map geodezyjnych wyjani³ wszystko. Dlatego jeszcze raz dziêkujê wam za to, ¿e jestecie
z nami w Prusinowie.
Chcê tak¿e podziêkowaæ nieobecnemu na tym spotkaniu panu Andrzejowi Leniowskiemu, który by³ wieloletnim dyrektorem naszego gospodarstwa. Jest to cz³owiek, który na ka¿dym
skrawku naszej Ziemi Prusinowskiej
sw¹ cz¹stkê zostawi³. Mieszka tu z nami
od 30 lat i zawsze mo¿emy na niego
liczyæ. Dziêkujemy burmistrzowi Gryfic Andrzejowi Szczyg³owi za pomoc w
zainstalowaniu w naszej wietlicy centralnego ogrzewania. £ukaszowi Kubickiemu i Danielowi Szabelnemu za
pomalownie wszystkich pomieszczeñ

w wietlicy. Ryszardowi Kapeluszowi prezesowi PEC i jego pracownikom za
sprawne pod³¹czenie centralnego
ogrzewania. Pragnê tak¿e podziêkowaæ
Krzysiowi Mandesowi, który nigdy nie
odmówi³ nam pomocy.
Ze s³ów pani Marii Szafrñskiej
wynika, ¿e mo¿na wspó³pracowaæ dla
dobra wspólnego i mamy nadziejê, ¿e
seniorzy w Prusinowie do³¹cz¹ do grupy ludzi dobrej woli. ¯e w przysz³oci

powiedz¹ z kim i kiedy chcieliby spotykaæ siê w wietlicy. ¯e w koñcu za³o¿¹ w
niej klub seniora. Dodamy jeszcze, ¿e na
spotkaniu z oczu wszystkich obecnych
pop³ynê³y ³zy wzruszenia, kiedy wspólnie odpiewano 100 lat nestorowi panu
Stanis³awowi Skalikowi, który od Rady
So³eckiej otrzyma³ prezent. Na zakoñczenie jeszcze jedno podziêkowanie, a to
ju¿ pani El¿biecie Kwiatkowskiej, prowadz¹cej hurtownie Gryf Impex.
x
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- Skoro by³ nieobecny to nic nie widzia³, nie s³ysza³
- twierdzi radny Jan Symczyk

Radny Symczyk odpowiada
na zarzuty
Na XII sesji Rady Powiatu Gryfickiego III Kadencji d. 24 padziernika
2007 r. radny Jan Symczyk w wolnych
wnioskach przeczyta³ swoje owiadczenie dotycz¹ce artyku³u zamieszczonego w Panoramie Gryfickiej Nr 19 z
dn. 6 padziernika 2007 r. pt. Knajackie maniery radnego. Na wyran¹
probê radnego publikujemy to owiadczenie.
***
Trzebiatów, dnia 22.10.2007 r.
Pani Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Gryfickiego.
Owiadczenie w sprawie artyku³u
Knajackie maniery radnego opublikowanego w gazecie bezp³atnej Panorama Nr 19 z dnia 6.10.2007 r.
Niniejszym owiadczam, i¿ artyku³
jak i treci w nim zawarte s¹ niezgodne
z prawd¹ i ca³kowicie wymylone przez
chor¹ wyobraniê redaktora naczelnego tej gazety niejakiego Wies³awa Wojciecha Schmidta.
Otó¿ u¿yte w tytule s³owo o znaczeniu knajactwo nijak nie pasuje do mojej
osobowoci. Wed³ug internetowej poradni jêzykowej: Knajactwo to zachowanie charakterystyczne dla ludzi z
marginesu spo³ecznego, to krzykliwe
g³oszenie jaki pogl¹dów, zw³aszcza
politycznych lub wznios³ych hase³ pozbawionych treci. Tak wiêc nie jestem
cz³owiekiem z marginesu, nie g³oszê
pogl¹dów zw³aszcza politycznych, a
ju¿ na pewno hase³ pozbawionych treci. Gdyby nie pojemniki na odpady,
które ustawiono moim zdaniem bez
konsultacji mieszkañców w nieodpowiednim miejscu, pod 100 letnim drzewem, sprawy by nie by³o, a redaktor nie
móg³by wykorzystaæ swoich niecnych
pobudek osobistych. W spotkaniu, które odby³o siê dnia 19 wrzenia 2007 r.
pod drzewem, oprócz mnie i so³tys
uczestniczyli: pracownik Urzêdu Miejskiego w Trzebiatowie oraz radny Rady
Gminy, lecz nie by³o wród uczestników redaktora. A skoro by³ nieobecny
to nic nie widzia³, nie s³ysza³ i nie zna³
treci naszych rozmów oraz s³ów jakich
u¿ywa³em, a podaj¹c w artykule fakty
nieprawdziwe, jest k³amc¹. Moim zda-

niem Panorama, sponsorowana przez
nasze samorz¹dy w powiecie, gazeta jak czytamy wszystkich mieszkañców
powiatu - winna byæ gazet¹ publikuj¹c¹
fakty i zdarzenia rzetelne i prawdziwe,
a nie gazet¹ ma³o znacz¹c¹, brukow¹,
nie g³osz¹c¹ prawdy obiektywnej.
Redaktor gazety zgodnie z etyk¹
dziennikarsk¹, winien byæ sprawiedliwym obserwatorem zdarzeñ czy uzyskanych informacji, bez okazywania
osobistego z³oliwego zaanga¿owania
w stosunku do tej czy innej osoby. Gdyby w gazecie na probê so³tys lub probê Rady So³eckiej zosta³ opublikowany
list lub pismo, których treci redaktor
nie mo¿e zmieniæ usprawiedliwia³oby
jego zachowanie, natomiast brednie
jego w³asnego autorstwa nie wiadcz¹
najlepiej o nim, a tym samym o sponsorowanej przez nas gazecie.
Redaktor pisze czy jest to sprawa
dla gazety (...) oraz oczekuje, ¿e Stra¿
Miejska ukarze radnego (...). Z treci
tych kilku s³ów widaæ wyranie jak bardzo jest zaanga¿owany, aby mnie oczerniæ, splamiæ moje dobre imiê, ukaraæ
chocia¿by - jak pisze - symbolicznym
mandatem. W zwi¹zku z powy¿szym
owiadczeniem i wykonywaniem mandatu radnego zgodnie z art. 21 ust. 3
ustawy o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 tekst
jednolity) proszê o podjêcie ochrony
prawnej przez pani¹ przewodnicz¹c¹
Rady.
Radny, Przewodnicz¹cy Komisji
Ochrony rodowiska Powiatu Gryfickiego
Jan Symczyk
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M³oda Polska nie bierze

Kto wemie... te pieni¹dze
W starostwie wymylono now¹
akcjê antynarkotykow¹ pt. M³oda
Polska nie bierze. Na jej koszty z³o¿y³y siê pieni¹dze z poszczególnych
gmin (na podstawie zawartych porozumieñ z powiatem), które wp³aci³y je
do bud¿etu Powiatu. Wysz³a kwota 50
tys. z³. Poszczególne gminy wp³aci³y
nastêpuj¹ce kwoty: Gmina Gryfice 15.000 z³; Gmina P³oty - 10.000 z³;
Gmina Trzebiatów - 15.000 z³; Gmina
Brojce - 5.000 z³; Gmina Karnice 5.000 z³.
Z tytu³u pozyskanych rodków od
sponsorów na realizacjê tego programu
wp³ynê³o 14.800 z³. £¹cznie to daje
64.800 z³.
Z tej sumy przeznaczono 35 tys. z³
dla Komendy Powiatowej Policji na
realizacjê programu, z przeznaczeniem
na dzia³alnoæ profilaktyczn¹ jak równie¿ na utworzenie Punktu reagowania
i grupy realizacyjnej do zwalczania
przestêpczoci narkotykowej w Komendzie Policji w Gryficach.
Zwiêkszono bud¿et na promocjê
jednostek samorz¹du terytorialnego o
kwotê 38.680 z³, z przeznaczeniem na
realizacjê programu ,,M³oda Polska nie
bierze. Na akcjê pójdzie wiêc 73.680
z³ (35+38.680). Wygl¹da na to, ¿e Powiat do³o¿y do akcji nieca³e 10 tys. z³.
Nie wiem, czy 35 tys. z³ dla Policji
to du¿o czy ma³o, ale pozosta³e prawie

40 tys. z³ na tak¹ akcjê do wydania w
starostwie to du¿e pieni¹dze. Sama akcyjnoæ budzi w¹tpliwoci co do osi¹ganych w ten sposób efektów. Liczy siê
praca u podstaw, organiczna, codzienna
z dzieæmi i m³odzie¿¹. Co w tej sprawie
mo¿e starostwo? Niewiele, bo co mo¿e
urz¹d zrobiæ z narkomani¹  czyli nadal
kto tam myli kategoriami propagandy. Ciekawe wiêc, na co pójdzie ta
znaczna suma? Mówi¹c krótko  kto na
tym zarobi, bo przecie¿ na co te pieni¹dze trzeba wydaæ. A czy ju¿ rozliczono
poprzedni¹  M³oda Polska nie pije?
Ile ta akcja kosztowa³a i jakie przynios³a efekty? I kto na niej zarobi³? Jak
zapyta³ mnie pewien m³odzieniec  kto
siê napi³ za m³odych?
Je¿eli kto bêdzie twierdzi³, ¿e zrobi plakaty o narkomanii, to dla wyobra¿enia sobie wielkoci tej sumy podam
tylko, ¿e za 40 tys. z³ mo¿na wydrukowaæ oko³o 80 tys. plakatów. Co jeszcze
starostwo mo¿e zrobiæ w tej sprawie,
czego by nie zrobi³y gminy, maj¹ce
swoje komisje antyalkoholowe, które
da³y tyle pieniêdzy Powiatowi? Normalnie powinny te pieni¹dze przeznaczyæ na zajêcia pozalekcyjne, ¿eby
dzieci nie w³óczy³y wieczorami i nie
æpa³y. Ale widocznie wola³yprzepuciæ te pieni¹dze przez bud¿et Powiatu. Nienormalne? A co tu jest normalne?
KAR
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Pamiêæ o Katyniu

23.08.1918 - 8.10.2007
Ksi¹dz Profesor Zdzis³aw Jastrzêbiec
Peszkowski urodzi³ siê w roku 1918 w Sanoku.
Syn Zygmunta i Marii z Kudelskich. Gimnazjum i liceum ukoñczy³ w miecie rodzinnym.
Tam jako Sodalis Marianus zwi¹za³ siê na
zawsze z Matk¹ Bo¿¹. Tam fez wst¹pi³ do harcerstwa. Po maturze podj¹³ studia i s³u¿bê w
Szkole Podchor¹¿ych Kawalerii w Grudzi¹dzu. Bra³ udzia³ w kampanii Wrzeniowej II
wojny wiatowej jako podchor¹¿y kawalerii.
Wiêzieñ Kozielska, moc¹ Opatrznoci Bo¿ej
ocalony od mierci w Katyniu. Oficer I Pu³ku
U³anów Krechowieckich w Korpusie Armii
Polskiej. Przeszed³ szlak wojenny przez Rosjê, Iran, Palestynê, Irak, Egipt, Indie, Syriê, Liban, Italiê i Angliê.
Po drugiej wojnie wiatowej studiowa³ w
Oxfordzie, póniej w Polskim Seminarium w
Orchard Lake, na Uniwersytecie Wisconsin,
University of Detroit i Polskim Uniwersytecie
na Obczynie. Uzyska³ stopieñ doktora filozofii i magistra teologii.
W 1954 wywiêcony na kap³ana. By³ to
Rok Maryjny. Ten fakt zdecydowa³ o kszta³cie
ca³ej jego drogi kap³añskiej. Od tego roku profesor teologii pastoralnej i literatury jêzyka
polskiego w Seminarium wiêtego Cyryla i
Metodego oraz St. Marys College. Odby³ wiele podró¿y zagranicznych, uczestniczy³ czynnie w wielu miêdzynarodowych zjazdach teologicznych i naukowych. Cz³onek wielu organizacji naukowych i spo³ecznych. W roku 1966
zosta³ prezesem Polish American Historical
Association. Duszpasterz m³odzie¿y i licznych
grup polonijnych. Podczas pierwszej podró¿y
do Polski w 1957 roku, spotka³ siê ze s³ug¹
Bo¿ym Stefanem kardyna³em Wyszyñskim.
Spotkanie to sta³o siê pocz¹tkiem wielkiej
przyjani.
Opublikowa³ ponad 100 pozycji z zakresu
teologii historii Polski literatury, filozofii. Autor
podrêczników do nauki jêzyka polskiego i kultury, podrêczników wychowawczych, dydaktycznych, a tak¿e modlitewników i antologii.
Jemu zawdziêczamy wiele ksi¹¿ek o Ojcu
wiêtym Janie Pawle II oraz publikacji papieskich przemówieñ, a tak¿e wydanie drukiem w
Ameryce pierwszej biografii kardyna³a Stefana Wyszyñskiego - ksi¹¿ki zakazanej przez
re¿im i ciganej przez celników na granicy
kraju. Staraniem Ksiêdza Peszkowskiego
wysz³o wiele ksi¹¿ek Prymasa Tysi¹clecia.
Jemu zawdziêczamy tak¿e umieszczane
w wiêkszoci kocio³ów w Polsce w 1973r.
kopie Milenijnego Aktu Oddania Polski w niewolê Maryi za wolnoæ Kocio³a w Ojczynie i
w wiecie, wydan¹ drukiem w Kanadzie i z³o¿on¹ w darze kardyna³owi Stefanowi Wyszyñskiemu, który pragn¹³, aby to wielkie zawierzenie Maryi przeniknê³o do wiadomoci Polaków.
Naczelny kapelan Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego poza granicami Kraju, harcmistrz,
wychowawca, wizytator wychowania m³odzie¿y w Indiach, autor licznych materia³ów dotycz¹cych wychowania harcerskiego, kapelan
Federacji Rodzin Katyñskich.
Od 1970 pra³at domowy Jego wi¹tobliwoci. Kap³an mi³uj¹cy Boga, Koció³ i Polskê.
Nigdy nie zapomnia³ o swoich obozowych Braciach zamordowanych w Katyniu. Niestrudzony obroñca ich czci i pamiêci, orêdownik sprawy Katyñskiej w Polsce i na wiecie.
Pe³ni³ funkcjê kapelana Rodzin Katyñskich i Pomordowanych na Wschodzie. By³
równie¿ kapelanem Chorych Polonii i naczelnym kapelanem Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. Oprócz tego pe³ni³
funkcjê Prezesa Fundacji Golgota Wschodu.
W 2006 roku Sejm RP nominowa³ go do
pokojowej nagrody Nobla.

Ksi¹dz pra³at Zdzis³aw Peszkowski
by³ kapelanem Rodzin Katyñskich.
Bra³ udzia³ w kampanii wrzeniowej
1939 roku, by³ wiêniem Kozielska,
¿o³nierzem Armii Polskiej gen. W³adys³awa Andersa. Jak sam mówi³: - cudem
ocala³em od rozstrzelania w Katyniu.
W dniu 20 padziernika br. w Klubie Nauczyciela w £obzie odby³o siê
spotkanie z cyklu Okruchy Pamiêci  Tym razem wspominano zmar³ego 8 padziernika ksiêdza Zdzis³awa
Peszkowskiego. Czes³aw Szawiel
przedstawi³ osobê ksiêdza i podzieli³
siê wspomnieniami z wielu spotkañ i
rozmów z jeñcem z Kozielska - Zdzis³awem Peszkowskim. Bêd¹c w Warszawie i stoj¹c zawsze przed otwartymi
drzwiami s³ysza³ wejd przyjacielu 
witaj druhu.
Zbrodnia katyñska przez wiele lat
by³a nieznana polskiemu spo³eczeñstwu, ale tylko pozornie, gdy¿ w domach
rozmawiano, przekazywano dzieciom
prawdziw¹ historiê naszego kraju.
W jaki sposób, od kogo, gdzie i
kiedy dowiedzia³e siê o zbrodni katyñskiej? - na te pytania odpowiadali gocie Klubu Nauczyciela, wskrzeszaj¹c
pamiêæ o pomordowanych w Katyniu.
Tadeusz Korzeniewski: - O mordzie
dokonanym na polskich ¿o³nierzach i
policjantach, dowiedzia³em siê od moich
rodziców, kiedy chodzi³em do szko³y podstawowej. A by³o
to w 1963 roku. Rodzice urodzili siê na
kresach wschodnich II RP. Mama w Leonowiczach, gmina Koz³owszczyzna,
powiat S³onim, województwo nowogródzkie, tato w Uznodzie, powiat
Kleck. Mamy tato - Aleksander Osipowicz, a mój dziadek, ju¿ po dwóch tygodniach od agresji Armii Czerwonej
na Polskê, trafi³ do wiêzienia w Miñsku,
a pozosta³a czêæ rodziny zosta³a wywieziona do Kazachstanu. Tam z powodu braku ¿ywnoci zmar³a moja babcia
Maria w dniu 1.12.1941 r. Dziadek
wróci³ do Polski, ale jego ¿ycie zakoñczy³o siê 28. 06. 1958 r. Mia³em wtedy
ukoñczone 6 lat. Tato zosta³ wywieziony pod koniec 1942 roku na przymusowe roboty do Niemiec. Dlatego te
wszystkie informacje o mordzie w Katyniu, wyjciu Armii Polskiej gen. W³adys³awa Andersa przez Bliski Wschód,
na mocy podpisanego porozumienia
przez gen. Sikorskiego z Rosj¹ Sowieck¹, nie by³y mi obce. Nie wolno
by³o jednak o tym dyskutowaæ. I muszê
jeszcze wspomnieæ o mojej Pani
ucz¹cej nas historii w szkole podstawowej. Serdeczne podziêkowanie Pani
Cecylii Krysztofiak, która w tych trudnych czasach, przekazywa³a nam w
szkole czêæ zakazanych w obiegu
prawdziwych informacji.
Katarzyna Olchowik: - Katyñ - tê
nazwê ca³e ¿ycie kojarz¹c¹ siê z tragicznym wydarzeniem 
po raz pierwszy us³y-

sza³am w dzieciñstwie w domu rodzinnym od ojca. By³y to prawdopodobnie
póne lata 50.
Odk¹d zrozumia³am, co kryje siê za
krótkim s³owem - Katyñ, które by³o jak
has³o wywo³uj¹ce wielkie emocje, nie
mog³am pogodziæ siê z tym i zrozumieæ,
jak trzeba byæ okrutnym cz³owiekiem,
by dopuciæ siê takiego ludobójstwa, a
poza tym obwiniaæ za swoj¹ zbrodniê
kogo innego.
Los ponad czterech tysiêcy oficerów polskich tam pomordowanych,
symbolizuje ogóln¹ tragediê kilkunastu
tysiêcy internowanych w latach 1939 
1940 w ZSRR. Poza Katyniem istnia³
jeszcze Ostaszków i Starobielsk.
2/3 zamordowanych polskich oficerów stanowili oficerowie rezerwy,
wród których by³o wielu przedstawicieli elity intelektualnej Polski miêdzywojennej. Konsekwencj¹ poredni¹
Katynia sta³o siê powik³anie losów kraju, os³abienie pozycji miêdzynarodowej. Zlikwidowano tam ca³¹ kadrê oficersk¹ Wojska Polskiego,  co pozbawi³o nas dowództwa w nastêpnych dzia³aniach wojennych.
Henryk Musia³: Umi³owanie historii
Polski wynios³em z
domu rodzinnego. Moi
rodzice, a póniej ja,
bylimy wychowani w
kulcie Komendanta
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Mama,
W³adys³awa, recytowa³a mi wiersze Konopnickiej, Be³zy oraz opowiada³a o dziejach naszej rodziny. Tato, Józef, siedemnastoletni ch³opak zosta³ 30 marca 1940
roku wywieziony na roboty przymusowe
do III Rzeszy do Zag³êbia Rury, gdzie
ciê¿ko pracowa³ na roli u niemieckiego
bauera ko³o Bochum.
Tam w czerwcu 1943 roku tamtejsze
gazety publikowa³y zdjêcia i opisy wykonane w czasie ekshumacji polskich
oficerów w Katyniu. Wród biogramów
oficerów rezerwy by³o nazwisko lekarza z sanatorium w Busku. Przed wojn¹
Tato pracowa³ tam jako m³odociany
pomocnik kelnera i kucharza. Do restauracji przychodzi³ ten w³anie lekarz
na codzienne posi³ki.

Mimo prób werbunku Józef Musia³
nie wyrazi³ chêci wst¹pienia do niemieckiego wojska jad¹cego na front
wschodni.
Po przyjedzie w 1946 roku do
Polski opowiada³ o Katyniu najbli¿szej
rodzinie, w tym mojej mamie.
Razem ze swoim ojcem, Adamem,
s³ucha w Boninie Radia Wolna Europa,
gdzie du¿o audycji dotyczy³o problemu
katyñskiego.
Jako uczeñ szko³y podstawowej
zna³em opis ludobójstwa w Katyniu z
zastrze¿eniem, ¿e nie mogê z nikim rozmawiaæ na ten temat.
Pierwszymi moimi ksi¹¿kami historycznymi by³y broszurki spod znaku
tygrysa. Natomiast dodatkowo ch³on¹³em opowiadania rodziców, dziadków oraz znajomych o prawdziwej historii Polski, nie tylko dwudziestego
wieku.
Bywa³em w barze Dworcowy
zwanym do³kiem (tam pracowa³
mój tato, Józef), gdzie z otwartymi
ustami s³ucha³em zwierzeñ uczestników drugiej wojny wiatowej. Tato
czêsto mnie stamt¹d przegania³, ale
tak¿e przedstawia³ mi osoby, które
wiadomie zepchniêto na boczny tor
historii. Byli to Andersowcy, Sybiracy, AK-owcy, Berlingowcy, którzy
wród swoich wspomnieñ zahaczyli
niejednokrotnie o temat Katania. Pozna³em tam obroñcê Westerplatte
pana Bronis³awa Stecewicza oraz
ofiary bestialstwa pracowników
Urzêdu Bezpieczeñstwa.
Dziêki nauczycielom historii, Cecylii Krysztofiak oraz nie¿yj¹cemu Józefowi Krausowi i w³asnej dociekliwoci nauczy³em siê czytaæ miêdzy wierszami oraz czytaæ tekst nienapisany.
Na przyk³ad: w encyklopedii II wojny
wiatowej, gdzie by³y opisane miejsca
walki i martyrologii Polaków, nie by³o
o Katyniu (miejsce rzekomej zbrodni
hitlerowskiej) ani s³owa. Czêsto przyjacio³om opowiada³em nie tylko o Katyniu. Z niedowierzaniem s³uchali o defiladzie zwyciêstwa w 1939 roku w
Brzeciu, w której brali udzia³ Rosjanie
i Niemcy.
Czêsto wracaj¹c z obozów wêdrownych lub bêd¹c na wycieczkach w War-
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ksi¹dza pra³ata Peszkowskiego
szawie jecha³em z m³odzie¿¹ na Pow¹zki. Sk³adalimy tam kwiaty przy krzy¿u
w Dolince Katyñskiej. Kiedy po godzinie wracalimy obok Dolinki nie by³o
tam ani jednego kwiatka. S³u¿ba be ,
przepraszam, porz¹dkowa, dzia³a³a
sprawnie. Id¹c s³ucha³em cichych komentarzy m³odzie¿y na ten temat.
Na trasie swoich wêdrówek w cieniu Katania nie spotka³em ksiêdza
Zdzis³awa Peszkowskiego herbu Jastrzêbiec. Ludwik Cwynar:
- O zbrodni katyñskiej
dowiedzia³em siê od
mojej matki, która zawsze z jakim niewybrednym epitetem
mówi³a wszystkim,
¿e rozstrzelañ dokonali Rosjanie (sowieci) i ob³udnie zrzucali winê na
Niemców.
Mama by³a platerówk¹. Wst¹pi³a
do wojska Berlinga, bo by³a zbyt m³oda
(rocznik 1925), ¿eby pójæ do armii
Andersa. Zreszt¹ dyrektor przedsiêbiorstwa leno-tartacznego w Kwitku k/
Irkucka chcia³ polskich zes³añców wykorzystywaæ w swoim zak³adzie (plan
roczny) i nie poinformowa³ ich w porê
o terminach i miejscach zbiórek ochotników do Armii Andersa. Szybko wype³niono limit liczbowy ustalony przez
stronê sowieck¹. To pewnie w tym czasie  przez przedstawicieli rz¹du Sikorskiego  rozesz³a siê wieæ o zbrodni
katyñskiej. Po wyjciu andersowców z
ZSRR nast¹pi³ okres wrogoci wobec
Polaków.
W puste miejsce wesz³a Wanda
Wasilewska ze swoim komunistycznym
Zwi¹zkiem Patriotów Polskich. Nowy
uk³ad ze Stalinem zaowocowa³ kartami
powo³ania. Tak moja niespe³na 18  letnia matka posz³a do wojska w³aciwie
na ochotnika (by³a drobna, niedo¿ywiona i komisja chcia³a j¹ odes³aæ do
domu). Kiedy wojsko Berlinga przeje¿d¿a³o przez Smoleñszczyznê, delegacja ¿o³nierska by³a przekonywana
nad grobami w Katyniu, ¿e zbrodni
dokonano amunicj¹ niemieck¹. Jako
jednak mamy nie przekonali. Mo¿e zamordowanie jej ojca  gajowego, o którym tak biurokratyczna w³adza radziecka nic nie wiedzia³a, utwierdzi³o j¹ w
tym przekonaniu.
Mój ojciec o zbrodni katyñskiej
dowiedzia³ siê w niewoli niemieckiej.
Niejednokrotnie doznawa³ indoktrynacji propagandy faszystowskiej. Nie ufa³
wiêc Niemcom w oskar¿eniach sowietów. Chyba dopiero po 8 maja 1945 na
Zachodzie (Norwegia okupowana,
Niemcy) zosta³ do koñca przekonany.
No i przez wiarê ¿ony
Kazimierz Ziêba
odpowiadaj¹c na pytanie: gdzie, kiedy i w
jakich
okolicznociach dowiedzia³ siê
o zbrodni katyñskiej,
uj¹³ wypowied w formie tekstu poetyckiego, który przeczyta³ zebranym w Klubie
Nauczyciela.

Sybiracy, Sybiracy
To ludzie nie byle, jacy
Kwiat narodu Kresów Wschodnich
Ludzi mi³ych i pogodnych.
Ciê¿ka ich spotka³a dola
Tych z Wo³ynia, Wilna i ze Lwowa
Hordy czerwone zajê³y Kresy
Nam Polakom da³y silne ciosy.
Synów, mê¿ów do niewoli
Katyñ, Ostaszków i Miednoje
Potem mord bestialski w lesie
Smutn¹ wieæ wiatr wschodni niesie.
Matki, ¿ony, dzieci ma³e
W g³¹b Syberii w Kazachstanie
Z g³odu, ch³odu i tyfusu
Zostawione na doæ szybkie umieranie.
Ju¿ minê³y tamte lata
Mordu, krzywd, zniewagi i cierpienia
Spadkobiercy nie uznali ludobójstwa
Mord zbiorowy  zapamiêtaj¹ pokolenia.
Bronis³aw Micek
- Jak trudno przebiæ siê
prawdziwej historii
przez g¹szcz totalnego
zak³amania, wiadczy
wymownie d³uga i krêta droga do prawdy o masowych mordach na ludnoci polskiej w czasie II
wojny wiatowej w Katyniu, Miednoje, Charkowie i wielu jeszcze innych
miejscach na wschodzie. Trudno dzi
zrozumieæ, ¿e tak d³ugo, bo przez kilkadziesi¹t lat, Rosjanie spod znaku
NKWD, tak skutecznie strzegli tajemnicy potwornej zbrodni obwiniaj¹c za
to Niemców.
Na szczêcie prze¿yli to piek³o,
choæ nieliczni wiadkowie, jak ksi¹dz
pra³at Zdzis³aw Peszkowski, który niemal ca³e swe kap³añskie ¿ycie powiêci³ ofiarom Golgoty Wschodu. Okaza³ siê on niezrównanym orêdownikiem
prawdy o Katyniu. To w³anie ksiêdzu

Peszkowskiemu zawdziêczamy dope³nienie i ugruntowanie mojej wiedzy o
zbrodni katyñskiej dokonanej przez
specjalny oddzia³ armii radzieckiej.
Pierwsze wzmianki o ludobójstwie na
elicie polskiego narodu przekazali mi
mój ojciec i dziadek ju¿ na pocz¹tku
mojej edukacji, tj. oko³o 1957 roku.
Póniej, kiedy rozpoczê³a pracê rozg³onia polska Radio Wolna Europa (tak¿e
inne: Londyn, Pary¿, Waszyngton),
mia³em nieraz okazjê us³yszeæ wiele
wiêcej, ale ci¹gle by³y to wiadomoci
fragmentaryczne. Tê prawdziw¹ historiê trzeba by³o zatem tworzyæ samemu
w domach rodzinnych i w g³êbokiej
konspiracji.
Pamiêtam jak w szkole (by³a to chyba czwarta klasa podstawówki), kiedy
kolega zapyta³ nauczycielkê o Katyñ, ta
z krzykiem wyrzuci³a go z klasy, nakazuj¹c przyjcie z rodzicami. I tak przez
prawie 50 lat po zakoñczeniu wojny
królowa³a i obowi¹zywa³a oficjalna historia o strasznym wrogu  niemieckim
faszycie i wielkim przyjacielu i wyzwolicielu  Zwi¹zku Radzieckim.

Smutne to i bolesne, ¿e w tym haniebnym procederze fa³szowania historii
brali czynny udzia³ tak¿e zaprzedani
rodacy, którzy poszli na wspó³pracê z
sowieckim okupantem.
Bogu niech bêd¹ dziêki za tak wspania³ego pos³añca jak ks. Peszkowski, za
ks. Jerzego Popie³uszkê, za najwiêkszego Polaka  Jana Paw³a II, a tak¿e za
Andrzeja Wajdê, który utrwali³ i rozpowszechni³ prawdê o ludobójstwie na
Wschodzie w filmie Katyñ.
***
I na koniec krótka puenta. Oba totalitaryzmy faszystowski i bolszewicki
bazowa³y na totalnym zak³amaniu obiecuj¹c raj na ziemi (czym by³a PRL ?).
Dzi, kiedy zewsz¹d tyle pustych obietnic, kiedy tak podupad³y fundamenty
moralne kultury masowej, czy nie warto
obejrzeæ siê wstecz, by przysz³oæ jednocz¹cej siê Europy budowaæ tylko na
prawdzie? -

Prezes Stowarzyszenia
Okruchy Pamieci... w £obzie
Czes³aw Szawiel

TRZEBIATÓW
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Z 300 prac nades³anych jury wybra³o 32

Krajobraz malowany têcz¹
 rzeczywistoæ, któr¹ warto
ocaliæ od zapomnienia
26 padziernika 2007 w Trzebiatowskim Orodku Kultury
otwarta zosta³a wystawa prac
plastycznych, które do trzebiatowskiego Pa³acu nap³ynê³y w
ramach
Miêdzynarodowego
Konkursu Twórczoci Plastycznej Krajobraz malowany têcz¹ 
rzeczywistoæ, któr¹ warto ocaliæ
od zapomnienia.
Wspó³organizatorem konkursu
by³o Starostwo Powiatowe w Gryfiach.
Na konkurs nap³ynê³o ponad
300 prac, sporód których jury w
sk³adzie: pani Ludwika Toporowska, pan Robert Malinowski, pani
Anna Rzepecka i pani Marta Górska
wy³oni³o i nagrodzi³o 32.
Laureaci w poszczególnych kategoriach:
- Przedszkole - I miejsce Katarzyna Kordas i Weronika £azorko
(Szczecin), II miejsce Karolina Walusz (Moryñ), III miejsce Ola Tkaczuk (Szczecin), wyró¿nienie Julia
Iwanowicz i Ewa Lewandowska
(Szczecin).
- Szko³a podstawowa klasy I  II
- I miejsce Agata Majder (Zamoæ)
i Anita Rawecka (Chojna), II miejsce Ania Cecocho (Wroc³aw), III

miejsce Zofia Stachowska (Szczecin), wyró¿nienie Pawe³ Borawski,
Melania Brodawska, Weronika Piechota i Ala Zenke (Szczecin).
- Szko³a podstawowa klasy IVVI- I miejsce Klaudia Dowgierd
(Mrze¿yno), II miejsce Ania Maksymowicz (Szczecin), III miejsce
Wiktoria ¯aczek (Trzebiatów) i Jakub Grynkiewicz (Lêbork).
Wyró¿nienie: Joanna Micha³owska (Chojna), Robert Kurczak
(Mrze¿yno), Jagoda Januszczak
(Moryñ).
- Gimnazjum  I miejsce Laura
Zimna (Szczecin), II miejsce Olga
Michalewicz (Szczecin), Marlena
Wróbel (Mrze¿yno), wyró¿nienie
Anna Stawska (Trzebiatów), Ola
Czerwiñska (Moryñ), Katarzyna
Pyzia (Trzebiatów).
- Szko³a ponadgimnazjalna - I
miejsce Beata Rolak (Chojna) i
Kacper Zieliñski (Mrze¿yno), II
miejsce Anna Korzeñ (Zamoæ) i
Joanna Czerwiñska (Chojna), III
miejsce Czes³awa Kruczkowska
(Trzebiatów).
Nades³ane na konkurs prace
wyeksponowane zosta³y w Galerii
Feininger. Wystawa otwarta do 9
listopada 2007.
Zapraszamy
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Ogólnopolskie Urodziny
Ksi¹¿kowego Misia

Fundacja ABCXXI Ca³a Polska
Czyta Dzieciom chc¹c poszerzyæ
ofertê wiêtowania i zabaw zaproponowa³a urodziny równie¿ innych
misiów ksi¹¿kowych, które s¹ lubiane przez dzieci.
Do tej pory przez kilka lat obchodzilimy Ogólnopolskie Urodziny
Kubusia Puchatka, a od tego roku bêd¹
to Ogólnopolskie Urodziny Ksi¹¿kowego Misia.
W tym roku akcentowane s¹ te¿
obchody 50-lecia istnienia czasopisma dla najm³odszych MI.
W Bibliotece Publicznej im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej
przy Trzebiatowskim Orodku Kultury na Urodziny Misia przyby³y dwie
klasy drugie (IIa i IIb) ze Szko³y Podstawowej nr1,ze swoimi wychowawczyniami paniami Zdzis³aw¹ Bednarz
i Ann¹ Kukie³k¹. Uczniowie przybyli, jak na tê okolicznoæ przysta³o, z
prezentami. By³ piêkny album z portretami misiów, ogromnych rozmiarów laurka z ¿yczeniami i podpisami
wszystkich uczniów. By³o te¿ co co
misie lubi¹ najbardziej - bary³eczka
miodu. Jako goæ specjalny wyst¹pi³a

pani Halina Urban emerytowana nauczycielka, babcia Magdy Urban,
uczennicy klasy IIa.
Z ogromnym zainteresowaniem
dzieci wys³ucha³y opowieci o ciekawym ¿yciu zawodowym Gocia.
Pani Halina przygotowa³a wiele ciekawostek z ¿ycia ró¿nych gatunków
niedwiedzi i zagadek dotycz¹cych
niedwiedziego rodu. Wielk¹ niespodziankê sprawi³a milusiñskim
czytaj¹c IV rozdzia³ z ksi¹¿ki A.
Milne Kubu Puchatek, w którym
K³apouchy gubi ogon, a Puchatek go
znajduje.
Okaza³o siê, ¿e uczniowie maj¹
du¿¹ wiedzê o niedwiedziach, które
tylko z wygl¹du s¹ puszyste i przyjazne. Lecz te pluszowe, które ka¿de
dziecko posiada, s¹ przyjacielskie i
potrafi¹ niejedn¹ mruczankê na dobranoc.
By³ oczywicie tort, który wszystkim smakowa³ wybornie. Piêknie odpiewane piosenki o misiach bardzo
solenizanta ucieszy³y.
Rozstalimy siê w pogodnych nastrojach i z nadziej¹, ¿e za rok znów
wiêtowaæ bêdziemy Urodziny Ksi¹¿kowego Misia.
S.B.
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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

£obez

n Kupiê mieszkanie 2 pokojowe w
£obzie. Tel 505 800 909.
n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.

NIERUCHOMOCI

£obez

n Szukam gara¿ w centrum £obza.
Tel 501 762 765.

n Sprzedam mieszkanie w £obzie.
Tel. 500 800 700.

n Wydzier¿awie halê 180 mkw. w
Wysiedlu, wszystkie media, plac
utwardzony, dozór ca³odobowy. Tel.
602 580 653.

n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

n Poszukuje do wynajêcia lokalu
handlowego w Wêgorzynie. Tel 667
111 449.

Gryfice

n Sprzedam barak 20 mkw. stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.

n Sprzedam mieszkanie w P³otach
57,75 mkw., 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, strych, 2 piwnice, gara¿, ogródek, centralne, ciep³a woda, gaz, czynsz 40 z³. Tel. 510
244 058.

n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy o po³owê w £obzie. Tel. 091 397
45 06.

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.

MOTORYZACJA

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.

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.

Gryfice

n Apteka Rodzinna w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.

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 okolice. Tel.
501 126 109.

Gryfice
n Sprzedam dom jednorodzinny w
Gryficach przy ulicy Sportowej 5
dzia³ka zagospodarowana ok 3ar.
Cena do uzgodnienia Tel. 798 832
679.
n Sprzedam dzia³ki pod zabudowê
mieszkaniow¹ w Gryficach (obrêb
Borzyszewo - przed³u¿enie ul. Sienkiewicza). Cena 25 z³ za 1 mkw. Tel.
502 564 460.

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

Dy¿ury w redakcji;
Poniedzia³ki i wtorki w godz 13.00 - 15.00
(wejcie od strony muru obronnego)
Gryfice, ul. Wa³owa 8/7
Tel. 091 384 71 53

INNE

£obez

US£UGI

£obez

n Krzewy ¿ywop³otowe - ligustr, dereñ, tawua, forsycja, pigwowiec.
£obez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395.

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

n Sprzedam indyki wiejskie, perliczki i kury COCHIN z czerwca do
dalszego chowu - Resko Tel. 091
395 21 73, 0 609 105 895.

Gryfice

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 Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.
n £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.

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

Zareklamuj siê
w Gazecie
Gryfickiej
tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl
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Sprawd, czy
zagra¿a ci
osteoporoza?!

Jak nas poinformowali lekarze z
przychodni Wysoczañscy w Gryficach, mieszcz¹cej siê przy ul. Dworcowej 2, odbêd¹ siê tam bezp³atne badania
gêstoci koci. Badania bêd¹ prowadzone w dniu 27.11.2007 od godziny
9.00 do 16.00. Po badaniu bêdzie zapewniona bezp³atna konsultacja lekarska. Zapisywaæ siê mo¿na pod numerem telefonu 091 384 63 33, osobicie
w rejestracji lub w dniu akcji.
(r)

Kradli auta
w Niemczech,
wpadli w Gryficach

Funkcjonariusze Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w
Gryficach rozpracowali kolejn¹ grupê
przestêpcz¹ zajmuj¹c¹ siê kradzie¿ami
samochodów na wybrze¿u oraz w
Niemczech. W sk³ad grupy wchodz¹
trzej mieszkañcy Gryfic: Tomasz Z. - lat
25, Patryk M., lat 35 i Adam O., lat 19.
Jeden z podejrzanych zosta³ tymczasowo aresztowany, dwaj pozostali s¹ poszukiwani.
- Zdo³alimy odzyskaæ dwa wartociowe pojazdy skradzione w Niemczech, które by³y przechowywane w
Gryficach  powiedzia³ Komendant
Powiatowy Policji w Gryficach podinsp. Andrzej Spaczyñski.
Policja nie wyklucza dalszych zatrzymañ.
(kp)

Pasowanie
na ucznia
(BROJCE) Pasowanie na
ucznia to uroczystoæ ogromnie
wa¿na w ka¿dej szkole. To wiêto
ca³ej szko³y a nie tylko uczniów
klas pierwszych.
Pierwszoklasici - 34 osoby ze
Szko³y Podstawowej w Brojcach w
komplecie stawili siê na uroczystoci 19.10.2007 roku.
Najpierw by³y próby. Dzieci
ju¿ wczeniej wytrwale æwiczy³y,
¿eby jak najlepiej wypaæ przed rodzicami i starszymi kolegami.
Uczniów klas pierwszych pasowa³a pani dyrektor Janina Perzanowska. Uczniowie bardzo prze¿ywali
ten dzieñ, bo tego dnia stali sie bardziej dojrzali, zostali przyjêci do
szkolnej spo³ecznoci. Na dowód
tego ka¿de dziecko otrzyma³o upominek od rodziców, uczniów klas
starszych i m³odszych. Po ca³ej
uroczystosci w klasach odby³ sie
poczêstunek i wspólna zabawa.
Uczeñ to naprawdê brzmi dumnie.
Rodzice dzieci klas pierwszych
z wychowawczyniami.

WSPOMNIENIA

Bezp³atne badanie gêstoci
koci  denstometriê

INFORMACJE - WSPOMNIENIA
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Dziennik m³odej Litwinki

Helena Pluplin-Stejblis
12 sierpieñ
Pojechalimy do tego Falkenburga. Jan, Zosia i ja, ale nie zd¹¿ylimy do kocio³a na nabo¿eñstwo.
Wtedy pojechalimy do Danusi
Urbanówny na wioskê, posz³ymy z
ni¹ na zabawê potañczyæ i doæ póno, oko³o 19.00, wracalimy do
domu. Przez Falkenburg przejechalimy szczêliwie. Spotkalimy jednego ¿o³nierza polskiego, rozmawiaj¹c dojechalimy do lasu jakie dwa
kilometry od miasta. Tu zatrzyma³
nas Rusek, chyba trochê starszy wojskowy. Chcia³ zabraæ od Jana lejce i
zabroni³ jechaæ dalej. Wystraszylimy siê, ale zaczêlimy z nim ostro
gadaæ. Zrobi³o siê jeszcze gorzej,
kiedy przyszed³ drugi Rusek, usiad³
na wozie i kaza³ jechaæ przez las. Co
by³o robiæ, co gadaæ. Ja mówiê do
nich: - Jestecie naszymi «towarzyszami», a tak robicie. Wtedy ten
starszy Rusek zaczyna wyjaniaæ, ¿e
z Litwinów i £otyszów jest niezadowolony. I ju¿ przez to nie mo¿emy siê
od nich wykrêciæ. - Jedcie - krzyczy ten starszy, a ja na nich ze z³oci¹
krzyczê: - Nie pojedziemy. Wtedy
on swoj¹ ogromn¹ ³ap¹ uderzy³ mnie
w twarz. W jego d³oni przepad³a ca³a
moja twarz. Bo¿e jak mam siê uratowaæ,- mylê. Oni ogromne ch³opy i
do tego z karabinami, a nasz wojskowy nie ma nic. Koñ na szosie te¿ siê
wystraszy³, to na przód to do ty³u.
Zaczyna siê wóz wywracaæ. Rusek
wtedy wyskoczy³ z wozu i ja te¿.
Mylê, pobiegnê z naszym ¿o³nierzem do miasta. Niestety, Rusek ka¿e
nam znów siadaæ do wozu. Usiad³am.
W miêdzyczasie wysypuj¹ siê Ruskim wszystkie dokumenty. On prêdko zaczyna je zbieraæ, a my mia³ymy
okazjê, aby uciekaæ z powrotem do
Falkenburga (Z³ocieñca). Ruskie
beznadziejnie krzycz¹ za nami: Gdzie jedziecie - ale dobrze, ¿e
nas nie goni¹. Nasz koñ biegnie galopem. Co za ulga. Stanêlimy w
miecie i poczekalimy na naszego
¿o³nierza. Przenocowalimy u Antka, ale spaæ nie mog³ymy. Co mog³o byæ z tej naszej podró¿y. Ruskie
na pewno nas by obie zgwa³cili,
potem mo¿e by wszystkich rozstrzelali, aby nie by³o wiadków. Jednak
tylko Bóg nas cudem uratowa³, tylko Bóg ma nas w swojej opiece, nas
nieszczêliwe swoje dzieci. Jestemy Bogu za to wdziêczni i wierni.

13 sierpieñ
Szczêliwie wrócilimy do naszego domu w Wierzchowie. Odprowadzali nas dwaj uzbrojeni Polacy. W domu poczêstowalimy ich,
pogadalimy, ¿eby jak najprêdzej
wynieli siê Ruscy, a z Polakami
mo¿na ¿yæ.
15 sierpieñ
Litwini ponaprawiali swoje
wozy i pojechali na wschód, do
domu, do Litwy. Zosta³a tylko nasza
rodzina. Po¿egnalimy siê, pop³akalimy. Ich podró¿ daleka i niebezpieczna. Ale i na nas przyjdzie czas,
¿e bêdziemy musieli pojechaæ. Jak
d³ugo jeszcze tu pomieszkamy, nie
wiadomo. Z nimi jeszcze nie mielimy chêci jechaæ.
5 wrzesieñ
Dzisiaj tak mi smutno. Chcia³abym pobyæ sama, co popisaæ. Niestety. Ciê¿ko nawet myleæ. S³oneczko wieci, jeli mo¿na by by³o,
posz³abym powêdrowaæ po ³¹kach,
po lasach. Ale teraz, mój Bo¿e, trzeba siê baæ cz³owieka. Ja ju¿ zapomnia³am i modlitwy. Bo¿e, daj mi
siê unosiæ dzisiaj tak wysoko, wysoko do twojego niebieskiego nieba.
27 padziernik
wieci s³oneczko, ale jakby za
ma³o. Jeszcze nie jest póno, a tutaj
ju¿ ciemno. Przypomnia³ymy sobie z kuzynk¹ Birut¹, jak ju¿ du¿o
strachu prze¿y³ymy i wiêzienie tutaj zrobi³o siê takie straszne. Powiedzia³ymy sobie, ¿e Bóg nas ratowa³
do tego czasu, bêdzie ratowa³ i dalej
od tych ludzi, co tak jak zwierzêta
(albo i gorzej) obchodzili siê z kobietami.
28 padziernik
Wczoraj pod wieczór, do naszego sadu przylecia³a kuku³ka. Kuka³a, mia³a siê, tak jak tam w domu,
na Litwie.
29 padziernik
Tak duszno i gor¹co w tym naszym poddaszu. Wiaterku tu nie doczekasz siê. Có¿ zrobiæ, nie ma
mowy, bo jeszcze cz³owiek taki bezw³adny. Ach, s³oñce, ach, wolnoæ,
kiedy my bêdziemy wolni?
30 padziernik
Ranek bez poezji, bez piêkna.
Nie widzia³am wschodz¹cego s³oñca. Nie widzia³am na ³¹ce jak srebrzy siê rosa. Ledwo wsta³am i ju¿
musia³am uciekaæ prêdko do kryjówki, bo niespokojny stary Niemiec nie wiadomo czego dzisiaj
szuka³. Nie pokazujemy siê Niem-

com. Oni mog¹ komu powiedzieæ o
nas. Jak myszki siedzimy w norach,
nawet wieczorem nie wychodzimy
na spacer. A nasze dni uciekaj¹,
uciekaj¹. Czy ja teraz ¿yjê? Mylê,
¿e nie... Przecie¿ nas ju¿ nie ma pomiêdzy ¿yj¹cymi. Ach ty piêkna
moja m³odoæ, moje cudne marzenia. Taki smutny przyszed³ dla nas
czas. Bez s³oñca, bez pieni. Wymarzona wolnoæ tak daleko, daleko.
Kiedy doczekam siê wolnoci,
mo¿e zganie ju¿ w oczach i zniknie
umiech z twarzy. Kiedy tak mylê,
tak têskniê, przychodzi taka beznadziejna rozpacz, ¿e nie chce siê dalej ¿yæ. To ¿ycie takie gorzkie, takie
czarne. Niestety, sama od tej rozpaczy nie ucieknê. I pozostaje tylko
czekaæ - czekaæ mierci, czy mo¿e
jeszcze czego, mo¿e wolnoci? W
sercu tak smutno, tak pusto. Chcia³oby siê zawo³aæ: ratujcie ratujcie...
niestety, naoko³o jest jednakowo,
czarno smutno i nudno.
1 listopad
Parê dni s³oñce wieci i znów
pochmurno, zimno i deszcz pada.
Jeli by nas nie wygonili z domu,
teraz bym weso³a chodzi³a po swojej ojczynie. Kto powiedzia³, ¿e
zrozumiesz co znaczy twoja ojczyzna, jaka ona droga i mi³a, z której
ciebie wygonili. Kiedy polscy komunici zabrali niemieckie ziemie,
Pomorze, Polacy, nas Litwinów
wydawali Sowietom. Po dwóch tygodniach Polacy spisywali uciekinierów. Wtedy przyje¿d¿ali Rosjanie i wszystkich uciekinierów wywozili, naturalnie na Sybir. Moich
rodziców szukali z wid³ami po s³omie i tylko cud by³, ¿e ich nie znaleli. Rosjanie zabrali tylko starego
inwalidê, który by³ bez nogi. On by³
im potrzebny, bo dobrze szy³, by³
krawcem. Ten krawiec pomaga³
nam siê ukrywaæ. Dobrze szy³, pomaga³a mu moja mama i ciocia.
Ojciec od Ruskich za bimber dosta³
brezent, a my potajemnie szy³ymy
p³aszcze od deszczu. Trzeba by³o
zarobiæ na jedzenie.
Kiedy w 1945 roku zamieszkalimy w Falkenburgu (w Z³ocieñcu),
Rosjanie aresztowali mojego szwagra Peczkajtisa oraz moja siostrê
Stanis³awê. Szwagier i siostra potajemnie uciekli z ³agra. Tak zaczê³a
siê nasza wojna, ¿eby ¿yæ z Polakami, choæ nie umielimy ani s³owa po
polsku. Spotkalimy wspania³¹ zakonnicê Koz³owsk¹, która, choæ bez
zakonnego ubrania, uczy³a dziewczyny, jak ¿yæ po Bo¿emu. By³a ju¿
starsz¹ zakonnic¹, jednak dobrze
pracowa³a i nam pomaga³a.
KONIEC

SPORT

gazeta gryficka 31.10.2007 r.

Str. 13

Prowadzi³a, ale nie utrzyma³a wyniku

ODRA Chojna  SPARTA Gryfice 3:2
Sk³ad Sparty: Jab³oñski  Janowski (65 Bembel), Stosio, Paruch, Rynalski, Bogacz, D¹browski M., Wlalak
(46 Gnat), Rymplewicz, D¹browski P.
Bramki dla Sparty  Rynalski 5' i
D¹browski P. - 26'.
Ju¿ na samym pocz¹tku spotkania
gocie mogli obj¹æ prowadzenie, lecz po

strzale Rymplewicza doskona³ym refleksem popisa³ siê bramkarz Odry. Uda³o im siê to w 5 min., gdzie sytuacje sam
na sam wykorzysta³ Rynalski. Przez nastêpne 20 minut na boisku by³o widaæ tylko pi³karzy Odry i uda³o im siê wyrównaæ po bramce Zielasa. 5 minut póniej
na prowadzenie ponownie wyszli pi³karze Sparty, po bramce D¹browskiego. W

drugiej po³owie dru¿yn¹ przewa¿aj¹c¹
by³a Odra i w 78 min. strzeli³a wyrównuj¹c¹ bramkê. Z 5 metrów pi³kê do siatki
wpakowa³ Kwiatkowski. Na dwie minuty przed koñcem meczu Kwiatkowski
ponownie wpisuje siê na listê strzelców
zdobywaj¹c zwyciêskiego gola dla Odry
i Sparta po s³abym meczu musi uznaæ
wy¿szoæ rywali.
(dd)

Zadecydowa³o przygotowanie motoryczne
wit Szczecin - Polonia P³oty 1:3 (1:0)
Sk³ad Polonii: Domañski - lêzak
M., Nabrzewski, lêzak P. (75 Zalewski), Stopa, Przybys³awski, Mirecki (85
Wanagelis), Zajfert (80 Woniak), Góralski, Koz³owski, M. Szwak (59 Karczewski).
W 14 kolejce spotkañ V ligi skolwiñski wit podejmowa³ Poloniê P³oty.
Gospodarze jak i gocie zagrali bez kilku zawodników z podstawowego sk³adu. Obydwa zespo³y preferuj¹ ofensywny styl gry, o czym wiadczy³a iloæ
bramek strzelonych w dotychczasowych spotkaniach. W przedmeczu juniorów wit pokona³ Poloniê 6:1, maj¹c zdecydowan¹ przewagê przez ca³e
spotkanie.
W pierwszych minutach mecz seniorów nie by³ zbyt ciekawy, ze wzglêdu na du¿o niecelnych podañ z obydwu
stron i to czêsto na w³asnej po³owie
boiska. Od 20 minuty zarysowa³a siê
lekka przewag¹ zawodników ze Skolwina, szczególnie za spraw¹ drugiej linii, w której brylowali Zdrojewski, Danilkiewicz i Barczyñski .Wiêksze dowiadczenie miejscowych wziê³o górê.
St¹d zawodnicy ze Skolwina stworzyli
2-3 grone sytuacje. Szczególnie aktywny by³ Bednarczyk, natomiast s³aby
mecz zagra³ dotychczasowy wicekról
strzelców V ligi - Paszkowicz, któremu
trener Andrzejewski przydzieli³ plastra w osobie M. lêzaka, a m³ody polonista wykona³ zadanie na pi¹tkê.
Uderzenia Bednarczyka jednak pewnie
broni³ Domañski, a strza³ z praktycznie
zerowego k¹ta trafi³ w s³upek. Zawodnicy Polonii wyprowadzili kilka kontr,
po których Zajfert i Mirecki mogli wpisaæ siê na listê strzelców, ale uderzenie
pierwszego nie by³o zbyt dok³adne,
natomiast Mirecki bêd¹c przed Weso³owskim z 16 metrów przelobowa³ go ...
ale i bramkê witu. W 32 minucie prosty b³¹d przy wyprowadzeniu pi³ki pope³ni³ Góralski, co wykorzystali wi-

towcy i lewy pomocnik dogra³ idealn¹
pi³kê na prawo do Bednarczyka, a ten
nie pilnowany przez nikogo mocnym
plasowanym strza³em po ziemi pokona³
Domañskiego. Gocie jeszcze do przerwy próbowali odrobiæ straty, ale soczysty strza³ Mireckiego zatrzyma³ siê
na s³upku skolwinian.
W drugiej po³owie zawodnicy Polonii zagrali agresywniej, coraz wiêcej
pi³ek odzyskiwali na po³owie gospodarzy i wyprowadzali szybkie akcje
skrzyd³ami. Szczególnie prawa strona
gospodarzy dobrze funkcjonowa³a i co
chwilê czarno- biali zagra¿ali bramce
Weso³owskiego, a ¿e Switowcy nie
chcieli pozostaæ d³u¿ni, kibice nie mogli siê nudziæ. W 55 minucie obroñca
Polonii Przybys³awski precyzyjnie wykona³ rzut wolny z dalszej odleg³oci.
Dochodz¹ca pi³ka do bramki sprawi³a
wiele problemów obroñcom gospodarzy, w wyniku czego jeden z nich wybijaj¹c pi³kê trafi³ swojego kolegê, a pi³ka spad³a pod nogi Góralskiego na 7
metr pola karnego. Pomocnik Polonii
skierowa³ j¹ do bramki i w dru¿ynie
Polonii zapanowa³a radoæ..., ale
na krótko, poniewa¿ arbiter g³ówny tej
bramki nie uzna³. Nawet interwencja
kapitana nie zda³a siê na nic. Gocie
jednak nie wzruszeni dalej atakowali
bramkê Weso³owskiego i w 64 minucie
pad³o wyrównanie. Plasowanym technicznym strza³em po ziemi popisa³ siê
Zajfert i pi³ka jeszcze odbijaj¹c siê
od s³upka wtoczy³a siê do bramki bezradnego golkipera gospodarzy.
W nastêpnych minutach spotkania
by³o widaæ coraz wyraniejsz¹ przewagê p³otczan w przygotowaniu motorycznym. Raz po raz Polonici wyprowadzali grone kontry, z którymi nie
mog³a sobie poradziæ obrona witu.
O¿ywi³a siê równie¿ gra Polonii na lewej stronie, gdy na boisku pojawi³ siê
Karczewski .To w³anie jego dorodko-

Zwyciestwo na wyjedzie
Iskra Golczewo - B³êkitni Trzyg³ów 1:3
Sk³ad B³êkitnych: T. Hoderny 
S³aby, Rodziewicz, Kumierek, J. Lisiak, Ankiewicz, Dowgierd, W³odarczyk, Skrzypczyk, Solowski, Cymkiej
oraz Pieczonka, Heilik, Borowicz, M.
Cymkiej, B. Lisiak.
Bramki dla b³êkitnych : Skrzypczak, A. Solowski, B. Cymkiej.
B³êkitni od samego pocz¹tku do

koñca byli dru¿yn¹ przewa¿aj¹c¹.
Wszystkie bramki strzelili w pierwszej
po³owie. W 15 minucie bramkê zdobywa Skrzypczak, w 25 Solowski i w 30
minucie Bartek Cymkiej. Dru¿yna z
Trzyg³owia mog³a te spotkanie wygraæ
wy¿ej, lecz zawodnicy marnowali szanse. Iskrê staæ by³o tylko na bramkê honorow¹. A wiêc ca³y mecz z przewag¹ dru¿yny B³êkitnych Trzyg³ów.
(r)

wanie na drug¹ bramkê z strza³em z 5
metrów zamieni³ Góralski. witowcy
starali siê odgryzaæ gronymi uderzeniami z dystansu Barczyñskiego, ale
Domañski pewnie je wy³apywa³ lub
parowa³ na rzut ro¿ny. Naj³adniejsz¹
akcjê meczu przeprowadzili gocie ok.
80 minuty; praw¹ stron¹ boiska Góralski zagra³ w tempo do Stopy, a ten
mocno dorodkowa³ na 5 metr i nie
wiadomo dlaczego P. lêzak próbowa³
pi³kê szybko lec¹c¹ na wysokoci 50
cm uderzyæ g³ow¹ (zawodnik ten mierzy oko³o 190 cm wzrostu), ale nie trafi³
w futbolówkê. Akcjê t¹ jeszcze zamyka³ Koz³owski i jego mocne uderzenie
g³ow¹ jakim cudem obroni³ Weso³owski. Po kilku minutach jednak podopieczni trenera Andrzejewskiego mogli cieszyæ siê ze zdobycia trzeciej
bramki .Do prostopad³ej pi³ki za liniê
obrony wybieg³ P. lêzak i precyzyjnie
dogra³ wzd³u¿ bramki do nadbiegaj¹cego £. Góralskiego, który dope³ni³ formalnoci .W koñcowych minutach meczu jeszcze Mirecki, Goralski i Karczewski mogli wpisaæ siê na listê strzelców, ale ich uderzenia minimalnie mija³y bramkê lub skuteczn¹ interwencj¹
popisywa³ siê bramkarz witu.
Reasumuj¹c, w pierwszej po³owie
wit by³ lepszy o jedn¹ bramkê, gra³ dok³adniej i by³o widaæ przewagê w wyszkoleniu technicznym oraz dowiadczeniu zawodników gospodarzy. Jednak druga po³owa bezapelacyjnie nale¿a³a do Polonistów dlatego te¿ oni zas³u¿enie zgarnêli 3 punkty i przy lepszej
skutecznoci mogli dokonaæ pogromu
gospodarzy.
(ja)

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

32
29
26
25
24
23
22
21
18
17
17
16
15
10
3

24-7
30-12
27-26
16-13
26-16
27-29
18-16
30-25
22-20
24-31
18-21
22-23
19-18
19-25
12-40

Klasa A
Sowianka Sowno - Rega Merida II
Orze³ Trzebiat. 0:4, Pionier ¯arnowo
- Orze³ Prusinowo 1:3, Fala Miêdzyzdroje - Orze³ £o¿nica 2:1, Iskra Golczewo - B³êkitni Trzyg³ów 1:3, Ba³tyk Gostyñ - Flota II winoujcie 0:5,
Pomorzanin Przybiernów - Bizon
Cerkwica 0:2, Gardominka Mechowo
- Znicz Wysoka Kamieñska 2:8.
1. Flota II winoujcie 11 30 60-8
2. Orze³ Prusinowo 12 29 42-20
3. Fala Miêdzyzdroje 12 23 28-15
4. Rega Merida II . 11 23 34-16
5. Bizon Cerkwica 12 21 31-18
6. Orze³ £o¿nica
12 20 26-12
7. B³êkitni Trzyg³ów 12 20 26-24
8. Pionier ¯arnowo 12 18 22-20
9. Znicz Wysoka Kam. 12 16 25-52
10. Iskra Golczewo 12 10 27-28
11. Gardominka
12 9 21-52
12. Sowianka Sowno 12 9 16-29
13. Ba³tyk Gostyñ 12 7 16-52
14. Pomorzanin
12 1 15-43

GRANIE W PLANIE
V liga
3 listopada - sobota
13:00 Polonia P³oty - Mieszko Mieszkowice
13:30 Vineta Wolin - Hutnik EKO TRAS Szczecin
13:30 Kluczevia Stargard - Piast Chociwel
14:00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój - KP Police
4 listopada - niedziela
13:30 Sparta Gryfice - wit Szczecin
14:00 Pomorzanin Nowogard - Arkonia Szczecin
14:00 GKS Mierzyn - Stal Lipiany
14:00 K³os Pe³czyce - Odra Chojna
Klasa A
3 listopada - sobota
Znicz Wysoka Kamieñska - Sowianka Sowno
Bizon Cerkwica - Gardominka Mechowo
Flota II winoujcie - Pomorzanin Przybiernów
B³êkitni Trzyg³ów - Ba³tyk Gostyñ
Orze³ £o¿nica - Iskra Golczewo
Orze³ Prusinowo - Fala Miêdzyzdroje
Rega Merida II Orze³ Trzebiat. - Pionier ¯arnowo
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16.10.2007r.
Godz.09:55 Gryfice ul. Armii
Krajowej  po¿ar mieci.
Po¿ar mieci-pali³ siê stary tapczan przy gara¿ach który zosta³ celowo podpalony. Po¿ar gaszono
wod¹. W gaszeniu po¿aru bra³
udzia³ zastêp z PSP Gryfice.
17.10.2007r.
Godz. 22:26 Trzebiatów ul. W¹ska  zadymienie w budynku starej
przychodni. gdzie stwierdzono po¿ar mieci  (gazety, szmaty).W pomieszczeniu tym znajdowa³ siê równie¿ mê¿czyzna prawdopodobnie
osoba bezdomna lekko podtruta
dymem która zosta³a wyprowadzona przez ratowników na zewn¹trz i
przekazania przyby³ym s³u¿b¹ medycznym. Osoba ta zosta³a przewieziona na obserwacje do gryfickiego
szpitala. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
21.10.2007r.
Godz.20:58 Lisowo - po¿ar samochodu osobowego Mercedes
który zapali³ siê w trakcie jazdy. W
gaszeniu po¿aru bra³ udzia³ zastêp z
OSP P³oty.
24.10.2007r.
Godz. 21:10 Gryfice ul. Gdyñska 13  po¿ar kontenera ze mieciami. W dzia³aniach udzia³ bra³y dwa
zastêpy PSP Gryfice
25.10.2007r.
13:26 Czarne  po¿ar kurnika. W
dzia³aniach bra³y udzia³ 2 zastêpy z
JRG PSP Gryfice oraz zastêp z OSP
P³oty.
Godz.15:17 Trzebiatów ul.Nabrze¿na  pomoc w wyci¹gniêciu
karetki Pogotowia Ratunkowego,
która ugrzêz³a na podmok³ym terenie. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
Godz.18:10 Gryfice ul.Niepodleg³oci  pêkniêta rura wodna w
bloku mieszkalnym.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z JRG PSP Gryfice.
28.10.2007r
Godz. 03:10 Modlimowo gm.
P³oty wypadek samochodowy.
Samochód osobowy Audi 80
uderzy³ w drzewo. W wyniku zdarzenia zosta³y poszkodowane
dwie osoby, które zosta³y zabrane
przez pogotowie ratunkowe do
szpitala w Gryficach. Dzia³ania SP
polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przy pomocy narzêdzi hydraulicznych otworzono zaklinowane drzwi samochodu, a
nastêpnie wydobyto z samochodu
poszkodowan¹ osobê .W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z PSP Gryfice oraz zastêp
OSP P³oty.
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PROGRAM
ROLNORODOWISKOWY
NA LATA 2007-2013

Polska, jako cz³onek Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. korzysta z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Jednym z nich jest Plan Rozwoju Obszarów
Wiejskich  dokument przedstawiaj¹cy
cele, priorytety oraz zasady wspierania
dzia³añ na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich. Pierwszy taki dokument zosta³ przygotowany przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zatwierdzony przez Komisjê Europejsk¹ na lata
2004  2006.
Obecnie, w zwi¹zku z zakoñczeniem pierwszego okresu programowania, zosta³a przygotowana propozycja
kolejnego Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007  2013.
Nowa polityka Rozwoju Obszarów
Wiejskich wyznacza 3 g³ówne cele, którym odpowiadaj¹ osie priorytetowe,
obejmuj¹ce odpowiednie instrumenty.
S¹ to:
 o priorytetowa 1  gospodarcza  wsparcie konkurencyjnoci sektora rolnego i lenego;
 o priorytetowa 2  rodowiskowa  zrównowa¿one gospodarowanie zasobami gruntów rolnych i lenych;
 o priorytetowa 3  spo³eczna 
dywersyfikacja ekonomiczna obszarów
wiejskich i podniesienie jakoci ¿ycia
na obszarach wiejskich;
 o Leader
Ka¿dej osi priorytetowej przyporz¹dkowane s¹ poszczególne dzia³ania,
a jedynym dzia³aniem obowi¹zkowym
dla wszystkich krajów Unii Europejskiej jest wspieranie przedsiêwziêæ rolnorodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t.
G³ównym celem tego dzia³ania jest
poprawa rodowiska przyrodniczego
obszarów wiejskich, a w szczególnoci:
 utrzymanie w odpowiednim,
nie pogorszonym stanie cennych siedlisk u¿ytkowanych rolniczo lub przywrócenie ich walorów;

 promowanie zrównowa¿onego
systemu gospodarowania;
 odpowiednie u¿ytkowanie gleb
i ochrona wód;
 kszta³towanie struktury krajobrazu;
 ochrona lokalnych odmian rolin oraz lokalnych ras zwierz¹t gospodarskich.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowa³o tak¿e projekt nowego programu rolnorodowiskowego, który zosta³ przes³any do
Brukseli w celu zatwierdzenia go przez
Komisjê Europejsk¹.
Projekt programu rolnorodowiskowego na lata 2007  2013 obejmuje
8 pakietów.
Pakiet 1 - rolnictwo zrównowa¿one
Pakiet 2 - rolnictwo ekologiczne
Pakiet 3 - ekstensywne trwa³e u¿ytki zielone
Pakiet 4 - ochrona cennych siedlisk
przyrodniczych
Pakiet 5  zachowanie lokalnych
odmian rolin uprawnych
Pakiet 6  ochrona lokalnych ras
zwierz¹t gospodarskich
Pakiet 7  ochrona gleb i wód
Pakiet 8  strefy buforowe
Kto mo¿e uczestniczyæ w programie rolnorodowiskowym.
Beneficjentem tego dzia³ania mo¿e
byæ zarówno osoba fizyczna, osoba
prawna jak i jednostka organizacyjna
nieposiadaj¹ca osobowoci prawnej,
pod warunkiem posiadania numeru
ewidencyjnego gospodarstwa, nadanego przez Agencjê Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Ponadto producent rolny musi:
 byæ posiadaczem samoistnym
lub zale¿nym (w³asnoæ, dzier¿awa,
u¿yczenie lub ka¿da inna forma posiadania) co najmniej 1 ha u¿ytków rolnych;
 opracowaæ przy pomocy dorad-

cy rolnorodowiskowego plan dzia³alnoci rolnorodowiskowej i realizowaæ
go przez 5 lat;
 przestrzegaæ minimalnych, niep³atnych wymagañ, które s¹ obowi¹zkowe dla tego dzia³ania;
 przestrzegaæ wymagañ wynikaj¹cych z realizacji poszczególnych wariantów;
 prowadziæ rejestr dzia³alnoci
rolnorodowiskowej.
W celu przyst¹pienia do realizacji
programu rolnorodowiskowego nale¿y z³o¿yæ w Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wniosek wraz
z odpowiednimi za³¹cznikami.
Termin sk³adania wniosków oraz
rodzaj za³¹czników zostanie okrelony
w rozporz¹dzeniu.
W nastêpnych latach beneficjent
sk³ada wnioski kontynuacyjne, w celu
otrzymania kolejnych p³atnoci.
Wybór wniosków oraz przyznawanie pierwszej p³atnoci odbywa siê
wed³ug kolejnoci ich sk³adania
Wszystkie pakiety programu rolnorodowiskowego bêd¹ mog³y byæ realizowane na terenie ca³ego kraju, w dowolnej iloci, przy czym w jednym gospodarstwie nie bêdzie mo¿na ³¹czyæ:
 pakietu rolnictwo zrównowa¿one z pakietem rolnictwo ekologiczne;
 pakietu rolnictwo ekologiczne
z pakietem ochrona gleb i wód;
 pakietu ekstensywne trwa³e
u¿ytki zielone z pakietem ochrona cennych siedlisk przyrodniczych.
Pozosta³e pakiety mog¹ byæ ³¹czone.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e powierzchnia u¿ytków rolnych zg³oszonych do programu, ze wzglêdu na 5 
letnie zobowi¹zanie, mo¿e ulec zmianie
tylko i wy³¹cznie na okrelonych zasadach (wymienionych w rozporz¹dzeniu), a ka¿da taka zmiana musi znaleæ
odzwierciedlenie w planie dzia³alnoci
rolnorodowiskowej.
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Kampania Edukacyjna
wiat³o dla owiaty

PODEJRZANY O KRADZIE¯
(GRYFICE) 23.10.br. w Gryficach zatrzymano Tadeusza P., lat 52, mieszkañca
Gryfic, który podejrzany jest o dokonanie kradzie¿y telefonu komórkowego. Straty
800 z³ poniós³ Robert B.
POJECHA£ SADZIÆ?
(POBIEROWO) 25.10.br. w Pobierowie zatrzymano Piotra Z., lat 17, mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³ w³amania do pomieszczenia gospodarczego, sk¹d ukrad³ dwa rowery i cztery donice. Straty 500 z³ poniós³ Andrzej O.
ZATRZYMANI ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW
(GRYFICE) 27.10.br. w Gryficach zatrzymano Macieja Sz., lat 19, mieszkañca Gryfic, który posiada³ przy sobie 2,5 grama rodków narkotycznych w postaci
amfetaminy.
(GRYFICE) 27.10.br. w Gryficach zatrzymano Jacka I., lat 25, mieszkañca
Gryfic, który posiada³ przy sobie 0,5 grama suszu rolinnego.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 19.10.2007 r.
sygn. akt VIK. 713/07 wymierzy³

Jackowi Ciê¿kiemu

karê grzywny w wysokoci 40 stawek dziennych, przy czym wysokoæ jednej
stawki dziennej wynosi 20,00 z³otych, orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku; zas¹dzi³ od skazanego wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 200,00 z³otych na rzecz Fundacja na
rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno-Uniecie,
na poczet orzeczonego wobec skazanego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym zaliczy³ okres zatrzymania prawa jazdy od dnia
17 padziernika 2007 r., na poczet kary grzywny zaliczy³ okres zatrzymania skazanego od dnia 17 padziernika 2007 r. do dnia 19 padziernika 2007 r., przyjmuj¹c, ¿e jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoci równa siê dwóm
dziennym stawkom grzywny, a tak¿e orzek³ podanie wyroku do wiadomoci
publicznej poprzez opublikowanie w gazecie Gazeta Gryficka; za czyn z art.
178a par. 1 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 17 padziernika 2007 r., ok. godz.
17.40 na trasie Karnice  Dre¿ewo powiatu gryfickiego kierowa³ samochodem
osobowym marki Opel Astra, nr rej. ZGY T 387 po drodze publicznej w ruchu
l¹dowym posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloci 0,47 mg/l.

12 padziernika Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie zaprezentowa³o w
Ksi¹¿nicy Pomorskiej now¹ inicjatywê skierowan¹ do lokalnych rodowisk pod nazw¹ Kampania Edukacyjna wiat³o dla owiaty.
Kampania ma na celu tworzenie,
wyszukiwanie i promowanie wiadomej aktywnoci mieszkañców naszego
regionu na rzecz edukacji, oparte na
uporz¹dkowanej i odpowiedzialnej
wspó³pracy wspieraj¹cej i propaguj¹cej
rozmaite inicjatywy, talenty...
Rol¹ autorów kampanii, czyli
CDiDN, jest tworzenie p³aszczyzny, na
której bêd¹ zachodziæ pozytywne relacje, wymiana informacji i dowiadczeñ
miêdzy adresatami a partnerami kampanii. Stymulowanie i koordynacja dzia³añ.
Filozofi¹ dzia³ania uczyniono has³o
WIAT£O
 WIADOMOÆ
W SPÓ£PRACA
I NICJATYWA
A KTYWNOÆ
T ALENT
£ AD
O DPOWIEDZIALNOÆ
WIADOMOÆ czyli ukazanie
mieszkañcom regionu ich mo¿liwoci
wp³ywu na poziom edukacji w ich miejscach zamieszkania poprzez promowanie (rozwietlanie) ju¿ istniej¹cych i
sprawdzonych dobrych praktyk oraz
tworzenie i wspieranie nowych inicjatyw. Pobudzenie do refleksji o szkole
jako instytucji, z której wczeniej czy
póniej ka¿dy z nas korzysta. Innymi
s³owy mówi¹c - mylenie w kategoriach

Powiat na 18 urodzinach Tour Salon

Wszystkie regiony Polski w jednym miejscu, ca³y wiat na wyci¹gniêcie rêki - to mo¿liwe tylko podczas
Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2007, które odby³y siê w dniach 24-27 padziernika 2007 na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich.
Swój udzia³ zg³osili najwa¿niejsi
przedstawiciele bran¿y turystycznej z
ca³ego wiata. S¹ wród nich m.in. biura
podró¿y, touroperatorzy, sanatoria,
orodki wczasowe, przewonicy i przedstawiciele us³ug dla turystyki. Tradycj¹
jest obecnoæ wszystkich polskich regionów. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ Powiatu
Gryfickiego. Dziêki tej ró¿norodnoci
wystawcy mieli mo¿liwoæ nawi¹zywania nowych kontaktów biznesowych, zaprezentowania swoich ofert oraz szczególnego wyeksponowania nowoci rynkowych. Dla zwiedzaj¹cych to natomiast
niebywa³a okazja do wyboru wymarzonej wycieczki do ciekawych zak¹tków
Polski i wiata. Podobnie jak w roku
ubieg³ym dwa pierwsze dni targów zarezerwowane zosta³y dla przedstawicieli
bran¿y turystycznej, za w pozosta³e dni
ekspozycje targowe mog³a zwiedzaæ
szeroka publicznoæ, w tym tak¿e studenci i uczniowie szkó³ o profilu turystycznym i gastronomicznym.

Powiat Gryficki prezentowa³ siê na
stoisku ZART-u ( Zachodniopomorska
Agencja Rozwoju Turystyki ) wspólnie
z Orodkiem Wypoczynkowym Bagiñscy SPA. Promowano materia³y
przekazane przez gminy, prywatne firmy oraz ciesz¹cy siê najwiêkszym zainteresowaniem Przewodnik szlaku rowerowego GRYFLAND zawieraj¹cy
m.in. bazê noclegow¹, gastronomiczn¹,
a tak¿e informacje o atrakcjach i zabytkach naszego regionu. Coraz bardziej
zauwa¿alne jest zapotrzebowanie na turystykê aktywn¹,
sporty ekstremalne, wodne i turystykê zdrowotn¹.
Wiele pytañ dotyczy³o turystyki
wiejskiej i ekoturystyki jak równie¿ zabytków architektury sakralnej oraz cyklicznych imprez kulturalnych.
W
ramach
Tour Salon 2007
mia³ miejsce jedyny w Polsce festiwal filmów turystycznych. By³a to

ju¿ jego X edycja. W tym roku do rywalizacji zg³oszono 51 filmów i 11 prezentacji multimedialnych. Filmy by³y zg³aszane w 5 kategoriach: film s³u¿¹cy promocji kraju lub regionu, film reklamowy
lub spot, film promuj¹cy turystykê aktywn¹, film turystyczny zrealizowany i
zg³oszony przez telewizjê oraz prezentacja multimedialna. Grand Prix Tour Film
2007 dla najlepszego filmu zg³oszonego
na festiwal, przyznano filmowi pt. £ód
miasto kultury, zg³oszonemu przez
Urz¹d Miasta £odzi.
(wp)

nie jest mi wszystko jedno, jaka jest
szko³a.
WSPÓ£PRACA to tworzenie pozytywnego klimatu wokó³ cennych
przedsiêwziêæ, Wspieranie i uzupe³nianie siebie nawzajem. Bez niej kroczymy powoli, niezauwa¿alnie.
INICJATYWA konieczna ze wzglêdu na potrzebê zmian, zw³aszcza w
myleniu o nas samych, o naszych mo¿liwociach. Najwiêkszy wp³yw na
zmianê mylenia mo¿e spowodowaæ
sukces  ten ma³y i ten wiêkszy  wa¿ne,
aby by³ zauwa¿ony, promowany i promieniuj¹cy na inne szko³y
AKTYWNOÆ to konkretne dzia³ania rozmaitych podmiotów na miarê ich
mo¿liwoci, to równie¿ pokazywanie dobrych rozwi¹zañ oraz ¿ywa wymiana dowiadczeñ miêdzy szko³ami, wsparcie organizacji, instytucji, uczelni
TALENT to wy³onienie, promowanie najaktywniejszych, najzdolniejszych i zaproszenie ich do wspólnego
budowania marki zachodniopomorskiej edukacji
£AD - bez niego rodzi siê chaos,
b³¹dzimy i znacznie wyd³u¿amy drogê
do sukcesu. Jedynie uporz¹dkowane
dzia³ania pozwol¹ nam logicznie, skutecznie osi¹gaæ sukces !!!
ODPOWIEDZIALNOÆ - jej
wiadomoæ, poczucie  to bardzo wa¿ne, aby ka¿dy z nas myla³ o edukacji,
o szkole, jak o w³asnej sprawie. Odpowiedzialnoæ zrodzi siê wtedy, kiedy
identyfikujemy siê z problemami naszych szkó³. A zidentyfikujemy siê
wówczas, gdy bêdziemy ich wiadomi.
Adresatami kampanii s¹: nauczyciele, rodzice, uczniowie, kadra kierownicza owiaty, samorz¹dowcy i organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce siê
edukacj¹.
Czy powiat gryficki ma szanse w³¹czyæ siê w kampaniê na rzecz edukacji?
Oczywicie tak. Jakoæ efektów kszta³cenia le¿y w naszych rêkach. wiadomoæ tego, chêæ wspó³pracy, podejmowane w tym kierunku inicjatywy, aktywnoæ, promowanie najlepszych.
Wszystko zaplanowane i podejmowane
z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹. Zintegrowanie dzia³añ ca³ego regionu zagwarantuje nam sukces. SIEGNIJMY PO
NIEGO!
Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u w kreowaniu kszta³tu kampanii. W
listopadzie planowane jest zorganizowanie spotkania grupy inicjatorów, która szczegó³owo okreli kierunki dzia³añ
na 2008 r. Osoby chêtne do wspó³pracy
prosimy o kontakt z CDiDN w Szczecinie e-mail: ghelinska@cdidn.edu.pl
A. Jankowska

POTR¥CI£ NA PASACH
(GRYFICE) 26.10.br. w Gryficach
kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym
marki Mitsubishi Hieronim W., lat 57,
mieszkaniec powiatu gryfickiego, potr¹ci³ znajduj¹c¹ siê na przejciu dla
pieszych Krystynê L., lat 74. Piesza
zosta³a przewieziona do szpitala z podejrzeniem wstrz¹nienia mózgu i ogólnymi pot³uczeniami.

C MY K

GAZETA GRYFICKA

Str. 16

KRZY¯ÓWKA 44

gazeta gryficka 31.10.2007 r.

DRUKARNIA
NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Gazety Gryfickiej
Poprawne rozwi¹zania nale¿y wysy³aæ na adres:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 41 brzmia³o:
Jesienna etiuda.
Poprawne rozwi¹zanie nades³a³a: Lilianna Syniec (Gryfice).
Nagrodê wylosowa³a pani Lilianna Syniec z Gryfic.
Gratulujemy.

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)

