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INWAZJA MIKOàAJÓW

W NUMERZE:
Ðwi¿towali
50-lecie
ma¥ÝeÇstwa

(POWIAT) 13 marca w Starostwie Powiatowym w àobzie
odbyáo siĊ spotkanie starosty z
burmistrzami. Uczestniczyá w
nim z-ca dyrektora ds. lecznictwa áobeskiego SPZZOZ dr Jacek Kargul. W spotkaniu uczestniczyli burmistrzowie àobza,
Reska, WĊgorzyna. Nie byáo
szefów samorządów z Radowa
Maáego i Dobrej. Spotkanie
związane byáo z dziaáalnoĞcią
Powiatowej Rady Zatrudnienia,
co moĪe sugerowaü, Īe dr J. Kargul miaá do przekazania informacje związane ze stanem zatrudnienia w sáuĪbie zdrowia.
Czytaj na str. 4

Rok 2004
podsumowuje
prezes SM
„Nad Regº”
SERCE+ÐWI¾TA

Œmiertelny wypadek

Jak policjant
z P³otów
odbiera³ d³ugi
Takie historie jak tak, która wydarzy¦a si¿ na terenie
powiatu ¦obeskiego, oglºdamy w filmach i do g¦owy nie
przychodzi nikomu, Ýe podobne rzeczy mogº zdarzy²
si¿ za oknem, naszym znajomym, niedaleko nas. Zdarzajº si¿. Tak jak ta opisana poniÝej, w której rol¿
“gangstera” odzyskujºcego d¦ug odegra¦ policjant w
czynnej s¦uÝbie, mieszkaniec P¦otów.
Str. 8

ŒLIZGO NA
DROGACH
W dniu 20 grudnia br. okoáo godziny 15:15 na drodze Gryfice Przybiernówko kierujący samochodem
marki Kamas, 48-letni mieszkaniec
NiedĨwiedzisk utraciá panowanie
nad pojazdem poruszającym siĊ po
Ğliskiej i mokrej powierzchni, zjechaá
na pobocze i uderzyá w przydroĪne
drzewo. Siáa uderzenia byáa tak
znaczna, Īe drzewo zostaáo wyrwane
z korzeniami a pojazd wpadá do rowu
i przewróciá siĊ na dach. W nastĊpstwie wypadku kierujący pojazdem poniósá Ğmierü na miejscu,
natomiast pasaĪerka wypadáa z
pojazdu i doznaáa ogólnych obraĪeĔ ciaáa niepowodujących nawet
koniecznoĞci jej hospitalizacji.
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W ramach akcji „Serce Plus
ĝwiĊta” przy udziale Gryfickiego
Domu Kultury Szkoáa Podstawowa Nr 3 w Gryficach zorganizowaáa koncert w ramach tejĪe akcji.
Dlaczego siĊ do niej przyáączyli?
Z tym pytaniem zwróciliĞmy siĊ do
uczestników przedstawienia.

Tadeusz ĝlusarczyk
ImprezĊ zorganizowaáa Szkoáa Podstawowa Nr 3 w Gryficach.
W ramach koncertów charytatywnych, jakie siĊ tu odbywają
zbierane są pieniądze na paczki
dla dzieci. Ja bardzo chĊtnie biorĊ
udziaá w tej akcji. UwaĪam,Īe cel jej
jest szczytny. Warto takie akcje
przeprowadzaü, bo wiadomo, Īe w
czasach dzisiejszych funduszy
brakuje. Dlatego teĪ chĊtnie siĊ
przyáączyliĞmy i jesteĞmy bardzo
zadowoleni, Īe moĪemy pomóc.

Marta KoĞcielna
BiorĊ udziaá w tej akcji nie po
raz pierwszy, dlatego Īe zbieramy
pieniądze dla dzieci na ĞwiĊta. W
trakcie koncertu taĔczymy i bardzo chcemy byü oglądani przez innych. Jestem bardzo zadowolona,
Īe mogĊ tu byü.

Nicol
Udziaá w tej akcji biorĊ pierwszy raz. Bardzo mi siĊ to podoba.
Wiem teĪ, Īe zbierane są pieniądze
dla dzieci na ĞwiĊta. DziĊki takiej
akcji moĪemy pomóc innym.

KAZIMIERZ RYNKIEWICZ
Witam serdecznie na áamach
nowego tygodnika „Gazeta
Gryficka”.
Od razu na wstĊpie wyjaĞniĊ
naszą przynaleĪnoĞü, o co juĪ nas
zdąĪono zapytaü podczas zbierania materiaáów do niniejszego numeru, oczywiĞcie przypinając nam
„áatkĊ”.
GazetĊ wydaje Wydawnictwo
Polska Prasa Pomorska, które jest
firmą prywatną i nie otrzymuje
Īadnych dotacji z urzĊdów. ĩyje z
tego, co zarobi wáasnymi rĊkami i

gáowa mi, wiĊc moĪe pozwoliü sobie na odrobinĊ niezaleĪnoĞci. I
taką ma byü Gazeta Gryficka. BĊdziemy starali siĊprzede wszystkim
informowaü o tym, co w powiecie
siĊ dzieje. Nie bĊdziemy jednak
unikaü problemów i tematów kontrowersyjnych. Z jednej strony
ma to byü kronika naszych czasów, a są one wielce interesujące
i momentami burzliwe, z drugiej
strony nie moĪemy i nie chcemy
uchylaü siĊ od ocen i komentarzy
do spraw, które decydują o jakoĞci naszego Īycia.
A Īycie jest róĪnorodne i tĊ róĪnorodnoĞü, wszelkie przejawy
obywatelskiej aktywnoĞci, bĊdziemy chcieli pokazywaü. W kaĪdej dziedzinie.
Ten numer jest moĪe do przesady Mikoáajkowy, ale aĪ tak wielu
Mikoáajów w Gryficach siĊ pojawiáo, co jest zjawiskiem ciekawym
chyba nawet w skali kraju. Bardzo
dobrze, Īe ludziom chce siĊ jeszcze
pomagaü innym.
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To ta radosna strona Īycia.
Druga - raczej ta ciemniejsza - to
niezaáatwione problemy ludzi, bieda, bezrobocie, czĊsto arogancja
wáadzy, urzĊdników. O tym nie bĊdziemy milczeü, bo Īycie nie skáada
siĊ tylko z fajerwerków. Na miarĊ
naszych siá i Ğrodków podejmowaü
bĊdziemy wszelkie zgáaszane do redakcji sprawy i interwencje. WolnoĞü i niezaleĪnoĞü kosztuje duĪo.
Czasami mam wraĪenie, Īe w dzisiejszych ciĊĪkich czasach te wartoĞci stają siĊ luksusem, na który
niewielu staü. Mimo wszytsko
chcemy je chroniü, bo przecieĪ
czáowiek nie tylko samym chlebem
Īyje. Dlatego zapraszam wszystkich, którym te wartoĞci są bliskie
do wspóápracy. TakĪe sprawy naszej ojczyzny, która jest w potrzebie, o czym mówiü wiĊcej nie muszĊ, bo chyba kaĪdy widzi, jak jest.
NastĊpny numer ukaĪe siĊ 5
stycznia 2005 roku. ĩyczĊ wiĊc
radosnych Ğwiąt BoĪego Narodzenia i wszelkiej pomyĞlnoĞci w
Nowym - 2005 - Roku.

Wchodzi s¥uÝba kontraktowa
Wojskowa Komenda Uzupe¦nieÇ w
Gryficach prowadzi nabór do zawodowej
s¦uÝby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów. O samym naborze i
jego zasadach rozmawialiÑmy z komendantem Wojskowej Komendy Uzupe¦nieÇ
w Gryficach pp¦k. Andrzejem Ludwiczakiem.
Dlaczego taki nabór jest prowadzony?
W zwi»zku ze zmian» ustawy o powszechnym obowi»zku obrony oraz zmian»
ustawy o s¦uÞbie wojskowej Þo¦nierzy zawodowych, która obowi»zuje od 1 lipca br. wprowadzono w si¦ach zbrojnych nowy korpus
osobowy tj. korpus szeregowych zawodowych. Jest to wynikiem postÀpuj»cego procesu uzawodowienia armii. W zwi»zku z tym
zasz¦a potrzeba przeprowadzenia naboru.
Wojsko polskie obecnie prowadzi nabór w
korpusach osobowych podoficerów i szeregowych zawodowych.
Jakie s» zasady naboru i czego oczekuje
siÀ od kandydatów?
Generalnie zasady naboru i toku pe¦nienia
s¦uÞby reguluj» dwa dokumenty. Ustawa z 11
wrzeÒnia 2003 r. o s¦uÞbie wojskowej Þo¦nierzy zawodowych, o której wspomnia¦em oraz
rozporz»dzenie ministra obrony narodowej z
1 marca 2004 r. w sprawie powo¦ywania do
zawodowej s¦uÞby wojskowej. Kandydat do
pe¦nienia s¦uÞby w tych korpusach posiada³
musi wy¦»cznie obywatelstwo polskie. Kandydaci musz» by³ sprawni fizycznie i psychicznie. Ustawa nie przewiduje granicy
wiekowej, aczkolwiek przyjÀto granicÀ oko¦o
lat 30, poniewaÞ s¦uÞba w korpusie szeregowych zawodowych to stanowiska zajmowane do tej pory przez poborowych, a wiÀc ludzi
m¦odych, od których wymagana jest duÞa
sprawnoÒ³ fizyczna. Ograniczenia wiekowe
obowi»zuj» przy ewentualnym przejÒciu szeregowego zawodowego do korpusu podoficerów. Na stopieÈ kaprala szeregowy zawodowy moÞe by³ mianowany po zdaniu egzaminu na podoficera, posiada Òwiadectwo
dojrza¦oÒci, bardzo dobr» opiniÀ s¦uÞbow» i

nie ukoÈczy¦ trzydziestego roku Þycia.
JeÞeli chodzi o szeregowych zawodowych wymagane jest zaledwie ukoÈczone
gimnazjum. Warunkiem jest jednak odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz odbycie w
pe¦nym wymiarze zasadniczej s¦uÞby wojskowej. Jest to bardzo waÞny element, poniewaÞ zdarzaj» siÀ Þo¦nierze rezerwy, którzy tej
s¦uÞby w pe¦nym wymiarze nie odbyli z róÞnych przyczyn. Natomiast, jeÞeli chodzi o
korpus podoficerów zawodowych, wymogiem jest ukoÈczona szko¦a Òrednia i posiadanie Òwiadectwa dojrza¦oÒci. S» pewne uwarunkowania, o których mówi artyku¦ 11 ustawy, Þe Þo¦nierzem zawodowym w tych korpusach mog» zosta³ inni Þo¦nierze rezerwy,
którzy nie spe¦niaj» tych kryteriów, ale decyduj» o tym potrzeby si¦ zbrojnych.

Jakie dokumenty kandydat powinien
przedstawi³?
Oprócz wniosku, który sk¦ada, powinien
do¦»czy³ Þyciorys, odpis skrócony aktu urodzenia, ma¦ÞeÈstwa (jeÞeli jest Þonaty), odpisy
skrócone aktów urodzenia dzieci, jeÒli takowe
posiada, Òwiadectwa pracy. Jedynym wydatkiem, rzÀdu 50 z¦, jaki musi ponieÒ³, jest zaÒwiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
Rozmawia¦a AS

Co powinny zrobi³ osoby zainteresowane i jakie jest dalsze postÀpowanie?
JeÞeli ktoÒ jest zainteresowany tym rodzajem s¦uÞby, najproÒciej zg¦osi³ siÀ do nas,
do Wojskowej Komendy Uzupe¦nieÈ. Kandydaci powinni by³ z terenu przez nas administrowanego, czyli z powiatu gryfickiego, ¦obeskiego i goleniowskiego. Posiadamy wykaz
jednostek, które dokonuj» naboru do takiego
rodzaju s¦uÞby i przedstawiamy propozycje.
W chwili obecnej najwiÀkszy nabór w korpusie szeregowych na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzi 12 Brygada
Zmechanizowana w Szczecinie. Jest to jednostka traktowana przez nas priorytetowo, do
której kierujemy kandydatów. Tam, po wstÀpnej kwalifikacji w WKU, przeprowadzane s»
egzaminy sprawnoÒciowe oraz psychotest.
Po pomyÒlnym zdaniu egzaminów dowódca
jednostki przedstawia kandydatowi odpowiednie stanowisko. Otrzymuj» od dowódcy
zaÒwiadczenie, z którym przyjeÞdÞaj» do
nas a my prowadzimy dalszy tok postÀpowania. Skompletowane dokumenty wysy¦amy
do szefa Sztabu Generalnego, który podejmuje decyzjÀ o powo¦aniu do zawodowej s¦uÞby
wojskowej. Wynagrodzenie oscyluje w granicach 1400 z¦ brutto.
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Jemioáa na szczĊĞcie?
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ZGK laureatem
Zak³ad Gospodarki
Komunalnej w Gryficach
bra³ udzia³ w Eurokonkursie
Spo³eczno-Gospodarczym
„Przyjaciel Europy” Amico
Europae AD 2004,
organizowanym przez
Stowarzyszenie Pro Europa.

(GRYFICE) Handel przedĞwiąteczny prowadzony jest nie tylko w
sklepach. KaĪdy kto moĪe chce coĞ
sprzedaü. By zapewniü sobie szczĊĞcie na nowy rok, jak gáosi tradycja,
trzeba w domu zawiesiü gaáązkĊ jemioáy. W tym celu nie trzeba wdrapywaü siĊ na czubek starego drzewa,

gdzie zazwyczaj roĞnie. Wystarczy
wysupáaü dwa lub trzy záote – za tyle
moĪna nabyü gaáązki jemioáy na rogu
ulicy u pana Jana PomaraĔskiego.
Zapytany o tradycje związane z jemioáą powiedziaá, Īe stare przysáowie mówi – Nie masz jemioáy, bĊdziesz chodziá goáy. KAR

Apel biblioteki

Szukamy pami¹tek
zwi¹zanych z oœwiat¹
gryfick¹
Ka¿dy kiedyœ chodzi³ do
szko³y, wiêc ka¿dy mo¿e
mieæ swój wk³ad w wystawê
na temat 60-lecia oœwiaty
polskiej w powiecie
gryfickim.
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, Filia w Gryficach, wraz z
Miejską Biblioteką Publiczną w Gryficach pragnie zorganizowaü wystawĊ z okazji 60-lecia oĞwiaty polskiej
na ziemi gryfickiej. Wystawa ta towarzyszyü bĊdzie sesji popularnonaukowej poĞwiĊconej tej tematyce,
organizowanej przez Gryfickie Towarzystwo Kultury i Gryficki Dom
Kultury w marcu 2005 r. W tym celu
poszukujemy materiaáów związa-

nych z oĞwiatą powiatu gryfickiego.
Cenne dla nas bĊdą wszelkie pamiątki z lat powojennych i póĨniejszych:
fotografie, Ğwiadectwa, legitymacje
szkolne, tarcze, podrĊczniki, zeszyty, kroniki, albumy a takĪe prace
magisterskie i dyplomowe o tematyce oĞwiatowej na naszym terenie
oraz monografie szkóá i placówek
oĞwiatowych.
Zainteresowanych tą tematyką
nauczycieli i uczniów w kaĪdym wieku, którzy zechcą przekazaü w depozyt swoje pamiątki, zapraszamy do
Biblioteki Pedagogicznej w Gryficach przy ul. KoĞciuszki 20, telefon
kontaktowy 3843378 – Agnieszka
Jankowska. Z góry dziĊkujemy za
pomoc przy organizacji wystawy.
Kierownik WBP Filia w Gryficach
Agnieszka Jankowska

Honorowe patronaty nad konkursem objĊli: marszaáek sejmu RP –
Józef Oleksy; wicepremier, minister
Gospodarki i Pracy – Jerzy Hausner;
minister, szef UrzĊdu Komitetu Integracji Europejskiej – Jarosáaw Pietras; minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi – Wojciech Olejniczkach; minister ĝrodowiska – Jerzy SwatoĔ.
Do konkursu przystąpiáo 270
przedsiĊbiorstw i instytucji ekologicznych w róĪnych kategoriach:
osobowoĞü europejska, duĪe przedsiĊbiorstwa, europejskie gospodarstwo rolne, maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa, europejskie przedsiĊbiorstwo ekologiczne, w której to ZGK
Gryfice otrzymaáo tytuá laureata.

„Dla nas to przede wszystkim satysfakcja z wykonywanej pracy i speánienie siĊ. Wysiáki nasze są w pewien sposób doceniane” – powiedziaá dyrektor Zakáadu Gospodarki
Komunalnej w Gryficach Leszek
Kubiak.
(s)

„Wyczytali” medal
Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach wáączyáa siĊ do III Edycji Ogólnopolskiej Kampanii „Caáa Polska czyta
dzieciom”. Placówka znalazáa siĊ w
gronie Laureatów konkursu na
najlepiej przeprowadzony „III
Ogólnopolski TydzieĔ Czytania
Dzieciom” i Zdobywców WyróĪnienia Specjalnego Fundacji ABC XXI
– medalu.

Uroczysty finaá kampanii „Caáa
Polska czyta dzieciom” odbyá siĊ 2
grudnia br. w Teatrze Studio w Paáacu Kultury i Nauki w Warszawie. W
trakcie licznych spotkaĔ czytelniczych, które odbyáy siĊ w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Gryficach,
udziaá brali m.in. nauczyciele, rodzice. W ich trakcie przeczytano wiele
ciekawych ksiąĪek. Imprezy odbywające siĊ w czytelni dzieciĊcej rozpoczynano gáoĞnym czytaniem
przez dorosáych. SpotkaĔ odbyáo

siĊ wiele m.in. spotkanie zajączkowe
– poprzedzone czytaniem wierszy o
ĝwiĊtach Wielkiej Nocy; spotkanie z
wiosną – tu czytano wiersze o zwiastunach wiosny i wreszcie spotkanie mikoáajkowe, na którym czytaá
dzieciom sam ĝwiĊty Mikoáaj. Ponadto 3 czerwca br. odbyáa siĊ parada dzieciĊca, na której to uczestnicy
wcielili siĊ w postaü bajkową – Kubusia Puchatka.
Caáy sukces zawdziĊcza siĊ wielu osobom, które wáączyáy siĊ do
akcji. DziĊki wspóápracy nauczycieli, dyrektorów i opiekunów do czytania aktywnie wáączyáy siĊ szkoáy,
przedszkola.
Za naszym poĞrednictwem pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach pragną podziĊkowaü za spotkania i wspóápracĊ
osobom oraz instytucjom, które
przyáączyáy siĊ do akcji: Szkoáa Podstawowa Nr 3 w Gryficach, Szkoáa
Podstawowa Nr 4 w Gryficach,
Przedszkole nr 1 w Gryficach, Przedszkole nr 2 w Gryficach, OĞrodek na
Rzecz Osób z UpoĞledzeniem Umysáowym Koáo w Gryficach, Gimnazjum nr 1 w Gryficach, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieá, Irena PoĨniak,
Teresa Bzdurska, Bernarda ĩelaznowska, Maria Jakubowska, tygodnik powiatowy Regionalna Siódemka.
(s)
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DZIECI DZIECIOM
W Gryfickim Domu Kultury w
dniu 13 grudnia br. odbyá siĊ koncert charytatywny zorganizowany
przez SP Nr 3 w Gryficach oraz
GDK na rzecz wsparcia akcji Serce
Plus ĝwiĊta.
W czasie trwania koncertu nie
zabrakáo piĊknych polskich kolĊd,
taĔców, Ğmiechu i zabawy. Do imprezy czynnie wáączyli siĊ zarówno nauczyciele jak i máodzieĪ gryfickich
szkóá. Wystąpiá m.in. zespóá instrumentalno-wokalny z Gimnazjum Nr
1, zespóá taneczny Tarantule, zespóá
wokalny Muszelki ze Szkoáy Podstawowej Nr 3 w Gryficach, mikoáajowa grupa Laski Rudolfa. Nie sposób wymieniü wszystkich tych, którzy przyczynili siĊ do zorganizowania koncertu. Obecnych odwiedziá
ĝwiĊty Mikoáaj, dla którego speánieniem marzeĔ byáyby dobre uczynki.
„W moim kraju jest zimno – powiedziaá Mikoáaj - i ciepáo dobrych serduszek ogrzaáoby moje stare mikoáajowe serce. A pewnie i Rudolf przestaáby narzekaü na reumatyzm”. We
wszystkich zakamarkach Gryfickiego Domu Kultury panowaá iĞcie
Ğwiąteczny nastrój. Wszystko to za
sprawą wesoáych Mikoáajów.

PrzyjdŸ Miko³aju, dzieci czekaj¹
Tak wo³a³y w dniu 6 grudnia
br. dzieci, które oczekiwa³y
przybycia Œwiêtego Miko³aja
w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Gryficach.
Uczniowie Szkoáy Podstawowej Nr 3 kl. I i Szkoáy Podstawowej Nr 4 kl. II w charakterystycznych „mikoáajkowych”
nakryciach gáowy wyglądaáy
uroczo i odĞwiĊtnie. Czekając
na Mikoáaja poznaáy legendĊ o
dzieciĊcym darczyĔcu, wysáu-

chaáy obszernego wiersza Pt.
„W DzieĔ BoĪego Narodzenia”,
a przede wszystkim mini recitalu kolĊd w wykonaniu Magdaleny Kunikiewicz, obecnie uczennicy LO w Koáobrzegu. Wszyscy obecni wáączyli siĊ we
wspólne kolĊdowanie, co stworzyáo miáą Ğwiąteczną atmosferĊ. Kiedy wreszcie zadzwoniá
dzwonek i pojawiá siĊ ĝwiĊty
Mikoáaj, dzieci ogarnąá niepokój.
Pojawiáy siĊ nawet áezki. Jednak
po dáuĪszej chwili maluchy zadawaáy Mikoáajowi mnóstwo
pytaĔ. Chciaáy dotknąü brody

oraz posiedzieü na kolanach.
Dzieci dobrze wiedziaáy, Īe Mikoáaj oprócz paczek wrĊcza
równieĪ rózgi, ale te w tym roku
przypadáy niegrzecznym paniom
nauczycielkom. NajwiĊcej radoĞci sprawiáy paczki i czekoladowe mikoáaje. Pozowanie do
zdjĊü teĪ dla wiĊkszoĞci byáo
frajdą. Dzieci ze smutkiem rozstaáy siĊ ze ĝwiĊtym Mikoáajem
i powróciáy do zajĊü. Mogą siĊ
tylko pocieszyü nadzieją, Īe za
rok Mikoáaj ich ponownie odwiedzi.
Anna Burda
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Krytycy odeszli do SdPL
(POWIA
T) Roz³am na
(POWIAT)
lewicy, jaki siê dokona³
wraz z powstaniem
Socjaldemokracji Polskiej
nie omin¹³ powiatu
gryfickiego. Nast¹pi³ tu
doœæ ostry podzia³ wœród
dzia³aczy SLD, i znaczna ich
czêœæ, o znanych
nazwiskach w powiecie, ju¿
w po³owie roku zaczê³a
organizowaæ odzia³ gryficki.
Organizacja oddziaáu okazaáa
bardzo sprawna, bo nasza skrzynka
mailowa zasypywana byáa co kilka
dni najĞwieĪszymi informacjami z jej
dziaáalnoĞci. DziĊki temu szybkiemu
dziaáaniu juĪ w lipcu otwarto biuro
partii w Trzebiatowie, gdzie barwy
zmieniá Lech Mularczyk. W drugiej
poáowie listopada odbyáa siĊ konferencja prasowa SdPl, w nowej siedzibie, przy ul. NiepodlegáoĞci 63A. Jej
oficjalnego otwarcia dokonano 26 listopada, w grupie okoáo piĊüdziesiĊciu goĞci, z samorządowcami i starostą, a goĞci witali radni sejmiku wojewódzkiego J.J. FaliĔski (koordy-

nator wojewódzki partii) oraz Mirosáaw Barcikowski, jak siĊ po wyborach okazaáo – niekwestionowany
lider partii w Gryficach). Dojechaáa
nawet, wprost z sejmu, posáanka
ElĪbieta Romero.
Kilka dni wczeĞniej zwoáano
konferencjĊ prasową, na której Roman àoboĪewicz przedstawiá osobiste motywy wstąpienia do partii. Jak
podaá w oĞwiadczeniu; decyzjĊ podjąá juĪ w kwietniu, gdy na zjeĨdzie
SLD nie dopuszczono do krytyki
wáadz sojuszu. Odciąá siĊ równieĪ od
praktyki tworzenia w urzĊdach biur
politycznych, które powstają pod
naciskiem dziaáaczy, szukających w
nich zatrudnienia. Jego “czarĊ goryczy” miaáa przelaü wizyta w Gryficach ówczesnego szefa SLD Krzysztofa Janika (niedawno zastąpiá go
Józef Oleksy), który miaá nazwaü
tych, którzy odeszli z sojuszu lub
sympatyzowali z nową partią - zdrajcami. Nie podobaá mu siĊ równieĪ
uprawiany w SLD monopol na wiedzĊ i wáadzĊ oraz niszczenie czáonków o odmiennym zdaniu. Nie zgadzaá siĊ, by inne organizacje i stowarzyszenia uwaĪaü za przeciwników,
“których trzeba niszczyü do spodu,
do tzw. biaáej koĞci”. UwaĪa, Īe w
SdPl jest miejsce na rozmowĊ, negocjacje i kompromis.

12 grudnia odbyáa siĊ powiatowa
konwencja wyborcza. JednomyĞlnie przewodniczącym zarządu powiatowego partii zostaá Mirosáaw
Barcikowski z Páotów. Jest radnym
sejmiku zachodniopomorskiego i
dyrektorem
liceum w Gryficach, przewodniczy Radzie Spoáecznej SP ZZOZ
w tutejszym szpitalu. Do zarządu
wybrano jeszcze
trzy osoby; wiceprzewodniczącą
zostaáa Ewa Zemska z Gryfic oraz
Lech Mularczyk z
Trzebiatowa i Janusz àawruszko z
Karnic. Komisji
Rewizyjnej bĊdzie przewodniczyá Stanisáaw
Bąba z Trzebiatowa. Na konwencji
goĞümi byli posáanka ElĪbieta Romero, senator Zbigniew Zychowicz
oraz Wáodzimierz NieporĊt z Warszawy. Stowarzyszenie Máodych
Socjaldemokracji organizuje Grzegorz Lipa. OglądaliĞmy stronĊ internetową zachodniopomorskiej SdPl,
w tym link gryficki; moĪe siĊ podo-

baü przy kompletnym marazmie w tej
materii innych partii. Co prawda
nowa socjaldemokracja ma na
pierwszej linii gáównie stare twarze i
na razie zdobywa popularnoĞü
wĞród lewicowego elektoratu krytyką SLD, wiĊc dopiero czas pokaĪe,
czy bĊdzie potrafiáa wypracowaü
nowe oblicze. KAR

znikni¾cia pieni¾dzy i osoby zajmuj¹cej si¾ tym. Bardzo cz¾sto
boimy si¾, Üe nam moÜe przydarzy± si¾ to samo. W kaÜdej instytucji banku czy poczty zdarza si¾,
Üe zagin¾¥y pieni¹dze, rachunki i
pomimo to ludzie p¥ac¹ dalej. Jest
wiele osób, które przychodz¹ do
punktu z obawami, pytaniami.
Jednak pragn¹¥bym ich uspokoi±,
gdyÜ ponosimy odpowiedzialnoÐ±
za pieni¹dze przez nich powierzone. Kwoty te posiadaj¹ ubezpieczenie. JeÜeli jakikolwiek rachunek, wp¥ata dojdzie z opóÚnieniem

z niedopatrzenia firmy lub przyjd¹
jakiekolwiek odsetki to pokrywa
je nasza firma.
Ile waszych punktów dzia¥a w powiecie?
Jest juÜ jeden punkt w Gryficach na ulicy Niepodleg¥oÐci 52 i
jest to jedyny punkt w mieÐcie
dzia¥aj¹cy na licencji. Zamierzam
takÜe stworzy± sie± punktów w
nast¾puj¹cych miejscowoÐciach:
P¥oty, Resko, ÏwinoujÐcie oraz
Szczecin. W Trzebiatowie dzia¥a
równieÜ punkt, który wykupi¥ t¹
sam¹ licencj¾.

Przewodniczący Mirosáaw Barcikowski, niĪej siedziba SdPl.

ZAP£ACIÆ CZY NIE ?
Od maja br. w Gryficach
przy ulicy Niepodleg¥oÑci 52
obok Gryfickiego Domu Kultury dzia¥a punkt op¥at za
1,50 z¥ KK INVESCO. Tu zap¥acimy za wod¾, pr¹d, telewizj¾, mieszkanie, telefony,
ZUS, podatki, gaz, raty, przelewy i inne. Wielu z nas ma obawy, co do swoich dyspozycji finansowych, nie kaÜdy ufa
nowo powstaj¹cym punktom
przyjmowania op¥at. Aby rozwia± wszelkie w¹tpliwoÐci rozmawialiÐmy z w¥aÐcicielem firmy panem Micha¥em Krat¹
Co sk¥oni¥o pana do prowadzenia punktu op¥at ?
MoÜna powiedzie±, Üe mi¾dzy innymi jest to mój sposób
na prac¾. Poza tym dzi¾ki pracy mam sta¥y kontakt z ludÚmi, co jest dla mnie bardzo
waÜne.
Prosz¿ przedstawi² mechanizm dzia¥ania firmy.
Punktów takich jak ten
dzia¥aj¹cych na jednej licencji
jest oko¥o 300 w ca¥ej Polsce i
ca¥y czas powstaj¹ nowe.
Dzi¾ki tej licencji posiadamy
podpisan¹ umow¾ z bankiem
Zachodnim WBK na przelewy
masowe. Wp¥aty realizowane

s¹ w ci¹gu trzech dni roboczych.
Pieni¹dze przekazywane s¹ do
banku WBK w Szczecinie, który
to rozprowadza pieni¹dze na odpowiednie konta wierzycieli.
Wp¥aty urz¾dowe, takie jak ZUS
czy urz¹d skarbowy realizowane
s¹ szybciej, bo w ci¹gu jednego
dnia roboczego.
Na jakim programie PaÇstwo pracujº?
Dzia¥amy na programie firmy
INCASO z Koszalina tutaj moÜe
podam
stron¾
internetow¹
(www.incaso.pl), program dzia¥a
automatycznie. W pierwszej kolejnoÐci przyjmuj¾ wp¥aty, nie
wpisuj¹c numeru konta – dlatego
trwa to szybciej. Jest to na pewno oszcz¾dnoÐ± czasu. Po
wprowadzeniu kwoty program
automatycznie wbija prowizj¾ pobieran¹ od rachunku. Nast¾pnie
wprowadzane s¹ rachunki, numery kont wp¥acaj¹cy – odbiorca. To zapisywane jest w odpowiednim pliku w drugim programie, który jest juÜ realizowany
przez bank.
Czy ba¥ si¿ Pan krytyki?
Boj¾ si¾ do dnia dzisiejszego.
Ukazuj¹ si¾ bowiem róÜne artyku¥y w gazetach, emitowane s¹
programy telewizyjne na temat
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Miko³ajkowe odwiedziny w Gryfickim Domu Dziecka
Mikoáajkowy dzieĔ zwáaszcza dla
dzieci byá szczĊĞliwym dniem speánienia wszelkich marzeĔ. Tego dnia
Starosta Gryficki Kazimierz Saü, jak
co roku, w przebraniu Mikoáaja odwiedziá swoich ulubieĔców w Gryfickim Domu Dziecka. Pani Halina
KawczyĔska, Dyrektor Domu Dziecka przywitaáa wszystkich bardzo
serdecznie mając nadziejĊ, Īe Mikoáaj bĊdzie caáorocznym goĞciem tegoĪ domu. W przesympatycznej atmosferze wyczekiwania, radoĞci i
uĞmiechu, Mikoáaj przekazaá dzieciom przygotowane prezenty. Byá to
wszelkiego rodzaju sprzĊt sportowy

przeznaczony do gier zespoáowych,
artykuáy szkolne i oczywiĞcie sáodycze. StaroĞcie towarzyszyáy trzy
inne Mikoáaje które pozytywnie odpowiedziaáy na apel Starostwa wáączenia siĊ w akcjĊ mikoáajkową w
Domu Dziecka, a mianowicie Elimar
Sp z o.o.– Intermarche Odziaá Gryfice na czele z jej Prezesem p. Piotrem
Nowackim, w towarzystwie Prezesa
p. Philipe Daigneau z Firmy Bricomarche, oraz Firma BJ PRINT s.c.
Bogusáaw Bieáowicz i Dariusz Jaklewicz. Konwój muszkieterów oraz
przedstawiciel drukarni BJ PRINT
wrĊczyli dzieciakom równieĪ wspa-

niaáe upominki, a wĞród nich: artykuáy szkolne, gospodarstwa domowego i spoĪywcze. Starosta
wdziĊczny za pomoc udzieloną podlegáej jednostce przekazaá na rĊce
dobroczyĔców
okolicznoĞciowe
podziĊkowania. Spotkanie umiliáy
wystĊpy dzieci oraz wspólna zabawa, która utwierdziáa nas w przekonaniu, Īe prawdziwym szczĊĞciem
jest dawanie szczĊĞcia drugiemu
czáowiekowi. Dlatego jeszcze raz
dziĊkujemy za nieoceniony dar serca na rzecz Gryfickiego Domu Dziecka. Wczoraj ponownie starosta odwiedziá Dom Dziecka.
(p)

Powiat Gryficki nad Morzem Pó³nocnym
JuĪ niedáugo uczniowie szkóá Ğrednich,
sportowcy oraz biznesmeni bĊdą siĊ
spotykaü ze swoimi odpowiednikami
nad Morzem Póánocnym.

JuĪ nie tylko gminy naszego powiatu wspóápracują z gminami niemieckimi, ale od niedawna takie moĪliwoĞci ma równieĪ powiat gryficki.
Wspóápraca z niemieckim powiatem
partnerskim z Landu Niedersachsen
nabiera rozpĊdu, czego dowodem
byáa wizyta pracowników gryfickiego starostwa w Wittmund w dniach
14-16.12.2004r.
Grupa robocza pracowników
Centrum Marketingu pojechaáa w
celu ustalenia szczegóáów wspóápracy pomiĊdzy powiatami na nastĊpny rok oraz ustalenia moĪliwoĞci nawiązania kontaktów na páaszczyznach: stowarzyszeĔ sportowych, szkóá ponadgimnazjalnych,
przedstawicieli biznesu, itp. Jak byáa
okazja przekonaü siĊ na miejscu
chĊü nawiązania kontaktów ze szkoáą w Gryficach wykazuje równieĪ
szkoáa z gminy Friedeburg. To tylko
jeden konkretny przykáad, a zapewne rozszerzanie takiej wspóápracy na
inne instytucje, nie tylko na poziomie samorządu terytorialnego, moĪe
przyczyniü siĊ do ksztaátowania
pozytywnego wizerunku PolakaEuropejczyka oraz krzewienia polskiej kultury Pomorza Zachodniego
za granicą oraz zbliĪenie tradycji i
obyczajów Fryzji (teren powiatu
Wittmund) mieszkaĔcom powiatu
gryfickiego.
Jednym z celów wizyty byáo
równieĪ zapoznanie siĊ ze strukturami i zadaniami wydziaáu niemieckiego
starostwa odpowiedzialnego za rozwój gospodarczy oraz aplikowanie
wniosków w ramach funduszy europejskich. W pierwszym dniu wizyty
pracownicy wydziaáu gospodarki
niemieckiego starostwa przedstawili
wykorzystanie funduszy pomocowych UE przez powiat Wittmund.
Interesująca prezentacja i dyskusja ,
która wywiązaáa siĊ przy okazji omawiania funduszy pomocowych UE
umoĪliwiáa skorzystanie z wiedzy
doĞwiadczonego juĪ partnera i ukazaáa nowe perspektywy wspóápracy.

Bardzo waĪne byáo równieĪ
zapoznanie siĊ z koncepcją rozwoju
ĞcieĪek rowerowych na przykáadzie
jednej z niemieckich gmin – gminy
Friedeburg. Przygotowanie programu rozwoju turystyki rowerowej,
sposoby znakowania i promocja
turystyki aktywnej, to równieĪ kierunek rozwoju, który obraá powiat
gryficki. MoĪliwoĞü korzystania z
doradztwa doĞwiadczonego juĪ w
tej dziedzinie partnera jest bardzo
duĪą pomocą, zarówno w pisaniu
takiej koncepcji jak i jej realizacji.
Poza tym na podstawie konkretnego projektu transnarodowego ( z
Holandią) przedstawiono rozwój
muzeum w Carolinensiel i odremontowanie kutra rybackiego, który
stanowi obecnie jedną z waĪniejszych atrakcji turystycznych caáego
powiatu.
W ostatnim dniu wizyty pracownicy gryfickiego starostwa odwiedzili firmĊ M CON w Oldenburgu,
która pisze wnioski aplikujące o
Ğrodki europejskie dla powiatu Wittmund. Intensywne rozmowy i ukazanie szerokich moĪliwoĞci okaĪą
siĊ zapewne Ĩródáem inspiracji do
tworzenia nowych projektów w powiecie Gryfickim.
NajwaĪniejszym efektem wizyty byáa nawiązana wspóápraca
pomiĊdzy konkretnymi pracownikami odpowiedzialnymi za projekty
europejskie i rozwój gospodarczy w
obydwu powiatach, jak równieĪ
wstĊpne ustalenie zasad (koszty
pobytu, táumacze) i harmonogramu
wspóápracy.
Natomiast pierwszą wymierną korzyĞcią wizyty bĊdzie znalezienie siĊ szerokiej informacji o naszym powiecie oraz o najwiĊkszych
firmach funkcjonujących na naszym terenie w informatorze, który
zostanie przygotowany na “Konferencje PrzedsiĊbiorczoĞci” na wyspach Langeoog i Spiekeroog, która odbĊdzie siĊ w kwietniu przyszáego roku.
(P)
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Są razem na dobre i na záe

W Gryfickim Domu Kultury
w dniu 10 grudnia br. odby³a
siê uroczystoœæ z okazji 50lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.
Jubilaci przybyli wraz z
rodzinami, dziêki czemu
spotkanie up³ynê³o
w ciep³ej, rodzinnej
atmosferze.
Wszystkich przybyáych goĞci powitaáa kierownik UrzĊdu
Stanu Cywilnego w Gryficach
Kazimiera Szeweáa. - Czas wyznacza w naszym Īyciu cudowne chwile – powiedziaáa – do
nich zaliczamy szczególnie uroczystoĞci związane z wáasną
drogą Īycia. Póá wieku nieprzerwanego poĪycia maáĪeĔskiego
to rocznica, która budzi zwykáe
ludzkie wzruszenie, uznanie i
szacunek nie tylko w najbliĪszej
rodzinie, ale caáego otoczenia,
przyjacióá i znajomych. Macie

PaĔstwo za sobą wspólnie spĊdzonych piĊüdziesiąt lat Īycia.
Na pewno byáy okresy pomyĞlnoĞci, radoĞci i zadowolenia.
Byáy teĪ momenty trudne wymagające poĞwiĊcenia i wyrzeczeĔ. NajwaĪniejsze, Īe byliĞcie
ze sobą razem w dobrych i záych
chwilach. Jest to powód, dla
którego kaĪdy jubileusz poĪycia
maáĪeĔskiego traktowany jest
jako doniosáe wydarzenie.” NajwaĪniejszymi
uczestnikami
spotkania byli oczywiĞcie jubilaci: PaĔstwo Wiesáawa i Zbigniew Groenwald, Wanda i Jan
Majewscy, Janina i Jan Pawelscy, Anna i Ryszard Przelaskowscy, Zofia i Stanisáaw Pyzowie, Józefa i Zenon Sokoáowscy, Teresa i Antoni Wronowie,
Janina i Bolesáaw ZieliĔscy.
W uroczystoĞci udziaá braá
burmistrz Gminy Gryfice Andrzej Szczygieá, który dokonaá
aktu dekoracji medalami za dáugoletnie poĪycie maáĪeĔskie

przyznanymi przez prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej.
Podczas uroczystoĞci na
twarzach jubilatów i ich rodzin
malowaáo siĊ ogromne przejĊcie. Wszyscy byli dumni i jed-

noczeĞnie szczĊĞliwi, Īe doczekali tak waĪnej w ich Īyciu chwili. My ze swojej strony Īyczymy
dalszych piĊüdziesiĊciu lat zgodnego poĪycia maáĪeĔskiego.
(s)
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Jak policjant z P³otów odbiera³ d³ugi
Takie historie jak tak, która wydarzyáa siĊ na terenie powiatu áobeskiego, oglądamy w filmach i do gáowy nie przychodzi nikomu, Īe podobne rzeczy mogą zdarzyü siĊ za
oknem, naszym znajomym, niedaleko nas. Zdarzają siĊ. Tak jak ta opisana poniĪej, w której rolĊ “gangstera” odzyskującego dáug odegraá
policjant w czynnej sáuĪbie, mieszkaniec Páotów.
NAPAD
Caáa historia zdarzyáa siĊ niecaáe
dwa miesiące temu, w okolicy wsi
Bienice, na drodze miĊdzy Nowogardem a Dobrą. Jadącemu samochodem w kierunku Dobrej Bogdanowi
W. drogĊ zajechaá inny samochód,
zmuszając go do zatrzymania. Wysiadáo z niego trzech mĊĪczyzn. Podeszli do auta, w którym siedziaá kierowca. Jeden z nich, Grzegorz B., od
razu próbowaá wybiü szybĊ w aucie,
które, jak siĊ póĨniej okazaáo, nie
byáo wáasnoĞcią kierowcy, lecz wáaĞcicielki, u której pracowaá. Gdy
Bogdan W. wysiadá z samochodu,
do akcji wkroczyli pozostali mĊĪczyĨni, w tym policjant Mirosáaw P.
(po cywilnemu). Jak wynika z zeznaĔ
pokrzywdzonego, to wáaĞnie on
uderzyá go trzykrotnie w twarz i gáowĊ. Bogdanowi W. udaáo siĊ wyrwaü i zacząá uciekaü w pole. Po przebiegniĊciu kilkuset metrów napastnicy dopadli go. UĪyli gazu ázawiącego i tak obezwáadnionego zaczĊli
kopaü. NastĊpnie zaprowadzili go z
powrotem do samochodu. Tutaj ro-

zebrali go i zaczĊli przeszukiwaü.
Mirosáaw P. znalazá 2 tys. zá, które
pochodziáy z utargu w sklepie wáaĞcicielki samochodu, Wáadysáawy
Z. NastĊpnie Bogdana W. zawieziono do lasu. Drugi samochód prowadziá Grzegorz B. W lesie sprawcy
wspólnie przeszukali ubranie i auto
pokrzywdzonego. W kieszeniach
znaleĨli 350 zá. Byáo to niewiele, wiĊc
zdjĊli mu jeszcze zegarek z rĊki, zabrali produkty ĪywnoĞciowe na okoáo
60 zá i kamizelkĊ wartoĞci 50 zá. Z samochodu zabrali dokumenty pojazdu, prawo jazdy, telefon komórkowy, radioodtwarzacz samochodowy, a wiĊc przedmioty naleĪące do
wáaĞcicielki Wáadysáawy Z. Jak wynika z zeznaĔ pokrzywdzonego, w
trakcie tego zdarzenia byá on wielokrotnie odurzany gazem ázawiącym.
Po zabraniu áupów napastnicy pozostawili poszkodowanego w lesie,
wyrzucili kluczyki od jego auta i
odjechali.
(NIE) WIDZIALNA
RĉKA RYNKU
Motywy dziaáania sprawców
okazaáy siĊ bardzo “rynkowe”. Niestety, dzisiejszy polski kapitalizm,
okreĞlany mianem “dzikiego”, to
sieü firm, odbiorców i dostawców,
gdzie w wiĊkszoĞci jedni drugim zalegają z páatnoĞciami. Maáe zalegáoĞci nie wpáywają destrukcyjnie na
dziaáalnoĞü, gdy w grĊ wchodzą
dziesiątki lub setki tysiĊcy niezapáaconych záotych, firma moĪe z tego
powodu splajtowaü. Niestety, stoją

za tym czĊsto ludzkie dramaty związane z záym zarządzaniem, záą kalkulacją, brakiem popytu, lub jego okresowoĞcią, jak chyba miaáo to miejsce
w tym przypadku.
Prokuratura w àobzie, która zajmuje siĊ tą sprawą, ustaliáa, Īe Bogdan W., w ramach prowadzonej
przez siebie dziaáalnoĞci gospodarczej pobraá na przeáomie kwietnia i
maja tego roku, z hurtowni Piotra P.
w Páotach, nasiona do dalszej odsprzedaĪy. Faktura z przedáuĪonym
terminem páatnoĞci opiewaáa na ok.
20 tys. zá. CzĊĞü nasion sprzedaá,
wiĊkszoĞü pozostaáa. A Piotr J. zacząá domagaü siĊ zapáaty.
POLICJANT WKRACZA
DO AKCJI
Policjant Mirosáaw P. byá znajomym Piotra J. Od sáowa do sáowa,
takĪe z drugim napastnikiem Jerzym
J. i Grzegorzem B. i caáa trójka podjĊáa siĊ “windykacji” dáugu. Prokuratura nie ustaliáa, czy policjant zrobiá to w ramach prowizji, czy teĪ
chciaá tylko pomóc koledze.
Pokrzywdzony Bogdan W. byá
zatrudniony u Wáadysáawy Z. w
Chociwlu. JuĪ pod koniec czerwca
zjawiá siĊ tam nasz policjant, po cywilnemu, i podając siĊ za przedstawiciela firmy windykacyjnej z Poznania przeprowadziá rozmowĊ z wáaĞcicielką sklepu, która równieĪ byáa
winna Piotrowi J. ok. 1000 zá. Miaá
straszyü ją, Īe jak nie odda pieniĊdzy, to popsuje jej opiniĊ w mieĞcie.
Kilka dni przed napadem Mirosáaw

P. pojawiá siĊ w Nowogardzie, gdzie
mieszka pokrzywdzony. W rozmowie z jego sąsiadami miaá powoáywaü
siĊ na to, Īe jest policjantem, wymachując jakimĞ dokumentem. W tej
sprawie prokuratura przedstawiáa
policjantowi drugi zarzut, oprócz
napadu i pobicia, - przekroczenie
uprawnieĔ funkcjonariusza policji,
do czego jednak Mirosáaw P. siĊ nie
przyznaje. Nie przyznaje siĊ takĪe do
tego, Īe biá Bogdana W., chociaĪ
zeznania pokrzywdzonego jak i drugiego z napastników, który przyznaá
siĊ do postawionych zarzutów, przeczą jego wypowiedziom. Trzeci
twierdziá, Īe byá pijany i nic nie pamiĊta, ale wkrótce przypomniaá sobie wszystko. Prokuratura w àobzie
zastosowaáa wobec zatrzymanych
tymczasowe aresztowanie, zamieniając je póĨniej na wysokie porĊczenia majątkowe.
O ile moĪna zrozumieü desperacjĊ wierzyciela, który straciá pieniądze, co mogáo zagroziü egzystencji
jego firmie, o tyle trudno zrozumieü
zachowanie policjanta, który zamiast wskazaü wierzycielowi prawną drogĊ odzyskania dáugu, podjąá
siĊ “windykacji” wiedząc przecieĪ,
Īe áamie prawo. Czy policjant byá aĪ
tak naiwny, Īe nie zdawaá sobie sprawy z konsekwencji swoich dziaáaĔ,
czy teĪ urosáo w nim takie poczucie
bezkarnoĞci, Īe uwierzyá, Īe siĊ z
tego wywinie? Sprawa wkrótce trafi
do sądu.
Kazimierz Rynkiewicz

Ogáoszenia
drobne:
Sprzedam mieszkanie 52 mkw., budynek
gosp., sad, ogród; 778 mkw. Cena 35 tys. Tel.
0600 009 509.

CHCESZ
UMIEĝCIû
REKLAMĉ
W GAZECIE
GRYFICKIEJ
ZADZWOē
TEL./FAX

39 73 730
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Jaki by³ ten 2004 rok
Miniony rok podsumowuje prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nad Reg¹” w Gryficach Adam Kowalski
Do kategorii pozytywów moĪna zaliczyü fakt, iĪ wskutek efektywnej i skutecznej polityki przetargowej na roboty budowlane
oraz korzystnego deponowania
Ğrodków finansowych powstaáa
róĪnica miĊdzy przychodami a rozchodami w kwocie okoáo 130 tys. zá
za bieĪący rok. ĝrodki te zostaną
wykorzystane na początku przyszáego roku na roboty niezbĊdne
do przeprowadzenia, w szczególnoĞci ocieplenie stropodachów.
Inną kategorią pozytywną jest to,
Īe znacznie zostaá przekroczony
zakres rzeczowy spraw remontowych, jak równieĪ związanych z termomodernizacją. Jest to kwota
okoáo 200 tys. zá w skali rocznej.
UwaĪam, Īe jest to znaczne osiągniĊcie spóádzielni w roku 2004.
Inną kwestią jest to, Īe w wyniku
realizacji uchwaáy rady nadzorczej
umoĪliwiającej czáonkom spóádzielni posiadających lokatorskie
prawo do lokalu, jego przeksztaácenie na wáasnoĞciowe prawo do
lokalu, wpáynĊáa juĪ do spóádzielni
kwota okoáo 140 tys. zá, co teĪ poszerza moĪliwoĞci realizacji zadaĔ
w roku przyszáym. Prawdopodobnie Ğrodki te przeznaczone zostaną
na sfinansowanie dodatkowych
robót termomodernizacyjnych. W
ostatnim piĊcioleciu wykonaliĞmy
trochĊ tego typu prac, aczkolwiek
mamy jeszcze okoáo dwudziestu
budynków czekających na ocieplenie. KaĪde dodatkowe Ğrodki są
tu poĪądane, przynoszą bowiem
okreĞlony efekt. W ostatnich

dniach sfinalizowaliĞmy przedsiĊwziĊcie polegające na zbyciu za
cenĊ ustaloną w przetargu terenu i
obiektu przy ulicy Niekáadzkiej 2,
tzw. betoniarni. ĝrodki te (jest to
kwota okoáo 450 tys. zá) zostaną
przeznaczone w roku przyszáym na
wykonanie dodatkowych robót. Z
tych Ğrodków ocieplone zostaü
mogą Ğciany zewnĊtrzne okoáo
czterech budynków. Sytuacja finansowa spóádzielni pozwala na
nie podwyĪszanie stawek czynszowych w pierwszej poáowie 2005
roku. PoniewaĪ są zapowiedzi
wzrostu opáat (energia elektryczna, gaz) byü moĪe potrzeba taka
zaistnieje w drugiej poáowie roku
2005. MyĞlĊ, Īe nie bĊdzie to kwota
wiĊksza niĪ do piĊciu groszy na
metrze kwadratowym. W kategorii
sukcesów postawiü naleĪy sprawĊ
wzrostu sumy zwrotów w stosunku do ponoszonych zaliczek na
poczet centralnego ogrzewania
(zwrotów, które trafiają do czáonków spóádzielni) z poziomu okoáo
520 tys. zá za poprzedni sezon
grzewczy do poziomu 600 tys. zá.
Jest jednoczeĞnie druga strona
medalu tego problemu. Są czáonkowie spóádzielni, którzy mają dopáaty do tych zaliczek, nawet do
trzech tysiĊcy záotych.
Mamy zapewnienie z zachodniopomorskiego urzĊdu wojewody, Īe otrzymamy refundacjĊ kosztów robót geodezyjnych, które
wykonaü musieliĞmy jako wstĊpny etap do przeksztaáceĔ mieszkaĔ
na prawo tzw. odrĊbnej wáasnoĞci

áącznie z prawem do czĊĞci uáamkowej gruntu.
Spóádzielnia boryka siĊ z opáatami czynszowymi, które w tym
roku ustabilizowaáy siĊ na poziomie przekraczającym 600 tys. zá w
skali miesiĊcznej. Jest to kwota
spora. DuĪe bezrobocie w Gryficach, brak pracy spowodowaáy
taką sytuacjĊ. Do negatywów zaliczyü moĪna to, iĪ mamy budynek
w Trzebiatowie przy ulicy Lipowej

16-20, gdzie na parterze są pomieszczenia przeznaczone na lokale uĪytkowe. Niestety w ostatnim roku nie udaáo siĊ sprzedaü jakiegokolwiek lokalu handlowego.
Jest to chyba pochodna sytuacji
w naszym rejonie.
Korzystając z okazji chciaábym
Īyczyü wszystkim czáonkom spóádzielni zdrowych, pogodnych, radosnych Ğwiat i wszystkiego dobrego w zbliĪającym siĊ 2005 roku.

Otwarto œwietlicê w Przybiernówku
W Przybiernówku w dniu 4 grudnia br. odbyáo siĊ uroczyste otwarcie
Ğwietlicy wiejskiej. Potrzeba mnóstwo staraĔ i pracy, aby efekty staáy
siĊ widoczne. Soátys Jan DomaĔski,
radny Wiesáaw Pakulniewicz wspólnie z mieszkaĔcami Przybiernówka
wykonali mnóstwo pracy, aby Ğwietlica mogáa funkcjonowaü. Na zaproszenie przybyli: burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieá, sekretarz gminy
Wanda Piwoni, dyrektor Gryfickiego Domu Kultury RóĪa Szuter,
przedstawiciel gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Regina Borowiak, ks.
Piotr Suchy. Po wystąpieniach dokonano uroczystego przeciĊcia
wstĊgi i tym samym symbolicznie
otwarto ĞwietlicĊ. Rada MáodzieĪo-

wa oraz opiekunka Ğwietlicy otrzymaáa od burmistrza, sekretarza i Gryfickiego Domu Kultury wartoĞciowe upominki. PoĞwiĊcenia Ğwietlicy
dokonaá ks. Piotr Suchy. MáodzieĪ
przybiernowska w swojej deklaracji
wyraziáa, Īe brakowaáo im takiego
miejsca, gdzie moĪna spotkaü siĊ,
zwáaszcza w dáugie zimowe wieczory.
Zapewniali, Īe bĊdą staraü siĊ, aby z

ochotą przychodziáy tu nie tylko
dzieci i máodzieĪ, ale teĪ osoby starsze. Uczestnicy miáo spĊdzili czas na
poczĊstunku przygotowanym przez
GraĪynĊ Pakulniewicz, LudwikĊ DomaĔską, LudwikĊ IwiĔską, BoĪenĊ
Sykucką, MariĊ Jancz, EdytĊ Kurek.
W czĊĞci artystycznej wystąpiá Roman Kaczorowski z Gryfickiego
Domu Kultury.
(s)
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PRAWIE ûWIERû WIEKU GYFICKIEJ SOLIDARNOĝCI
POCZĄTKI GRYFICKIEJ
SOLIDARNOĝCI PRZYPOMINA
I OCENIA JĄ Z PERSPEKTYWY
24 LAT STANISàAW SUSKI
Gryfice są jednym z nielicznych
na Pomorzu zachodnim miast, gdzie
zachowaáo siĊ biuro oddziaáu NSZZ
“SolidarnoĞü”. Co prawda mieĞci siĊ
w starej, odrapanej kamienicy, i nie
wygląda najlepiej, ale dziaáa. Przekonaáem siĊ o tym naocznie, gdy podczas rozmowy z przewodniczącym
tutejszego Podregionu, panem Stanisáawem Suskim, do biura zajrzaáo
kilka osób.
Historia dziaáania gryfickiej SolidarnoĞci mieĞci siĊ na jednej stronie
maszynopisu, sporządzona na potrzeby Zarządu Regionu w Szczecinie, który przygotowuje monografiĊ
z okazji przyszáorocznego 25-lecia
dziaáalnoĞci związku. Bogata historia gryfickiej SolidarnoĞci wciąĪ czeka na opracowanie. Warto przypomnieü, w wielkim skrócie, ludzi którzy ją tworzyli. Tak jak w caáym kraju,
tak i w Gryficach początki siĊgają
sierpnia 1980 r. Ludzie organizują siĊ
w zakáadach pracy, które w wiĊkszoĞci dzisiaj juĪ nie istnieją. Pierwszym
przewodniczącym, na krótko, zostaje Andrzej Romanowicz. Po burzliwym rozstaniu ze związkiem zastĊpuje go Andrzej Popielski (PBRol.),
sekretarzuje Zofia Janecka, a sprawami administracyjnymi zajmuje siĊ
Jolanta Gajdziewska. Delegatami na
zjazd Zarządu Regionu, w czerwcu
1981 r. byli: Bogdan Andrusieczko
(Trzygáów), Andrzej DzieĪa, Janusz
Dmowski, Czesáaw Drabicki (Prusinowo), Zenon Janecki, Jan Przedaszek (Páoty), Zygmunt Rychlik, Zuzanna Szulejko. Z regionu Trzebiatowa: Remigiusz KĊpiĔski – internowany w stanie wojennym wyjechaá
do USA, Zenon Mirzecki, Jadwiga
Rapiar-Sikorska.
Po wyjeĨdzie Popielskiego, szefowanie – tuĪ przed wprowadzeniem
stanu wojennego – obejmuje Zygmunt Szuster. Obaj juĪ dzisiaj nie
Īyją.
Przewodniczącym NSZZ “Soli-

darnoĞü” Rolników Indywidualnych byá Stefan Dragun, po internowaniu, zmuszony, wyjechaá do Australii, gdzie zmará. PóĨniej związek
reprezentowaá Ryszard Bidler. RzemieĞlnikom przewodziá Ryszard Bober oraz czáonek zarządu Hubert
Wierzbicki.
Jak widaü, stan wojenny mocno
daá siĊ we znaki tutejszym dziaáa-

niu 1989 r., zostaá Lech Szewczyk. Od
marca 1991 r., do dzisiaj funkcjĊ tĊ
peáni Stanisáaw Suski.
Pan Suski podkreĞla wielką rolĊ
KoĞcioáa, w przetrwaniu SolidarnoĞci i odzyskaniu przez PolskĊ niepodlegáoĞci. Wielkie zasáugi mają tu
gryficcy proboszczowie; ks. dziekan Stanisáaw KopystyĔski z parafii
pw. WNMP i ks. kanonik Zygmunt

czom. Po zdelegalizowaniu związku,
czĊĞü z nich podjĊáa dziaáalnoĞü
podziemną, nie bacząc na represje,
jakie dotknĊáy ich i ich rodziny. W tĊ
dziaáalnoĞü mocno zaangaĪowali
miĊdzy innymi Wáodzimierz Blumensztain, Jan Brzykcy, Witold Gajdziewski, Michaá Walczak i Eugeniusz ZiĔczuk (juĪ nie Īyje). W 1989
r., gdy SolidarnoĞü zaczĊáa siĊ odradzaü, pierwszy komitet organizacyjny powstaá w zakáadach Bumar-Hydroma. Po wyborach przewodniczącą zostaáa Maria Gierszewska. Powstaá MiĊdzyzakáadowy Komitet
Organizacyjny, na czele którego stanąá Wáodzimierz Blumensztain, z zastĊpcami Jerzym Pomykalskim i Stanisáawem Suskim. Pierwszym przewodniczącym Podregionu, w grud-

Noga z parafii NSPJ. Obaj pomagali
dziaáaczom SolidarnoĞci przetrwaü
trudny okres stanu wojennego,
wspierając podziemie organizacyjnie i duchowo. Szczególną postacią
jest tu ks. dziekan Jerzy Sosna, który
byá pierwszym kapelanem NSZZ
“SolidarnoĞü” Pomorza Zachodniego. Od 1978 r. do sierpnia 1981 r. byá
on proboszczem parafii Ğw. Stanisáawa Kostki przy Stoczni SzczeciĔskiej i to on w sierpniu 1980 r. na
terenie stoczni odprawiaá msze Ğw.
dla strajkujących stoczniowców. Na
początku lat dziewiĊüdziesiątych
zostaá proboszczem parafii w Karnicach, a w 1995 r. proboszczem parafii
pw. WNMP w Gryficach.
Jak Stanisáaw Suski ocenia minione 24 lata? – Wtedy nie byáo ni-

czego na póákach, teraz są peáne.
WalczyliĞmy o sprawiedliwoĞü, o
normalnoĞü. – mówi. Czy nie ma
poczucia, Īe nie o taką normalnoĞü
chodziáo, Īe ludzie obwiniają SolidarnoĞü o brak pracy, Īe wielu,
wĞród nich nawet czáonkom SolidarnoĞci, Īyje siĊ gorzej? – Mówi siĊ, Īe
to zrobiáa SolidarnoĞü i wszystko
jest jej winą. SolidarnoĞü tak naprawdĊ nigdy nie rządziáa i nie mogáa
tworzyü miejsc pracy. – odpowiada.
- CzĊĞü dziaáaczy poszáa do polityki,
ale bĊdąc politykami nie pytali
związku, czy wprowadzane rozwiązania są dobre dla ludzi. Przykáadem
moĪe byü Komisja Trójstronna,
gdzie duĪo siĊ gada, a politycy i tak
robią swoje. Stara prawda mówi, Īe
punkt widzenia zmienia siĊ ze zmianą
siedzenia. Dlaczego brakuje ducha
tamtej SolidarnoĞci? Komisje zakáadowe Īyją swoimi problemami. Ludzie tracą pracĊ, brakuje pieniĊdzy,
jak tu Īyü wielkimi sprawami kraju?
Widzi pan, co siĊ dzieje na “górze”.
Za tamtych czasów byáy komitety
partyjne. Wystarczyáo iĞü ze sprawą
do sekretarza i on wszystko zaáatwiá.
W 1990 wszystkim siĊ wydawaáo, Īe
SolidarnoĞü przejmie tĊ rolĊ. Mnóstwo ludzi przychodziáo ze skargami.
Wydawaáo im siĊ, Īe bĊdzie telefon
i zaáatwimy wszystko. SolidarnoĞü
nigdy nie chciaáa zastĊpowaü komitetu partyjnego komitetem związkowym. PostawiliĞmy na demokracjĊ i
rola komitetów skoĔczyáa siĊ. Tak
nie mogáo byü, moĪe stąd to rozczarowanie. Czemu brakuje entuzjazmu
i ducha tamtych czasów? MyĞlĊ, Īe
to wina “czarnej kreski”. Ona zrobiáa
swoje. OsobiĞcie mam pretensje do
Mazowieckiego, bo zrobiá ją bez
przyzwolenia spoáecznego. Afery
Rywina i Orlenu pokazują, co ta kreska ukryáa. I to bĊdzie jeszcze jakiĞ
czas odbijaü siĊ czkawką, aĪ przyjdzie normalnoĞü, czyli równe prawa
dla wszystkich. Jeden ukradnie
chleb ze sklepu i od razu ma sąd
grodzki, inny operuje milionami niewiadomego pochodzenia i nikt na to
nie reaguje. Rozmawiaá
Kazimierz Rynkiewicz

Gimnazjum kolêduje - spotkanie bo¿onarodzeniowe
W Gryfickim Domu Kultury w
dniu 21 grudnia br. máodzieĪ z Gimnazjum Nr 1 w Gryficach pod kierunkiem
nauczycieli BoĪeny Dąbrowskiej i
Tadeusza ĝlusarczyka przygotowaáa
Ğwiąteczne spotkanie boĪonarodzeniowe rodziców, uczniów, pracowników, nauczycieli Gimnazjum Nr 1.
MáodzieĪ zaprezentowaáa program skáadający siĊ z dwóch czĊĞci.
Pierwsza to montaĪ sáowno-muzyczny związany z tematyką boĪonarodzeniową. Te piĊkne poetyckie teksty mówiące o typowo polskiej tradycji wykonaáa máodzieĪ pod kierunkiem BoĪeny Dąbrowskiej: Magdalena Zarzecka, Agata Gaáązka, Martyna

RuciĔska, Tomasz Masáowski, Paulina JarmuĪewska, Joanna Szpak,
Ewa Waszczuk, Kacper Szasin oraz
zespóá wokalny w skáadzie: Magdalena Rodkiewicz, Dominika Nowacja, Justyna Broszkiewicz, Natalia
Ostrowska, Kalina Dyba, Marcin
Zawada, a goĞcinnie wystąpiá Tomasz Petrkowski. Druga czĊĞü to
koncert kolĊd w wykonaniu uczniów
klas pierwszych. Byáy serdeczne
Īyczenia m.in. pogodnych myĞli, codziennych radoĞci, nawiązywania
coraz to nowych przyjaĨni, uĞmiechu na kaĪdy dzieĔ, speánienia pragnieĔ, urzeczywistniania marzeĔ i
radoĞci Ğwiąt BoĪego Narodzenia.
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Dostrzec „niewidocznych”
Na spotkaniu opáatkowym w
Gryfickim Domu Kultury spotkali siĊ czáonkowie Polskiego
Związku Niewidomych okrĊgu
zachodniopomorskiego, koáo w
Gryficach.
Gryfickie Koáo PZN istnieje od
ponad dwudziestu lat. Zrzesza
okoáo 70 dorosáych czáonków
oraz oĞmioro dzieci z powiatu
gryfickiego. W miarĊ moĪliwoĞci
oraz posiadanych Ğrodków organizowane są wspólne spotkania
przebiegające w miáej serdecznej
atmosferze. Tak byáo i tym razem.
Na spotkanie przybyá ks. Zygmunt Noga oraz starosta powiatu
gryfickiego Kazimierz Saü. Przewodnicząca koáa Krystyna DomaĔska przywitaáa wszystkich
bardzo serdecznie, Īycząc w

Okradli sklep
W nocy z 9 na 10 grudnia br. w
Nowielicach wáamano siĊ do miejscowego sklepu. Sprawcy przeciĊli
kraty zabezpieczające okno i po wybiciu szyby weszli do Ğrodka skąd
skradli artykuáy spoĪywcze, alkohol
i papierosy áącznej wartoĞci 10500 zá
na szkodĊ GS Trzebiatów.
ZginĊáy sáupki
W nocy z 9 na 10 grudnia br. w
Páotach z ogródków dziaákowych
przy ulicy Kolejowej skradziono
sáupki oraz inne metalowe elementy
znajdujące siĊ na dziaáce o wartoĞci
100 zá.
Wáamanie do przyczepy
W dniu 10 grudnia br. zgáoszono
wáamanie do przyczepy kempingowej ustawionej na jednej z posesji w
Rewalu, z której skradziono wyposaĪenie áącznej wartoĞci 200 zá. KradzieĪy dokonano w okresie 10-28 listopada br.
Ukradáy pieniądze
10 grudnia br. w Páotach dwie
máode kobiety, dziaáając pod pozo-

okresie
przedĞwiątecznym
przede wszystkim zdrowia, radoĞci, piĊknych sáonecznych dni.
“Chciaáabym – dodaje - aby tzw.
niewidoczni dostrzegani byli nie
tylko w Gryficach, ale i caáej Polsce”. Gryfickie koáo nie posiada
swojej siedziby, miejsca, w którym jego czáonkowie mogliby siĊ
spotkaü. Mamy nadziejĊ, Īe w
krótkim czasie ulegnie to zmianie.
Obecny na spotkaniu starosta zapowiedziaá, Īe czynione są kroki,
aby taka siedziba powstaáa.
Spotkanie odbyáo siĊ m.in.
dziĊki sponsorom: Stefanowi
Liszewskiemu – wáaĞcicielowi
piekarni w Páotach, I.Z. Grabowskim, Starostwu Powiatowemu w Gryficach – za co
uczestnicy spotkania serdecznie dziĊkują.
(s)

rem zakupów w sklepie obuwniczym, skradáy z biurka portfel z pieniĊdzmi i dokumentami oraz telefon
komórkowy marki Nokia áącznej wartoĞci 700 zá.
Záapano káusowników
W nocy z 10 na 11 grudnia br. w
Trzebiatowie, podczas wspólnych
dziaáaĔ prowadzonych przez straĪ
graniczną oraz policjĊ, zatrzymano
Andrzeja S. (28 lat) i Rajmunda M.
(46 lat), mieszkaĔców Trzebiatowa,
na gorącym uczynku káusowania
ryb na rzece Redze.
Wáamania do piwnic
W nocy z 11 na 12 grudnia br. w
Jarominie, przez wyrwanie metalowego skobla wraz z káódką, wáamano
siĊ do piwnicy, z której skradziono
noĪyce elektryczne do Īywopáotu
oraz przewody i przedáuĪacze, o áącznej wartoĞci okoáo 300 zá.
Tej samej nocy w Trzebiatowie
wáamano siĊ do piwnicy przy ul.
Dworcowej, z której skradziono
elektronarzĊdzia i piáy spalinowe
áącznej wartoĞci 1580 zá.

Potrąciá kobietĊ
W dniu 20 grudnia br. okoáo godziny 17.30 w pobliĪu ul. J. Dąbskiego i 1 Maja kierujący samochodem
marki Audi 80, 21-letni mieszkaniec
Gryfic potrąciá przechodzącą przez
jezdniĊ w miejscu przeznaczonym dla
pieszych 53-letnią mieszkankĊ Gryfic, która z obraĪeniami zostaáa przewieziona do szpitala.
Zakaz obowiązuje
W dniu 20 grudnia br. policjanci
z Gryfic zatrzymali osobĊ nieletnią,
która uĪywaáa materiaáów wybuchowych w postaci petard i fajerwerków. W drodze dokonanych czynnoĞci ustalono, Īe zostaáy one zakupione w jednym z punktów na terenie Gryfic.
W związku z nadchodzącym
okresem Ğwiąteczno - noworocznym, podczas którego nasila siĊ
uĪycie tego rodzaju Ğrodków policja
przypomina i ostrzega wszystkich
sprzedających, Īe w myĞl ustawy o
materiaáach wybuchowych sprzedaĪ nie koncesjonowanych materiaáów wybuchowych w postaci petard, róĪnego rodzaju fajerwerków
osobom maáoletnim tj. tym, które nie
ukoĔczyáy 18 roku Īycia, stanowi

przestĊpstwo zagroĪone karą do 2
lat pozbawienia wolnoĞci. PoniewaĪ
uĪywanie tych Ğrodków przez osoby maáoletnie powoduje nie tylko
zakáócenie spokoju, ale równieĪ stanowi realne zagroĪenie dla ich zdrowia i Īycia. SprzedaĪ taka bĊdzie
Ğcigana z peáną surowoĞcią.
Nie sáuchaá, stanie przed sądem
W dniu 20 grudnia br. z drogówki
gryfickiej podczas kontroli drogowej, do której zatrzymali Fiata 126p
stwierdzili, Īe za kierownicą siedzi
23-letni mieszkaniec gminy Páoty, w
stosunku do którego wczeĞniej Sąd
Rejonowy w Gryficach orzeká karĊ
dodatkową w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
O ile czĊsto kierowanie pojazdem w stanie po uĪyciu alkoholu tj.
do 0,5 promila zawartoĞci alkoholu
w organizmie stanowi wykroczenie,
to w przypadku orzeczenia przez sąd
kary dodatkowej, zakazu prowadzenia pojazdów, nie zastosowanie siĊ
do niego uczyni z kierującego
przestĊpcĊ, który odpowie przed
sądem na podstawie art. 244 kodeksu karnego, a przestĊpstwo to zagroĪone jest karą do roku pozbawienia wolnoĞci.
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Serce Plus ÑwiÀta
Tradycjº juÝ jest, Ýe co roku w okresie przedÑwiºtecznym wiele osób i instytucji przy¦ºcza
si¿ do akcji „Serce Plus Ðwi¿ta”. Jej podsumowanie odby¦o si¿ w dniu 20 grudnia br.
w sali Urz¿du Miejskiego w Gryficach.

„DziĊkujemy wszystkim darczyĔcom; paniom,
które troskliwie i pieczoáowicie pracowaáy po kilkanaĞcie godzin dziennie
przy peánionych dyĪurach
w sklepach Plus, Biedronka, Netto; máodzieĪy skupionej przy Gryfickim
Domu Kultury i Liceum
Ogólnoksztaácącego, harcerzom i wszystkim tym,
którzy nam w tej akcji pomagali” – powiedziaá na
wstĊpie jeden z organizatorów akcji Antoni Ludwicki. Wspóáorganizatorem akcji jest równieĪ
ksiądz dziekan Jerzy Sosna, który to pamiĊtając o

Redakcja Gazety Gryfickiej
zaprasza instytucje, szkoáy, organizacje i firmy do wspóápracy.
InformacjĊ o imprezach i
spotkaniach moĪna przesyáaü
faksem 3973730 lub mailem
wppp1@wp.pl lub kontaktowaü siĊ z Anną Siborą tel.
0507126422.
Materiaáy moĪna skáadaü w
redakcji przy ulicy Waáowej 8 w
kaĪdy poniedziaáek w godzinach
14.00 - 16.00.
NastĊpny numer gazety
ukaĪe siĊ 5.01.2005

najmilszych, powiedziaá, Īe
najwiĊkszą radoĞü sprawimy
dzieciom. Rozumiemy sytuacjĊ, Īe niektóre rodziny nie
staü nawet na niedrogi upominek, dlatego dzielmy siĊ
sercem, tradycją – dodaá.
Dary otrzymano od ludzi
dobrej woli, a takĪe od firm i
zakáadów pracy: sklep Konkret A.F. SzamaĔscy, Aleksander Matusiak, Związek
Sybiraków koáo w Gryficach, Zakáad Mechaniki Pojazdowej Marian Bąk, Drukarnia „BJ Print” Bogusáaw
Biaáewicz i Dariusz Jaklewicz, notariusz Irena Szabunia-Semczuk, Gryficki Dom
Kultury, Marek Gdela, Cukrownia Gryfice S.A., „Hydrograf”, „Lidex” PUH
Krzysztof PowroĨnik, „Gryfimpex” Gryfice, GS „Samopomoc Cháopska”, LO w
Gryficach, Zakáad Przetwórstwa MiĊsnego I.Z. Grafowscy, Korporacja Ubezpieczeniowa „Filar” Urszula
Goáąb, Piekarnia J. Bugowscy, Usáugi Transportowe
„Transcan” Ryszard Filipinek, sklep rybny „Rybka”,
sklep rybny Wanda Surudo.

