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Wehiku³
Raz na ca³e ¿ycie dane
uwielbiane i kochane
- cia³o
bia³e oraz kolorowe
w gruncie rzeczy jednakowe
- cia³o

Polska w ¿a³obie.
Zgin¹³ prezydent RP

w ³onie matki uwielbiane
nam po prostu darowane
- cia³o
od poczêcia wzrastaj¹ce
duchem ¿ycia zawsze tchn¹ce
- cia³o
o nie ci¹gle siê staramy
tak jak rany dogl¹damy
- cia³o
lecz bezw³adnie kiedyœ z³o¿¹
ch³odem ziemi te¿ ob³o¿¹
- cia³o
dziœ potrafiê w to uwierzyæ
by t¹ miar¹ zawsze mierzyæ
- cia³o
¿e siê ¿ycie nie skoñczy³o
lecz siedliskiem ¿ycia by³o
- cia³o
Tragicznie zmar³ym w ostatni¹ sobotê w Smoleñsku Polakom.
Irena Szabunia-Semczuk

Nasi mieszkañcy
o katastrofie
pod Smoleñskiem
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TRZEBIATÓW

Wspominamy tê wizytê i jego s³owa

Prezydent Lech Kaczyñski
by³ w Trzebiatowie i Rewalu
W tak tragicznej dla Polski chwili, ale zarazem pe³ni dumy z naszych
rodaków, którzy w niebywa³y sposób wyra¿aj¹ szacunek dla prezydenta œp. Lecha Kaczyñskiego i
wszystkich tragicznie zmar³ych w
katastrofie pod Smoleñskiem, chcemy przypomnieæ, ¿e by³ tak¿e wœród
nas. 1 czerwca 2009 roku odwiedzi³
Trzebiatów, Rewal i Œwidwin. Zastanawiaj¹c siê nad fenomenem wybuchu obywatelskiego – nie bojê siê
u¿yæ tych s³ów – ¿alu i uwielbienia
zarazem, dla prezydenta Kaczyñskiego, powtórnie odczyta³em s³owa, jakie wypowiedzia³ na rynku w
Trzebiatowie. I wszystko sta³o siê
jasne. Taki by³ w³aœnie Lech Kaczyñski. Przypominamy to przemówienie, bo mo¿e wtedy zbyt s³abo
wybrzmia³o, a dzisiaj odczytane na
nowo, t³umaczy ów ¿al, rozpacz i
zarazem nadziejê na zmiany - uczucia, jakie ogarnê³y w tych dniach
Polaków. Poni¿ej relacja zamieszczona w Gazecie Gryfickiej nr 22 z
dnia 3 czerwca 2009 r.
Red.
***
Prezydent z Warszawy na lotnisko w Œwidwinie przylecia³ w samo
po³udnie. Podczas wizyty z okazji
Dnia Dziecka towarzysza mu rodzina: Renata i Arkadiusz Kaczyñscy z
synami bliŸniakami Jakubem i Aleksandrem (5 lat).
Swoj¹ wizytê rozpocz¹³ od Trzebiatowa, gdzie na rynku spotka³ siê z
mieszkañcami. PóŸniej pojecha³ do
Trzêsacza, gdzie przy ruinach koœcio³a na klifie spotka³ siê z mieszkañcami gminy Rewal. Jak przysta³o
na Dzieñ Dziecka, odby³ krótki przejazd kolejk¹ w¹skotorow¹ wœród
dzieci przebywaj¹cych w Zielonej
Szkole w Rewalu. Zjad³ obiad w
„Sandrze” w Pogorzelicy i póŸnym
popo³udniem wróci³ do Œwidwina,
gdzie z³o¿y³ kwiaty pod Pomnikiem
Pamiêci Ofiar Katastrofy Lotniczej,
jaka wydarzy³a siê w dniu 23 stycznia 2008 r. pod Miros³awcem oraz
spotka³ siê z mieszkañcami miasta.
Z tutejszego lotniska odlecia³ do
Warszawy.
Spotkanie prezydenta z mieszkañcami Trzebiatowa opisuje Maria
Jakubowska.
Byliœmy mile zaskoczeni bardzo
liczn¹ grup¹ mieszkañców zbieraj¹cych siê na ulicach przyleg³ych do
trzebiatowskiego rynku na d³ugo
przed jego przyjazdem. Na placu
przy ratuszu by³o gwarno i radoœnie,
trwa³a zabawa dla dzieci z okazji

dnia dziecka. Prezydent przyjecha³
kilka minut po godzinie 13. Przywita³ go burmistrz Trzebiatowa S³awomir Ruszkowski. Oto co prezydent
Lech Kaczyñski powiedzia³ mieszkañcom zgromadzonym na rynku.
- Przyjecha³em tutaj jak do wielu
innych miejsc naszego kraju. Mówiê
– miejsc, bo to wsie i miasta i mniejsze i wiêksze. Od paŸdziernika zesz³ego roku, to 40 któraœ moja wyprawa. Myœlê, ¿e to po prostu mój
obowi¹zek, ¿e powinienem bywaæ w
ca³ym kraju, bo jestem prezydentem
zgodnie z Konstytucj¹ najwy¿szym
przedstawicielem ca³ej Rzeczypospolitej. Tej tutaj w Trzebiatowie i tej
daleko na po³udniowym wschodzie
w Ustrzykach Górnych czy Dolnych, w Przemyœlu. Jestem dla ca³ej
Polski. Moim obowi¹zkiem jest s³u¿yæ wszêdzie i staram siê to realizowaæ, oczywiœcie w ramach tych
kompetencji, które daje mi konstytucja. Tutaj jesteœmy na ziemiach zwanymi kiedyœ Odzyskanymi, ale myœlê, ¿e z tej nazwy mo¿na by ju¿ zrezygnowaæ. To ju¿ 64 lata. To prawie
3 pokolenia jak Trzebiatów i ca³a
okolica, dalej jeszcze, a¿ po Œwinoujœcie, jest w Polsce. I to jest ta sama
Polska, jak Mazowsze, na którym
by³em przed kilkoma dniami, ale tak¿e taka sama, jak Brzeg czy £aba na
po³udnie st¹d. Polska bowiem jest
jedna i nikt tego nie mo¿e kwestionowaæ. Nikt nie mo¿e i nie powinien.
Ja nie chcia³bym zaostrzaæ stosunków z którymkolwiek naszym s¹siadem, ale chcia³em mocno podkreœliæ, tu w Trzebiatowie, ¿e jestem w
Polsce i gospodarzami tej ziemi s¹
Polacy (gromkie brawa mieszkañców Trzebiatowa) i bêd¹ Polacy.
Byli, s¹, byli od 60-kilku lat, s¹ i
bêd¹. Tak jest i tak byæ musi. I to
pierwszy mój przekaz do was, drodzy mieszkañcy Trzebiatowa.
Ale jest jeszcze kilka innych
spraw, o których chcia³bym mówiæ.
Sprawa wojska. Tu, w tym mieœcie,
tak jak ono do Polski nale¿y, by³a to
zawsze sprawa wa¿na. Tutaj by³o
przecie¿ dowództwo brygady. Tutaj
dziœ pozosta³ jedynie batalion, ale
przynajmniej on musi pozostaæ. Zdajê sobie sprawê, ¿e to dla takiego
miasta jak Trzebiatów sprawa wa¿na.
To sprawa pracy zawsze najwa¿niejsza, to sprawa rynku zbytu, ale to tak¿e sprawa Polski jako ca³oœci. Polskie
si³y zbrojne nie mog¹ siê bez przerwy
kurczyæ. Polska jest du¿ym europejskim krajem i armia Polska powinna

tej sytuacji w³aœnie odpowiadaæ. Nasi
¿o³nierze dzielnie pe³ni¹ s³u¿by w
Afganistanie, na Wzgórzach Golan,
w krajach, które kiedyœ nale¿a³y do
Jugos³awii i w innych miejscach na
ziemi. To bardzo dobrze. To teraz wyraz naszej solidarnoœci w walce o
pokój, walce z terroryzmem, to nasz
sojuszniczy obowi¹zek. Ale si³y
zbrojne s¹ tak¿e po to, ¿eby móc broniæ w³asnego kraju, a do tego musz¹
byæ i odpowiednio wyposa¿one i odpowiednio uzbrojone i odpowiednio
liczne. Zawsze siê za tym opowiada³em i zawsze za tym bêdê siê opowiada³, wszystko jedno czy to bêdzie
armia czysto zawodowa czy nie.
Sam Trzebiatów nie le¿y nad
morzem, ale gmina œciœle jest zwi¹zana z morzem, turystyk¹. Plan, aby
zwiêkszyæ dochody ca³ej Polski,
¿eby pomóc ¿yæ obywatelom, potrzebna jest przede wszystkim praca
nad infrastruktur¹. Ja tutaj przyjecha³em troszeczkê póŸniej, ni¿ mia³em, ze Œwidwina. Dlaczego? No bo
drogi s¹ takie jakie s¹. To wysi³ek,
który nas czeka, ale musimy o tym
pamiêtaæ, ¿e nawet trudny czas gospodarczy, trudny, bo jest trudny, a
mo¿e byæ nawet trudniejszy, nie
mo¿e powstrzymaæ przed tym, abyœmy zmienili to, co zadecyduje o
naszej przysz³oœci, ¿ebyœmy budowali infrastrukturê drogow¹ czy tak¿e kolejow¹. Jest nam bardzo potrzebna, ale przede wszystkim musimy dbaæ te¿ o to, ¿eby ta zaraza –
mówiê o tym chyba po raz 28 - która
niszczy³a ponad pó³ pokolenia Polaków, zaraza bezrobocia, nie wróci³a
na wielk¹ skalê. Ju¿ w tym roku ponad 300 tysiêcy ludzi straci³o pracê.
Mogê powiedzieæ, ¿e jako prezydent
nie prowadzê bezpoœrednio ani polityki gospodarczej, ani tym bardziej
finansowej pañstwa. To robi rz¹d,
ale bêdê dalej namawia³, dalej perswadowa³, bêdê, jeœli potrzeba, krytykowa³, je¿eli odpowiednie dzia³ania tutaj nie bêd¹ podejmowane. Ja
nie chcê przyjechaæ tutaj za kilka
miesiêcy czy pó³ roku i powiedzieæ,
¿e bezrobocie wynosi ju¿ 2 miliony.
Myœmy to prze¿yli, nie mo¿emy tego
prze¿ywaæ drugi raz i to te¿ jest moje
przes³anie do was. Pamiêtajcie, ¿e
prezydent Rzeczypospolitej jest za
rozwojem takim, który by w jak najwiêkszym stopniu zapobiega³ bezrobociu. Myœmy ju¿ pod tym wzglêdem byli na dobrej drodze i pamiêtajcie o tym, ¿e jestem za tym, ¿eby
Polska Trzebiatowa, Polska Garwolina, Ma³kini rozwija³a siê tak samo
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szybko, jak Polska Warszawy, Trójmiasta, Szczecina czy Poznania.
Polska bowiem jest jedna i popieranie jej rozwoju w kilku tylko metropoliach da coœ czêœci Polaków. A
nasz rozwój, mam nadziejê, ¿e do
niego wrócimy, jeœli polityka bêdzie
odpowiednio odwa¿na, powinien dawaæ polepszenie ¿ycia wszystkim.
Nie mo¿e byæ tych, którzy zyskali
bardzo wiele i tych, którzy stracili
bardzo wiele. W ci¹gu ostatnich kilku
lat tak w³aœnie by³o. Tak¹ polityk¹,
takim trendem politycznym przed
ponad trzema laty wygra³em wybory
na prezydenta i jej pozostajê wierny.
Chcê ¿ebyœcie pañstwo o tym wiedzieli. A wiêc po pierwsze – to jest
ziemia polska, jedynymi jej gospodarzami s¹ Polacy. Po drugie – si³y
zbrojne s¹ nam potrzebne tak¿e tu w
Trzebiatowie. I w koñcu po trzecie –
wy panie i panowie macie tutaj takie
samo prawo do rozwoju, korzystania
z jego owoców jak ca³a Polska. - powiedzia³ prezydent Kaczyñski.
Mieszkañcy Trzebiatowa odpowiedzieli brawami. Po przemówieniu prezydent d³u¿sz¹ chwilê goœci³
wœród dzieci, nastêpnie przeszed³ do
zgromadzonych za barierkami
mieszkañców Trzebiatowa. Wymieniano serdeczne uœciski d³oni, byli i
tacy, którzy prosili o autograf. Przyznaæ trzeba, ¿e mieszkañcy Trzebiatowa do samej wizyty i prezydenta
odnieœli siê z szacunkiem i ¿yczliwoœci¹ nale¿n¹ g³owie pañstwa.
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W Dniach ¯a³oby
– informujemy
W smutnych Dniach ¯a³oby
Narodowej – Gryficzanie sk³adaj¹
kwiaty, zapalaj¹ znicze przy pomniku Jana Paw³a II, przy pomniku
Pamiêci na placu Zwyciêstwa oraz
G³azie Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

Informujemy, i¿ Msza œwiêta
¿a³obna, w intencji ofiar katastrofy
samolotu prezydenckiego pod Smoleñskiem, zostanie odprawiona 15
kwietnia (czwartek) o godz. 17.00 w
koœciele p.w WNMP w Gryficach.
W modlitwie b¹dŸmy solidarni. M

Ksiêga
Kondolencyjna
w Trzebiatowie

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

Tel. interwencyjny: 694-089-733

W zwi¹zku z tygodniem
¿a³oby narodowej po katastrofie polskiego samolotu pod
Smoleñskiem i wol¹ oddania
ho³du osobom, które zginê³y
w wypadku, we wtorek (13
kwietnia), o godzinie 12.00 w
Ratuszu, w sali obrad Rady
Miejskiej, wy³o¿ona zosta³a
ksiêga kondolencyjna.
Wpisów dokonywaæ bêdzie
mo¿na codziennie przez ca³y tydzieñ ¿a³oby w godzinach od 7.
30 do 15.30 oraz w dniu 18 kwietnia w Koœciele Mariackim w
Trzebiatowie, podczas Mszy
œwiêtej w intencji ofiar Katynia
i katastrofy lotniczej (godzina
12.00).
(g)

Listy prosimy kierowaæ na adres: 72-300 Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53; www.gazetagryficka.xwp.pl
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Trudno uj¹æ w tej trudnej chwili ogó³ s³ów,
jakimi chcia³o by siê wyraziæ ¿al

po stracie tylu,
tak Wybitnych Polaków.
£¹czymy siê w wielkim bólu z najbli¿szymi ofiar,
które w s³u¿bie Rzeczypospolitej
odda³y to, co najcenniejsze - ¿ycie
PRZEWODNICZ¥CY
Rady Miejskiej w Gryficach
Stanis³aw B£YSZ

BURMISTRZ GRYFIC
Andrzej SZCZYGIE£

W czwartek 15 kwietnia 2010 roku, o godzinie 17.00 w Koœciele pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
w Gryficach odbêdzie siê Msza Œwiêta za tragicznie poleg³ych.
W dniu pogrzebu Pana Prezydenta Lecha KACZYÑSKIEGO, na Placu Zwyciêstwa w Gryficach odbêdzie siê Msza Œwiêta
pogrzebowa za zmar³ych, o szczegó³ach dotycz¹cych tego dnia bêdziemy starali siê informowaæ pañstwa na bie¿¹co.

"Tylko guziki nieugiête, przetrwa³y œmieræ œwiadkowie zbrodni,
Z g³êbin wychodz¹ na powierzchniê jedyny pomnik na ich grobie"
- Z. Herbert
Pogr¹¿eni w ogromnym smutku i bólu sk³adamy
najg³êbsze wyrazy wspó³czucia rodzinie i bliskim

ŒP
Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego
Jego Ma³¿onki Marii Kaczyñskiej
Oraz rodzinom i bliskim ofiar katastrofy lotniczej
w lesie smoleñskim
Odszed³ wspania³y cz³owiek i patriota, a wraz z Nim wiele wybitnych osób
zas³u¿onych dla naszego narodu.
Polska straci³a Wielkiego Prezydenta, który gor¹co identyfikowa³ siê z tradycj¹ Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego.
Wstrz¹œniêci tragedi¹ ³¹czymy siê ze wszystkimi w ¿a³obie i modlitwie.
Stowarzyszenie Przyjació³ Gryfic
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Sonda

Jak Pan/Pani przyj¹³ informacje
o katastrofie pod Smoleñskiem?

Pierwszym naszym rozmówc¹
jest pan Ryszard R.
- Jak koszmarny sen, który siê
nie koñczy. Tragedia nie tylko dla
wielu rodzin, ale wielka tragedia dla
naszego Kraju i ca³ego Narodu.
Zgin¹³ przecie¿ Prezydent Lech
Kaczyñski. Mo¿e nie by³em jego
zwolennikiem, ale tez nie by³em
przeciwnikiem. Jestem, ze tak powiem z innego obozu politycznego.
Prezydent Lech Kaczyñski by³ tez
moim Prezydentem i bardzo szanowa³em jego i sprawowany przez
Niego urz¹d. - mówi pan Ryszard.
Wœród wielu wypowiedzi, jakie
pad³y w telewizji, jedna utknê³a nam
w pamiêci, kiedy to zap³akana kobieta zada³a pytanie: - Panie Prezydencie, kto teraz bêdzie broni³ Polski? Czy Pan te¿ widzi jakieœ zagro¿enie dla kraju? - pytamy pana Ryszarda.
- To nie jest prosta odpowiedŸ.
Nawet gdybym chcia³ j¹ skomentowaæ to nie wierzê, ¿e j¹ wydrukujecie.
- Wydrukujemy, niezale¿nie jak
zabrzmi.
- Podobnie jak wielu moich
przyjació³, obawiam siê, ¿e Polska
mo¿e zamieniæ siê w „tuskolandiê”.
Teraz maj¹ wszystko. Nie ma Pana
Kurtyki w IPN, nie ma Pana Skrzypka w NBP i nie ma najwa¿niejszego,
czyli Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego. Obawiam siê, ¿e teraz bêd¹
rz¹dziæ ludzie, którzy - jak sami
mówili - Polska to dziki kraj. Tego
siê obawiam – koñczy swoj¹ wypowiedŸ pan Ryszard.
To samo pytanie kierujemy do
pani Jolanty K.
- Co myœlê? Ja nie myœlê. P³aczê
trzeci dzieñ. Nie mogê spaæ. Taka
tragedia. Coœ niewyobra¿alnego w
najbardziej koszmarnych snach.
Widzia³am Pana Prezydenta Lecha
Kaczyñskiego w Trzebiatowie. Ja
nie znam siê na polityce, ale wiedzia³am, ¿e jest dobrym cz³owiekiem. Dlatego nie mogê poj¹æ, jak to
mog³o siê staæ, ¿e ginie On, jego
Ma³¿onka i tylu ludzi znanych tylko
z telewizji. Nie mogê o tym mówiæ
– koñczy pani Jolanta.
Pan Roman S.
- Tragedia dla nas wszystkich.
Choæ mo¿e nie dla wszystkich.
Ogromny ¿al, ¿e tak siê sta³o. ¯e
nagle tylu m¹drych ludzi musia³o
przejœæ na drug¹ stronê. Nie wierzê
w ¿adn¹ mg³ê nad Smoleñskiem i nie
uwierzê w ¿adne oficjalne wyjaœnienia przyczyn tragedii. £atwiej jest
powiedzieæ – Bóg tak chcia³. Tylko
tak mogê myœleæ. Ale mam ¿al do
telewizji o to, ¿e dopiero teraz odkry³a, jakim cz³owiekiem by³ Prezy-
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dent Lech Kaczyñski. ¯e dopiero
teraz dostrzeg³a i mówi o tym, ¿e by³
wielkim Polakiem, ¿e by³ wspania³ym cz³owiekiem, ¿e by³ patriot¹. A
przecie¿ do tej tragicznej œmierci,
karmiono nas bzdurami mówionymi
przez ludzi typu Palikot, ¿e ju¿ innych nie wspomnê. Mam ¿al do
S¹dów, ¿e w sposób bezkarny mo¿na by³o obrzucaæ obelgami naszego
Prezydenta. Ten sam ¿al mam równie¿ do Prokuratury, ¿e obelg z urzêdu nie œciga³a. Mam ¿al, ¿e potrzebna by³a Jego œmieræ, ¿e dopiero teraz Naród i Polska odkrywa jak
wielki cz³owiek nas opuœci³. Ogl¹da³em w telewizji jego drogê powrotu do Pa³acu Prezydenckiego.
Ten t³um ludzi na ca³ej trasie przejazdu i kwiaty rzucane na samochód
z Jego trumn¹ i cia³em – mówi¹
wszystko. Ale dopiero teraz? Dlaczego nie wczeœniej? Dlaczego Jego
wielkoœæ i rozum nie mog³y siê przebiæ do telewizji, radia i innych mediów? A przecie¿ przebija³o siê
szkalowanie, oœmieszanie! Dlaczego? Teraz p³acz¹ i mówi¹, ¿e by³
wielki. A wczeœniej? Co robili? Ja
nie p³aczê, bo nie mogê. ¯al zabija
nawet ³zy. - mówi pan Roman S.
Opinia pana Arkadiusza N.
- Myœlê tak jak wszyscy. Ogromna tragedia dla nas wszystkich. Dla
wiêkszoœci Narodu i Polski. Ale teraz zadajê sobie pytanie: - Co dziœ
myœli ten denny polityk, który
mówi³, - „mo¿na byæ niskiego wzrostu, ale nie mo¿na byæ ma³ym”, co
myœli ten sam polityk, który nawo³ywa³ do okrzyków: „by³y Prezydent Lech Kaczyñski”. Tak. Ju¿
by³y, ale co dziœ ten polityk myœli?
Czy s¹dzi, ¿e ktoœ ju¿ o tym zapomnia³? Co dziœ myœli – s³ysz¹c i
widz¹c to, co siê dzieje w naszym
kraju i za jego granicami? Kim dziœ
jest ten polityk? Jeszcze ministrem
spraw w³asnych, bo nie zagranicznych.
Wiadomo ju¿, ¿e bêd¹ u w³adzy
absolutnej. I tego siê bojê. Coraz
czêœciej s³yszê, ¿e Polska zamieni
siê w „tuskolandiê”. O tym siê mówi
nie tylko w Gryficach, wczoraj by³em w Szczecinie, tak samo mówi¹.
Bojê siê, ¿e teraz bêd¹ rz¹dzili
Polsk¹ ludzie pokroju Drzewiecki,
Chlebowski, Palikot i tym podobni.
Tak myœlê. Ale myœlê te¿, ¿e po tej
tragedii ludzie, a w³aœciwie Naród,
wiele zrozumie, zacznie myœleæ i
dzia³aæ. S¹dzê, ¿e Naród otworzy³
szeroko oczy i nie pozwoli na tworzenie „republiki kolesi”. Dodam,
¿e nie by³em zwolennikiem PiS.
Dziœ nim siê sta³em. - mówi.
Rozmawia³a
Maria Jakubowska

Msza œwiêta w intencji
ofiar katastrofy
pod Smoleñskiem

Na wyraŸn¹ proœbê m³odzie¿owej grupy wokalno-muzycznej
„Pustynia Miast”, przynale¿nej
do parafii pw. MSPJ w Gryficach,
10 kwietnia, o godz. 18.00, zosta³a
odprawiona Msza œwiêta w intencji ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleñskiem.
Mszê koncelebrowa³ proboszcz
parafii ks. Ireneusz Pastryk oraz
kapelan chorych ks. Jan Prudnicki.
Udzia³ w niej wziêli mieszkañcy
Gryfic, harcerze z 47. Dru¿yny Harcerskiej „Ciche Cienie” z druhn¹
Katarzyn¹ Nowak, obecny by³ tak¿e
burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³
z ma³¿onk¹.
Proboszcz parafii ks. Pastryk,
m.in. powiedzia³: - Mia³em kilka
telefonów z pytaniem – dlaczego?Dlaczego zgin¹³ Prezydent Lech
Kaczyñski z ma³¿onk¹ i tyle œwiat³ych ludzi? Có¿ mog³em odpowiedzieæ - nie wiem. Bóg jedyny wie, ja
nie wiem. By³ te¿ telefon od naszej
m³odzie¿y z proœb¹ o Mszê œwiêt¹ i
zezwolenie na czuwanie modlitewne. Przyznajê, zaskoczy³a mnie
trzeŸwa ocena m³odzie¿y rzeczywi-

stoœci. Bo gdzie szukaæ ukojenia w
bólu, jak nie na Mszy œwiêtej w
koœciele. Co mogê powiedzieæ –
Pan Bóg dopuszcza takie w³aœnie
sytuacje, jaka spotka³a Nasz Naród,
dziœ w godzinach porannych. Nie
ma wiêkszej mi³oœci od tej, kiedy
cz³owiek ¿ycie swoje oddaje na
O³tarzu Ojczyzny. Nie ma wiêkszej
mi³oœci. Mo¿e trzeba by³o takiej tragedii, ¿eby Katyñ, który poch³on¹³
kwiat Narodu II Rzeczpospolitej, to
samo uczyni³ z kwiatem Narodu III
Rzeczpospolitej. Bo Katyñ – miejsce kaŸni – nie móg³ siê przebiæ do
œwiadomoœci œwiata. Mo¿e potrzebna by³a ofiara - mocno to zabrzmi –
ale Mêczenników, którzy zginêli w
s³u¿bie Ojczyzny. Ka¿dy z nas ma
swoje rysy i b³êdy. Oni te¿ mieli, ale
dziœ to ju¿ niewa¿ne. Byli z lewicy
i prawicy, wierz¹cy i niewierz¹cy.
Dziœ staj¹ przed Bogiem. I dziœ s³owo – Katyñ – staje siê œwiadectwem
dla ca³ego œwiata. Jeszcze raz powtórzê, nie ma wiêkszej mi³oœci ni¿
ta, która ¿ycie swoje oddaje za Przyjació³ i Ojczyznê.
Czuwanie modlitewne zakoñczy³ Apel Jasnogórski.
M

Mo¿na wpisywaæ siê

Ksiêga Kondolencyjna wy³o¿ona
W zwi¹zku z sobotni¹ katastrof¹ lotnicz¹ pod Smoleñskiem,
w której zgin¹³ Prezydent RP
Lech Kaczyñski wraz z Ma³¿onk¹, przedstawiciele Parlamentu RP oraz wiele wa¿nych
osobistoœci w naszym pañstwie, w
poniedzia³ek, 12 kwietnia br., zosta³a wystawiona w Urzêdzie
Miejskim w Gryficach Ksiêga
Kondolencyjna.
Jako pierwsi wpisali siê przewodnicz¹cy Rady Mieskiej i burmistrz Gryfic. Kolejny wpis
brzmia³: „Zgas³ pierwszy promieñ
najjaœniejszej Rzeczypospolitej” ks. Jerzy Sosna, proboszcz, ks. Roman Banaœ, proboszcz.

Pan Andrzej Aleksander Romanewicz napisa³: „Wielkim ¿alem i
smutkiem obejmujemy œmieræ PREZYDENTA NAJJAŒNIEJSZEJ
RZECZPOSPOLITEJ,
JEGO
MA£¯ONKI
MARII
oraz
WSZYSTKICH OSÓB TOWARZYSZ¥CYCH PIELGRZYMCE
DO MIEJSC ŒWIETYCH –
CMENTARZA W KATYNIU I
SMOLEÑSKU. MODLIMY SIÊ
ABY W PRZYSZ£OŒCI, nienawiœæ i niechêæ do drugiego cz³owieka nie by³a przyczyn¹ tak tragicznego koñca ¿ycia ziemskiego. MÓDLMY siê za POLSKÊ!!!”.
W Ksiêdze Kondolencyjnej
mo¿na dokonywaæ wpisów w godz.
od 9.00 do 18.00.
M
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Skarpa z murem

ENEA wymienia

W parku miejskim przeprowadzono ca³kowit¹ przebudowê
umocnieñ skarpy. Stary, rozwalaj¹cy siê mur, zamieniono na wy¿szy i
d³u¿szy mur oporowy, wykonany z
ceg³y klinkierowej. Przy okazji
œciêto ziemiê z osuwaj¹cej siê skar-

W zwi¹zku z modernizacj¹ ulicy
pracownicy Enei wymieniaj¹ skrzynie rozdzielcze energii elektrycznej. Nowe s¹ bardzie estetyczne i
stabilne. Wierzymy, ¿e ka¿da reklama na nich naklejona zostanie do-

py, poszerzaj¹c w ten sposób sam¹
alejkê. Jest bezpieczniej w tym zak¹tku nad Reg¹.
Mamy tylko nadziejê, ¿e opady deszczu nie zmyj¹ nawiezionej ziemi, która nie zosta³a
utwardzona.
M

KTO ZEZWOLI£?

To, ¿e w barbarzyñski sposób
przycina siê konary drzew przy
powiatowych drogach, trudno
by³o przyj¹æ do wiadomoœci.
Ale, ¿e w podobny sposób niszczy siê drzewa w Parku Miejskim,
tego ju¿ zrozumieæ nie mo¿na. Kto
na to zezwoli³? Który z urzêdasów
by³ przy tym obecny? Drzewa nie s¹
zabezpieczone maœci¹ ogrodnicz¹.
Panie Edmundzie Radziwonik, w

bezczelny sposób niszcz¹ to, co pan
umi³owa³. Gdzie Pan jest? Do interwencji zapraszamy.
Przy ulicy 3 Maja stoi kiosk, a na
wprost wejœcia do niego stoi konar
wyros³y z jednego pnia. W³aœciciel
kiosku nie mo¿e uzyskaæ zezwolenia na wyciêcie przeszkody. A tu
proszê, w Parku Miejskim tn¹ jak
chc¹ i co chc¹. I pewnie przy okazji
tego ciêcia zniszczono s³up oœwietleniowy.
M

strze¿ona przez Stra¿ Miejsk¹, i w
zwi¹zku z tym zostan¹ wyci¹gniête
konsekwencje. Czas skoñczyæ z
oklejaniem s³upów i ka¿dej skrzynki w mieœcie, od tego s¹ s³upy og³oszeniowe.
M

SpóŸniony refleks

Na bilbordach starosty naklejono nowe papierki. Tym razem
starosta prosi: - „… pomó¿my
tym, którzy pomocy potrzebuj¹”.
Pod has³em wymieniono osoby i
stowarzyszenia, które potrzebuj¹
naszego wsparcia i mo¿na by na
ich konto przekazaæ jeden procent z podatku.
Inicjatywa mo¿e i dobra, ale
spóŸniona o ca³e dwa i pó³ miesi¹ca.
Z Urzêdem Skarbowym rozliczamy
siê od pocz¹tku stycznia i rozliczenia koñcz¹ siê z koñcem kwietnia.
Proœba o pomoc na bilbordach zawis³a 10 kwietnia br. Poza tym starosta
informuje o tym, które media wspieraj¹ inicjatywê starosty. Nasz¹ gazetê pomin¹³, pewnie dlatego, ¿e jesteœmy najbli¿ej tych, którzy potrze-

buj¹ pomocy. A mo¿e dlatego, ¿e nie
nale¿ymy do p³atnej „klaki” Pana
Starosty. Prze¿yliœmy wiele, prze¿yjemy i to, ¿e starosta pomija nasz¹
gazetê.
Pytamy jednak starostê, jak
dzia³a lokalny punkt informacji z
dotacj¹ 55.096 z³, skoro na bilbordach umieœci³ tytu³ nie istniej¹cej
ju¿ gazety?
Pan, panie starosto i reszta pañskiej œwity - zamiast wydawaæ pieni¹dze na bilbordy i lokalne punkty
informacyjne, powinien wydawane
pieni¹dze przekazaæ na rzeczywist¹
pomoc tym, którzy tê pomoc potrzebuj¹. A my na ³amach naszej gazety
takie gesty, dobre i prawdziwe, na
pewno odnotujemy. Obiecujemy, ¿e
uczynimy to gratisowo.
M
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Radny Symczyk nie zna prawa
W po³owie marca br. wojewoda
zachodniopomorski
wyda³ zarz¹dzenie zastêpcze
stwierdzaj¹ce wygaœniêcie
mandatu radnego powiatowego Jana Symczyka. Spraw¹ w
ogóle nie zajmowa³a siê Rada
Powiatu, zaœ sam Symczyk
zapowiada odwo³anie siê od
wydanego zarz¹dzenia.
Przypomnijmy, radny powiatowy Jan Symczyk zosta³ skazany
przez S¹d Okrêgowy w Szczecinie
za znies³awienie funkcjonariusza
publicznego, jakim jest so³tys Trzebiatowa Eugenia Dawidowicz, warunkowo umarzaj¹c postêpowanie
na okres próby jednego roku. W
grudniu ubieg³ego roku wojewoda
zachodniopomorski wezwa³ Radê

Powiatu do podjêcia uchwa³y w
sprawie wygaœniêcia mandatu radnego. Rada uzna³a, po wyjaœnieniach Symczyka, ¿e spraw¹ jednak
nie bêdzie siê zajmowaæ.
- Uzna³am, ¿e ju¿ doœæ ubli¿ania
mnie przez pana Symczyka – powiedzia³a nam so³tys Dawidowicz.
To by³ konflikt na linii so³tys - radny, a nie jak pisz¹ i mówi¹ niektórzy
- konflikt s¹siedzki. Uwa¿am, ¿e ten
pan powinien przestaæ byæ radnym,
bo jest prawomocny wyrok.
- Bêdê siê odwo³ywa³ do wojewody (sic!) - zapowiedzia³ nam radny Symczyk.
Jest przepis który mówi, ¿e 6
miesiêcy przed nowymi wyborami
nie mo¿na stwierdzaæ wygaœniêcia
mandatu. Radny jednak siê myli.
Przepis, na który siê powo³uje, dotyczy samorz¹dów, gdzie radnych

wybiera siê metod¹ wiêkszoœciow¹.
W przypadku Rad Powiatów, gdzie
jest ordynacja proporcjonalna,
miejsce zwolnione zajmuje nastêpna osoba, która uzyska³a najwiêksz¹
liczbê g³osów podczas ostatnich
wyborów. Sprawy odwo³ania siê do
wojewody nie komentujemy. Nie ma
takiej mo¿liwoœci. Ale có¿, radny
Symczyk pewno wie lepiej.
Zapytaliœmy siê rzecznika prasowego wojewody zachodniopomorskiego, na jakim etapie jest sprawa wygaœniêcia mandatu radnego
Symczyka.
- W dniu 15 marca br. Wojewoda
Zachodniopomorski wyda³ zarz¹dzenie zastêpcze Nr 1, stwierdzaj¹c
wygaœniêcie mandatu radnego Rady
Powiatu w Gryficach Pana Jana
Symczyka, w zwi¹zku z prawomocnym wyrokiem S¹du Okrêgowego w

Szczecinie – Wydzia³ VI Karny
Odwo³awczy z dnia 17 sierpnia
2009 r., warunkowo umarzaj¹cym
postêpowanie karne o przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego –
powiedzia³a nam Agnieszka Muchla, rzecznik wojewody.
Przedmiotowe zarz¹dzenie dorêczone zosta³o Radzie Powiatu w
Gryficach w dniu 17 marca br. (za
potwierdzeniem odbioru). Informacjê tê potwierdzono nam w Biurze
Rady Powiatu.
- Pismo do Biura dotar³o – powiedzia³a nam pracownica Urzêdu.
Niestety nie uda³o nam siê skontaktowaæ z przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu. Nie wiemy wiêc z jakiego
powodu na ostatniej sesji Rady Powiatu sprawa ta nie ujrza³a œwiat³a
dziennego.
Do tematu wrócimy.
ges

DPS w Gryficach

Otwarcie Centrum
Troje wyró¿nionych
Integracji Spo³ecznej
w Rogozinie
W Rogozinie w gm. Trzebiatów, 7 kwietnia br.,
odby³o siê uroczyste otwarcie Centrum Integracji
Spo³ecznej (CIS). CIS uruchomiony zosta³ z myœl¹
o mieszkañcach gmin powiatu gryfickiego, dla
osób bezdomnych, uzale¿nionych od alkoholu i
narkotyków po zakoñczeniu psychoterapii,
chorych psychicznie, zwolnionych z zak³adów
karnych, niepe³nosprawnych.
Celem dzia³ania CIS jest prowadzenie wszechstronnej dzia³alnoœci
s³u¿¹cej rozwojowi, integracji i wyrównywaniu szans grup s³abszych
lub zagro¿onych spo³ecznym wykluczeniem, w tym dzieci, m³odzie¿y i ich rodzin, ze œrodowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych
gospodarczo, spo³ecznie, kulturowo oraz osób niepe³nosprawnych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem
dzia³alnoœci spo³ecznej, edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i
merytorycznej. Integracj¹ zostanie
objêtych 45 osób z 6 gmin powiatu
gryfickiego, które nie maj¹ w³asnego dochodu. Budynek w Rogozinie
zosta³ przekazany Centrum przez
Gminê Trzebiatów, a wyremontowany i wyposa¿ony z dotacji otrzymanej z bud¿etu Gminy Gryfice.
Czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci
rozpocz¹³ Starosta Gryficki Kazi-

mierz Saæ, który nie ukrywaj¹c zadowolenia z pomyœlnej realizacji
przedsiêwziêcia wyrazi³ nadziejê,
¿e tego typu inwestycja praktycznie
przys³u¿y siê nie tylko samym zainteresowanym, ale równie¿ wp³ynie
na jakoœæ us³ug œwiadczonych przez
przysz³ych pracowników, którzy
szkol¹c posiadane i nabywaj¹c
nowe umiejêtnoœci wyjd¹ „na
prost¹” stawiaj¹c czo³a okrutnej
niejednokrotnie rzeczywistoœci i
coraz bardziej wymagaj¹cemu rynkowi pracy.
Uczestnictwo w pierwszej edycji zajêæ Centrum sfinansowane
zostanie przez Oœrodki Pomocy
Spo³ecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach
projektu systemowego „Aktywni =
Samodzielni” ze œrodków EFS w
ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki.
(g)

Mieszkañcy Domu Pomocy
Spo³ecznej w Gryficach w dniu 9
kwietnia zostali zaproszeni do
Trzebiatowskiego Oœrodka Kultury
na og³oszenie wyników oraz wrêczenie nagród w konkursie na PALMÊ WIELKANOCN¥.
Trzech mieszkañców DPS w
Gryficach: pani Julianna, pan Józef
i pani Genowefa z wielk¹ radoœci¹ i
dum¹ odbierali z r¹k dyrektora
Trzebiatowskiego Oœrodka Kultury

pani Renaty Teresy Korek wspania³¹ nagrodê.
Jesteœmy niezmiernie dumni i
szczêœliwi, ¿e zostaliœmy w ten sposób wyró¿nieni, gdy¿ w nasz¹ pracê
wk³adamy wiele serca, pasji i poœwiêcenia, a podjêty trud jest Ÿród³em satysfakcji i uznania i to wyró¿nienie zawsze pozostanie dla nas
mi³ym wspomnieniem, do którego
bêdziemy powracaæ z wielkim sentymentem. Dziêkujemy.
MT

Tel. do redakcji
694-089-733
Czekamy na wasze sygna³y
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Polska w ¿a³obie.
Zgin¹³ prezydent RP
Lech Kaczyñski
z ma³¿onk¹ Mari¹
Prezydent RP Lech Kaczyñski - urodzi³ siê 18 czerwca 61 lat temu
w Warszawie. By³ synem Jadwigi z domu Jasiewicz i Rajmunda Kaczyñskiego, którzy byli ¿o³nierzami AK oraz bratem bliŸniakiem Jaros³awa
Kaczyñskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwoœci. Matka -filolog polski,
przez kilka lat nauczycielka w warszawskich liceach, pracownik Instytutu
Badañ Literackich w czasie wojny by³a sanitariuszk¹ w Szarych Szeregach.
Ojciec - in¿ynier, pracownik Biura Projektów, wyk³adowca na Politechnice
Warszawskiej by³ ¿o³nierzem AK i uczestnikiem Powstania Warszawskiego w pu³ku "Baszta" (odznaczony Krzy¿em Walecznych i Krzy¿em Srebrnym Orderu Virtuti Militari).
Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej zosta³ w 2005. W latach 19921995 by³ prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli. W rz¹dzie Jerzego Buzka w
latach 2000-2001 by³ ministrem sprawiedliwoœci i prokuratorem generalnym, przez kolejne cztery lata rz¹dzi³ Warszaw¹. Wspó³za³o¿yciel partii
Prawo i Sprawiedliwoœæ i jej pierwszy prezes, senator I kadencji oraz pose³
na Sejm I i IV kadencji. By³ doktorem habilitowanym nauk prawnych, W
latach 1996-1997 by³ profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdañskiego, od 1999 roku- profesorem na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, specjalist¹ w zakresie prawa pracy. W maju mia³
og³osiæ sw¹ decyzjê o starcie w tegorocznych wyborach prezydenckich.
Osieroci³ córkê Martê, która, podobnie jak jej m¹¿, jest aplikantem adwokackim. Pozostawi³ dwie wnuczki: 6.letni¹ Ewê i 2.etni¹ Martynê.
Maria Kaczyñska - Maria Kaczyñska, Ma³¿onka Prezydenta RP urodzi³a siê w Machowie. Jest córk¹ Lidii z domu Piszczako i Czes³awa Mackiewiczów. Jej matka by³a nauczycielk¹, a ojciec leœniczym. Rodzina przyby³a na teren dzisiejszej Polski z Wilna. Ojciec walczy³ w wileñskiej partyzantce, jeden z jego braci w szeregach Korpusu gen. Andersa pod Monte
Cassino. Drugi brat zosta³ zamordowany przez NKWD w Katyniu.
Studiowa³a w Sopocie na Wydziale Transportu Morskiego Wy¿szej
Szko³y Ekonomicznej (dzisiaj Uniwersytet Gdañski), a po uzyskaniu dyplomu rozpoczê³a pracê w Instytucie Morskim. Po ukoñczeniu studiów
podjê³a pracê w Instytucie Morskim w Gdañsku. Swojego mê¿a pozna³a w
1976, gdy pracowa³a naukowo w Instytucie Morskim, wówczas L. Kaczyñski by³ asystentem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdañskiego. W 1980
na œwiat przysz³a ich jedyna córka Marta.
W imieniu prezydenta uczestniczy³a jako Specjalny Wys³annik Prezydenta RP w wielu uroczystoœciach miêdzynarodowych, reprezentuj¹c g³owê pañstwa polskiego.

Katastrofa w Smoleñsku. Tydzieñ ¿a³oby narodowej.
W sobotê, 10 kwietnia 2010 r., o
godz. 8.56 czasu polskiego, w pobli¿u lotniska w Smoleñsku rozbi³ siê

samolot, którym lecia³ prezedent
Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹ i kilkudziesiêcioosobow¹ delegacj¹ przed-

stawicieli polskich instytucji i organizacji. Mieli oni wzi¹æ udzia³ w obchodach 70 rocznicy zamordowania

polskich oficerów w Katyniu. To najwiêksza tragedia w powojennej Polsce. Trwa tydzieñ ¿a³oby narodowej.
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Ryszard Kaczorowski,
ostatni Prezydent RP na
UchodŸstwie. Aresztowany
przez NKWD w 1940 r., skazany na karê œmierci, zamienion¹ na 10 lat ³agrów. Wiêzieñ Ko³ymy, ¿o³nierz armii
gen. Andersa, uczestnik bitwy o Monte Cassino.
22 grudnia 1990 przekaza³ insygnia w³adzy prezydenckiej Lechowi Wa³êsie.

2005 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspó³autor
programu PiS w zakresie kultury.
Konsultant w Centrum Edukacji
Obywatelskiej, wspó³autor licznych programów nauczania i
podrêczników. 2000-2002 redaktor naczelny
„Kwartalnika Konserwatywnego”.

Krzysztof Putra, Wicemarsza³ek Senatu. Pose³ na Sejm X,
I i VI kadencji, wicemarsza³ek
Sejmu VI kadencji. Od sierpnia
1980 nale¿a³ do „Solidarnoœci”.

Maciej P³a¿yñski, Wicemarsza³ek Senatu. 1990 1996 wojewoda gdañski. 2001
wraz z A. Olechowskim i D.
Tuskiem powo³uje PO. 2008
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W
2000 odznaczony Orderem
Zas³ugi Republiki W³oskiej I
Klasy.

Krystyna Bochenek, Wicemarsza³ek Senatu. W Senacie po raz trzeci. By³a dziennikark¹ i publicystk¹ Polskiego
Radia Katowice. Nagradzana
za upowszechnianie kultury,
publicystykê medyczn¹, dzia³alnoœæ charytatywn¹.
Jerzy Szmajdziñski, Wicemarsza³ek Sejmu. By³ pos³em wszystkich kadencji. By³y
minister obrony narodowej. Od
pocz¹tku we w³adzach krajowych SLD. 2009 zg³oszony na
kandydata SLD w wyborach prezydenckich
2010.
W³adys³aw Stasiak, Szef
Kancelarii Prezydenta. By³
ministrem spraw wewnêtrznych i administracji w rz¹dzie
J. Kaczyñskiego. By³y szef
BBN. W latach 1993-2002 w
NIK.
Aleksander Szczyg³o, Szef
BBN. 1990-1991 w BBN. 19921995 dyrektor gabinetu prezesa
NIK, 2007 doradca G³ównego
Inspektora Pracy. 2001 doradca
Prezesa PKO BP. 2005 Sekretarz
Stanu w MON, w roku nastêpnym Szef Kancelarii Prezydenta RP, w 2007 Minister Obrony Narodowej.
Pawe³ Wypych, Minister.
2005 Pe³nomocnik Rz¹du ds.
Osób Niepe³nosprawnych i Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej.
2006 doradca Premiera. 2007 prezes ZUS. Od
grudnia 2007 r. doradca Prezydenta. 2009 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.
Stanis³aw Komorowski,
Wiceminister Obrony Narodowej. Sta¿ naukowy w Utah University w USA. Pracownik naukowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN, dyrektor Departamentu Europy, ambasador w Hadze i
Londynie. Od 2002 Ambasador Tytularny S³u¿by
Zagranicznej, 2004-2005 dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku w MSZ. 2007 podsekretarz
stanu w MON.
Tomasz Merta, Wiceminister Kultury.

Zdzis³aw Król, Kapelan
Federacji Rodzin Katyñskich. Proboszcz parafii
Wszystkich Œwiêtych w Warszawie. Organizowa³ pielgrzymki Jana Paw³a II
do Polski. Pracowa³ przy procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popie³uszki.
Tadeusz P³oski, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Mianowany przez papie¿a Jana
Paw³a II. Premier Belka powo³a³ go do Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa. Cz³onkiem
Rady Prawnej Episkopatu Polski oraz delegat
Konferencji Episkopatu Polski ds. harcerzy,
kombatantów i duszpasterstwa policji. Mia³ 54
lata.
Janusz Kochanowski,
Rzecznik Praw Obywatelskich. 1991-95 konsul generalny RP w Londynie. 20002006 za³o¿yciel i prezes Fundacji „Ius et Lex”, której celem jest wspomaganie inicjatyw naukowych i oœwiatowych dotycz¹cych polskiego prawa. Wyk³ada³ w wielu uczelniach zagranic¹.
Janusz Kurtyka, Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej.
2000-2005 dyrektor i organizator
oddzia³u IPN w Krakowie. 2009
odznaczony przez prezydenta Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski.
S³awomir Skrzypek, Prezes
Narodowego Banku Polskiego.
1993-1997 w NIK, nastêpnie doradca PZU ¯ycie. 2001-2002 cz³onek
zarz¹du PKP SA. 2006 prezes PKO
BP. Mia³ 47 lat, pozostawi³ ¿onê i troje dzieci.
Franciszek G¹gor, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Szkoli³ siê m.in. w Akademii
Obrony NATO w Rzymie i Waszyngtonie. Szef Komitetu Wojskowego NATO. Odznaczony m.in.
Krzy¿ami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Pozostawi³ ¿onê i dwójkê dzieci.
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Andrzej PrzewoŸnik,
Sekretarz Rady Ochrony
Pamiêci Walk. Zorganizowa³ uroczystoœci w Katyniu,
maj¹ce zwieñczyæ jego walkê o pamiêæ pomordowanych Polaków. 1992 sekretarz generalny Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. Dziêki niemu powsta³ cmentarz i pomnik ofiar zbrodni w Jedwabnem oraz ponownie
otwarto Cmentarz Obroñców Lwowa. 2009 sekretarz Rady Muzeum II Wojny Œwiatowej w
Gdañsku. Mia³ 47 lat.
Mariusz Handzlik, Minister w Kancelarii Prezydenta.
Odpowiedzialny za sprawy zagraniczne w Kancelarii. By³
m.in. ambasadorem tytularnym i
przewodnicz¹cym Re¿imu Kontrolnego Technologii Rakietowych (MTCR), a w 2004-2005
radc¹ - ministrem w Sta³ym Przedstawicielstwie
RP przy ONZ. 2000 odznaczony przez Sekretarza Obrony USA „Medalem za Wybitn¹ S³u¿bê
Publiczn¹”. Osieroci³ troje dzieci.
Piotr Nurowski, Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 1973-1980 dwukrotnie pe³ni³ funkcjê prezesa Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki. W tym roku ponownie
wybrany w sk³ad Komitetu
Wykonawczego Narodowych
Komitetów Olimpijskich Europy, kierowa³ po
raz drugi Komisj¹ Mediów.
Andrzej Kremer, Wiceminister Spraw Zagranicznych. W MSZ od 1991. Konsul w Hamburgu i Bonn. W
rz¹dzie odpowiada³ za politykê wschodni¹. By³ jednym
z autorów programu „Partnerstwa
Wschodniego”.
Mia³ 49 lat
Gra¿yna Gêsicka, Pos³anka, Przewodnicz¹ca Klubu
PiS. 1989 uczestniczka obrad
Okr¹g³ego Sto³u. Zajmowa³a
siê wykorzystaniem funduszy
UE. 2005 minister rozwoju regionalnego w rz¹dzie K. Marcinkiewicza, a póŸniej J. Kaczyñskiego. Mia³a 59 lat.
Jolanta Szymanek-Deresz, Pos³anka (SLD). Szefowa Kancelarii Prezydenta A.
Kwaœniewskiego. Adwokat,
sêdzia. Specjalizowa³a siê w
problematyce ochrony w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej. Wiceszefowa SLD. Mia³a 56 lat.
Aleksandra
NataliiŒwiat, Pos³anka, Wiceprzewodnicz¹ca PiS. Wiceprzewodnicz¹ca Komisji Finansów Publicznych. Stworzy³a
Biuro Badania Poziomu ¯ycia
przy ZR NSZZ „Solidarnoœæ”
Dolny Œl¹sk. Mia³a 51 lat.
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Grzegorz
Dolniak,
Pose³, Wiceszef klubu PO.
Pose³ trzech kadencji. Przewodnicz¹cy sejmowej komisji
spraw wewnêtrznych i administracji. Mia³ 50 lat. Osieroci³
¿onê i córkê.
Arkadiusz Rybicki, Pose³
(PO). Historyk, to on namalowa³
w 1980 r. s³ynne tablice z 21 postulatami, wpisane na listê UNESCO. Internowany. Autor biografii L. Wa³êsy. 2000 kurator Ossolineum. 2001 wyró¿niony Narodowym Orderem Zas³ugi przyznanym przez prezydenta Francji Jacques’a Chiraca.
Izabela Jaruga-Nowacka,
Pos³anka (SLD). Pos³anka
trzech ostatnich kadencji. 20012004 pe³nomocniczka rz¹du ds.
równego statusu kobiet i mê¿czyzn. Minister pracy. Wicepremier. Mia³a 60 lat.
Przemys³aw Gosiewski,
Pose³, Wiceprezes PiS. Wicepremier w rz¹dzie J. Kaczyñskiego. Zasiada³ w Komisji
Obrony Narodowej, Komisji
Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka oraz w nadzwyczajnej
komisji œledczej ds. prywatyzacji PZU. Mia³ troje dzieci.
Zbigniew
Wasserman,
Pose³ (PiS) Zajmowa³ siê m.in.
badaniem nieprawid³owoœci w
œledztwie w sprawie œmierci St.
Pyjasa, zasiada³ w komisji weryfikuj¹cej krakowskich funkcjonariuszy SB. Dzia³a³ w sejmowych komisjach sprawiedliwoœci i do spraw s³u¿b
specjalnych. Wiceszef Komisji Œledczej ws.
PKN Orlen. 2005 koordynator s³u¿b specjalnych,
tak¿e w rz¹dzie J. Kaczyñskiego. Pose³ trzech
kadencji. Cz³onek Komisji œledczej ds. tzw. afery
hazardowej.
Edward Wojtas, Pose³
(PSL). 1976 w ZSL.Prezes
zarz¹du wojewódzkiego PSL
w Lublinie. Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Osieroci³ dwie córki.
Bronis³aw Kwiatkowski,
Dowódca Operacyjny Si³
Zbrojnych. 1992 jako pierwszy
polski oficer ukoñczy³ studnia
podyplomowe w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu. 2007 wróci³ z Iraku i obj¹³
stanowisko dowódcy operacyjnego si³ zbrojnych. Odznaczony najwy¿szym
wspó³czesnym odznaczeniem Krzy¿em Komandorskim Orderu Wojskowego, z numerem 001.
2007 mianowany na stopieñ genera³a broni. 2009
mianowany przez Prezydenta Kanclerzem Kapitu³y Orderu Krzy¿a Wojskowego na piêcioletni¹
kadencjê. Pozostawi³ ¿onê i dwie córki.
Andrzej Karweta, Dowódca Marynarki

Wojennej. Jako pierwszy wprowadzi³ polski okrêt - niszczyciel
min ORP „Mewa•h do sk³adu
sta³ego Zespo³u NATO Si³ Tra³owo-Minowych Morza Pó³nocnego i Ba³tyku. 2002 w dowództwie
Si³ Morskich NATO SACLANT
w Norfolk. Po zakoñczeniu trzyletniej s³u¿by w
dowództwach NATO, wróci³ do kraju i obj¹³ obowi¹zki zastêpcy dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrze¿a w Œwinoujœciu. Pozostawi³ ¿onê i troje doros³ych dzieci.
Andrzej B³asik, Dowódca
Si³ Powietrznych. 2007 prezydent Lech Kaczyñski wrêczy³ mu
nominacjê na stanowisko dowódcy si³ powietrznych. Odznaczony Z³otym Medalem Za Zas³ugi Dla Obronnoœci Kraju, Srebrnym Medalem
Si³ Zbrojnych w S³u¿bie Ojczyzny oraz Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi. Mia³ 48 lat. Pozostawi³
¿onê i dwoje dzieci.
Tadeusz Buk, Dowódca
Wojsk L¹dowych. 2009 dowódca Wojsk L¹dowych.
2006-2007 zastêpca dowódcy Po³¹czonego Dowództwa
ds. Budowania Afgañskiego
Systemu Bezpieczeñstwa oraz dowódc¹ dziewi¹tej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. By³ odznaczony m.in.: Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Komandorskim Orderu Krzy¿a Wojskowego, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, amerykañskim
National Defense Service Medal. Mia³ 50 lat.
Sebastian Karpiniuk, Pose³
(PO) z Ko³obrzegu. Prawnik.
Wiceszef komisji odpowiedzialnoœci konstytucyjnej. Szef zachodniopomorskich struktur PO.
Mia³ 38 lat.
Janusz Krupski, Szef Urzêdu ds. Kombatantów. Od lat 70.
dzia³a³ w opozycji i wspó³tworzy³ podziemny ruch wydawniczy. Ekspert nadzwyczajnej sejmowej komisji do zbadania skutków stanu wojennego i Komisji
Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej. 2000-2006
zastêpca prezesa IPN. 2006 kierownik Urzêdu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Mia³ 59 lat.
Wies³aw Woda, Pose³
(PSL). Pose³ od 1997. 20072009 w sk³adzie Rady S³u¿by
Publicznej przy Prezesie Rady
Ministrów. 2009 powo³any na
cz³onka Rady S³u¿by Cywilnej.
Stanis³aw Zaj¹c, Senator,
Przewodnicz¹cy Klubu Senackiego PiS. Przewodnicz¹cy komisji obrony narodowej.
W okresie stanu wojennego
broni³
represjonowanych
cz³onków
„Solidarnoœci”.
Czterokrotnie uzyskiwa³ mandat poselski. Mia³ 60 lat.
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Anna Walentynowicz, legendarna dzia³aczka Solidarnoœci. Zwano j¹ matk¹ „Solidarnoœci•h. Pracowa³a w
Stoczni Gdañskiej. Za niezale¿n¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹
dyscyplinarnie zwolniona z
pracy. Doprowadzi³o to do
wybuchu strajku sierpniowego. Odznaczona
przez prezydenta Kaczyñskiego Orderem Or³a
Bia³ego. 2009 nagroda im. Paw³a W³odkowica,
przyznana przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
Mia³a 81 lat.
Janina Fetliñska, Senator
(PiS). Stworzy³a i by³a pierwszym prezesem Kolegium Pielêgniarek i Po³o¿nych Œrodowiskowych i Rodzinnych w
Polsce.
Miron Miros³aw Chodakowski, Prawos³awny Ordynariusz WP. 1998 konsekrowany na biskupa z tytu³em: Biskup
Hajnowski. W tym samym roku
mianowany przez Aleksandra
Kwaœniewskiego na stopieñ genera³a brygady. Dwa lat temu w parafii Wojskowej
w Bia³ej Podlasce metropolita Polski arcybiskup
Sawa podnosi go do rangi arcybiskupa. Mia³ 53 lata.
Kazimierz Gilarski, Dowódca Garnizonu Warszawa. 2006 mianowany genera³em brygady. Miesi¹c póŸniej
zosta³ dowódc¹ garnizonu
Warszawa. Odznaczony m.in.
Krzy¿em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebnym i Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi. Osieroci³ dwoje dzieci.
Ryszard Rumianek, Rektor
Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. 1974-77 na
Papieskim Instytucie Biblijnym
w Rzymie, 1977 we Franciszkañskim Studium Biblijnym w Jerozolimie, przez dwa lata na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ z r¹k kard. Wyszyñskiego. Mia³ 63 lata.
Leszek Deptu³a, Pose³
(PSL). Mia³ 57 lat. Pozostawi³
dwóch synów.
Janusz Zakrzeñski, Aktor.
Cz³onek Rady Programowej
Zwi¹zku Pi³sudczyków, wielokrotnie wcielaj¹cy siê w rolê Józefa Pi³sudskiego. By³ aktorem
teatrów: S³owackiego w Krakowie oraz Polskiego, Nowego i
Narodowego w Warszawie. By³ autorem ksi¹¿ek.
W 2009 roku ponownie przyznano mu tytu³ Ambasadora Sybiraków za ca³okszta³t pracy.
Czes³aw Cywiñski, Prezes
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK. Urodzony w Wilnie. Dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ zacz¹³ prowadziæ ju¿ w gimnazjum, zapisuj¹c
siê do Zwi¹zku Wolnych Polaków. W czasie II wojny nale¿a³ do 1 Wileñskiej
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Czes³aw Cywiñski, Prezes
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK. Urodzony w Wilnie. Dzia³alnoœæ
niepodleg³oœciow¹ zacz¹³ prowadziæ ju¿ w gimnazjum, zapisuj¹c siê do Zwi¹zku Wolnych
Polaków. W czasie II wojny nale¿a³ do 1 Wileñskiej Brygadzie AK Juranda.
Wiêzieñ sowieckich ³agrów. Odznaczony Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski. Cz³onek Rady Muzeum II Wojny
Œwiatowej w Gdañsku. Mia³ 84 lata.
Teresa Walewska-Przyja³kowska, Przewodnicz¹ca
Fundacji „Golgota Wschodu•h. Szefowa³a fundacji za³o¿onej przez ks. Zdzis³awa
Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyñskich, jednego z ocalonych z Katynia. Stara³a siê
doprowadziæ do beatyfikacji wszystkich ksiê¿y
zamordowanych w Katyniu.
Tadeusz Lutoborski, Przedstawiciel Rodzin Katyñskich. Syn ppor. Adama Lutoborskiego, oficera 46. pu³ku u³anów, zamordowanego w
Katyniu. Wieloletni przewodnicz¹cy warszawskiej Rodziny Katyñskiej, prezes Polskiej Fundacji Katyñskiej.
Stanis³aw Komornicki,
Kanclerz Orderu Virtuti Militari. Genera³ brygady, ¿o³nierz Armii Krajowej i autor
pamiêtników o tematyce wojennej. Powstaniec Warszawski. Odznaczony Orderem
Wojennym Virtuti Militari, a
tak¿e Krzy¿em Grunwaldu i
Orderem Polonia Restituta.
W³odzimierz Potasiñski, Dowódca Wojsk Specjalnych. Zastêpca a nastêpnie dowódca polskich kontyngentów w Syrii i w Iraku.
Uhonorowany za wybitne
zas³ugi w dowodzeniu oraz
organizacji szkolenia jednostek Wojsk L¹dowych.
Stefan Melak, Przewodnicz¹cy Komitetu Katyñskiego.
Dzia³acz niepodleg³oœciowy
okresu PRL, uczestnik wydarzeñ marcowych 1968. Kierowa³ g³oœn¹ konspiracyjn¹ akcj¹
ustawienia 31 lipca 1981 w tzw.
Dolince Katyñskiej na Cmentarzu na Pow¹zkach w Warszawie pierwszego w Polsce Pomnika Katyñskiego. 2006 odznaczony
Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Adam Pilch, Ewangelicki
Kapelan Wojska Polskiego.
Cz³onek Kapitu³y Orderu
Uœmiechu. Odznaczony z³otym
medalem Alberta Schweitzera,
nadanym przez Œwiatow¹ Akademiê Medycyny w uznaniu za
postawê humanitarn¹ i dzia³alnoœæ wskazuj¹c¹ drogê rozwoju ku cz³owieczeñ-

stwu. 2000 Dziekan Wojsk L¹dowych. Mia³ 45 lat.
Gabriela Zych, Prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Rodzina Katyñska. Aktywnie
dzia³a³a w Stowarzyszeniu Rodzina Katyñska, zbiera³a pami¹tki, dokumenty, zdjêcia.

Bartosz Borowski przedstawiciel Rodzin
Katyñskich i innych organizacji
Bronis³awa Orawiec-Loeffler przedstawicielka Rodzin
Katyñskich i innych organizacji
Katarzyna
Piskorska
przedstawicielka Rodzin Katyñskich i innych organizacji

Joanna Agacka-Indecka, Prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej. By³a wymieniana jako kandydat na sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego. W 2004 r. Krajowy Zjazd Adwokatury
wybra³ j¹ na wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, a w 2007 r. zosta³a prezesem NRA. Osieroci³a nastoletni¹ córkê.
Andrzej Kwaœnik, Kapelan Federacji Rodzin
Katyñskich. Proboszcz parafii œw. Tadeusza na warszawskiej Sadybie, gdzie w
ubieg³ym roku obchodzi³
25-lecie pracy duszpasterskiej. Wczeœniej pracowa³ w Starej Iwicznej,
gdzie m.in. wprowadzi³ tradycjê otwarcia sezonu
motocyklowego. Co roku wspólnie uczestnicz¹ w
nim motocykliœci i policjanci.
Stanis³aw Mikke, Wiceszef Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa. Cz³onek
Naczelnej Rady Adwokackiej.
By³ sêdzi¹ Trybuna³u Stanu w
latach 1997-2001. Redaktor
naczelny pisma adwokatury „Palestra•h.
Edward Duchnowski walczy³ o zadoœæuczynienie
dla ¿yj¹cych jeszcze 38 tysiêcy
Sybiraków. Sam prze¿y³ szeœæ
lat na nieludzkiej ziemi.
Aleksander Fedorowicz
t³umacz jêzyka rosyjskiego
Leszek Solski przedstawiciel Rodzin Katyñskich i innych organizacji.
Wojciech Seweryn przedstawiciel Rodzin Katyñskich i
innych organizacji

Zenona Mamontowicz£ojek przedstawicielka Rodzin
Katyñskich i innych organizacji.
Ewa B¹kowska wnuczka
gen. bryg. Mieczys³awa Smorawiñskiego
Anna Maria Borowska
przedstawicielka Rodzin Katyñskich i innych organizacji.
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Bronis³aw Gostomski, Kapelan Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Wielkiej Brytanii. W 1982 roku pracowa³
jako proboszcz w Peterborough,
a nastêpnie od czerwca 1990
roku w Bradford. Od 2003 roku
zosta³ proboszczem w parafii
œw. Andrzeja Boboli w Londy-

Józef Joniec, Prezes Stowarzyszenia Parafiada im.
œw. Józefa Kalasancjusza.
Stowarzyszenie dba o wszechstronny rozwój dzieci i m³odzie¿y. Koncepcjê ruchu parafiadowego opracowa³ ks. Joniec. Parafiada organizowana jest od
1992 r. Do stowarzyszenia nale¿y ok. 36 tys.
cz³onków i sympatyków.
Andrzej Sariusz-Sk¹pski, Prezes Federacji Rodzin
Katyñskich. Jego ojciec, prokurator, zosta³ zamordowany
w Katyniu. Z powodu pochodzenia ojca uczy³ siê a¿ w piêciu podstawówkach. Gdy by³ w
liceum s³u¿ba bezpieczeñstwa wywozi³a go na
przes³uchania do krakowskiego aresztu œledczego na Montelupich. Osieroci³ dwie córki, z których jedna dzia³a³a w Fundacji Rodzin Katyñskich. Mia³ 73 lata.
Jan Osiñski Ksi¹dz. Podpu³kownik. Wicekanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego.

Zbigniew Dêbski Podpu³kownik. Cz³onek Kapitu³y
Orderu Wojennego Virtuti
Militari. Powo³any 26 wrzeœnia 2008 r.
Za³oga Samolotu:
Arkadiusz Protasiuk - kapitan, Robert Grzywna - cz³onek za³ogi, Andrzej Michalak - cz³onek
za³ogi, Artur Ziêtek - cz³onek za³ogi, Barbara
Maciejczyk - stewardesa, Natalia Januszko - stewardesa, Justyna Moniuszko - stewardesa
Dziewiêciu funkcjonariuszy BOR:
Agnieszka Pogródka-Wêc³awek, Piotr Nosek, Jacek Surówka, Marek Uleryk, Dariusz Micha³owski, Pawe³ Krajewski, Pawe³ Janeczek,
Artur Francuz, Jaros³aw Florczak.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Meble u¿ywane tanio sprzedam.
Zdjêcia przeœlê na maila. Tel. 501
894 828
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Powiat gryficki
Sprzedam ³ó¿ko szpitalne z materacem. Tel. 501 377 158

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl
Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje, 160.000
z³ do negocjacji. Tel. 888 169 572.
Dzia³kê budowlan¹ ko³o LIDLA w
£obzie sprzedam lub wynajmê np.
na plac pod reklamê itp. Tel. 501 894
828
Dom jednorodzinny typu bliŸniaczego, parter plus piêtro, strych, piwnica oraz pomieszczenia gospodarcze z przeznaczeniem na Zak³ad.
Powierzchnia ca³kowita 20 mkw.
Powierzchnia u¿ytkowa 110 kmw.,
w tym: parter – salon z aneksem kuchennym, jadalnia, wc; piêtro – trzy
pokoje + ³azienka. Powierzchnia
dzia³ki 460 mkw. Ogrzewanie centralne gazowe plus kominek tradycyjny. Dom ocieplony, ca³e podwórko w polbruku. Cena 400 tys. Wiadomoœæ £obez ul. S³owackiego 46,
tel. 695 985 673.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na
Osiedlu Ksi¹¿¹t Pomorskich o pow.
600 mkw., uzbrojon¹, z dojazdem.
Telefon kontaktowy 511 691 881.
Sprzedam dzia³ki budowlane w
£obzie. Tel. 91 3973103 lub 518 567
527.
Sprzedam dom w BrzeŸniaku 260
mkw z gara¿em i dzia³k¹ 18 arów.
Tel. 662 657 982.
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
Dorowie 112 mkw, cena 215 tys. z³
do negocjacji. Tel. 663 036 912 665
497 211.

PRACA
Powiat ³obeski
Przyjmê do pracy w handlu w
sklepie odzie¿owym. Tel. 609
701 737

Zlecê u³o¿enie kostki granitowej
400 m kwadratowych w Resku. Tel.
604 408 999.
Spó³ka SBS Stado Ogierów £obez
poszukuje do pracy w restauracji
kelnerów, kelnerki, barmanów i szefa kuchni. Informacje pod nr. tel. 508
392 957.

Powiat gryficki
Zatrudniê stolarza. Tel. 691 841
376.
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MIESZKANIA
Powiat ³obeski

US£UGI
Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w £obzie w
centrum 54 mkw., 3 pokoje , IV piêtro. Tel. 790 402 429.

Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

W Siennie Dolnym sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe, 48 mkw.
Tel. 697 612 774.

Powiat gryficki

Zamieniê mieszkanie 2 pokojowe w
Radowie Ma³ym na dom wolno stoj¹cy w okolicy z dop³at¹. Tel. 693
547 576

Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893

Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 50
mkw. Tel. 508 263 104

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637
Sprzedam mieszkanie 2 – pokojowe, w³asnoœciowe, 45 mkw. I piêtro,
gara¿, Smorawina ko³o £obza. Tel.
609 307 135
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
wraz z gara¿em. £obez ul. Koœciuszki. Tel. 514 571 157.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Prusinowie k/Gryfic 50 mkw. w bloku, II p.,
2 pokoje, kuchnia£oazienka z WC.
Piwnica przynale¿na oraz pomieszczenie gospodarcze mo¿e byæ
gara¿. Tel. 501 377 158

ROLNICTWO
Powiat ³obeski

Region

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

Sprzedam prosiaki Prusim k/ Reska. Tel. 91 3951994, 504 209 551.

Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do jeziora, stare budownictwo. Budynek
2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek.
Parter o powierzchni 37 mkw. - 2
pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni ok.
30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793 549
551, email: krosden@wp.pl

Reklama w gazecie

512 138 349

Region
Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych cyfrowych, domofony,
wideodomofony, kamery z zapisem
cyfrowym, alarmy. Tel. 518273864.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat œwidwiñski
Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Felgi stalowe 13”, 14” i 15” oraz
ko³paki oryginalne od Toyoty tanio
sprzedam. Tel. 501 894 828.
Sprzedam Ford Fiesta 1997 rok.
Tel. 607 310 591 po 18.00.

Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532
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Kwietniowe rocznice Wandy Duklas
Z pani¹ Wand¹ Duklas
umawiam siê w
Œwidwinie na sobotê
rano. Mieszka na osiedlu
Pi³sudskiego, chocia¿
wiêkszoœæ ¿ycia
spêdzi³a w kamienicy
przy ulicy najpierw Armii
Czerwonej, póŸniej
przemianowanej na
Armii Krajowej. Wielu
œwidwinin mo¿e j¹
skojarzyæ z zakupów
robionych w sklepach,
w których pracowa³a.
Jednak chyba ma³o kto
wiedzia³, ¿e ta skromna,
posiwia³a ju¿ kobieta,
nios³a przez ¿ycie
ogromny baga¿
doœwiadczeñ i ciê¿ar
polskiej historii.

Tragiczne rocznice
Dzisiaj, 13 kwietnia, mija 70 lat,
gdy w tym dniu, w 1940 roku, zosta³a wywieziona z matk¹ i dwoma
braæmi na Syberiê, do Paw³odaru.
Mia³a wtedy 10 lat. Doœwiadczenie
dramatycznych wydarzeñ tego zes³ania zmieni jej ¿ycie i ca³ej jej
rodziny. Ale nie tylko to. Mija w³aœnie 70 lat, gdy Sowieci zamordowali w Ostaszkowie jej ojca, Stanis³awa Krasuckiego.
Gdy rozmawiamy o tym w sobotê rano, w mieszkaniu pani Wandy,
dostajê telefon, bym w³¹czy³ telewizor. Pani Wanda w³¹cza i dowiadujemy siê o tragicznej œmierci prezydenta, ma³¿onki i osób, które lecia³y
na uroczystoœci katyñskie. Oni
wszyscy chcieli uczciæ pamiêæ tak¿e ojca pani Wandy, bo gdy mówimy
o Katyniu, myœlimy o straconych
Polakach z ca³ego zespo³u obozów:
Ostaszkowa, Kozielska, Starobielska i o tych, którzy zostali zamordowani w tamtym okresie w ró¿nych
innych miejscach i do dzisiaj nie s¹
znane ich miejsca pochówku (Katyñ, Miednoje, Charków, Bykownia, Kuropaty itd.).
Ta katastrofa w jakiœ niebywa³y
sposób, trudny do ogarniêcia rozumem, do wys³owiena, spaja klamr¹
tragiczne dzieje Polski i Polaków.
Pani Wanda nawet nie wie, jak
zgin¹³ i gdzie spoczywa jej ojciec.
Symbolicznie Katyñ jest w ka¿dym
miejscu Polski, niesiony w pamiêci
przez dzieci i rodziny tam pomordowanych, dzisiaj mieszkaj¹cych w

Œwidwinie, £obzie, Drawsku Pom.,
Koszalinie, Szczecinie, w najdalszych zak¹tkach kraju. Teraz jest na
ustach ca³ego œwiata. Czy to jest ta
ofiara, by œwiat siê dowiedzia³ o
Katyniu, by wreszcie Rosja udostêpni³a nam dokumenty, by dzieci
mog³y poznaæ prawdê o swoich ojcach, a my o swoich rodakach?

17 wrzeœnia wchodz¹
Sowieci
Pani Wanda Duklas pamiêta wybuch wojny. Mieszkaj¹ w Tarnopolu, to du¿e miasto wojewódzkie. Ojciec Stanis³aw Krasucki jest policjantem, jak przypomina sobie pani
Zofia, pochodzi³ z okolic Rawy Mazowieckiej. Mama Anna, z domu
Wiœlañska, wychowuje trójkê dzieci, dziesiêcioletni¹ Wandê i dwóch
starszych od niej synów. Wanda
uczêszcza do szko³y ¿eñskiej im. œw.
Jadwigi przy ul. Koœciuszki.
1 wrzeœnia Niemcy napadaj¹ na
Polskê od zachodu. 17 wrzeœnia od
wschodu wkracza Armia Radziecka.
Pani Wanda zapamiêta³a to wejœcie.
- Poszliœmy z mam¹ na ulicê Tarnowskiego, to by³a taka d³uga ulica,
która prowadzi³a w stronê pobliskiej granicy z ZSRR, do Wo³oczyska. Rosjanie wje¿d¿ali czo³gami.
Byli tacy, co ich witali, rzucali kwiaty, papierosy... Nie zapomnê do
œmierci s³ów mamy: No, witajcie
ich, witajcie, oni wam poka¿¹, co
potrafi¹. Wziê³a mnie za rêkê i wróciliœmy do domu. Pamiêta³a rok
1917, co siê wtedy dzia³o i zna³a
Rosjan. Widzia³a przez rzekê
Zbrucz, na której by³a granica, a
wioska nazywa³a siê chyba Satanów, jak komuniœci po rewolucji zabierali krowy. Dzieci trzyma³y za
ogon i krzycza³y, a oni zabierali.
Kilkakrotnie przekonywa³a mê¿a,
by rzuci³ s³u¿bê, za³o¿y³ ubranie cywilne i ucieka³ do swojej rodziny.
- Zobaczysz, co oni z wami zrobi¹. - mówi³a mê¿owi.
- Co ty mówisz, co takiego nam
zrobi¹? Ja nie zejdê z posterunku. odpowiada³ m¹¿.
- W nocy Rosjanie zaczêli w mieœcie strzelaæ. Huk by³ ogromny.
Strzelali gdzie popad³o, w kamienice, domy, zniszczyli stary zabytkowy koœció³, obok sta³ pomnik Pi³sudskiego, to zosta³o tylko kopyto
jego konia. Spustoszyli miasto, grabili, rozbijali sklepy, witryny, Na
podwórko wesz³o trzech polskich
¿o³nierzy, by napoiæ w studni konie,
to wjecha³o kilku kozaków i krzycz¹
– ruki wierch, a oni nie wiedzieli o
co chodzi. Mama otworzy³a okno i
powiedzia³a – podnieœcie rêce przypomina sobie ten epizod.

Wanda Duklas pokazuje ocala³e zdjêcie rodzinne: na prawym - ojciec z rodzin¹ i cioci¹.

Trzeba przypomnieæ, ¿e Polacy
byli zaskoczeni napaœci¹ Rosjan, bo
obowi¹zywa³ z nimi pakt o nieagresji, nie wiedziano wówczas o tajnym
porozumieniu Ribbentrop – Mo³otow (o podziale Polski), a do tego
marsza³ek Edward Rydz-Œmig³y
wyda³ dyrektywê, by z Sowietami
nie walczyæ i wycofywaæ siê na Rumuniê i Wêgry. Mo¿e st¹d taka reakcja polskich ¿o³nierzy.

Ojciec ju¿ nie wróci³
- 17 wrzeœnia ojciec ju¿ nie wróci³ ze s³u¿by. Na drugi dzieñ rano
mama posz³a do komisariatu, a tam
ju¿ byli Rosjanie. Kazali jej wracaæ
do domu. Na ulicy jeden na koniu
powiedzia³, ¿e zaprowadzi j¹. Na
koñcu miasta by³a fabryka tytoniu, a
za ni¹ na polu, pod go³ym niebem,
trzymali Polaków. Mama po powrocie ugotowa³a obiad i zanieœliœmy go
ojcu. Jeñców by³o coraz wiêcej.
Mama po raz kolejny przekonywa³a
ojca, by ucieka³. Powtarza³, ¿e to
pomy³ka i jak siê wszystko wyjaœni,

wróci do domu. Wtedy widzia³am
ojca ostatni raz. Mama na drugi
dzieñ znowu zanios³a mu obiad, a na
trzeci, jak posz³am z cioci¹, to ju¿
tam nikogo nie by³o. Wojsko zalega³o na ulicy, a policjantów zwiezionych z ca³ej okolicy umieœcili na
dziedziñcu wiêzienia, który mieœci³
siê ko³o s¹du. Mama ju¿ tam by³a.
Trzymali ich przez noc, a rano ustawili ich czwórkami i ulic¹ 3 Maja
poprowadzili do granicy, do Wo³oczyska. O tym, ¿e trafi³ do obozu w
Ostaszkowie, rodzina dowiedzia³a
siê z karty pocztowej przys³anej na
Bo¿e Narodzenie 1939 roku. PóŸniej kontakt siê urwa³ - mówi pani
Wanda.
W 1999 r. rodzina otrzyma³a pismo z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, w którym informowano j¹, ¿e los ojca nie
jest znany. Do pisma za³¹czono listê
transportow¹ jeñców z Ostaszkowa,
z dat¹ 1940 r., na której pod numerem 87 widnieje nazwisko: Stanis³aw Krasucki. To ostatni œlad po
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70 lat temu: ojca zabili w Ostaszkowie,
13 kwietnia rodzinê wywieŸli na Syberiê
ojcu. Kiedy i gdzie zgin¹³ – pani
Wanda do dziœ nie wie. Jeñców z
Kozielska zamordowano w Katyniu. Gdzie zginêli jeñcy z Ostaszkowa i Starobielska, wiemy tylko fragmentarycznie. Literatura dotycz¹ca
zbrodni katyñskiej przytacza ró¿ne
opinie i relacje, mówi¹ce, ¿e czêœæ z
nich, transportowana barkami, zosta³a zatopiona w Morzu Bia³ym.
Czêœæ zosta³a rozstrzelana w wiêzieniu w Twerze (Kalinin) i pochowana w Miednoje.
Obóz w Ostaszkowie znajdowa³
siê na wyspie jeziora Seliger, przy
linii kolejowej Wielkie £uki – Bo³ogoje. Podobnie jak w Kozielsku i
Starobielsku, Rosjanie urz¹dzili go
w zabudowaniach poklasztornych.
Szacuje siê, ¿e spoœród 6500 wiêŸniów Ostaszkowa ocala³o oko³o
130. Byli w nim g³ównie policjanci,
stra¿nicy wiêzienni, ¿o³nierze Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP),
ale ta¿e duchowni, prawnicy i ziemianie. W pozosta³ych dwóch obozach umieszczono oficerów i podoficerów (w tym 12 genera³ów), ale
po³owê stanowili oficerowie rezerwy, zmobilizowani na wojnê; profesorowie (kilkudziesiêciu), wyk³adowcy polskich uczelni, oko³o 700
lekarzy, in¿ynierowie, prawnicy,
nauczyciele, dziennikarze, dzia³acze spo³eczni i polityczni, przemys³owcy.

Wywózka
Sowietom nie wystarcza³o zabicie jeñców. Chcieli wytêpiæ polsk¹
elitê do nastêpnego pokolenia. St¹d
rozkaz o wywózce ich rodzin.
Pierwsza masowa deportacja nast¹pi³a 10 lutego 1940 r. Druga – 13
kwietnia.
- 13 kwietnia przyszli w nocy o
godzinie drugiej; cywil, NKWD-zista i ¿o³nierz. Chyba ten cywil powiedzia³ po polsku – Pani Krasucka,
niech pani otworzy, bo wywal¹
drzwi. Zrobili rewizjê, poprzewracali wszystko do góry nogami, bo
niby szukali broni. PóŸniej kazali
siê spakowaæ mówi¹c, ¿e pojedziemy do mê¿a. Mama chodzi³a i p³aka³a, a my co mogliœmy, pakowaliœmy. ZawieŸli nas na dworzec, gdzie
ju¿ czeka³y wagony i zwo¿ono inne
rodziny. Wagony by³y chyba po
pierwszej wywózce, bo by³a dziura
w pod³odze s³u¿¹ca za ubikacjê. mówi pani Wanda.
Wiêkszoœæ relacji Sybiraków w
tym momencie staje siê podobna;
wielotygodniowa jazda w bydlêcych
wagonach, krótkie postoje, podawana zupa przypominaj¹ca pomyje i ki-

piatok - wrz¹tek w wiaderku.
Ich transport trafi³ do Paw³odaru. Tutaj rozwozili do okolicznych
ko³chozów. Przez rok pracowali w
sowchozie ¯o³koduk (lub D¿o³koduk). Mieszkali i pracowali wœród
Kazachów. Najgorsza by³a pierwsza zima. Panowa³y silne mrozy i nie
by³o co jeœæ
- Mama posz³a do Paw³odaru, 18
kilometrów, by sprzedaæ obr¹czkê i
kupiæ jedzenie. Gdy wraca³a, zerwa³a siê zamieæ œnie¿na, a potrafi³o
wiaæ dwa tygodnie. Sz³a na oœlep i
zamarza³a. Na szczêœcie saniami
jechali Rosjanie i trafili na ni¹. Kazali jej trzymaæ siê sañ, a sami coraz
szybciej popêdzali konia, by mama
mog³a siê rozgrzaæ. Gdy jej lód
opad³ z twarzy, wziêli j¹ na sanie i
nakryli ko¿uchem. DowieŸli do jakiegoœ ko³chozu i zostawili u Kazachów. Ci j¹ nakarmili i puœcili, gdy
zamieæ przesz³a. Myœmy myœleli, ¿e
zginê³a. Wróci³a po dwóch tygodniach. Jaka by³a radoœæ - mówi.
W 1941 r., gdy ju¿ mo¿na by³o,
przenieœli siê do Paw³odaru. Rok
póŸniej trafili do kolejnego sowchozu, oddalonego 200 kilometrów od
Paw³odaru, w kierunku Omska.
Starszy brat, W³adys³aw Krasucki,
pojecha³ do Kazachstanu, gdzie
zbiera³ bawe³nê („watê”). Gdy Sikorski podpisa³ z Majskim uk³ad o
tworzeniu Armii Polskiej, zaci¹gn¹³
siê i wyszed³ z Andersem do Persji.
Walczy³ pod Monte Cassino. PóŸniej mieszka³ w Argentynie, a ostatecznie osiad³ i mieszka do dziœ w
Ditroit w Stanach Zjednoczonych.
Ma 88 lat. Do Polski przyjecha³ po
30 latach. Cztery razy by³ w Œwidwinie; odwiedza³ Wandê i m³odszego,
zmar³ego kilkanaœcie lat temu, brata
Mariana.

Polskie psy
przyjecha³y
Rosjanie w ko³chozach, zapewne sami tam zes³ani, byli wrogo nastawieni do Polaków. Komuniœci
wmówili im, ¿e przywo¿¹ najgorszych kryminalistów, bandytów,
wrogów ustroju z „pañskiej” Polski.
- Nauczycielka Rosjanka mówi³a póŸniej, ¿e by³a zaskoczona, bo
myœleli, ¿e polskie psy przyje¿d¿aj¹. Polskie sobaki prijedut –
mówili. Tak nas traktowano. Mama
dobrze szy³a, to tym dorabia³a na
jedzenie. Pani Wanda najgorzej
wspomina warunki, jakie panowa³y
w sowchozach.
- Jad³y cz³owieka pluskwy, karaluchy, wszy. Zanim posz³o siê spaæ,

to trzeba by³o deski z pryczy wyjmowaæ i gotowan¹ wod¹ polewaæ, bo
pluskwy nie da³y usn¹æ. Z bratem
wieszaliœmy chleb na sznurku, bo
jak siê tylko coœ postawi³o, kubek
albo coœ, to zaraz ob³azi³y. To by³o
coœ starsznego. W 1945 r. chorowa³am na malariê, od kwietnia do
sierpnia. Choroba trzy razy nawraca³a. Tak trzêsie cz³owiekiem, myœla³am, ¿e mi jelita popêkaj¹, taki
by³ ból. Le¿a³am nieprzytomna,
mia³am 42 stopnie gor¹czki. Przysz³a do mamy znajoma Polka i
mówi: - Ona ci umrze, chodŸ, bêdziemy siê modliæ - i klêcza³y przy
pryczy, odmawia³y ró¿aniec i modli³y siê, by Bóg da³ mi zdrowie i wie
pan, wyzdrowia³am... – g³os pani
Wandy za³amuje siê, a ³zy nabiegaj¹
do oczu na tamto wspomnienie. Ta
œwiadomoœæ, ¿e ¿yje do dzisiaj, a
mog³a zostaæ tam, w ziemi.

sa³am i pracê dosta³am. Rok póŸniej
wysz³am za m¹¿ i trochê siê polepszy³o. Utrzymywa³am mamê, bo nie
nadawa³a siê do pracy. Nie mia³a
zdrowia, Syberia j¹ za³ama³a. Nie
chcia³a ju¿ sobie ¿ycia uk³adaæ na
nowo. Nie otrzymywa³a ¿adnego
zasi³ku, nic. Dopiero jak wprowadzili renty Sybirackie, zd¹¿y³a dostaæ trzy razy i zmar³a. - w wielkim
skrócie opowiada dramatyczne losy
mamy. - Mówi¹, ¿e czas leczy rany,
ale tylko te powierzchowne. Te zadane g³êbiej, zostaj¹. To wszystko
minê³o, ale œlad zosta³, i ból - mówi.
Sama jakoœ poradzi³a sobie. Ca³e
¿ycie pracowa³a w sklepach. Wychowa³a troje dzieci, odwiedzaj¹ j¹ wnuki. Pomaga³a jako sekretarz w Zwi¹zku Sybiraków. Wydaje siê byæ pogodn¹ kobiet¹. Mówi, ¿e opatrznoœæ
czuwa³a nad ni¹, bo kilka razy usz³a
z ¿yciem z dramatycznych sytuacji.

Gorzki powrót
do Polski

Matka nios¹ca zakupy,
nios¹ca Polskê

Pomimo ¿e koñczy siê wojna,
Rosjanie dopiero po roku pozwalaj¹
rodzinie Krasuckich wróciæ do Polski. Poci¹giem przez Pi³ê trafiaj¹ do
£obza. Tam poci¹g stoi kilka dni.
Niektóre rodziny wysiadaj¹. Pamiêta pani¹ Guszkowsk¹ z córk¹ (póŸniej dojecha³ syn). Pozostali wysiadaj¹ w Œwidwinie. Pamiêta, ¿e wysiad³ Zadro¿ny, £oziñski, Grysman
(póŸniej wyjad¹).
- Du¿o Polaków tam zosta³o. mówi. Najbardziej dziesi¹tkowa³
g³ód. Ludzie puchli z g³odu i umierali. ¯niwo zbiera³ tyfus.
- Jak przyjechaliœmy, w czerwcu
1946 r., nie bardzo nas potraktowano. Przykro o tym mówiæ... Do pracy albo u gospodarza, albo do pegeeru. - Wróci³em do Polski, ¿ebym
by³ parobkiem – buntowa³ siê brat.
Zrobi³ kurs kierowców i ca³e ¿ycie
jeŸdzi³. Musia³ zarabiaæ na rodzinê,
bo mama zachorowa³a. Po Syberii
ci¹gle wychodzi³y jej wrzody. Na
ca³ym ciele. Okropne to by³o. Mêczy³a siê ze trzy lata. Ja musia³am
skoñczyæ podstawówkê, bo wojna
przerwa³a. By³o nam ciê¿ko. Ani
PUR nam nie pomóg³, ani Caritas.
Nie wiem, czy dlatego, ¿e byliœmy
rodzin¹ przedwojennego policjanta? Traktowano nas, jak byœmy byli
z marginesu. Gdy pisa³am ¿yciorys,
¿eby dostaæ pracê, to by³a odmowa.
Gdy raz wraca³am z p³aczem, jeden
starszy pan, gdy mu o tym powiedzia³am, poradzi³ mi, by nie pisaæ o
tym, by pisaæ, ¿e pochodzê z rodziny ch³opsko-robotniczej. Tak napi-

Pani Wanda ma ¿yciorys, na
podstawie którego mo¿na by nakrêciæ niez³y eastern (wschodnia wersja westernu, gdyby taka powsta³a).
Jak wielu zwyk³ych, a zarazem niezwyk³ych, mieszkañców Pomorza.
Gdy wiele lat temu, nie¿yj¹cy
ju¿, w jakimœ stopniu kszta³tuj¹cy
mnie cz³owiek, o ksywie Budzik,
gdy pyta³em go o sprawy duchowe,
jak ten duch siê przejawia, mówi³: Spójrz na matkê nios¹c¹ zakupy, to
wielka emanacja ducha. Jako m³ody
cz³owiek buntowa³em siê przeciwko takiemu ujmowaniu zjawisk duchowych, bo to przecie¿ mia³a byæ
metafizyka, czyli coœ powa¿niejszego, od tak prozaicznych zajêæ. Po
wielu rozmowach z Sybirakami zrozumia³em, jak wielk¹ rolê w naszej
historii odegra³ ten duch naszych
matek, pozbawionych mê¿ów lub
ojców, nios¹ce chleb przez syberyjsk¹ zawiejê, gniot¹ce pluskwy,
zbieraj¹ce krowie ³ajno na opa³,
odejmuj¹ce sobie od ust, haruj¹ce
do utraty zdrowia, by wy¿ywiæ dzieci, os³oniæ je, by przetrwaæ, by wróciæ do kraju. I jeszcze byæ Polakami,
wbrew wszystkiemu, co na nas, na
Polskê, napiera³o, by nas z³amaæ.
Ile¿ w tych zwyk³ych ludziach musia³o byæ ducha i tej polskoœci, bo
przecie¿ dzisiaj, mam takie wra¿enie, ma³o kto by takiemu losowi
podo³a³. Czy dzisiaj ju¿ nie musimy? Inne czasy, inne wyzwania, ale
trzeba nie mniejszej odwagi, hartu
ducha i pracy, by im sprostaæ.
Kazimierz Rynkiewicz
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Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
„M³odzie¿ zapobiega po¿arom” w Gryficach
Trzynaste ju¿ eliminacje Turnieju odby³y
siê w SP 3 w Gryficach. Wypada zaznaczyæ, ¿e odbywa³y
siê w naszym mieœcie ju¿ po raz szósty.
Turniej swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: konsul honorowy RP na
Litwie Tadeusz Jerzy Macio³, st.
brygardier Roman Budynek – zastêpca Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. brygardier Edward Pruski – komendant powiatowy PSP w
Gryficach, Andrzej Szczygie³ – burmistrz Gryfic i jednoczeœnie prezes
ZDP ZOSP RP w Gryficach, prezesi
zarz¹dów oddzia³ów powiatowych
zwi¹zków OSP: z Kamienia Pomorskiego – Marcin Kowalewski i z
Wa³cza – Jerzy Diwik, kapelan powiatowy stra¿aków ks. Ireneusz
Pastryk oraz dyrektor SP 3 Agnieszka Mackojæ i dyrektor ZPO Roman
£obo¿ewicz. W turnieju wziê³o
udzia³ 88 uczestników, w tym:
- w grupie wiekowej szko³y podstawowe 29 osób,
- w grupie wiekowej gimnazja
30 osób,
- w grupie wiekowej szko³y ponadgimnazjalne 29 osób.
Turniej odbywa³ siê w dwóch
etapach – test pisemny i fina³ ustny.
Jury w sk³adzie m³. brygardier
Piotr Sawczyszyn – przewodnicz¹cy, oraz cz³onkowie: m³. brygardier
Witold Masztalerz, m³. brygardier
Grzegorz Kalenko, Stanis³aw Gulbas, Jan Lenard, Krzysztof Paluch i
Kamil Paw³owicz, po dokonaniu
oceny testu pisemnego i fina³u ustnego, przyzna³o:
Pierwsza grupa wiekowa (szko³y podstawowe): pierwsze miejsce
Justyna Kowalewska (powiat wa³ecki), drugie miejsce Hubert
Prochnicki (pow. szczecinecki),
trzecie - Anita Zieliñska (pow. gryficki), czwarte miejsce Kacper
Wachnik (pow. œwidwiñski), a pi¹te
- Jonatan Piotrowski (pow. ³obeski).
Druga grupa wiekowa (gimnazja): pierwsze miejsce Karolina
Pude³ko (pow. ³obeski), Mateusz
Adamczyk (pow. gryficki), Anna
Kurczak (pow. gryficki), Jakub Ko-

walczyk (pow. koszaliñski), Gabriela Ignaczak (pow. œwinoujski).
W trzeciej grupie wiekowej,
wœród uczestników szkó³ ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce
zaj¹³ Marcin Wasilewski (pow.
szczecinecki), drugie - Miron Hammer (pow. szczecinecki), trzecie Przemys³aw Podhajski (pow. szczecinecki), kolejne - Marek Ciechañski (pow. ³obeski) i Maciej Zappa
(pow. szczecinecki).
Fina³ krajowy odbêdzie siê w
dniach 28 - 30 maja w Czêstochowie. Nasze województwo reprezentowaæ bêdzie 6 osób, po dwóch najlepszych z ka¿dej grupy wiekowej.
Organizatorem turnieju by³ Zarz¹d Oddzia³u Wojewódzkiego
Zwi¹zku OSP RP Województwa
Zachodniopomorskiego. Wspó³organizatorami byli Urz¹d Miejski w
Gryficach, SP 3 w Gryficach, Zachodniopomorska Komenda Wojewódzka PSP, Komenda Powiatowa
PSP w Gryficach.
Sponsorzy nagród: Zarz¹d Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku
OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
M

ORLIK PRZY SP 3

Zgodnie z harmonogramem
ruszy³y prace przy budowie boiska Orlik 2012. Teren zosta³ ju¿
zniwelowany.
Prace trwaj¹ od rana do póŸnych
godziny popo³udniowych. Termin
ukoñczenia budowy i oddania do
u¿ytku boisk, to dzieñ zakoñczenia
roku szkolnego. Kort tenisowy znaj-

duj¹cy siê w pobli¿u szko³y, wykonany kiedyœ na potrzeby m³odzie¿ówki PZPR, zostanie prawdopodobnie zamieniony na parking. To
na pewno by³o by dobrym rozwi¹zaniem, bo w Gryficach brak chêtnych
do gry w tenisa, przyby³o aut, a by³a
m³odzie¿ówka wyros³a z krótkich
eleganckich spodenek.
M

SPORT
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VIII Cross Mokasyna - tradycyjnie pe³en emocji
Ju¿ po raz ósmy na terenie Kompleksu Parkowego przy Nowym Zamku w P³otach odby³y siê biegi prze³ajowe pn. Cross Mokasyna. Impreza
zaliczana do Grand Prix Powiatu
Gryfickiego stanowi³a te¿ Mistrzostwa Powiatu.
Dok³adnie 601 zawodników, w dobrych warunkach pogodowych rywalizowa³o o jak najlepsze miejsca. Tak du¿a
frekwencja jest zas³ug¹ nauczycieli i trenerów, którzy potrafili zachêciæ swoich
podopiecznych do aktywnoœci fizycznej
oraz organizatorów, którzy dbaj¹ o ka¿dy szczegó³. S¹ dobrze oznakowane i
urozmaicone trasy, dekoracje, muzyka,
sprawna ekipa sêdziowska i techniczna,
opieka medyczna, nadzór stra¿acki oraz
atrakcyjne nagrody. Najlepszych piêciu
zawodników w poszczególnych biegach
nagradzano pucharami, medalami, dyplomami, drobnymi nagrodami rzeczowymi, s³odyczami. Wszyscy uczestnicy
mogli skorzystaæ z gor¹cej herbaty i zimnych napojów, a opiekunowie mogli siê
posiliæ w zamkowej kawiarence, gdzie
pracownicy i uczeniowie ZSP w P³otach
czêstowali goœci herbat¹, kaw¹ i s³odyczami. Zwyciêzców dekorowali w³odarze Gminy P³oty: burmistrz Marian Maliñski i vice-burmistrz S³awomir Nowak.
Organizatorem zawodów by³o Starostwo Powiatowe w Gryficach, Urz¹d
Miejski w P³otach, Krajowe Zrzeszenie
LZS, Zachodniopomorskie Zrzeszenie
LZS w Szczecinie i jako g³ówny
MLUKS "Mokasyn" P³oty. Wspó³organizatorzy to: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w P³otach, Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Szko³a
Podstawowa nr 2 i Stowarzyszenie Ziemi P³otowskiej. Opiekê medyczn¹ zapewni³a Grupa Ratownicza P³oty a nad
bezpieczeñstwem czuwali stra¿acy z
OSP P³oty oraz stra¿nicy ze Stra¿y
Gminnej.
Zaciêta rywalizacja toczy³a siê ju¿
od pierwszych biegów. Warto wspomnieæ o kilku. Piêkn¹ walkê zaprezentowali ch³opcy z klas III -IV. Szczególnie
rywalizacja pierwszej pi¹tki wzbudzi³a
du¿e emocje. Ostatecznie wygra³ B³a¿ej
Chrul. Wœród dziewcz¹t tej kategorii
p³otczanki z SP 2 - Roksana Ratajczyk i
Patrycja Zió³kowska pewnie pokona³y
pozosta³e rywalki. W biegu dziewcz¹t
klas V - VI mocna grupa podopiecznych
Doroty Kecler zaciêcie walczy³a o bycie
najlepsz¹. Szczególnie walka Aleksandry Kecler z Liwi¹ Karcz a tak¿e Dominiki Suchodolskiej z Joanna Bialik i

Dajan¹ Czerneck¹ by³a bardzo zaciêta.
Jednak w tej wewnêtrznej walce p³otczanki nie zauwa¿y³y Mileny Sadowskiej z Arbodu Dobra Nowogardzka,
która zwyciê¿aj¹c niespodziewanie je
pogodzi³a. W biegu ch³opców ubieg³oroczny zwyciêzca - Karol Karczewski z
SP Karnice, musia³ uznaæ wy¿szoœæ
swojego szkolnego kolegi Wojciecha
Œmigielskiego. W biegach gimnazjalistek faworytkami by³y przede wszystkim
zawodniczki Mokasyna P³oty, ucz¹ce siê
w Gimnazjum nr 1 P³oty - i faworytki nie
zawiod³y. W biegu krótszym bardzo
pewnie wygra³a ¯aneta Wysocka, a biegu d³u¿szym na 2000 m równie¿ zdecydowanie zwyciê¿y³a Katarzyna Kecler.
W kategorii gimnazjalistów w biegu
krótszym zwyciê¿y³ Grzegorz Rzeszut a
w biegu d³u¿szym zdecydowany faworyt
- Przemys³aw Kuligowski. Pierwszy to
uczeñ Gimnazjum nr 2 w Gryficach, a
Przemek tegoroczny medalista Mistrzostw Województwa, pi¹ty zawodnik
Mistrzostw Miêdzywojewódzkich reprezentuje Gimnazjum Trzebiatów i
klub MLUKS Trzebiatów.
W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych wœród dziewcz¹t zaciêt¹ walkê
stoczy³y Amelia Wojciechowska ze
Spartakusa Pyrzyce i zawodniczki
"Mokasyna" P³oty, ucz¹ce siê w LO
Gryfice - Patrycja Marciniak, Magdalena Or³owska i Klaudia Kulesza. Amelia
i Patrycja to tegoroczne uczestniczki
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y
w Chorzowie, a Klaudia Mistrzostw
Polski w Bydgoszczy. Zwyciêsko z tej
rywalizacji wysz³a pyrzyczanka.
Oprócz rywalizacji m³odzie¿y odby³ siê
te¿ ciekawy Rekreacyjny Bieg Belfrów,
w którym wygranymi byli wszyscy, którzy stanêli na starcie i Bieg Otwarty w
którym zwyciê¿yli: Aneta Walencik
(Spartakus Pyrzyce) i dyrektor biegu
Szymon Kecler (Mokasyn P³oty).
MAC

Zwyciêzcy VIII Crossu Mokasyna:
przedszkolaki:
1. Wiœniewska Karolina
2003 Przedszkole P³oty
2. Rowiñska Aleksandra
2003 Przedszkole P³oty
3. Nowak Natalia
2003 Przedszkole P³oty
4. So³decka Marlena
2003 Przedszkole P³oty
5 Kida Sara
2003 Przedszkole Wicimice
1. Kuchar Kacper
2004 Przedszkole P³oty
2. Mazur Olaf
2003 Przedszkole P³oty
3. Klimkowski Jakub
2003 Przedszkole Wicimice
4. Szarzyñski Szymon
2003 Przedszkole P³oty
5 Ostapiuk Kacper
2003 Przedszkole P³oty
kl. I-II:
1. Ryl Martyna
2001 SP Mechowo
2. Bielska Edyta 2001 SP 3 P³oty
3. Gutowska Julita
2001 ZSS Rewal

4. W³odarczyk Julia
2001 SP 3 P³oty
5. Grudziñska Natalia
2001 SP1 Trzebiatów
1. £akomy Filip
2001 UKS Arbod Dobra Nowogardzka
2. Szajnowski Filip
2001 SP 3 P³oty
3. Kubiak Jakub
2001 SP 4 Gryfice
4. Szafrañski Jakub
2001 SP 1 Trzebiatów
5. Kwiatkowski Patryk
2001 SP 3 P³oty
kl. III-IV:
1. Ratajczyk Roksana
1999 SP 2 P³oty/Mokasyn
2. Zió³kowska Patrycja
1999 SP 2 P³oty/Mokasyn
3. Kubacka Paulina
1999 UKS Arbod Dobra Nowogardzka
4. Bicz Emanuela
1999 SP Mechowo
5. Awgul And¿elika
1999 UKS Arbod Dobra Nowogardzka
1. Chrul B³a¿ej
1999 SP 2 P³oty/Mokasyn
2. Nowokolski Oktawian
1999 SP Trzyg³ów
3. Konop Krystian
1999 SP 4 Gryfice
4. Roszkowski Eryk
1999 SP Trzyg³ów
5. Wronowski Piotr
1999 SP 3 P³oty
kl. V-VI:
1. Sadowska Milena
1999 UKS Arbod Dobra Nowogardzka
2. Kecler Aleksandra
1997 SP 2 P³oty/Mokasyn
3. Karcz Liwia
1997 SP 2 P³oty/Mokasyn
4. Suchodolska Dominika
1998 SP 2 P³oty/Mokasyn
5. Bialik Joanna
1998 SP 2 P³oty/Mokasyn
1. Œmigielski Wojciech
1998 ZSP Karnice
2. Karczewski Karol
1997 ZSP Karnice
3. Jurkiewicz Rados³aw
1998 ZSS Rewal
4. Telejko Patryk
1997 ZSP Karnice
5. Grzybowski Mateusz
1998 SP 4 Gryfice
gimnazja-krótszy dystans 1200m/1500m:
1. Wysocka ¯aneta
1994 Gim.1 P³oty /Mokasyn
2. Zamora Aleksandra
1994 Gim.1 P³oty /Mokasyn
3. Szymanek Dagmara
1996 UKS Arbod Dobra Nowogardzka
4. Stanis³awek Monika
1996 Gim.1 P³oty
5. Chojêta Aleksandra
1996 Gim. Brojce
1. Rzeszut Grzegorz
1994 Gim. 2 Gryfice
1994 Gim. Brojce
2. Kotlarczyk Roman
3. Zakrzewski Mateusz
1994 Gim. 2 Gryfice
4. £abik Patryk
1995 Gim. Trzebiatow/MLUKS
5. Kaczyñski Daniel
1996 ZSS Rewal
gimnazja -d³u¿szy dystans 2000m/2500m:
1. Kecler Katarzyna
1995 Gim.1 P³oty /Mokasyn
2. Paw³owska Barbara
1995 Gim.1 P³oty /Mokasyn
3. ¯aczek Wiktoria
1995 Gim. Trzebiatów
1. Kuligowski Przemys³aw
1995 Gim. Trzebiatow/MLUKS
2. Gierczak Patryk
1996 Gim. 2 Gryfice
3. Galewski Damian
1995 Gim. Trzebiatow/MLUKS
4. Nartowicz Mateusz
1994 Gim. P³oty/Modlimowo
5. Kulon Dominik
1995 Gim. P³oty/Modlimowo
szko³y ponadgimnazjalne:
1. Wojciechowska Amelia
1993 Spartakus Pyrzyce
2. Marciniak Patrycja
1993 LO Gryfice/Mokasyn
3. Or³owska Magdalena
1993 LO Gryfice/Mokasyn
4. Kulesza Klaudia
1992 LO Gryfice/Mokasyn
5. Czerwiñska Ewa
1993 ZSP P³oty
1. Kozio³ Tomasz
1993 Spartakus Pyrzyce
2. Barañski Przemys³aw
1993 ZSP Trzebiatów
3. Brzozowski Piotr
1992 LO Gryfice
4. Sikora Damian
1992 ZSP Gryfice
5. Za³êcki Piotr
1991 ZSP P³oty
Bieg Otwarty:
1. Walencik Aneta
1992 Spartakus Pyrzyce
2. Andrzejewska Magdalena
1992 Spartakus Pyrzyce
3. B¹tkiewicz Joanna
1991 LO Gryfice
1. Kecler Szymon
1970 Mokasyn P³oty
2. Barañski Bogus³aw
1958 MLUKS Trzebiatów
3. Uldynowicz £ukasz
1983 Mokasyn P³oty
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Wiosenny Turniej Pi³ki No¿nej dla Gimnazjalistów
Na boisku Orlik przy SP 4 w
Gryficach, 9 kwietnia, rozegrano
wiosenny turniej pi³ki no¿nej dla
gimnazjalistów z gminy Gryfice i
powiatu.
Turniej wspólnie zorganizowali: szko³y „TOM” i Szczeciñska
Fundacja Talent-Promocja-Postêp.
Wyniki turnieju:
1. Gimnazjum Publiczne nr 1 w
P³otach
2. Oddzia³ Zamiejscowy w Modlimowie
3. Gimnazjum nr 3 w Gryficach
4. Gimnazjum z Brojc

Najlepszym pi³karzem wybrano
Jakuba Bzdeka, a najlepszym bramkarzem zosta³ Dawid W³odkowski.
Nad ca³oœci¹ turnieju czuwali

Hanna Olszañska, dyrektor szkó³
„Tom” i Krzysztof Plich - dyrektor
Fundacji. Organizatorzy zadbali o
posi³ek i napoje. Z grilla by³a ka-

szanka i karkówka. Ogólnie impreza udana, choæ nie wziêli w nim
udzia³u pi³karze z obu gimnazjów w
Gryficach.
M

Orlik przy SP 4 w Gryficach

Wielkanocny turniej pi³ki no¿nej dzieci
Kolejny turniej pi³karski na
Orliku zosta³ rozegrany 3 kwietnia. Gra³y dzieci z rocznika 2001
i m³odzsze.
Do Turnieju zg³osi³y siê 3 dru¿yny: Barcelona, Legia – Polska i Brazylia. Dru¿yny zagra³y w 6 osobowych sk³adach mieszanych dziewczynki z ch³opcami. Sêdziowa³
Wies³aw Pietrzak. Mecze by³y bardzo zaciête i mêcz¹ce, ale daj¹ce
wiele radoœci dzieciom. Przybyli
rodzice prze¿ywali mecze razem z
swoimi pociechami, widz¹c ich
ambicjê i wolê walki.
Turniej wygra³a, po serii rzutów
karnych, Barcelona, która mimo
najm³odszego sk³adu (zawodnicy
mieli po 8 lat), zaprezentowa³a siê
bardzo korzystnie pi³karsko. W tym
Turnieju nie by³o przegranych, poniewa¿ wszystkie dru¿yny zosta³y
nagrodzone pucharami ufundowanymi przez Burmistrza Gryfic.
Wyniki meczy i sk³ady zespo³ów:

Barcelona: Kamil Kowalczyk,
Tobiasz Smal, Przemys³aw Tylach,
Mateusz Bobrowski, Damian Wojciechowski, Maciej Jartym, Julian
Bzdyrek i Patrycja Starzyñska.
Brazylia: Krystian Konop, Tomasz Nowicki, Miko³aj Budziak,
Jakub Kubiak, Patrycja Kowalczyk,
Marcin Wiœniewski, Micha³ Trend i
Agnieszka Barczak.
Legia-Polska: Bart³omiej Kuryœ,
Aleks Szmajda, Gracjan Oszmiañczuk, Natalia Kowalczyk, Jakub
Barczak, £ukasz Panicz, Sara Har³o¿yñska i Ma³gorzata Starzyñska.
Wyniki:
Barcelona – Legia-Polska 3:1
Barcelona – Brazylia 3:2
Legia – Polska – Brazylia 0:4
2 kwietnia odby³a siê nastêpna
kolejka meczów z cyklu WEKENDOWE GRANIE szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, w których
pad³y nastêpuj¹ce wyniki:
SZKO£Y PODSTAWOWE

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 8 marca 2010 r. Sygn. Akt II
K 1292/09, skaza³

Arkadiusza Klimko

na karê 1 roku pozbawienia wolnoœci, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat, oddano go w tym czasie pod dozór kuratora s¹dowego, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na
okres 2 lat, orzeczono œwiadczenie pieniê¿ne na rzecz Fundacji im. Doktora
Piotra Jonaszka PODAJ DALEJ w Koninie, zarz¹dzono podanie wyroku do
publicznej wiadomoœci przez og³oszenie go w czasopiœmie lokalnym, za przestêpstwo z art. 178a par. 1 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 5 paŸdziernika 2009
r. oko³o 17.30 w P³otach na ul. Wiejskiej kierowa³ samochodem osobowym
marki Skoda Favori, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci oznaczonym na 0,84
mg/dm szeœc. alkoholu w wydychanym powietrzu oraz w dniu 26 paŸdziernika
2009 r. oko³o godz. 22.00 w P³otach na ul. Grunwaldzkiej kierowa³ samochodem osobowym marki Skoda Favori, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci oznaczonym na 0,64 mg/dm szeœc. alkoholu w wydychanym powietrzu.

1. AC Milan - FC Barcelona
2. FC Barcelona - HSV Zahov
3. AC Milan - HSV Zahov
4. AC Milan - FC Gryfice
5. FC Gryfice – HSV Zahov
SZKO£Y GIMNAZJALNE
1. TBS - Azulgrana
2. Fc Lamy - Azulgrana
3. Cicha Woda - FC Lamy

4:7
5:1
4:6
3:3
5:7
2:2
1:8
9:3

4. TBS - Cicha Woda
5:1
Organizatorzy Turniejów Weekendowych zapraszaj¹ wszystkie
chêtne dzieci z Gryfic i okolic, które
chc¹ wzi¹æ udzia³ w Turniejach i
sprawdziæ siê w rywalizacji z innymi dru¿ynami.
Ze sportowym pozdrowieniem
Wies³aw Pietrzak

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29.03.2010r. sygn. akt. II
K 1454/09, skaza³

Waldemara Zygmunta
Jêdrzejewskiego

na kare grzywny w wysokoœci 50 stawek dziennych przyjmuj¹c, ¿e jedna
stawka dzienna wynosi 20 z³, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat, zarz¹dzono
podanie wyroku do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie go w czasopiœmie lokalnym, za przestêpstwo z art. 178 a par. 1 kk w zb. z art. 244 kk w
zw. z art. 11 par. 2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 10 listopada 2009 r. o
godzinie 21.00 w Rewalu na ulicy Mickiewicza kierowa³ samochodem osobowym marki VW Golf po drodze publicznej, posiadaj¹c w wydychany
powietrzu alkohol w iloœci prowadz¹cej do stê¿enia 0,38mg/ dm3 przy czym
nie zastosowa³ siê do prawomocnego wyroku S¹du Rejonowego w Gryficach sygn. akt. II W 521/09 z dnia 26.10.2009r. Czym naruszy³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym obowi¹zuj¹cy od dnia 26.10.2009r. do dnia 26.04.2010r.

INFORMACJE
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Œwiatowy Dzieñ Inwalidy
W kawiarence GDK, odby³o
siê 9 kwietnia spotkanie inwalidów. Organizatorem by³a przewodnicz¹ca Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Gryficach pani Teresa Szymañska.
Witaj¹c uczestników przewodnicz¹ca Szymañska powiedzia³a
miêdzy innymi: - Troska o cz³owieka niepe³nosprawnego jest wa¿nym
elementem spo³ecznego dzia³ania.
Pod takim has³em jest obchodzony
Œwiatowy Dzieñ Inwalidy. Celem
obchodów tego dnia jest pokazanie
problemów osób niepe³nosprawnych i podjêcie dzia³añ w trosce
umo¿liwienia funkcjonowania w
spo³eczeñstwie na przekór u³omnoœciom fizycznym b¹dŸ psychicznym, na równi z innymi grupami

spo³ecznymi. Osoby niepe³nosprawne borykaj¹ siê z ró¿norodnymi trudnoœciami, napotkanymi w
codziennym ¿yciu. Spo³eczna obojêtnoœæ, brak pracy, bariery komunikacyjne, jak¿e czêsto sprowadzaj¹
tych ludzi na spo³eczny margines,
skazuj¹ na samotnoœæ i poczucie
odrzucenia. Po³¹czenie wysi³ków
organizacyjnych zrzeszaj¹cych inwalidów, w³adz lokalnych i pomocy
spo³ecznej umo¿liwi uzyskanie pe³niejszego obrazu potrzeb œrodowiska osób niepe³nosprawnych i znalezienie skuteczniejszych sposobów pokonywania przeciwnoœci losów
–
mówi³a.
Obecny na spotkaniu starosta Kazimierz Saæ przeprosi³ inwalidów za
utrudnienia zwi¹zane z modernizacj¹ ulic.
M

W szkole podstawowej w Brojcach

Tradycje i wierzenia
Wielkanocne

Wielkanoc kojarzy siê nam z
kolorowymi pisankami, œwiêconk¹, œmigusem dyngusem.
Dzielimy siê jajkiem, sk³adaj¹c
sobie wzajemnie ¿yczenia. Jajko
symbolizuje powrót wiosny, zbawienie, zmartwychwstanie. Wielkanoc symbolizuje si³ê ¿yciow¹.
W Szkole Podstawowej w Brojcach, 31 marca, uczniowie klas 0 –
III uczestniczyli w apelu œwi¹tecznym „Ab ovo – od jajka, czyli od pocz¹tku”. Ka¿da klasa przygotowa³a
piosenkê lub informacje o tradycjach i zwyczajach œwi¹tecznych.
Mo¿na by³o dowiedzieæ siê jak
przygotowaæ barwniki do jaj, co
dany kolor oznacza i co oznaczaj¹
ornamenty na jajkach. Na przyk³ad

kolor niebieski jajka otrzymamy
gotuj¹c jajka w nasionach malwy.
Kolor fioletowy jajka wró¿y si³ê i
wytrwa³oœæ w d¹¿eniu do celu. Osoby, które planowa³y jakieœ wiêksze
przedsiêwziêcie, chowa³y do portmonetki skorupki od pomalowanych jajek. Namalowany kwiat na
pisance oznacza mi³oœæ, dobroczynnoœæ, spe³nienie ukrytych marzeñ, uzyskanie serca upragnionej
osoby a tak¿e spadek. Nie zaszkodzi
zaufaæ trochê dawnym wierzeniom.
By³y ciekawe i sprawia³y, ¿e z wiêkszym optymizmem patrzy³o siê na
to, co nas czeka.
Na koniec wszyscy uczniowie
z³o¿yli sobie ¿yczenia œwi¹teczne.
Justyna Woœko-Kawka

Konkurs plastyczny
„Franklin czyta
ksi¹¿eczkê”

(BROJCE) 31 marca na apelu
szkolnym w nauczaniu zintegrowanym rozstrzygniêto konkurs
plastyczny „Franklin czyta ksi¹¿eczkê”, który by³ organizowany
dla klas zerowych.
Uczniowie ci nale¿¹ do Klubu
Franklina, który prowadzi pani
Ma³gorzata Koz³owska, w ramach
akcji Ca³a Polska Czyta Dzieciom.
Prace wykonywali uczniowie klas
zerowych z Brojc i filii z Dargos³awia. Jury w sk³adzie: Ma³gorzata
Koz³owska, Maria Suda i Justyna
Woœko-Kawka wy³oni³y zwyciêzców. Super wyró¿nienia otrzymali
uczniowie: Agnieszka Kwiatkowska, Piotr Wojtkiewicz, Krzysztof

Eliñski z SP w Brojcach i Karolina
Pe³nikowska z SP w Dargos³awiu.
Wyró¿nienia otrzymali uczniowie:
£ukasz Ga³czyñski, Wiktoria Kaczmarczyk, Wiktoria Zembaty, Jacek
Rokita, Pawe³ Hryniewiecki, Maja
Ba³azy, Szymon Borucki z SP w
Brojcach i Aleksandra Dzier¿ak,
Oliwia Stêpieñ z SP w Dargosawiu.
Wszyscy uczniowie konkursu
otrzymali dyplomy, zak³adki i kalendarzyki fundacji ABCXXI Ca³a
Polska Czyta Dzieciom, a osoby
wyró¿nione nagrody ksi¹¿kowe.
Zwyciêzcom gratulujemy i
¿yczymy dalszych sukcesów.
Justyna Woœko-Kawka,
foto: Ma³gorzata Koz³owska.
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