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Ho³d zamordowanym przez Niemców, jednak wci¹¿ bezimiennym

Stan¹³ krzy¿
nad rozstrzelanymi
Skarga
na burmistrza
bezzasadna
- uznali radni
Eliminacje
OTWP
w Brojcach

Pierwsi gryficcy
osiedleñcy z Mogilna
ZSP w P³otach otwarty
Wybrali w³adze
powiatowe SLD

Policjanci zlikwidowali uprawê
konopi indyjskich
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ZAPROSZENIE

Str
Str.. 2

Kpt.¿.w. Waldemar Jaworowski
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eforma emerytalna najpewniej
zakoñczy siê tym, ¿e kto nie
chce pracowaæ d³u¿ej, ten otrzyma tylko 50 lub 80 procent swojej legalnie
wypracowanej emerytury. Czyli bêdzie
to zatwierdzona oficjalnie kradzie¿ w
bia³ych rekawiczkach czêœci naszych
emerytur.
Kiedy mieliœmy na gor¹co sprawê
Grecji oraz jej zad³u¿enia, któryœ z niemieckich eurodeputowanych zaproponowa³, aby Grecja za swoje d³ugi sprzeda³a jak¹œ wyspê.
To nie rozwi¹za³oby sprawy zad³u¿enia Grecji. Niemiecki eurodeputowany mia³ na myœli sprzedanie np. niemieckiemu pañstwu takiej wyspy, a to
oznacza³oby, ¿e Grecja traci swoje terytorium, suwerennoœæ na tym terytorium, czyli traci wszystkie prerogatywy, jakie pañstwo posiada.
Gdyby jednak ten numer przeszed³,
to otworzy³yby siê mo¿liwoœci do wojen ekonomicznych, wskutek których
silniejsze, bogatsze pañstwa przejmowa³yby za d³ugi (podbija³yby bezkrwawo i na zawsze) poszczególne s³abe
pañstwa. Jako pierwsza najpewniej
wykorzysta³yby ten model wojny ekonomicznej Rosja. By³ ju¿ taki precedens, gdy Rosja sprzeda³a Ameryce
Alaskê. Mo¿liwe, ¿e i Niemcy kupi³y
by sobie jakieœ s³abiutkie pañstwo
cz³onkowskie UE albo jakiœ region, z
zastrze¿eniem, ¿e polskie pañstwo zabierze z niego wszystkie obci¹¿enia np.
emerytów.
Zapewne takie same zapory prawne dotycz¹ mo¿liwoœci oddania swojej
suwerennoœci przez polskie samorz¹dy. Oczywiœcie oddanie za d³ugi.
Przyk³adem mo¿e byæ Gmina Rewal z wójtem Skraburskim na czele.
Niby nie traci suwerennoœci, a traci.
W ostnich latach, kiedy jeszcze
by³em radnym, przeciwstawia³em siê
nadmiernemu zad³u¿eniu Gminy, poniewa¿ tzw. gminne inwestycje to nie
inwestycje spó³ki, bo gmina to nie
spó³ka. Taka œwiadoma niegospodarnoœæ powinna byæ œcigana przez prokuraturê, ale akurat w tej czêœci Europy
nie jest. Przewidywa³em, ¿e wczeœniej
czy póŸniej gmina wpadnie pod zarz¹d
komisaryczny. A to nic innego, jak utrata suwerennoœci gminy. Komisarz zastêpuj¹c Radê Gminy redukuje wydatki, a to s¹ w wiekszoœci wydatki na
szkolnictwo, administracjê i co siê tylko da. Potem wyprzedaje, te¿ co siê
tylko da np. budynki ze zlikwidowanej
szko³y, obiekty takie jak oczyszczalnia,
wodoci¹gi, bo na to zawsze kupiec siê
znajdzie. Nie ma wójta i nie ma rady,
ani nie ma spo³eczeñstwa. Ono te¿ traci
swoj¹ suwerennoœæ, czyli demokra-
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Panie premierze Tusk,
Panie ministrze Rostowski
tyczn¹ w³adzê. Taki scenariusz przewidywa³em, ¿e zajdzie w latach 20112012. Taka utrata suwerennoœci jest
przewidziana ustaw¹ i jest tymczasowa. Po naprawieniu finansów gminy
spo³eczeñstwo musi wybraæ sobie
nowe w³adze. Tymczasem wójt Gminy
Rewal i szanowni radni postanowili
oddaæ swoj¹, a wiêc nasz¹, suwerennoœæ, firmie rewindykacyjnej, inaczej
zwanej odd³u¿eniow¹. Do takiej sytuacji doprowadzi³ wójt i pos³uszni radni.
Pomimo moich starañ, moich protestów, kiedy g³osowa³em przeciwko
inwestowaniu w przekszta³canie prywatnych dzia³ek rolnych na dzialki budowlane, uwa¿aj¹c, ¿e taka inwestycja,
która kosztuje gminê w pierwszych latach kilkadziesi¹t milionów z³otych, a
mo¿e siê zwróciæ po 100 latach, nie jest
inwestycj¹, lecz przyspieszeniem bankructwa gminy.
Moje przewidywania siê spe³niaj¹,
tzn. widmo bankructwa gminy, a wiêc
zarz¹du komisarycznego, przypad³y na
rok 2012. Zad³u¿enie gminy przekracza³o dopuszczaln¹ ustawowo granicê
i zarz¹d komisaryczny by³ tu¿ za
drzwiami.
Gdy mówi³em o tym, w lipcu 2011
roku, na konferencjach prasowych, to
dziennikarze szczeciñskich mediów
rzucili siê na mnie jak psy s³u¿¹ce na
farmie typu Orwella.
Z tego co s³yszê, teraz to wójt Gminy Rewal oraz radni wymyœlili, ¿e te
zad³u¿enie przeka¿¹ dla firmy rewindykacyjnej. Fikcyjnie d³ug znikn¹³,
choæ nadal jest, tylko gdzie indziej. Tak
oto w cudowny sposób samorz¹d Gminy Rewal unikn¹³ zarz¹du komisarycznego na jakiœ czas. Przez ten czas wójt
nadal bêdzie pobiera³ wysok¹ pensjê, a
radni diety. My zap³acimy za to wszystko i za te nale¿noœci dla firmy rewindykacyjnej, bo przecie¿ ona za nas za darmo przez rok d³ugów nie bêdzie sp³acaæ. Nasuwa siê jednak pytanie, czy
przez ten rok ta firma nie wp³ywa na
gminê, czy nie wydaje jej dyzpozycji,
zaleceñ i warunków, bo jeœli tak, to
Gmina Rewal utraci³a niezale¿noœæ
prawn¹, czyli suwerennoœæ. Czy swoje
uchwa³y nie musi wczesniej konsultowaæ z firm¹ odd³u¿eniow¹? Swoje prawa utracili mieszkañcy, a tê stratê zatwierdzili radni. Czyli wójt i radni s¹
czasowo tylko atrapami pod nadzorem
firmy odd³u¿eniowej? A maj¹ takie
uprawnienia? I jak siê na to zapatruj¹
polskie prawo i nadzoruj¹ce samorz¹dy instytucje pañstwowe? Na przyk³ad
Wojewoda, RIO, czy choæby prokuratura? Czy samorz¹d ma prawo pozbawiaæ nas praw obywatelskich?
Czy samorz¹d Gminy Rewal nie
postanowi³ zast¹piæ ustawodawcy, czyli Sejmu?
Nasuwa siê pytanie, a co bêdzie za
rok, kiedy gmina nadal nie bêdzie mog³a sp³aciæ swoich d³ugów? Czy firma
rewindykacyjna nie zarz¹da sp³aty
wszelkich nale¿noœci w naturze, tj. w

formie mienia komunalnego? Na przyk³ad oczyszczalni scieków i wodociagów, które jako spó³ka s¹ przygotowane do prywatyzacji? Jest pytanie, czy
ZWiK Rewal / Pobierowo warte np. 100
mln z³ mo¿e zostaæ przekazane tej firmie za ten d³ug 12,5 mln z³? Czy Gmina
to to samo co szpital, którego sprawê
odd³u¿ania mo¿na powierzyæ firmie rewindykacyjnej?
Czy czasem ta i taka prywatyzacja
(bardzo niekorzystna dla gminy) nie
jest zaplanowana ju¿ parê lat temu? A
jeœli tak, to czy w imiê liberalnej polityki, której orêduje Platforma, nie bêdzie
to oszustwo i zamach na mienie komunalne oraz na prawa wspólnoty okreœlone ustaw¹ o samorz¹dzie? Czy tego zamachu nie realizuje samorz¹d Gminy
Rewal pod nadzorem wszystkich agend
pañstwowej administracji? Rzecz w
tym, ¿e prerogatywy do wszczynania
dochodzenia, czy nie dosz³o do przestêpstwa wobec mienia publicznego,
ma jedynie prokuratura, a ta nie uwa¿a,
by musia³a siê tym zaj¹æ.
Czy zatem prokuratura wype³nia tu
swoje zadania?
Mieszkañcy Gminy Rewal, z której
pochodzi pose³ Oœwiêcimski, to w 75.
procentach elektorat PO. Oni chyba
uwa¿aj¹, ¿e lepiej niech gmina padnie,
zbankrutuje, niech sami p³ac¹ 200-procentowe podatki, ni¿by oni mogli przyznaæ racjê mnie, Jaworowskiemu. Ale
nawet jeœli tak jest, to czy to zwalnia
prokuraturê od wnikliwego zbadania tej
sytuacji?
A co ma do tego minister Rostowski?
Jeœli to, co robi siê w gminie Rewal,
zostanie zakceptowane, to nie jest wykluczone, ¿e minister Rostowski pójdzie w œlady Gminy Rewal i zatrudni
jak¹œ firmê do odd³u¿ania, by ratowa³a
finanse Polski. Ale po co nam taki wójt
i po co nam taki minister finansów? Czy
bêdziemy czekaæ, a¿ oka¿e siê, ¿e w
cichoœci przed opini¹ publiczn¹ polski
rz¹d podpisa³ zobowi¹zania, ¿e odda
Œlask i Pomorze za przejêcie d³ugów
polskiego pañstwa? Rostowski ju¿ to
robi, tylko ¿e oddaje nasze emerytury na
pokrycie d³ugów. Polska za rz¹dów
Donalda Pustos³owego zad³u¿y³a siê
bardziej, ni¿ ca³y PRL. Musimy sprzedaæ wiêcej obligacji. Finansjera œwiatowa mo¿e te obligacje kupiæ, ale ¿¹da
od Polski gwarancji, ¿e Polska nie padnie. Tak¹ gwarancj¹ jest miêdzy innymi
podwy¿szenie wieku emerytalnego do
67 lat. Miêdzynarodowa finansjera
chce mieæ pewnoœæ, ¿e nasi emeryci na
emeryturze po¿yj¹ krócej. ¯e polskie
pañstwo bêdzie w stanie sp³acaæ nasze
obligacje, a nie jakieœ tam emerytury.
Premier musi udowodniæ, ¿e dla tej finansjery zrobi wszystko. Jest pytanie czy do tego musia³ nas doprowadziæ
Premier Tusk? Czy myœmy, jako wyborcy, wiedzieli do czego Donald Pustos³owy zd¹¿a?
Jest pytanie, czy polskie media s¹

tylko od tego, by popieraæ tê politykê
rz¹du Tuska? A co z polsk¹ Elit¹, Inteligencj¹?
Nie jestem pewny, czy Premier
Tusk wraz z ministrem Rostowskim
nie zastosuj¹ takich tricków, jak wójt
Gminy Rewal, jeœli jeszcze raz wygraj¹ wybory. Wygraj¹ jak zwykle,
obiecuj¹c gruszki na wierzbie. Po wyborach zamiast gruszek pozostan¹ jeszcze wiêksze d³ugi. Czy mo¿na nie mieæ
obaw, ¿e do przekonywania spo³eczeñstwa o s³usznoœci takiego rozwi¹zania,
o zastawieniu naszego Œl¹ska lub Kaszub za d³ugi? Czy mo¿na nie mieæ
obaw, ¿e do tego nie zostanie zaanga¿owany minister Boni? ¯e takie zadanie wype³ni, to jestem pewny, bo taka
ju¿ jest natura ludzi, którzy wczeœniej
na wszystko zgadzali siê z PRL-owskimi s³u¿bami typu SB, podpisuj¹c zobowiazania TW. Wczeœniej konieczne
bêdzie wznowienie walki z Koœcio³em.
Konieczne bêdzie sk³ócenie Polaków.
Do tego dawny TW Boni nadaje siê
najlepiej. Na razie przeforsuj¹ podwy¿szenie wieku emerytalnego. A naród to
zaakceptuje, byle tylko PiS nie doszed³
do w³adzy. No, mo¿e nie Naród, ale
uprzywilejowane stado knurów, które
dba tylko o to, by samemu siê na¿reæ.
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Wybrali w³adze
powiatowe SLD
w Gryficach
(GRYFICE) 21 marca br.
w Domu Kultury w
Gryficach odby³ siê
VI Zjazd Powiatowy
Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, na
którym wybrano nowe
w³adze powiatowe.
Ponad piêædziesiêcioro delegatów wybra³o nowe w³adze, a tak¿e
dyskutowa³o o problemach regionu.
Przewodnicz¹cym Rady Powiatowej ponownie zosta³ Wies³aw Szydlik, radny Gminy Karnice. Sekretarzem Rady Powiatowej zosta³ szef
gryfickiej m³odzie¿ówki SLD Damian Syjczak.
Wybrano tak¿e cz³onków Rady
Powiatowej i delegatów na Zjazd
Wojewódzki, który odbêdzie siê w
Szczecinie 14 kwietnia br.

Do Rady Powiatowej weszli:
Antoni Cichorek, Jan Krzywda,
Antoni Kutko, Dariusz Marzec,
W³adys³aw Pastuszek, Maria Szafrañska, Dennis Warcholak, Jacek
Wolski, ¯elaznowski Tadeusz.
Delegatami na Zjazd Wojewódzki SLD w Szczecinie zostali:
Antoni Cichorek, Roman Jab³oñski, Zdzis³aw Jopek, Przemys³aw Kubalica, Marek Lachowicz,
Czes³aw Marzec, Dariusz Marzec,
Mariusz Marzec, Zygmunt Miku³a,
W³adys³aw Pastuszek, Stanis³aw
Sawkulicz, Jan Sierociñski, Damian Syjczak, Maria Szafrañska,
Andrzej Szczygie³, Wies³aw Szydlik i Dennis Warcholak.
W czasie obrad podjêto uchwa³ê
dotycz¹c¹ zwiêkszenia nak³adów
na infrastrukturê na terenach wiejskich.
Goœciem zjazdu by³ sekretarz
Rady Wojewódzkiej Albin Majkowski.
(o)

Z prac Zarz¹du Powiatu
Gimnazjaliœci na start
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami jednostki samorz¹du terytorialnego prowadz¹ce szko³y,
ustalaj¹ w porozumieniu z dyrektorami szkó³ liczbê oddzia³ów klas
pierwszych oraz liczbê uczniów
przyjmowanych do klas pierwszych.
Liczba uczniów planowanych do
przyjêcia w nowym roku szkolnym
wynosi 570. Planowana liczba absolwentów gimnazjów - 674.
Spokojnie. Na absolwentów z
Gimnazjum nr 1 i 2 czekaj¹ w szko³ach ponadgimnazjalnych w Ko³obrzegu i Szczecinie. Nadwy¿ek na
pewno nie bêdzie.

Ubezpieczyli siê
Zarz¹d zatwierdzi³ wynik przetargu na ubezpieczenie mienia i od-
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Policjanci
zlikwidowali uprawê
konopi indyjskich

Trzebiatowscy kryminalni
w jednej z pod gryfickich
miejscowoœci zlikwidowali
uprawê konopi indyjskich.
Zatrzymali równie¿
36-letniego w³aœciciela
uprawy.

W wyniku podjêtych dzia³añ, w
pomieszczeniach gospodarczych
jak i mieszkalnych policjanci odnaleŸli i zabezpieczyli 161 sadzonek
konopi indyjskich, 5 krzaków tej
roœliny o wysokoœci 30 cm oraz s³oik z nasionami.
W³aœcicielem uprawy okaza³ siê
36-letni mieszkaniec powiatu gryfickiego, który zosta³ zatrzymany i
przewieziony do policyjnego aresztu. Za uprawê konopi grozi mu do 8
lat pozbawienia wolnoœci.
Obecnie œledczy ustalaj¹, gdzie
mia³y trafiæ pochodz¹ce z tej plantacji narkotyki. Ca³a sprawa ma charakter rozwojowy.
(kp)

powiedzialnoœci cywilnej Powiatu
Gryfickiego na okres od 29.02.2012
do 28.02.2014. Wp³ynê³y 2 oferty, z
których korzystniejsz¹ cenowo z³o¿y³ Polski Zwi¹zek Motorowy, Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group ze Szczecina,
za kwotê 238.389 z³.

Policjanci z Komisariatu Policji
w Trzebiatowie weszli na teren posesji w jednej z pod gryfickich miejscowoœci. Z operacyjnych ustaleñ
funkcjonariuszy wynika³o, ¿e znajduje siê tam nielegalna uprawa konopi indyjskich.

Samochody dla DPS-ów

Druk LOGINa
ju¿ bez przetargu

Zakupi¹ samochody do przewozu osób niepe³nosprawnych dla
DPS-u w Gryficach oraz DPS-u w
Jarominie. W przetargu wziê³y
udzia³ dwie firmy. Korzystniejsza
by³a cena firmy Bemo Motors ze
Szczecina - kwota 250.821,54 z³
brutto za dwa pojazdy. WTZ w Jarominie otrzyma samochód za kwotê 176.312,00 brutto, to oferta firmy
Bemo Motors.
M

(GRYFICE) Zarz¹d Powiatu
upowa¿ni³ dyrektor LO Jolantê Folwarsk¹ do zlecenia w drodze bezprzetargowej wykonania us³ug drukarskich zwi¹zanych z wydaniem
M³odzie¿owego Miesiêcznika Po-

wiatowego Login. By³ dwutygodnik, teraz bêdzie miesiêcznik, póŸniej kwartalnik itd. i w koñcu wychodziæ bêdzie coœ podobnego do
„Strefy Regi”, któr¹ finansuj¹ gminy i po¿ytku z tego ¿adnego.
M

Biuro reklamy

P£YTY OSB

Gazety Gryfickiej
Tel. 504 042 532

NAJTANIEJ. 602 131 760

Listy prosimy kierowaæ na adres: 72-300 Gryfice,
ul. Wa³owa 8/7, tel. 91 39 73 730;

Str
Str.. 4

INFORMACJE - REKLAMA

Op³ata za przedszkola
(GRYFICE) Na sesji Rady Miejskiej, 28 marca br., podjêto uchwa³ê
w sprawie op³at za œwiadczenia w
oddzia³ach przedszkolnych przy
szko³ach podstawowych, prowadzonych przez Gminê Gryfice.
Us³ugi œwiadczone przez 9-godzinne oddzia³y przedszkolne przy
szko³ach, w zakresie realizacji pod-

stawy programowej wychowania
przedszkolnego s¹ bezp³atne w wymiarze 5 godzin dziennie. Za œwiadczenia wykraczaj¹ce poza podstawowe programy wychowania
przedszkolnego, w czasie 4 godzin
dziennie, ustalono op³atê w wysokoœci 2 z³otych za jedn¹ godzinê.
Op³ata za dodatkowe godziny nie
obejmuje kosztów wy¿ywienia. M
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Przyrodnicze
barbarzyñstwo

Koszty hali ci¹gle rosn¹
(POWIAT) Firma TomiNet z
P³otów za cenê 61 623 z³ brutto ma
wykonaæ system zabezpieczenia
technicznego hali sportowej w Gryficach. Zarz¹d zdecydowa³ te¿ o zleceniu firmie Kornas Development z

Ko³obrzegu za 15 755 z³ brutto
wykonania robót dodatkowych, polegaj¹cych na monta¿u uchwytów
asekuruj¹cych osoby pracuj¹ce na
dachu wybudowanej hali widowiskowej.
M

Kolejna hala w Trzebiatowie
(POWIAT) Zarz¹d podtrzyma³
stanowisko w kwestii nabycia (z bonifikat¹ za cenê 1 z³otego powiêkszon¹ o podatek VAT) przez powiat
gryficki nieruchomoœci stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Trzebiatów, po³o¿onych w obrêbie nr 7 miasta Trze-

biatów, oznaczonych nr dzia³ki 89 o
pow. 0,0506 ha i czêœci dzia³ki nr
180/6 o pow. 0,2800 ha. Nieruchomoœci te niezbêdne s¹ Powiatowi do
wybudowania hali sportowej, przeznaczonej na potrzeby ZSP w Trzebiatowie.
M

(GRYFICE) Na ul. S³owackiego znowu oszpecono lipy. Na tej
ulicy by³a najpiêkniejsza w Gryficach aleja tych drzew. Obecnie
lipy sukcesywnie ogo³acane z nowych ga³êzi zamieraj¹, tak samo,
jak na ul. Mickiewicza.
Do ochrony tych drzew wzywa-

my LOP dla Doros³ych. Panie Radziwonik i Panie Boroch - do dzie³a!
Chocia¿ tutaj larum nie bêdzie, bo
ulica powiatowa, gdyby by³a gminna to by³by jazgot na kolejnej sesji
Rady Miejskiej. A tak bêdzie milczenie i niszczenie lip w sposób
barbarzyñski.
M

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA
DZIA£ANIA
„GRYFLANDIA”
ZAPRASZA
beneficjentów, zamierzaj¹cych ubiegaæ siê o
przyznanie pomocy w ramach dzia³ania 4.1/413
„Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji,
które odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy
w ramach dzia³ania 311

„Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoœci nierolniczej”
na szkolenie, które odbêdzie siê 11 kwietnia 2012 roku
w Urzêdzie Miejskim w Gryficach, Plac Zwyciêstwa 37,
sala nr 102, o godzinie 10.00.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy
o zg³oszenia telefoniczne pod nr (91) 38 53 268 i (91) 38 53
236, e-mail biuro@gryflandia.eu b¹dŸ osobiste w biurze LGD
„GRYFLANDIA”, Pl. Zwyciêstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój 229
w godz. od 8.00 do 15.00.
Szkolenie jest bezp³atne, uczestnicy ponosz¹ jedynie koszty dojazdu.
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Zarz¹d Dróg Powiatowych i jego ulice

(GRYFICE) Ulica
Klasztorna 2, zapchana
studzienka kanalizacji
deszczowej, podobnie
jak na ulicy Wa³owej.
Tutaj woda sp³ywa z
ulicy Nadrzecznej i po
drodze zalewa piwnice
budynku nr 2.
Ale kogo to obchodzi? Z wygodnego fotela w ZDP nikt siê nie ruszy,
by sprawdziæ, co dzieje siê na powiatowych ulicach. Na Klasztornej
chodnik w¹ski, bo w¹ski, ale czy
musi byæ po³amany, czy na nim
musz¹ byæ wal¹ce siê studzienki?
Ulica 1 Maja. Na chodniku po³amane p³yty, le¿¹ tak od jesieni 2011
r. i pole¿¹ do jesieni 2013 r.

Ulica Sportowa - interwencja
czytelnika. Modernizacja ul. Sportowej przynios³a tyle, ¿e mieszkañcy bloku nr 15 nie maj¹ parkingu, a
karetka pogotowia mo¿liwoœci dojazdu. Wykonano szeroki chodnik z
wysokimi krawê¿nikami, pozostawiono szeroki pas ziemi, nie wiadomo po co. Bloki nr 13 i 14 maj¹ parkingi na jeden czy dwa samochody i
mo¿liwoœæ dojazdu karetki. Dlaczego przy bloku nr 15 zapomniano o
poczuciu bezpieczeñstwa mieszkañców? - pytaj¹ mieszkañcy. Jedyna rada to rozejrzeæ siê woko³o i poszukaæ kogoœ z towarzystwa Idziemy Razem b¹dŸ Razem ku Przysz³oœci, w nich nadzieja, ¿e problem
rozwi¹¿¹, bowiem na estetykê i bezpieczeñstwo Osiedla XXX-lecia
PRL z bud¿etu Gminy w tym roku
przeznaczyli 500 tys. z³. Na lata
2013-14 te¿ tak¹ sumê zaklepali. M

Promocja - bezp³atna - Gryfic
(GRYFICE) Cz³onkowie Klubu Motocyklowego „Gryf”, pod
przewodnictwem swojego za³o¿yciela i prezesa Franciszka Kaszczyszyna, 24 marca br. zainaugurowali sezon i powitali wiosnê.
Przyjaciele Klubu „Gryf” przyjechali z ca³ego województwa, Berlina i dwa autokary pe³ne motocyklistów z miast partnerskich Gminy
Gryfice tj. Meldorf i Güstrow. Autokarami, bo pogoda zmienna, a przed
nimi ca³y sezon. Jak stwierdzili, na
motorach przyjad¹ na pewno na uroczystoœci zwi¹zane z obchodami
750-lecia grodu nad Reg¹. Na plac
Zwyciêstwa stawi³o siê 320 „maszyn”, bardzo ró¿nych i bardzo
piêknych, by³o co podziwiaæ.

Po zbiórce na pl. Zwyciêstwa
przejechali kawalkad¹ ulicami Koœciuszki i Wojska Polskiego przy
moœcie (nadal ten obiekt bez imienia - mo¿e tak z okazji 750-lecia
nadaæ mu imiê np. Ksiêcia Warcis³awa?), sp³awili do rzeki Marzannê, w
tym roku wykonan¹ z ³atwopalnej
trzciny. Sezon motocyklowy zosta³
rozpoczêty. Przy dobrej grochówce
ustalono, gdzie który klub jedzie i
pojechali swoimi drogimi, zabieraj¹c ze sob¹ wspomnienia o piêknym
spotkaniu na piêknym pl. Zwyciêstwa w Gryficach.
I w ten oto sposób pan Franciszek Kaszczyszyn i jego Klub bezp³atnie promuj¹ nasze miasto. Za co
dziêkuj¹ mu mieszkañcy Gryfic i
sympatycy motorów.
M
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Gryfickie „Z³otka” tenisa sto³owego
(GRYFICE) W sali konferencyjnej urzêdu miejskiego, 22 marca br., koordynator sportu szkolnego Andrzej Kubalica zorganizowa³ spotkanie burmistrza Andrzeja Szczyg³a z gryfickimi
„Z³otkami” tj. uczennicami Szko³y Podstawowej nr 3 - Agat¹ Domañsk¹ i Natali¹ Pañko.
Obecne na spotkaniu by³y mamy
„Z³otek”, dyrektor SP nr 3 Agnieszka Mackojæ i opiekunka dziewczynek z ramienia szko³y p. Anna Aleksiuk. Agata Domañska i Natalia
Pañko zdoby³y I miejsce w dru¿ynowych zawodach województwa zachodniopomorskiego w tenisie sto³owym.
- To bardzo wysokie wyró¿nienie dla nas, a dla Gryfic jest to promocja na skalê województwa i mam
nadziejê, ¿e na ca³¹ Polskê - powiedzia³ Andrzej Kubalica.
- Ogromnie siê cieszê, ¿e uczennicom Szko³y Podstawowej nr 3
przypadnie zaszczyt reprezentowania województwa w finale ogólnopolskim - mówi³ burmistrz Andrzej

Szczygie³. - Szczerze gratulujê sukcesu z³otym medalistkom i dodam,
¿e z chwil¹ obecn¹ sta³y siê stypendystkami burmistrza. Taka jest zasada, ¿e uprawnienia do starania siê o
stypendium burmistrza maj¹ równie¿ ci, którzy startuj¹ w fina³ach
ogólnokrajowych. A takich finalistów w sporcie mamy niewielu. Dlatego wasz sukces to wyró¿nienie dla
szko³y i promocja nas - gryficzan. 13 marca br. w Miêdzyzdrojach
odby³ siê Fina³ Wojewódzki Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej w Tenisie Dru¿ynowym dziewcz¹t i ch³opców. W
finale brali udzia³ zawodnicy z Gryfic, Miêdzyzdrojów, Smolnicy, Suchej Koszaliñskiej, Koszalina, Z³ocieñca, Pe³czyc i Pyrzyc. Agata i
Natalia do fina³u zawodów wesz³y
pokonuj¹c dru¿yny z Pyrzyc i Suchej Koszaliñskiej, wygrywaj¹c
ka¿dy mecz 3:0. W finale spotka³y
siê z uczennicami SP nr 1 z Miêdzyzdrojów i wygrywaj¹c 3:1 zdoby³y w
ten sposób tytu³ Mistrza Województwa Zachodniopomorskiego.
Od burmistrza Gryfic „Z³otka”

otrzyma³y firmowe plecaki, dyplomy uznania z gratulacjami oraz zapewnienie, ¿e jeœli z fina³u ogólnopolskiego wróc¹ z medalem, to oficjalnie zostan¹ powitane na placu
Zwyciêstwa i to z fanfarami M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej. W

dziewczyny wierzymy, a burmistrza
trzymamy za s³owo. Trener Agaty
Domañskiej i Natalki Pañko, pan
Andrzej Kalinowski, na spotkaniu
by³ nieobecny a szkoda, bo us³ysza³by wiele mi³ych zdañ pod swoim adresem. Gratulujemy sukcesu.
M

Wodowanie

To my zap³acimy!

(GRYFICE) Zarz¹d Powiatu
dokona³ wyboru oferty na wykonanie umocnienia brzegowego
przy punkcie wodowania kajaków na przystani kajakowej w
Gryficach. Zrobi to Piotr Baliñski
z Drawska za cenê 7380 z³ brutto.

(GRYFICE) Radni przeznaczyli z bud¿etu 50 tys. z³ na porozumienie z Powiatem Gryfickim,
dotycz¹ce realizacji opracowania
technicznej dokumentacji zamiennej, prac budowlanych i nadzoru inwestora w zakresie naprawy szkody na punkcie przenoszenia kajaków.

Ta przystañ kajakowa to studnia
bez dna. Nastêpne opracowanie
powinno dotyczyæ: naprawy oœwietlenia na ocieplonym styropianem
budynku wc, uzupe³nienia ogrodzenia, naprawy chodnika wzd³u¿ rzeki
(bo siê zapada), monta¿u lampy
oœwietleniowej na styropianie hangaru, skanalizowania alejki w kierunku przystani - woda na tej alejce
wyp³ywa nie wiadomo sk¹d. Du¿o
jest prac remontowych na przystani,

któr¹ powierzono ZGK bez oficjalnej uroczystoœci. Wstyd by³o jak¹œ
wst¹¿kê przecinaæ na tym powiatowym bublu z dotacj¹ unijn¹. Za
szkody wyrz¹dzone przez wandali i
z³odziei bêdzie p³aciæ Gmina, czyli
my wszyscy z naszych podatków. I
komu to by³o potrzebne? Wiadomo,
staroœcie, by w folderach mo¿na
by³o drukowaæ ³adne zdjêcia i chwaliæ siê epokowymi inwestycjami. Na
przystani wystarczy³o przeprowadziæ ma³y remont, a wtedy by³yby
dostêpne dla ludzi kajaki i rowery
wodne. Dzisiaj rowerów nie bêdzie,
a kajaki w hangarach jedynie do
podziwiania. Taki jest efekt wyrzuconych i wyrzucanych pieniêdzy w
modernizacjê przystani i budowê
punktów przenoszenia kajaków. M

To Zarz¹d Powiatu w drodze
przetargu wy³oni³ firmê, która mia³a
zmodernizowaæ przystañ kajakow¹
w Gryficach oraz zbudowaæ punkty
przenoszenia kajaków przy jazie na
Redze.
Jak prace wykonano? To mo¿na
podziwiaæ ka¿dego dnia. Dziœ wypada zapytaæ: gdzie by³ kierownik
budowy i inspektor nadzoru budowlanego? Kto odebra³ te byle jak wykonane prace? To oni razem powin-

ni za wszelkie naprawy ponosiæ
koszty i to z w³asnych kieszeni. Czy
w umowie przetargowej nie by³o zapisu o gwarancji na wykonan¹ modernizacjê przystani i punkty przenoszenia kajaków? Firma przecie¿
istnieje i ma siê dobrze!
Wyci¹ganie pieniêdzy z bud¿etu
Gminy na ten cel i to 50 tys. z³ mo¿e
sygnalizowaæ, ¿e id¹ razem Powiat
i Klub Razem do Przysz³oœci. I oto
ca³y czas chodzi, by rz¹dziæ w powiecie i gminie Gryfice. Bo gdyby
by³o inaczej, w bud¿ecie Gminy
znalaz³yby siê pieni¹dze na naprawê œwiate³ w fontannie na pl. Zwyciêstwa. Ale ten wydatek osobiœcie
zakwestionowa³ jeden z platformersów nale¿¹cy do Klubu Razem do
Przysz³oœci. Œwiate³ w fontannie nie
bêdzie, bo trzeba wydaæ kasê na
powiatow¹ bylejakoœæ.
M
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Historia pisana obiektywem (cz. 2)

Pierwsi gryficcy osiedleñcy z Mogilna

Szkolne Ko³o Mi³oœników Ziemi Gryfickiej pragnie przedstawiæ
czytelnikom Gazety Gryfickiej,
kolejne wspomnienie z naszej niedawnej przesz³oœci.
Na zdjêciu, od prawej strony

widzimy Ludomirê Weso³owsk¹
(jej m¹¿ prowadzi³ sklep miêsny
przy obecnej ulicy Niepodleg³oœci, dziœ nieistniej¹cy), wraz z
córk¹ Gra¿yn¹. Obok ma³a dziewczynka to Hanna £aniecka. Hanna

£aniecka to bratanica pani Wiktorowskiej (w jasnym p³aszczu),
obok Hanny stoi pani £aniecka babcia. Pani £aniecka pochodzi z
Mogilna. Wed³ug danych archiwalnych w maju 1945 r. nast¹pi³y pierwsze przesiedlenia ludnoœci polskiej
na tereny Pomorza Zachodniego, w
tym Gryfic. Pierwszymi osadnikami
(przesiedleñcami) byli mieszkañcy
Mogilna, w liczbie ok. 150 osób,
którzy przybyli do Greifenberga
(dziœ Gryfice) 5 maja 1945 r. Mogilno stanowi³o patronat osadniczy

nad Zagórzem (przejœciowa nazwa
Gryfic). Natomiast 18 maja 1945 r.
przesiedlono do miasta kolejnych
polskich osadników z Pi³y, którzy
tworzyli m.in. tzw. grupê operacyjn¹, która sta³a siê zal¹¿kiem
miejscowej w³adzy i administracji
publicznej. Pani £aniecka nale¿a³a
wiêc do grupy pierwszych osadników polskich w Gryficach. Widoczna ulica za czasów niemieckich nosi³a nazwê Am Markt, dziœ jest to
plac Zwyciêstwa.
Bart³omiej Têcza, klasa II D

Debata: Jak wzmocniæ demokracje w pracach
Samorz¹du Uczniowskiego
(GRYFICE) W Gimnazjum nr
1 im. ¯o³nierzy Armii Krajowej w
Gryficach odby³a siê 26 marca debata na temat: Jak wzmocniæ demokracje w pracach Samorz¹du
Uczniowskiego.
Zorganizowa³o j¹ Szkolne Ko³o
Mi³oœników Ziemi Gryfickiej. Prowadz¹cym debatê by³ Grzegorz
Kwiatkowski, a sekretarzem - Bart³omiej Têcza.
Zaproszenie do debaty wys³ane
zosta³o do Samorz¹du Uczniowskiego w Gimnazjum nr 2, niestety
nasi koledzy z drugiej szko³y nie
przybyli na spotkanie. Udzia³ w debacie wziê³o 26 uczniów reprezentuj¹cych wszystkie klasy ucz¹ce siê
w naszej szkole. Debata rozpoczê³a
siê zgodnie z planowanym czasem o
godzinie 13:30 na pocz¹tku Grzegorz wraz z nauczycielem historii
przywitali serdecznie wszystkich
zgromadzonych, przedstawili temat

oraz pytania z nim zwi¹zane, nastêpnie zapoznali uczestników z form¹ w
jakiej bêdzie ona przeprowadzana,
czyli dyskusja plenarna i na koñcu
wstêpu uczniowie zostali zapoznani
z ramami czasowymi. I przez to ¿e
debata by³a naprawdê ciekawa a temat pasjonuj¹cy a uczniowie mieli
wiele pytañ i pomys³ów, te¿ uwag to
trwa³a ona a¿ 1,5 godziny a by³a zaplanowana na godzinê czasu. Dyskusja by³a naprawdê inspiruj¹ca a
uczniowie wykazywali siê wielkim
zainteresowaniem, wiedz¹ i aktywnie brali udzia³ w prowadzonej dyskusji. Pytania jakie zosta³y przedstawione to: Jak¹ rolê pe³ni¹ uczniowie w samorz¹dzie? Jak¹ role pe³ni¹
nauczyciele w samorz¹dzie? Jak
tworzyæ partnerstwo miêdzy uczniami, nauczycielami i rodzicami? Jak
ustaliæ zakres kompetencji miêdzy
uczniami, nauczycielami i rodzicami? O jakich sprawach powinni decydowaæ wspólnie uczniowie, na-

uczyciele, i rodzice? Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas dyrektor naszej
szko³y, który pomóg³ nam omówiæ
wiele interesuj¹cych nas kwestii dotycz¹cych funkcjonowania samorz¹du uczniowskiego w szko³ach i
realizacji proponowanych przez nas
zmian. Na jego rêce równie¿ zosta-

³y z³o¿one wnioski, do jakich doszliœmy i poprawki, które chcielibyœmy, by zosta³y wprowadzone do
Statut Samorz¹du Uczniowskiego
naszej szko³y, w celu zwiêkszenia
demokratyzacji w funkcjonowaniu
naszej spo³ecznoœci szkolnej.
Grzegorz Kwiatkowski, kl. II D
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Ho³d zamordowanym przez Niemców, jednak wci¹¿ bezimiennym

Stan¹³ krzy¿
nad rozstrzelanymi
(K£ODKOWO, gm.
Trzebiatów) Liczna
grupa mieszkañców i
goœci 24 marca 2012 r.
upamiêtni³a w
K³odkowie œmieræ 19
polskich robotników
przymusowych. Zostali
oni rozstrzelani pod
koniec marca 1945 r.
przez wycofuj¹cych siê
¿o³nierzy Wehrmachtu.
Takie historie jak ta, jaka wydarzy³a siê w K³odkowie 67 lat temu,
uœwiadamiaj¹ nam, jak ma³o znamy
w³asn¹ historiê, tu, na Pomorzu. W
marcu 1945 roku wycofuj¹ce siê
wojska niemieckie zamordowa³y 19
Polaków, którzy pracowali tu dla
nich jako robotnicy przymusowi. O
tamtych wydarzeniach opowiadali
w œwietlicy w K³odkowie, w tej samej, w której siedzieli przed rozstrzelaniem Polacy, obecna we wsi
w tamtym czasie pani Weronika
Malec i Edmund Gorczyca, którego
rodzice trafili do K³odkowa na roboty.

Jednak zanim do tego dosz³o,
wszyscy spotkali siê koœciele, gdzie
zosta³a odprawiona msza za pomordowanych. Tu znajduje siê tablica
upamiêtniaj¹ca œmieræ Polaków,
ufundowana przez spo³eczeñstwo
gminy Trzebiatów w 2004 roku.
O dramacie ich œmierci i potrzebie pamiêci, ale tak¿e o trudnej historii stosunków polsko-niemieckich w ci¹gu wieków mówi³ proboszcz parafii wojskowej w Trzebiatowie ksi¹dz Artur Majorek.
Mszê celebrowa³ proboszcz ks. Józef Chmiel.
Po mszy wszyscy udali siê na
pobliski cmentarz, gdzie zosta³ ods³oniêty krzy¿, który stan¹³ nad tablic¹ i grobem, gdzie pochowano 9
z 17 rozstrzelanych Polaków. Krzy¿
ufundowa³ mieszkaniec K³odkowa
Roman Mieckowski, ogrodzenie
wykona³y ZDZ z Trzebiatowa, które reprezentowa³ dyrektor Piotr
D¹browski, a uroczystoœæ i ró¿ne
prace z tym zwi¹zane organizowa³
so³tys Dariusz Jaworski. To w du¿ej
mierze dziêki nim mogliœmy spotkaæ siê w K³odkowie.
Dlaczego w grobie spoczywa
dziewiêæ cia³, a nie wszystkie? Okazuje siê, ¿e pomimo up³ywu tylu lat,
ci¹gle zbyt ma³o wiemy o tamtych

wydarzeniach. Jak przyzna³ burmistrz Trzebiatowa Zdzis³aw Matusewicz, nie wiadomo, kto spoczywa
w mogile, ani kiedy dok³adnie rozstrzelano robotników. Nieznane
pozostaj¹ nazwiska ofiar.
Pojawia siê kilka dat rozstrzelania robotników, jedna z nich to 25
marca 1945 r. Wycofuj¹ca siê wtedy
na zachód armia niemiecka zebra³a
robotników ze wsi K³odkowo do
œwietlicy. St¹d 19 mê¿czyzn zabrano do Skalna ko³o Niechorza, gdzie
nad jeziorem Liwia £u¿a zostali
rozstrzelani.
Jak wynika z opowieœci Weroniki Malec i Edmunda Gorczycy, ¿o³nierze niemieccy rozstrzelali mê¿czyzn, poniewa¿ Polacy, gdy zbli¿a³a siê Armia Czerwona, zaczêli niszczyæ linie, które wykorzystywa³y do
komunikacji wojska niemieckie. Do
ich œmierci móg³ przyczyniæ siê jeden z mieszkaj¹cych tu wtedy Niemców, którego synowie zginêli na
wojnie i który denuncjuj¹c robotników chcia³ siê w ten sposób zemœciæ. Jednemu z Polaków, Janowi
Milerowi, ju¿ nie¿yj¹cemu, uda³o
siê uciec i unikn¹³ egzekucji. Po
kilku miesi¹cach wróci³ do Skalna i

odnalezione dziewiêæ cia³ przewióz³ do K³odkowa i pochowa³ na
cmentarzu. Nie wiadomo co sta³o
siê z pozosta³ymi cia³ami.
O tym, jak bardzo zaniedbaliœmy nasz¹ nieodleg³¹ historiê, przypomnia³ Bernard Byczkiewicz,
przewodnicz¹cy gryfickich kombatantów. Upomnia³ siê po raz kolejny
o udostêpnienie miejsca w Skalnie,
gdzie rozstrzelano Polaków, a gdzie
dziœ pas¹ siê krowy i nie mo¿na dojechaæ.
Dobrze, ¿e pani Weronika Malec
i pan Edmund Gorczyca mieli okazjê przypomnieæ nam o tamtych
czasach, na wspólnym spotkaniu w
œwietlicy. Gdy pomyœla³em sobie,
¿e 67 lat temu, w tym samym miejscu siedzia³o 20 mê¿czyzn, których
wyprowadzono i rozstrzelano, to
jakbym dotkn¹³ tej historii, jakbym
poczu³ ich oddech, zobaczy³ napiête, spocone twarze, us³ysza³ cichy
szept, gdy siê naradzali, co robiæ, co
z nimi zrobi¹, a mo¿e modlitwê, i
myœli p³yn¹ce ku najbli¿szym. Teraz
to my jesteœmy dla nich najbli¿szymi. Na tym skrawku Pomorza.
Kazimierz Rynkiewicz
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DALI i CHC¥ ZABRAÆ
(GRYFICE) Zarz¹d Powiatu
zdecydowa³ o koniecznoœci zwrotu przez Gminê Gryfice dotacji
udzielonej z bud¿etu Powiatu na
modernizacjê Stadionu Miejskiego w Gryficach.
Zarz¹d poda³, ¿e gmina zrealizowa³a przedmiotowe zadanie nie-

zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
Jasne, modernizacjê i to udan¹
przeprowadzili fachowcy z ZGK. A
móg³ zrobiæ ktoœ inny, ni¿ ZGK. W
Urzêdzie Miejskim nikt nic nie wie
na temat zwrotu 200 tys. z³otych, bo
taka by³a kwota dotacji.
M

Mieszkañcy DPS-ów

(GRYFICE) Na plac Zwyciêstwa 22 marca br. przyjechali mieszkañcy naszych Domów Pomocy
Spo³ecznej. Widok raczej niecodzienny i zmuszaj¹cy do rozmyœleñ

Sygna³y czytelników
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nad mijaj¹cym ¿yciem. Bardzo dobry pomys³ na wiosenny spacer ulicami naszego miasta z przystankiem
na placu. Szkoda, ¿e przy ci¹gle niedzia³aj¹cej fontannie.
M

P³yty nagrobne przy jazie

Przy jazie na gruzowisku, po punkcie przenoszenia kajaków, rzeka wymy³a
kolejne p³yty nagrobne. Taka
by³a informacja od czytelników. Fakt, le¿¹, jedna wœród
cegie³, kamieni, czêœciowo
zakryta gruzowiskiem - roztrzaskana, ale z widocznym
nazwiskiem. Druga w wodzie, to z³amany krzy¿,
pierwsza litera nazwiska - W. Nagrobne p³yty wymywane przez Regê
to pok³osie dzia³alnoœci naczelników Gminy Gryfice w latach 60.
minionego wieku. To w tamtym
okresie po raz pierwszy regulowano
brzeg rzeki na zakolu przy jazie.

W tym celu wykorzystano p³yty
nagrobne z poniemieckiego cmentarza. O czym to mo¿e œwiadczyæ?
Niech sobie ka¿dy z nas sam odpowie. Nikogo te¿ o znalezisku nie informujemy, bo pamiêtamy ostatni¹
nasz¹ interwencjê w takiej samej
sprawie. Po wielu telefonach i rozmowach p³yty nagrobne zabrano po
dwóch miesi¹cach. Wywieziono
albo wrzucono do Regi. Ale tego nie
wiemy. Dlatego teraz o znalezisku
informujemy jedynie czytelników.
Niech podziwiaj¹ gruzowisko i p³yty
nagrobne przy jazie na Redze. Turyœci z Niemiec i byli mieszkañcy Gryfic te¿ niech podziwiaj¹... naczelników? ...komunê?
M
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Duet m³odych
w³amywaczy
w rêkach policji
(REWAL) Policjanci
z Rewala zatrzymali
dwóch sprawców
w wieku 15 i 17 lat,
którzy w³amywali siê
do domków letniskowych
na wybrze¿u rewalskim.
Policjanci z Komisariatu Policji
w Rewalu otrzymali zg³oszenie o
próbie w³amania do jednego z domków letniskowych w Pogorzelicy.
Sprawcy zostali sp³oszeni przez
w³aœciciela obiektu i uciekli z miejsca zdarzenia.
W wyniku niezw³ocznie podjêtych czynnoœci mundurowi po kilkunastu minutach zatrzymali m³o-

dych sprawców. Okazali siê nimi
dwaj mieszkañcy powiatu gryfickiego w wieku 15 i 17 lat.
W trakcie zatrzymania mieli
przy sobie ³up pochodz¹cy z innego,
dokonanego chwilê wczeœniej, w³amania do oœrodka wczasowego w
Pogorzelicy. By³y to baterie ³azienkowe wartoœci oko³o 1000 z³otych.
Z ustaleñ dokonanych przez policjantów wynika, ¿e s¹ oni równie¿
sprawcami dwóch innych w³amañ,
do których dosz³o w ostatnim czasie
w gminie Rewal.
Obaj m³odzi w³amywacze odpowiedz¹ przed s¹dem; 15-latek przed
s¹dem rodzinnym i nieletnich, a 17latek zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem us³yszy zarzuty i odpowie
przed s¹dem jak osoba doros³a. (kp)

„Bezpieczna droga do pracy

gazeta gryficka 29.3.2012r.

Skarga bezzasadna

Radni nie dopatrzyli
siê uchybieñ
(GRYFICE) Na XVI sesji
Rady Miejskiej podjêto
uchwa³ê w sprawie
skargi na czynnoœci
burmistrza Gryfic i
Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej przy.
Po rozpatrzeniu skargi przez
Komisjê Rewizyjn¹, skargê uznano
za bezzasadn¹.
W uzasadnieniu m. in. napisano:
„W dniu 9 stycznia br. p. Katarzyna
£ucewicz wyst¹pi³a do burmistrza
Gryfic o przydzia³ mieszkania przy
ul. 11 listopada 2/2. Z treœci pisma
wynika³o, ¿e p. £ucewicz ¿¹da³a
uznania, i¿ wst¹pi³a w stosunek najmu po zmar³ej babce Bronis³awie
Witczak. Pismem z dn. 23.01.br.
burmistrz Gryfic poinformowa³ p.
£ucewicz, ¿e w jej przypadku nie

zosta³y spe³nione kryteria do wst¹pienia w stosunek najmu po zmar³ej
Bronis³awie Witczak, bowiem nie
spe³nia kryteriów zawartych w art.
691 kc ani okreœlonych uchwa³¹ nr
XXIX/362/2009.
Wskazaæ nale¿y co nastêpuje:
Zgodnie z art. 691 § 1 kc w razie
œmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstêpuj¹:
1) ma³¿onek niebêd¹cy wspó³najemc¹ lokalu,
2) dzieci najemcy i jego wspó³ma³¿onka,
3) inne osoby, wobec których
najemca by³ obowi¹zany do œwiadczeñ alimentacyjnych,
4) osoba, która pozostawa³a
faktycznie we wspólnym po¿yciu z
najemc¹.
Pani Katarzyna £ucewicz nie
by³a w stosunku do Bronis³awy Witczak ¿adn¹ z powy¿szych osób”. M

Trzebiatów w akcji
„Godzina dla Ziemi”

(GRYFICE) Policjanci ruchu
drogowego KPP w Gryficach
przeprowadzili dzia³ania prewencyjne pod has³em „Bezpieczna droga do pracy”.
Dzia³ania mia³y na celu poprawê
bezpieczeñstwa niechronionych
uczestników ruchu, egzekwowanie
u pieszych elementarnych zasad ruchu drogowego oraz edukacjê doros³ych w zakresie zasad BRD.

Ze wzglêdu na specyfikê rejonu
w powiecie gryfickim wiele osób do
pracy doje¿d¿a rowerami. Podczas
dzia³añ policjanci ruchu drogowego
na nich zwracali szczególn¹ uwagê.
Zatrzymywali kieruj¹cych jednoœladami. Sprawdzali ich wyposa¿enie oraz uœwiadamiali jak wa¿ne i
konieczne jest u¿ywanie elementów
odblaskowych i kamizelek. Ka¿dy
zatrzymany rowerzysta otrzymywa³
kamizelkê odblaskow¹.
(kp)

Dotacja dla Policji
(GRYFICE) Rada Miejska w
Gryficach udzieli³a pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, w kwocie 10 tys. z³.

Pieni¹dze zosta³y przeznaczeniem na: zakup paliwa - 4200 z³;
zakup materia³ów eksploatacyjnych
- 3000 z³; rekompensatê pieniê¿n¹
za czas s³u¿by przekraczaj¹cy normê okreœlon¹ w art. 33 ust. 2 ustawy
o policji - 2800z³.
M

(TRZEBIATÓW) Gmina
Trzebiatów ka¿dego
roku przy³¹cza siê
do akcji „Godzina dla
Ziemi”. W sobotê, 31
marca, o godz. 20.30,
na godzinê zgaœnie
Ratusz Miejski oraz
Koœció³ Mariacki.
„Godzina dla Ziemi” to najwiêksza, globalna inicjatywa spo³eczna zainspirowana przez orga-

nizacjê ekologiczn¹ WWF. Celem
akcji jest propagowanie proekologicznych postaw oraz zachêcanie
ludzi na ca³ym œwiecie do wprowadzenia w swoim codziennym ¿yciu
drobnych zmian, które maj¹
ogromne znaczenie dla stanu œrodowiska naszej planety.
Organizatorzy chcieliby, ¿eby
uczestnicy akcji zainspirowani zgaszeniem œwiat³a podczas „Godziny
dla Ziemi”, zaczêli gasiæ zbêdne
oœwietlenie przez ca³y rok i wprowadzili w swoje ¿ycie inne proekologiczne zmiany.
(o)

gazeta gryficka 29.3.2012r.

Str
Str.. 11

OG£OSZENIA

PRZETARG USTNY OGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU U¯YTKOWEGO

DZIER¯AWA PARKINGU
W MRZE¯YNIE

Burmistrz Miasta Trzebiatowa og³asza I przetarg ustny ograniczony na
najem lokalu u¿ytkowego usytuowanego w budynku Ratusza (pod arkadami) o powierzchni u¿ytkowej 8 mkw.

Burmistrz Trzebiatowa og³asza I przetarg ustny ograniczony do
mieszkañców Gminy Trzebiatów na dzier¿awê nieruchomoœci niezabudowanej przeznaczonej pod dzia³alnoœæ sezonow¹ w Mrze¿ynie:

W przetargu ograniczonym do mieszkañców Gminy Trzebiatów mog¹ bra
udzia³ wy³¹cznie osoby posiadaj¹ce sta³e zameldowanie na terenie Gminy.

- PARKING PRZY UL. TYSI¥CLECIA W MRZE¯YNIE
pow. 1.125 M mkw., 52 miejsca postojowe, czynsz wywo³awczy
- 9.000,00 z³ + 23% VAT, wadium - 500,00 z³, kaucja - 500,00 z³.

Czynsz wywo³awczy – 152 z³ netto miesiêcznie + podatek VAT 23%.
Minimalne post¹pienie wynosi – 20 z³.
Wadium wynosi – 300,00 z³.
Rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci – najemca zobowi¹zuje siê prowadziæ
w lokalu punkt informacji turystycznej. Ponadto dopuszcza siê dzia³alnoœæ
handlow¹ lub us³ugow¹.
Umowa najmu zawarta zostanie na czas okreœlony – od 1.06.2012 r. do
31.08.2012r.
PRZETARG ODBÊDZIE SIE DNIA 8 MAJA O GODZ 10.00 W SALI
NR 15 URZÊDU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE, RYNEK 1.
Burmistrz Miasta Trzebiatowa og³asza II przetarg ustny nieograniczony na
najem lokalu u¿ytkowego usytuowanego w budynku Ratusza (pod arkadami) o powierzchni u¿ytkowej 8 mkw.
PRZETARG ODBÊDZIE SIE DNIA 8 MAJA O GODZ 11.00 W SALI
NR 15 URZÊDU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE, RYNEK 1
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata do dnia 4.05.2012r. wadium na konto Urzêdu Miejskiego nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006
w Ba³tyckim Banku Spó³dzielczym w Dar³owie Oddzia³ w Trzebiatowie.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych
na w/w konto.
Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, jest zobowi¹zany podpisaæ
umowê najmu w ci¹gu 7 dni od dnia przetargu.
Wadium wp³acone przez osobê, która wygra³a przetarg zaliczone zostanie
na poczet op³at czynszu najmu, a w przypadku uchylenia siê przez tê osobê
od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmuj¹cego.
Wadium wp³acone przez pozosta³ych uczestników zwraca siê w terminie 3
dni od dnia przetargu.
Bli¿szych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Rolnictwa w tut.urzêdzie, pokój nr 12, tel. 913872275, e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl

PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ W DNIU 10 MAJA 2012 r.
O GODZ. 10.00 W SALI NR 15 URZÊDU MIEJSKIEGO
W TRZEBIATOWIE, RYNEK 1.
Burmistrz Trzebiatowa og³asza II przetarg ustny nieograniczony na
dzier¿awê nieruchomoœci niezabudowanej przeznaczonej pod dzia³alnoœæ sezonow¹ w Mrze¿ynie:
- PARKING PRZY UL. TYSI¥CLECIA W MRZE¯YNIE
pow. 1.125M m2, 52 miejsca postojowe, czynsz wywo³awczy 9.000,00 z³. + 23% VAT, wadium - 500,00 z³., kaucja - 500,00 z³
PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ W DNIU 10 MAJA 2012 r.
O GODZ. 11.00 W SALI NR 15 URZÊDU MIEJSKIEGO W
TRZEBIATOWIE, RYNEK 1
WARUNKI OGÓLNE
- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata do dnia 7 maja 2012
roku wadium na konto Urzêdu Miejskiego w Trzebiatowie Nr 63 8566
1026 0311 1100 2002 0006 w Ba³tyckim Banku Spó³dzielczym w
Dar³owie Oddzia³ w Trzebiatowie. Za datê wniesienia wadium uwa¿a
siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych na w/w konto urzêdu.
- W przetargu ograniczonym do mieszkañców Gminy Trzebiatów
mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie osoby posiadaj¹ce sta³e zameldowanie
na terenie Gminy.
- Wadium wp³acone przez osobê, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji.
- W przypadku nie podpisania przez zwyciêzcê przetargu umowy dzier¿awy w ci¹gu 7 dni od dnia przetargu wadium przepada na rzecz wydzier¿awiaj¹cego, a stanowisko zostanie ponownie wystawione do
przetargu nieograniczonego.
- Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia przetargu.
- Minimalne post¹pienie wynosi 200,00 z³.
- Kaucja pozostaje w kasie Urzêdu jako zabezpieczenie ewentualnych
kosztów uprz¹tniêcia terenu po zakoñczeniu okresu dzier¿awy w przypadku, jeœli czynnoœci tych nie wykona dzier¿awca. Gmina uprz¹tnie
teren na koszt dzier¿awcy.
- Kaucja nie jest waloryzowana i podlega zwrotowi po przekazaniu
terenu gminie, pod warunkiem, ¿e nast¹pi to nie póŸniej ni¿ w terminie
14 dni od zakoñczenia umowy.
- Okres dzier¿awy - od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 r.
- Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Rolnictwa w tut. urzêdzie, pok. nr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail:
nieruchomosci@trzebiatow.pl

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek - plakatów - wizytówek druków na samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel. 91 39 73 730
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PISEMNY PRZETARG OGRANICZONY
NA DZIER¯AWÊ NIERUCHOMOŒCI
Burmistrz Trzebiatowa og³asza I pisemny przetarg ograniczony dla mieszkañców Gminy Trzebiatów na dzier¿awê wie¿y Baszty Kaszanej posadowionej na czêœci nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Trzebiatowie przy
ul. W¹skiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dzia³ka nr 158/4 z obrêbu nr 5.
Pisemne oferty nale¿y sk³adaæ osobiœcie lub za przes³aniem w sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg na dzier¿awê Baszty
Kaszanej”.
Termin sk³adania ofert - 7.05.2012 r. do godz. 15.00.
- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata do dnia 2.05.2012r. wadium
na konto Urzêdu Miejskiego w Trzebiatowie nr 63 8566 1026 0311 1100 2002
0006 w Ba³tyckim Banku Spó³dzielczym w Dar³owie Oddzia³ w Trzebiatowie.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych na w/
w konto.
- W przetargu ograniczonym do mieszkañców Gminy Trzebiatów mog¹ braæ
udzia³ wy³¹cznie osoby posiadaj¹ce sta³e zameldowanie na terenie gminy.
- Czynsz wywo³awczy - 93,- z³ netto miesiêcznie + podatek VAT 23%.
- Okres dzier¿awy - od 1.06.2012r. do 31.08.2012r.
- Wadium wynosi - 300,00 z³.
Sposób zagospodarowania nieruchomoœci - dzier¿awca zobowi¹zuje siê do
prowadzenia na terenie nieruchomoœci obs³ugi turystycznej.
Dopuszcza siê dzia³alnoœæ handlow¹ w zakresie sprzeda¿y wydawnictw, akcesoriów turystycznych oraz rêkodzie³a artystycznego.
Oferta powinna zawiera:
1) imiê i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwê firmy i adres jej siedziby,
2) datê sporz¹dzenia,
3) oœwiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê z warunkami przetargu i przyjmuje je
bez zastrze¿eñ
4) oferowan¹ wysokoœæ czynszu miesiêcznego netto,
5) oferowany sposób realizacji zagospodarowania nieruchomoœci.
Dowód wp³aty nale¿y do³¹czyæ do oferty.
Publiczne otwarcie ofert nast¹pi 11.05.2012 r. o godz. 10.00 w budynku Urzêdu,
pokój nr 15.
Komisja Przetargowa podaje liczbê otrzymanych ofert, sprawdza dowody wniesienia wadium, otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza kompletnoœæ z³o¿onych ofert, oraz to¿samoœæ osób, które z³o¿y³y oferty. Komisja weryfikuje oferty
i og³asza, które zosta³y zakwalifikowane do czêœci niejawnej przetargu.
Czêœæ niejawna odbêdzie siê 11.05.2012 r. o godz 11.00.
Dzier¿awc¹ przedmiotowej nieruchomoœci zostanie osoba, która przedstawi
najatrakcyjniejszy sposób zagospodarowania nieruchomoœci oraz przedstawi
najkorzystniejsz¹ ofertê finansow¹.
Wadium wp³acone przez osobê, która wygra³a przetarg zaliczone zostanie na
poczet op³at dzier¿awy nieruchomoœci, a w przypadku uchylenia siê przez tê
osobê od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmuj¹cego.
W przypadku nie podpisania przez zwyciêzcê przetargu umowy dzier¿awy w
ci¹gu 7 dni od dnia przetargu wadium przepada na rzecz wydzier¿awiaj¹cego.
Wadium wp³acone przez pozosta³ych uczestników zwraca siê w terminie 3 dni
od dnia przetargu.
Bli¿szych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Rolnictwa w tut. urzêdzie, pokój nr 9, tel. 91 387 2275, e-mail: gnr@trzebiatow.pl
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PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DZIER¯AWÊ PLACU
PRZED RATUSZEM NA STOISKA
HANDLOWO-GASTRONOMICZNE
Burmistrz Trzebiatowa og³asza I pisemny przetarg nieograniczony na dzier¿awê placu przed ratuszem na czêœci nieruchomoœci gruntowej oznaczonej
ewidencyjnie jako dzia³ka nr 175.
Pisemne oferty nale¿y sk³adaæ osobiœcie lub za przes³aniem w sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg na dzier¿awê placu
przed ratuszem”.
Termin sk³adania ofert - 7.05.2012r. do godz. 15.00.
- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata do dnia 2.05.2012r. wadium
na konto Urzêdu Miejskiego w Trzebiatowie nr 63 8566 1026 0311 1100 2002
0006 w Ba³tyckim Banku Spó³dzielczym w Dar³owie Oddzia³ w Trzebiatowie.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych na ww.
konto.
- Wadium za ka¿de stanowisko wynosi - 500,00 z³.
- Okres dzier¿awy - od 1.06.2012 r. do 31.08.2012 r.
Sposób zagospodarowania nieruchomoœci - dzia³alnoœæ gastronomiczna lub
handlowa.
Dopuszcza siê dzia³alnoœæ kilku samodzielnych stanowisk.
Uwaga: Plac przed ratuszem wpisany jest do rejestru zabytków.
Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y uzyska pozytywn¹ opiniê Konserwatora Zabytków.
Oferta powinna zawieraæ:
1) imiê i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwê firmy i adres jej siedziby,
2) datê sporz¹dzenia,
3) oœwiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê z warunkami przetargu i przyjmuje je
bez zastrze¿eñ,
4) oferowan¹ wysokoœæ czynszu miesiêcznego netto,
5) oferowany szczegó³owy opis realizacji zagospodarowania nieruchomoœci
(wymagana powierzchnia, rodzaj dzia³alnoœci itp.).
Dowód wp³aty nale¿y do³¹czyæ do oferty
Publiczne otwarcie ofert nast¹pi 11.05.2012 r. o godz. 12.00 w budynku Urzêdu,
pokój nr 15.
Komisja przetargowa podaje liczbê otrzymanych ofert, sprawdza dowody wniesienia wadium, otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza kompletnoœæ z³o¿onych ofert, oraz to¿samoœæ osób, które z³o¿y³y oferty. Komisja weryfikuje oferty
i og³asza, które zosta³y zakwalifikowane do czêœci niejawnej przetargu.
Czêœæ niejawna odbêdzie siê 11.05.2012. o godz 13,00
Dzier¿awc¹ przedmiotowej nieruchomoœci zostan¹ osoby, która przedstawi¹
najatrakcyjniejszy sposób zagospodarowania nieruchomoœci oraz przedstawi¹
najkorzystniejsz¹ ofertê finansow¹.
Wadium wp³acone przez osobê, która wygra³a przetarg zaliczone zostanie na
poczet op³at dzier¿awy nieruchomoœci, a w przypadku uchylenia siê przez tê
osobê od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmuj¹cego.
W przypadku nie podpisania przez zwyciêzcê przetargu umowy dzier¿awy w
ci¹gu 7 dni od dnia przetargu wadium przepada na rzecz wydzier¿awiaj¹cego.
Wadium wp³acone przez pozosta³ych uczestników zwraca siê w terminie 3 dni
od dnia przetargu.
Bli¿szych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Rolnictwa w tut. urzêdzie, pokój nr 9, tel. 91 387 2275, e-mail: gnr@trzebiatow.pl

Og³oszenia drobne i reklamy mo¿na
sk³adaæ w redakcji w Gryficach
w godzinach dy¿urów redakcji.
Gryfice, ul. Wa³owa 8/7
Poniedzia³ki, wtorki i œrody
w godz 13.00 - 15.00
(wejœcie od strony muru obronnego).

Tel. interwencyjny
Maria Jakubowska 694-664-745
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

MOTORYZACJA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam dom parterowy o pow.
100 mkw. plus dzia³ka 6 arów lub
zamieniê z dop³at¹ na mieszkanie w
centrum £obza na parterze lub I piêtrze. Tel. 91 397 0985.

Sprzedam Citroen ZX rok prod.
1995, 1400 cm3, ubezpieczony z
przegl¹dem. Cena 1500 z³. Tel. 661
884 201

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam ziemiê roln¹ 8,5 ha, Prusinowo gm. £obez. Tel. 790 279 798.

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3500
mkw., Rogowo 10. Cena 37.000 z³
do uzgodnienia. Tel. 91 397 8451

MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy

US£UGI

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397
5894. Cena do uzgodnienia.

Gotówka pod zastaw samochodu
(tak¿e niezarejestrowanego w
Polsce) bez zaœwiadczeñ. Tel:
600450045

Sprzedam mieszkanie M2 - kawalerka 28,58 mkw. w P³otach.
Blok z lat 80-tych. W³asnoœciowe spó³dzielcze, trzecie piêtro,
stan dobry, piwnica. Mieszkanie jest odœwie¿one. Cena do
negocjacji. Tel. 697 653 274
Pilnie sprzedam mieszkanie w Prusinowie, kawalerka na parterze 28
mkw., piwnica, budynek gospodarczy, tel. 604367650.
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach 47 mkw. TANIO. Tel. 608 168 430.

Powiat ³obeski
Kawalerka do wynajêcia na pl. 3
Marca. Tel. 880 301 179
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w Wêgorzynie, 50 mkw. 2
pokoje, w³asne c.o. + gara¿, 2 pomieszczenia gospodarcze i ogród.
Cena 110.000 tys. z³ do negocjacji.
Tel. 509 415 618
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859

Powiat drawski
Œwierczyna, s³oneczne, 3 pokojowe, gara¿, ogród. Tel. 607 530 288

Region
Sprzedam w³asnoœciowe mieszkanie w Nowogardzie, bezczynszowe,
3 pokoje, 58 mkw., 1 piêtro, œrodkowe. Wysoki standard: glazura, terakota, panele, okna PCV. Budynek
ocieplony, piwnica, domofon, w³asne ogrzewanie gazowe, tel. 605
522 340

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.
Dzia³ki budowlane: Od dzisiaj NI¯SZE CENY; - £obez - ceny od 15 z³
za 1 mkw. - Zajezierze 2129 mkw. cena 43 000 z³. - Tucze nad j.Woœwin 2700 mkw - cena 45 000 z³. Tel.
600 265 547.
NI¯SZA CENA! Wêgorzyno. Dom
200 mkw./610 mkw. 415.000 z³.
Tel. 600 265 547.

OFERTA
INWESTYCYJNA

Sprzedam dom jednorodz. rok 2010
pryw. ew. turyst. 694084240.
Gryfice, do wynajêcia tani lokal
u¿ytkowy 20 mkw. niedaleko centrum. Tel. 603 421 297.

Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw.. Tel.
600 565 719
Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

ROLNICTWO

Powiat ³obeski
£obez. Sprzedam ziemniaki jadalne
Wineta. 7,50 z³ za worek 15 kg. Tel
(rano i wieczorem): 913976423.

Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.

Region

Biuro reklamy

Gazety Gryfickiej
Tel. 504 042 532

Sprzedam maszynê rotacyjn¹ do
trawy. Tel. 796 226 952
Sprzedam meble u¿ywane i sprzêt
AGD tanio. Tel. 790 279 798.
Sprzedam maszynê do tynków i
pod³ogi G4. Tel. 796 226 952
Sprzedam sukienkê œlubn¹ rozmiar
38/158 cm. Cena 700 z³. Tel. 660
488 102

Powiat gryficki
Sprzedam meble kuchenne, naro¿nik, stó³, taborety, kuchenka gazowa, zlewozmywak. Tel. 515 083 767

Region

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

PRACA
Powiat ³obeski

US£UGI METALURGICZNE
WYKONUJEMY ogrodzenia, balustrady, porêcze, schody, bramy
wjazdowe, automatyka do bram
oraz inne wyroby metalurgiczne
wraz z kowalstwem ozdobnym.
Krótkie terminy realizacji z mo¿liwoœci¹ monta¿u. Tel. 888 148 168

Zatrudniê pracownika do renowacji
maszyn przemys³owych. Zakres
prac: szlifowanie, szpachlowanie,
malowanie pistoletowe, dorabianie
brakuj¹cych czêœci. Tel. 506 135
335.

Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.

Przyjmê do pracy w pawilonie handlowym w Pobierowie. Tel. 514 207
716.

Producent - Schody, kuchnie, garderoby. Meble drewno
lite. Tel. 603 050 449.
www.werde.pl

NAUKA
Matematyka pomoc. Tel. 516 166
301.

Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575

Sprzedaz 3 lokali mieszkalnych,
przeznaczonych pod wynajem,
(umowy najmu d³ugoterminowe),
o ³¹cznej pow. 147,4 m2,
za cenê 177 000 z³ równ¹ 50%
wartoœci rynkowej lokali.
szczegó³y pod telefonem
600 265 547.

ROLNICTWO

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

W dniu 19 marca w £obzie w okolicach ulic Koœcielna - Bema zgubiono damskie okulary przeciws³oneczne (niezbêdne ze wzglêdów
leczniczych). Uczciwego znalazcê
proszê o zwrot do Redakcji ul. S³owackiego 6.

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO.
U nas najtaniej.

Powiat gryficki

Region

Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761
Kierownika apteki oraz magistra
w Nowogardzie pilnie zatrudniê!
Tel. 783 744 001,
e-mail biuro@anmedica.pl
Zatrudniê doœwiadczonych murarzy 13-15z³/h Szczecin 502957301
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Dzieñ Otwarty w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych w P³otach
(P£OTY) Tradycyjnie ju¿ na
prze³omie marca i kwietnia
drzwi Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych
im. Wincentego Witosa
w P³otach otwieraj¹ siê
dla gimnazjalistów.
W pi¹tek 23 marca odwiedzili
szko³ê, pod opiek¹ swoich wychowawców, uczniowie klas trzecich
p³otowskiego Gimnazjum. Wizytê
w szkole rozpoczêli od spotkania z
dyrektor Jadwig¹ Wypijewsk¹, która powita³a goœci i krótko przedstawi³a aktualn¹ ofertê szko³y. By³a to
tak¿e okazja do pochwalenia siê
sukcesami szko³y z ostatnich tygodni - a s¹ one imponuj¹ce.
Uczennice Patrycja Lisius i
Ma³gorzta Czaplewska jako jedyne
z województwa zachodniopomorskiego zakwalifikowa³y siê do Fina³u Centralnego Olimpiady Wiedzy
Hotelarskiej - gdzie stan¹ do walki
o tytu³ laureata w gronie jedynie 30
zawodników z ca³ej Polski.
Niema³e sukcesy odnieœli tak¿e
nasi uczniowie w zakresie nauk ekonomicznych - w ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy o Podatkach do
œcis³ej czo³ówki eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali siê czterej uczniowie naszej szko³y, a dwie
uczennice - Patrycja Bilska i Beata
WlaŸlak zakwalifikowa³y siê do fina³u ogólnopolskiego.

Na koniec informacja z ostatniej
chwili - w finale ogólnopolskim
Olimpiady Wiedzy o Regionie i
Przedsiêbiorczoœci - wystartuje
trójka naszych uczniów - Patrycja
Bilska, Joanna Mielnicka i Bartosz
Gomu³ka.
W drugiej czêœci spotkania policjanci z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie wyg³osili do
gimnazjalistów krótk¹ pogadankê
na temat handlu ludŸmi. Na zakoñczenie tej czêœci spotkania, uczniowie przedstawili krótki program artystyczny, po którym gimnazjaliœci
mieli okazjê zwiedziæ szko³ê i w
bezpoœrednio porozmawiaæ ze starszymi kolegami.
Na t¹ okazjê uczniowie technikum ¿ywienia i gospodarstwa domowego przygotowali, jak co roku,
pyszne wypieki, które serwowali w
otworzonych tego dnia dla zwiedzaj¹cych nowoczeœnie wyposa¿onych
pracowniach technologicznych.
Bartek Jaworski, zesz³oroczny laureat Olimpiady ¿ywienia na szczeblu ogólnopolskim, zaprezentowa³
sposób przygotowania deseru z nietypowych sk³adników.
Technicy hotelarstwa przyjêli
gimnazjalistów w swojej pracowni
prezentuj¹c w krótkim programie
artystycznym swój przysz³y zawód.
Technicy informatycy przygotowali dla swoich m³odszych kolegów
prawdziwy pokaz swoich niema³ych
umiejêtnoœci - zbudowali dzia³aj¹cy

IV liga zachodniopomorska – XIX kolejka
31.03.2012 r. - sobota:
Energetyk Gryfino - Gryf Kamieñ Pomorski
Vineta Wolin - Rega Trzebiatów
Pogoñ II Szczecin - S³awa S³awno
Astra Ustronie Morskie - Sarmata Dobra
11:00 Stal Szczecin - Leœnik/Rossa Manowo
12:00 Kluczevia Stargard - Hutnik Szczecin
15:00 Orze³ Wa³cz - Ina Goleniów
16:00 Lech Czaplinek - Victoria Przec³aw
Liga Okrêgowa Szczeciñska – XIX kolejka
31.03.2012 r. - sobota:
Arkonia Szczecin - Polonia P³oty
Unia Dolice - Stal Lipiany
Odrzanka Radziszewo - Ehrle Dobra Szczeciñska
11:00 Œwit Skolwin - Œwiatowid £obez
15:00 Odra Chojna - Sokó³ Pyrzyce
15:00 Masovia Maszewo - Sêp Brzesko
16:00 Morzycko Moryñ - Zorza Dobrzany
16:00 K³os Pe³czyce - Piast Chociwel
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - XIX kolejka
31.03.2012 r. - sobota:
GKS Mierzyn - Chemik II Police
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Flota II Œwinoujœcie
Kasta Szczecin-Majowe - Vielgovia Szczecin
14:00 Iskra Golczewo - Sparta Gryfice
14:00 Wicher Brojce - Jeziorak Szczecin

model komputera osobistego oparty na podzespo³ach fabrycznych, ale
w otwartej samodzielnie zaprojektowanej obudowie. Dope³nieniem
tej prezentacji by³ pokaz programowania ramienia robota przybli¿aj¹cy gimnazjalistom aspekty przygotowania siê do zawodu technik informatyk.
W swojej ofercie szko³a proponuje tak¿e kszta³cenie w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym o profilu humanistycznym oraz w Zasadniczej
Szkole Zawodowej w dowolnym
zawodzie, przy czym szko³a pomaga kandydatom z znalezieniu miej-

sca odbywania praktyk zawodowych.
Mamy nadziejê, ¿e wizyta u³atwi
absolwentom gimnazjum dokonanie w³aœciwego wybory dalszej drogi kszta³cenia. Jest to szczególne
wa¿ne w bie¿¹cym roku szkolnym z
uwagi na reformê programów
kszta³cenia, które w tym roku
wchodz¹ do szkól ponadgimnazjalnych. Nasza szko³a przedstawia naprawdê szerok¹ ofertê i stwarza
du¿e mo¿liwoœci wyboru przysz³ego zawodu. Gimnazjalisto - czas
podj¹æ decyzjê i (mamy tak¹ nadziejê), ¿e dobrze wybierzesz.
(o)

Granie w planie
15:00 Pomorzanin Nowogard - Promieñ Mosty
16:00 Orze³ £o¿nica - Ina Iñsko
16:00 Sparta Wêgorzyno - B³êkitni II Stargard
A klasa Szczecin gr. 1 – XIII kolejka:
31.03.2012 r. - sobota:
Ba³tyk Gostyñ - Jantar Dziwnów
Ba³tyk Miêdzywodzie - Pomorzanin Przybiernów
Bizon Cerkwica - Orze³ Prusinowo
14:00 Mewa Resko - Fala Miêdzyzdroje
01.04.2012 r. - niedziela:
14:00 Sowianka Sowno - OKS Goleniów
15:00 B³êkitni Trzyg³ów - Korona Stuchowo
B klasa Szczecin gr. 1 – X kolejka:
31.03.2012 r. - sobota:
Gardominka/Polonia II Mechowo - Zalew Stepnica
15:00 Jastrz¹b £osoœnica - Znicz Wysoka Kamieñska
15:00 Pionier ¯arnowo - Pomorzanin II Nowogard
01.04.2012 r. - niedziela:
14:00 Huragan Wierzchos³aw - Zieloni Wyszobór
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – X kolejka:
31.03.2012 r. - sobota:
Rega Trzebiatów - Œwiatowid £obez
Fala Miêdzyzdroje - Sparta Gryfice
Vineta Wolin - Ina Goleniów
Gryf Kamieñ Pomorski - Polonia P³oty
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Osiedle XXX-lecia
wygra³o puchar

Liga pi³karska
IV liga
zachodniopomorska
Hutnik Szczecin - Orze³ Wa³cz
2-1, Ina Goleniów - Pogoñ II Szczecin 1-4, Victoria Przec³aw - Kluczevia Stargard 0-2, Leœnik/Rossa Manowo - Vineta Wolin 4-3, Rega Trzebiatów - Lech Czaplinek 1-1, Gryf
Kamieñ Pomorski - Sarmata Dobra
0-0, Energetyk Gryfino - Stal Szczecin 3-0, S³awa S³awno - Astra Ustronie Morskie 0-0.

(GRYFICE) W sobotê, 24
marca br., na Orliku przy Gimnazjum Nr 2 w Gryficach, w godzinach popo³udniowych, przy
sztucznym oœwietleniu, odby³ siê
Amatorski Turniej Pi³ki No¿nej o
puchar, którego fundatorem by³
Wies³aw Pietrzak.
Do Turnieju zg³osi³y siê zespo³y
reprezentuj¹ce Osiedla lub okoliczne So³ectwa , a zg³osi³y siê nastêpuj¹ce dru¿yny: Osiedla XXX-lecia,
Rotnowo, Dzieci D¿ungli, Sp³awik
Ko³om¹æ, Bronx i Oni z nimi. Organizatorem a zarazem sêdzi¹ g³ównym by³ Wies³aw Pietrzak, który
przywita³ zespo³y, omówi³ zasady
Turnieju i ¿yczy³ sportowej rywalizacji.
Dru¿yny podzielono na dwie
grypy, a mecze rozegrane by³y ka¿dy z ka¿dym po 15 minut. Auty by³y
wznawiane do gry nog¹, a reszta
przepisów zgodnie z wymogami
PZPN. Do turnieju powa¿nie podesz³y zespo³y naszpikowane by³ymi
zawodnikami okolicznych klubów,
którzy pokoñczyli przedwczeœnie
kariery z ró¿nych powodów. Rotnowo i Sp³awik Ko³om¹æ byli uwa¿ani
przez wiêkszoœæ kibiców za faworytów turnieju, ale mimo niez³ej gry
nie sprostali innym dru¿ynom, przegrywaj¹c w grupach i ostatecznie
zajêli dwa ostatnie miejsca. Dwie
niespodzianki ucieszy³y kibiców,
którzy dopingowali swoich ulubieñców, ale nikt nie spodziewa³ siê ¿e
Dzieci D¿umy, to ch³opcy, którzy
codziennie trenuj¹ na Orliku, bêd¹
graæ o trzecie miejsce. Niestety po
zaciêtej walce przegrali z dru¿yn¹
Oni z nimi 3:1, ale ju¿ drugi raz

pokazali siê z dobrej strony.
W meczu fina³owym spotka³y
siê Osiedle nr 1 reprezentowane
przez dru¿ynê "BRONX" i Osiedle
nr 3 reprezentowane przez Osiedle
XXX-lecia, a mecz trwa³ 20minut.
Fina³owy mecz podoba³ siê licznie
zgromadzonym kibicom, którzy w
wiêkszoœci dopingowali Osiedlu
XXX. Akcje przenosi³y siê z jednej
bramki do drugiej, a bramkarze w
obu dru¿ynach bronili jak natchnieni. Wygra³a dru¿yna, która zrobi³a
mniej b³êdów, ambitniejsza, która w
swojej dru¿ynie mia³a wiêcej indywidualnoœci, a wynik ostateczny to
5:3 dla Osiedla XXX, która to dru¿yna w nagrodê otrzymali puchar, a
pozosta³e dru¿yny, które zajê³y
miejsca na podium medale i dyplomy.
Warto podkreœliæ, ¿e Turniej
odby³ siê bez kontuzji i w mi³ej atmosferze do ostatniego meczu. Turnieje amatorskie pi³ki no¿nej bêd¹
odbywaæ siê co dwa tygodnie dla
wszystkich chêtnych, którzy chc¹ na
sportowo chc¹ spêdziæ wolny czas i
uczestniczyæ w rywalizacji.
Osiedle XXX - Rotnowo
3:2
Sp³awik Ko³om¹æ - Bronx
0:0
Rotnowo - Oni z Nimi
3:4
Sp³awik Ko³om¹æ - Oni z Nimi 1:3
Osiedle XXX - Dzieci D¿ungli 2:0
Bronx - Oni z Nimi
3:0
Mecz o V miejsce Sp³awik Ko³om¹æ
- Rotnowo 3:0
Mecz o III miejsce Oni z Nimi Dzieci D¿ungli 3:1
Mecz o I miejsce Osiedle XXX Bronx 5:3
Karolina Pietrzak

1. Energetyk Gryfino
2. Pogoñ II Szczecin
3. Leœnik/Rossa Manowo
4. Kluczevia Stargard
5. Stal Szczecin
6. Vineta Wolin
7. Gryf Kamieñ Pomorski
8. Orze³ Wa³cz
9. Sarmata Dobra
10. Ina Goleniów
11. Astra Ustronie Morskie
12. Lech Czaplinek
13. Victoria Przec³aw
14. Hutnik Szczecin
15. S³awa S³awno
16. Rega Trzebiatów

41 53:14
38 59:22
33 39:22
33 31:22
32 36:26
27 30:24
27 26:28
27 29:30
23 27:37
23 28:32
23 23:26
19 15:33
18 20:28
17 27:35
17 19:39
5 12:56

Liga Okrêgowa
Szczeciñska
Zorza Dobrzany - K³os Pe³czyce
3-1, Polonia P³oty - Masovia Maszewo 3-2, Stal Lipiany - Œwit Skolwin 3-1, Piast Chociwel - Unia Dolice 1-1, Sêp Brzesko - Morzycko
Moryñ 1-4, Odra Chojna - Arkonia
Szczecin 0-2, Œwiatowid £obez Odrzanka Radziszewo 2-3, Sokó³
Pyrzyce - Ehrle Dobra Szczeciñska
1-4.
1. K³os Pe³czyce
2. Œwit Skolwin
3. Morzycko Moryñ
4. Unia Dolice
5. Arkonia Szczecin
6. Stal Lipiany
7. Odra Chojna
8. Ehrle Dobra Szczeciñska
9. Zorza Dobrzany
10. Œwiatowid £obez
11. Odrzanka Radziszewo
12. Sokó³ Pyrzyce
13. Polonia P³oty
14. Masovia Maszewo
15. Piast Chociwel
16. Sêp Brzesko

37 32:18
35 32:22
35 34:25
31 32:17
30 32:11
30 37:28
27 35:30
25 30:33
25 26:24
22 24:33
21 33:37
20 21:35
20 25:42
18 26:32
16 16:28
16 24:44

Regionalna Klasa
Okrêgowa - gr. Szczecin
P³n. - 18 kolejka
Vielgovia Szczecin - Sparta Wêgorzyno 0-8, Jeziorak Szczecin Pomorzanin Nowogard 1-2, Sparta
Gryfice - Wicher Brojce 1-2, Ina

Wyniki i tabele
Iñsko - Wybrze¿e Rewalskie 1-1,
Promieñ Mosty - Kasta SzczecinMajowe 3-1, GKS Mierzyn - Orze³
£o¿nica 4-1, Chemik II Police B³êkitni II Stargard 4-0, Flota II
Œwinoujœcie - Iskra Golczewo 5-2.
1. Ina Iñsko
2. Pomorzanin Nowogard
3. GKS Mierzyn
4. Iskra Golczewo
5. Jeziorak Szczecin
6. Wybrze¿e Rewalskie
7. Flota II Œwinoujœcie
8. B³êkitni II Stargard
9. Kasta Szczecin-Majowe
10. Chemik II Police
11. Wicher Brojce
12. Promieñ Mosty
13. Sparta Wêgorzyno
14. Orze³ £o¿nica
15. Vielgovia Szczecin
16. Sparta Gryfice

43 36:16
36 35:16
34 52:29
31 46:29
31 43:28
29 45:34
26 47:44
25 54:38
24 24:33
23 42:37
22 31:40
20 36:39
20 31:33
18 17:36
14 22:60
10 18:67

A klasa Szczecin
gr. I – 12 kolejka
Jantar Dziwnów - OKS Goleniów 3-1, Korona Stuchowo - Sowianka Sowno 3-1, Fala Miêdzyzdroje - B³êkitni Trzyg³ów 3-0, Pomorzanin Przybiernów - Bizon Cerkwica 7-0, Ba³tyk Gostyñ - Ba³tyk
Miêdzywodzie 2-2, Orze³ Prusinowo - Mewa Resko 1-4.
1. Pomorzanin Przybiernów
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Korona Stuchowo
4. Jantar Dziwnów
5. Sowianka Sowno
6. Bizon Cerkwica
7. B³êkitni Trzyg³ów
8. Mewa Resko
9. Ba³tyk Gostyñ
10. OKS Goleniów
11. Orze³ Prusinowo
12. Ba³tyk Miêdzywodzie

33 67:3
28 28:13
27 42:22
23 25:19
17 27:24
17 26:25
17 20:21
16 27:20
11 20:36
9 11:33
5 14:43
4 11:59

B klasa Szczecin gr. I
1. Pionier ¯arnowo
24 29:11
2. Znicz Wysoka Kam.
19 19:12
3. Jastrz¹b £osoœnica
18 25:10
4. Pomorzanin II Nowogard 11 22:16
5. Gardominka/Polonia II 9 27:22
6. Zalew Stepnica
9 22:20
7. Huragan Wierzchos³aw
6 22:32
8. Zieloni Wyszobór
4 7:36
9. Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3 12:26

I klasa juniorów - gr. I
1. Ina Goleniów
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Polonia P³oty
4. Sarmata Dobra
5. Œwiatowid £obez
6. Sparta Gryfice
7. Gryf Kamieñ Pomorski
8. Vineta Wolin
9. Rega Trzebiatów

22 48:3
17 18:8
16 24:17
13 16:20
12 21:17
9 22:23
6 13:38
6 12:23
4 11:36
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Biuro og³oszeñ
Gazety
Gryfickiej
tel. 512 138 349

Eliminacje Gminne
OTWP w Brojcach
„Niech wiosnê przynios¹
na skrzyd³ach: bociek,
jaskó³ka, szpak i kos”

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Brojcach 21 marca 2012
roku powitali wiosnê. W holu
szkolnym odby³ siê apel przygotowany przez p. Bo¿enê Marek.
W klasach i holu szkolnym
uczniowie przygotowali wiosenne
dekoracje, gazetki tematyczne
zwi¹zane z wiosn¹, wiersze, piosenki i scenkê o tematyce po¿egnania
zimy i powitania ciep³ej wiosny.
Pojawi³y siê elementy scenografii i
kostiumów wg pomys³ów uczniów,
zaprezentowane na szkolnym apelu.
W klasach IV - VI uczniowie brali

udzia³ w konkursie plastycznym na
Marzannê. Prace nale¿a³o wykonaæ
dowolnymi technikami plastycznymi. Ponadto uczniowie rozwi¹zywali testy z jêzyka polskiego, matematyki i przyrody. Powitanie wiosny w klasach IV - VI przygotowa³a
p. Agnieszka Radoñ.
Grupa 16 uczniów z klas IV - VI
w nietypowy sposób powita³a wiosnê, bo w Parku Wodnym w Œwidwinie pod opiek¹ p. Justyny WoœkoKawki i p. Piotra Lenkiewicza.
Justyna Woœko-Kawka
Foto: Ma³gorzata Koz³owska

21 marca br. Szkole Podstawowej w Brojcach odby³y siê Gminne
Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯AROM”. W turnieju udzia³ wziê³a
m³odzie¿ gminy Brojce. Eliminacje
te wy³oni³y najlepsz¹ trójkê uczestników z dwóch kategorii wiekowych - szko³y podstawowe i gimnazja, którzy swoj¹ wiedzê zaprezentuj¹ w eliminacjach na szczeblu
powiatowym, 12 kwietnia br. w Gryficach.
I grupa wiekowa
(szko³y podstawowe):
1. Andrzej Hypta
2. Jakub Zapaœnik
3. Piotr WlaŸlak
II grupa wiekowa (gimnazja):
1. Mateusz Gibas
2. £ukasz Stobiecki
3. Maciej Hypta
W gminnym turnieju uczestnicy
musieli siê zmierzyæ siê ze znajomo-

œci¹ techniki po¿arniczej, historii i
tradycji ruchu stra¿ackiego oraz
obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów
przeciwpo¿arowych.
Komenda Powiatowa
PSP w Gryficach
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