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PKS Gryfice obchodzi³o jubileusz 60-lecia

Ta prywatyzacja uda³a siê
(GRYFICE) Spó³ka PKS
Gryfice obchodzi³a w miniony
wtorek 60-lecie istnienia. Co
prawda ju¿ niewiele j¹ wi¹¿e z
pañstwowym zak³adem, jakim
by³a przez wiêkszoœæ tego czasu, ale zostali ludzie, którzy w
przez dziesiêciolecia w nim pracowali. £¹cznikiem starych i
nowych czasów jest prezes Zygmunt Dziewguæ, który potrafi³
przeprowadziæ firmê przez zawirowania na rynku. Str. 8-9

Co robi³a przewodnicz¹ca Rady Powiatu?
(GRYFICE) Na ostatniej sesji
Rady Powiatu Gryfickiego po pó³rocznym oczekiwaniu mandat obj¹³
pan Wojciech Pietrzak. Gdy pytaliœmy, dlaczego tak d³ugo czeka³,
przewodnicz¹ca rady Renata T. Korek t³umaczy³a, ¿e m.in. rada musia³a czekaæ na uprawomocnienie
siê uchwa³y o wygaszeniu mandatu

CMYK

Z. Chabowskiego i ¿e radca prawny
kontroluje sprawê.
Nie do koñca okaza³o siê to
prawd¹. Rada Powiatu wygasi³a
mandat 14 lutego 2014 r. Przepis
mówi, ¿e po stwierdzeniu wygaœniêcia mandatu radnego, rada podejmuje na nastêpnej sesji uchwa³ê o wst¹pieniu kandydata na jego miejsce.
Zapytaliœmy Urz¹d Wojewódzki,
który sprawuje nadzór prawny nad
uchwa³ami, jak to wygl¹da³o z terminami. 30-dniowy termin wydania
rozstrzygniêcia nadzorczego wojewody, zgodnie z kpa, liczony jest od
dnia nastêpuj¹cego po dniu wp³ywu
uchwa³y do urzêdu wojewódzkiego.
Jak nas poinformowano, uchwa³a o wygaœniêciu mandatu wp³ynê³a

do Wojewody 19 lutego, wiêc 30dniowy termin liczony by³ od 20 lutego. Termin na ewentualne wydanie
rozstrzygniêcia nadzorczego przez
wojewodê min¹³ 21 marca. Wojewoda nie uchyli³ uchwa³y, wiêc sta³a siê
prawomocna. UW informuje: „W
sprawie uchwa³y nie by³o prowadzonej ¿adnej korespondencji pomiêdzy
rad¹ powiatu, a wojewod¹”.
Sesja odby³a siê 27 marca. Rada
mia³a wiêc tydzieñ czasu, by przygotowaæ procedurê objêcia mandatu
przez pana Wojciecha Pietrzaka.
Ostatecznie wystarczy³o 21 marca
zadzwoniæ i dowiedzieæ siê o rozstrzygniêcie nadzorcze.
Widaæ po tym, jak radni i starostwo traktuj¹ powagê mandatów i
obowi¹zuj¹ce prawo.
KAR

(GRYFICE) Trzeba zwróciæ
uwagê parkuj¹c przy placu Zwyciêstwa w Gryficach, gdy¿ 5 maja br. w
obrêbie placu zosta³a uruchomiona
Strefa P³atnego Parkowania.
Strefa obowi¹zuje w dni robocze
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 16.00. Obejmuje
centrum miasta ograniczone ulicami:
Wojska Polskiego, Niepodleg³oœci i
parê ulic stanowi¹c¹ czêœæ placu
Zwyciêstwa. Miejsca postojowe,
objête obowi¹zkiem wnoszenia
op³at, w strefie p³atnego parkowania, s¹ oznakowane. Odp³atnoœæ
obowi¹zuje na podstawie uchwa³y
Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2009 r.
Stawki op³at za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie
P³atnego Parkowania wynosz¹:
2 z³ – za pierwsz¹ godzinê parkowania (czas parkowania do 1 godz.),
3 z³ – za drug¹ rozpoczêt¹ godzinê parkowania,
3 z³ – za trzeci¹ rozpoczêt¹ godzinê parkowania,
2 z³ – za czwart¹ i ka¿d¹ nastêpn¹
godzinê parkowania.
Op³aty uiszcza siê z góry w urz¹dzeniu kasuj¹co-rejestruj¹cym wydaj¹cym bilet lub u inkasentów wyznaczonych przez burmistrza. (r)

Stowarzyszenie
GRYF ARENA
dosta³o 60 tysiêcy
z³otych
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Gdy by³ ju¿ og³oszony konkurs i z³o¿ona oferta, domagali siê od Gminy 30 tys. z³

Stowarzyszenie GRYF ARENA dosta³o
60 tysiêcy z³otych
(GRYFICE) Dopiero w po³owie
kwietnia starostwo poinformowa³o
o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia GRYFARENA w wysokoœci
60 tysiêcy z³otych, chocia¿ rozstrzygniêcie konkursu mia³o nast¹piæ ju¿ w po³owie marca i zapewne nast¹pi³o. Jednak na sesji 28
marca podniesiono larum, ¿e Gryf
Arena nie dosta³a obiecanej przez
radnych kwoty 30 tysiêcy z³otych.
Czy radni nie wiedzieli, ¿e Gryf
Arena dosta³a ju¿ 60.?
Stowarzyszenie Gryf Arena powsta³o pod koniec 2013 roku. Nie
mia³o jeszcze zbytniego dorobku,
doœwiadczeñ i sukcesów, oprócz
posk³adanego z zawodników m.in. z
Trzebiatowa zespo³u siatkarskiego,
dziêki którym awansowali do II ligi.
Jednak to nie upowa¿nia³o, by traktowaæ ten klub jako stricte gminny.
Mimo to radni zwiêkszyli pulê na
sport naciskaj¹c na przyznanie do-

tacji dla Gryf Areny w wysokoœci 30
tys. z³. Burmistrz przyzna³ 3 tys. z³. Na
wymienionej sesji kilku radnych
wyra¿a³o oburzenie tym faktem. Czy
nie wiedzieli, ¿e Gryf Arena dysponuje ju¿ pokaŸn¹ - jak na warunki
gryfickie - kwot¹ 60 tys. z³, przyznan¹
przez starostwo?
Gminna komisja konkursowa
podzieli³a pieni¹dze na sport 25 lutego. Zarz¹d Powiatu og³osi³ konkurs
na realizacjê zadania publicznego w
zakresie kultury fizycznej i sportu
pn. „Upowszechnianie dru¿ynowych dyscyplin sportowych wœród
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych na terenie Powiatu Gryfickiego” ju¿ 29
stycznia 2014 r. Oferty nale¿a³o sk³adaæ do 19 lutego. Rozstrzygniêcie
mia³o nast¹piæ 30 dni po zakoñczeniu sk³adania ofert, a wiêc najpóŸniej
20 marca musia³o byæ wiadome, ¿e
Gryf Arena dosta³a te pieni¹dze,
gdy¿ tylko ona z³o¿y³a ofertê. Jednak jeszcze na sesji 28 marca radni

grzmieli, ¿e Gryf Arena nie dosta³a
¿¹danej kwoty. Gdyby dosta³a, mia³aby 90 tys. z³, a wiêc du¿o wiêcej, ni¿
wiele klubów sportowych o d³ugoletniej dzia³alnoœci i dorobku.
Jak zwykle okaza³o siê po dok³adniejszym sprawdzeniu, ¿e Zarz¹d
Powiatu nie szanuje w³asnych zapisów, gdy¿ oficjalnie rozstrzygn¹³

konkurs dopiero 17 kwietnia, a wiêc
miesi¹c po wyznaczonym przez siebie terminie. Co nie zmienia faktu, ¿e
jak wp³ynê³a tylko jedna oferta, to
wiadomo by³o od dawna, kto dostanie pieni¹dze. Narzekaj¹cy na brak
funduszy na sport w powiecie maj¹
przetart¹ œcie¿kê ubiegania siê o pieni¹dze. Wystarczy z³o¿yæ wniosek
do dotacjê do Zarz¹du Powiatu. KAR

Gratulacje dla najstarszego mieszkañca

Panu Franciszkowi Wawrowskiemu
stuknê³o 100 lat!
(TRZEBIATÓW). 1 maja 2014 r.
Pan Franciszek Wawrowski,
mieszkaniec Trzebiatowa, obchodzi³ 100-lecie swoich urodzin.
Z tej okazji Szanownego Jubilata
w jego domu rodzinnym odwiedzili:
Zdzis³aw Matusewicz, burmistrz
Trzebiatowa, Stanis³awa Kurek - kierownik Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Gryficach i Renata £êska
- kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego
w Trzebiatowie.
Podczas rodzinnej uroczystoœci
obecni by³ tak¿e cz³onkowie Jego
najbli¿szej rodziny. Przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych z³o¿yli Panu
Franciszkowi najserdeczniejsze
¿yczenia 200 lat ¿ycia oraz wrêczyli
przepiêkne wi¹zanki kwiatów. Pan
Franciszek Wawrowski otrzyma³
równie¿ gratulacje i dyplomy uznania od Prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska, a tak¿e od w³adz
samorz¹dowych. Urocze spotkanie
uwiecznione zosta³o na wspólnym
pami¹tkowym zdjêciu.
(R£)
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Amator skrzynek
z butelkami zatrzymany
(GRYFICE) Kilka dni temu do
policyjnego aresztu trafi³ 42-letni
mê¿czyzna, który w³ama³ siê do
wiaty ogrodzonej siatk¹, mieszcz¹cej siê przy jednym ze sklepów spo¿ywczych w Gryficach i ukrad³ trzy
skrzynki wraz z pustymi butelkami
po piwie.
Dy¿urny Komendy Powiatowej
Policji w Gryficach oko³o godz. 18.40
otrzyma³ zg³oszenie, i¿ ulic¹ idzie
mê¿czyzna, niesie trzy skrzynki z
pustymi butelkami, które ledwo
mo¿e udŸwign¹æ. Na miejsce skierowano dzielnicowego, który po pod-

jêciu czynnoœci ustali³, i¿ skrzynki te
pochodz¹ z kradzie¿y. Ustali³ i dotar³
równie¿ do poszkodowanego w³aœciciela. Jak siê okaza³o, sprawca w
posiadanie skrzynek wszed³ po
wczeœniej dokonanym w³amaniu do
wiaty ogrodzonej siatk¹, mieszcz¹cej siê przy jednym ze sklepów spo¿ywczych w Gryficach. 42-latek trafi³ do policyjnego aresztu. Us³ysza³
ju¿ zarzuty. Za kradzie¿ z w³amaniem
grozi do 10 lat wiêzienia. Mê¿czyzna
znany jest policji jako sprawca wczeœniejszych kradzie¿y dokonywanych w powiecie gryfickim. (kp)

Zaproszenie

Wieczór autorski Alicji
Czerwiñskiej
(GRYFICE) Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddzia³ Miejski w Gryficach zaprasza na spotkanie autorskie ALICII
CZERWIÑSKIEJ.
Spotkanie odbêdzie siê w niedzielê 11 maja, o godz. 13.30, w salce
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przy parafii NSPJ w Gryficach i bêdzie po³¹czone z promocj¹ ksi¹¿ki
autorki pt. „A ja tak to widzê”.
Wszystkich chêtnych SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Wstêp
wolny.

Podziêkowanie
Serdeczne wyrazy wdziêcznoœci i podziêkowania wszystkim, którzy szczerze i ¿yczliwie wspierali nas, dodawali otuchy dobrym
s³owem i byli z nami w tych trudnych dla nas chwilach kierujemy
do:
- Ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów
Politycznych i Represjonowanych w Gryficach;
- Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w Gryficach;
- Dyrekcji Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Cz. Mi³osza
w Gryficach;
- Gryfickim Harcerzom
za to, ¿e ze sztandarami i honorem swoich instytucji odprowadzili
na wieczny spoczynek nasz¹ Mamê, Babciê, Pra - i Praprababciê
oraz Ciociê

œp. STANIS£¥WÊ KO£KOWSK¥-WESTERLICH
kapitana Wojska Polskiego w stanie spoczynku, kobietê ¿o³nierza
z czasów II wojny œwiatowej, by³¹ Platerówkê, radiotelegrafistkê,
która znad Oki przez Lenino przesz³a szlak bojowy do Berlina, m.
in. walcz¹c o Wa³ Pomorski i pod Siekierkami, a w dniu 6 marca 1945
r. wraz z I Samodzieln¹ Warszawsk¹ Brygad¹ Kawalerii wkroczy³a
do Gryfic. Bra³a te¿ udzia³ w ¿o³nierskich zaœlubinach z morzem w
Mrze¿ynie w 1945 r.
Mottem ¿yciowym naszej Mamy by³y zawsze trzy magiczne
s³owa: BÓG, HONOR i OJCZYZNA.
Córki z bli¿sz¹ i dalsz¹ rodzin¹

Komentarz
Te s³owa podziêkowañ kierowane s¹ do tych ludzi, którzy okazali wielkie
serce i szacunek dla cz³owieka, który odszed³ ju¿ na „wieczn¹ wartê”.
Nie wszyscy jednak, mimo ¿e doskonale znali nasz¹ Mamê, znali jej spo³ecznikowskie dzia³ania na rzecz ludzi potrzebuj¹cych pomocy, a zwi¹zanych
ze œrodowiskiem kombatanckim, okazali szacunek.
Kto? Nie bêdê wymienia³a imiennie. Dla tych ludzi i spo³ecznoœci pewnych instytucji by³a jedn¹ z wielu anonimowych osób. Bo nazwa I Samodzielna Warszawska Brygada Kawalerii im nic nie mówi!
Tak wiele potrafimy rozprawiaæ o autorytetach, bo one powinny wyznaczaæ kierunek wychowania, szczególnie m³odego pokolenia. Tymczasem,
choæ autorytety wcale nie s¹ daleko i mog³yby s³u¿yæ przyk³adem swego
¿ycia ka¿demu cz³owiekowi, nie tylko m³odemu, nie robi siê nic w tym kierunku.
Dlaczego? Bo przywykliœmy do myœlenia BMW (nie chodzi tu o markê
samochodu) - Bierny, Mierny, ale Wierny.
Ktoœ, kto sob¹ coœ prezentuje, nie jest szanowany, ignoruje siê go i
„spycha” na boczny tor, na margines ¿ycia. Czy tak powinno byæ?
Œwiête s³owa wypowiedzia³ Stanis³aw Staszic: „TAKIE BÊD¥ RZECZYPOSPOLITE, JAKIE ICH M£ODZIE¯Y CHOWANIE”.
Dla zainteresowanych - o s³u¿bie wojskowej naszej Mamy istniej¹ informacje w ksi¹¿kach:
- „Platerówki” - wstêp i redakcja Eleonora Syzdek
- „W £abie poiliœmy nasze konie” - Stanis³aw Arkuszewski (zastêpca
dowódcy ds. politycznych I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii)
- Kolejna pozycja o kobietach ¿o³nierzach w przygotowaniu.
W prasie lokalnej równie¿ mo¿na znaleŸæ informacje na ten temat, m. in.
Dwutygodnik Gryficki nr 19 z 1996 r., Gazeta Gryficka nr 11 z 2006 r., GG nr
11 z 2007 r., GG nr 37 z 2007 r., GG z 14.06.2011 r.
Córka Wies³awa Ko³kowska-Jaszczak

Biuro og³oszeñ
Gazety Gryfickiej
tel. 512 138 349
gazetagryficka@wp.pl

Serdecznie dziêkujê
Pani Asi M.
za opiekê na sali „R”
w Szpitalu
w Gryficach.
Pacjentka.
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Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

Nasza wystawa dla ¯o³nierzy
Niez³omnych
(TRZEBIATÓW) W auli Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
Zbigniewa Herberta wTrzebiatowie
m³odzie¿ przygotowa³a wystawê poœwiêcon¹ ¯o³nierzom Niez³omnym.
Zbiór ksi¹¿ek, opracowañ, folderów i plakatów by³ imponuj¹cy.
Mo¿na by³o zapoznaæ siê z sylwetkami bohaterów, o których przez
dziesiêciolecia nie wolno by³o mówiæ i pamiêtaæ. Bohaterowie ekspozycji pragnêli wolnej Ojczyzny. Nie
godz¹c siê na okupacjê komunistów, poœwiêcali swoje ¿ycie. Dzisiaj nie maj¹ nawet swoich mogi³.
Naszym obowi¹zkiem jest pamiêtaæ o nich i godnie ich pochowaæ.

Czeœæ i Chwa³a Bohaterom.
Uczniowie ZSP im. Z. Herberta
w Trzebiatowie

Puchar Burmistrza wygra³a Polona
(GRYFICE) W pi¹tek, 2 maja, na
Orliku przy Gimnazjum nr 2 w Gryficach odby³ siê OtwartyAmatorski
Turniej Pi³ki No¿nej dla dzieci o
Puchar Burmistrza Gryfic z okazji
Œwiêta Flagi.
W tym dniu dzieci mia³y o co
rywalizowaæ, bo oprócz okaza³ego
pucharu za pierwsze miejsce, wyró¿niaj¹cy siê pi³karze turnieju dostali
statuetki i medale, natomiast dzieci
poczêstowano batonami, sokami i
lizakami. Organizatorem turnieju pi³karskiego dla naszych pociech by³
SIS „UŒMIECH”, Szkó³ka Pi³karska
„DIEGO”, Urz¹d Miejski w Gryficach, a przeprowadzi³ je Wies³aw
Pietrzak, który przywita³ dru¿yny,
omówi³ zasady i ¿yczy³ wszystkim
mi³ej zabawy. Mecze grano syste-

mem ka¿dy z ka¿dym 2x10 minut, a
turniej pi³karski sta³ na wysokim
poziomie, bez kontuzji w mi³ej atmosferze i to jest najwa¿niejsze.
Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna
Polona, która dwa mecze wygra³a i w
bezpoœrednim pojedynku zremisowa³a ze Spart¹ 2:2. Trzecie miejsce
zajê³a niespodziewanie dru¿yna Cyganów, faworyt ca³ego turnieju.
Ostatnie miejsce przypad³o najm³odszej ekipie Magicznych, która
dzielnie walczy³a w ka¿dym meczu.
Najlepsi zawodnicy otrzymali
statuetki i medale za grê.
Najlepszy strzelec z 6 golami Jakub Kubiak; najlepszy pomocnik Jakub W¹sik; najlepszy obroñca Szymon Majer; najlepszy zawodnik
- Pawe³ Nadolski.

Turnieje pi³karskie kszta³tuj¹
charaktery, ucz¹ wspó³pracy w grupie, integruj¹ z innymi dzieæmi, a
dzieci przede wszystkim bezpiecznie

spêdzaj¹ czas, bo to wa¿ne w tych
trudnych czasach, gdzie na ka¿dym
kroku czeka na nich niebezpieczeñstwo.
Karolina Pietrzak

gazeta gryficka 8.5.2014r.

OG£OSZENIA DROBNE

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

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719

Poszukujê do wynajêcia umeblowanej kawalerki w £obzie. Tel. 784
023 455.

Zatrudniê kierowcê C+E, 3/1, trasy
liniowe, tel. 609 49 39 89.
Zatrudniê kierowcê C+E w Nowogardzie na trasie Szwecja - Polska,
tel. 607 585 561.
OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

Powiat ³obeski
Zatrudniê Technika Farmacji po
sta¿u do apteki w Wêgorzynie. Tel.
512 499 904.

FIRMA ZATRUDNI

Sprzedam
pustak
suporex
24x24x60, sztuk ok. 400, 4 z³/szt.,
okna bia³e plastikowe pó³okr¹g³e,
szer. 70x190 wys., sztuk 3, cena
500 z³/szt., okna bia³e plastik nowe
72x124, szt. 2, cena 250 z³/szt., siatka ogrodzeniowa 50 mb, wys. 120
cm - 200 z³. Tel. 795-489-945.
Sprzedam okna PCV u¿ywane bia³e, szer. 100x50, 100x70 (z mleczn¹
szyb¹ 65x100, 105x110, 105x135),
125x155; grill ogrodowy z zadaszeniem na kó³kach ocynk kuty; ceg³a
rozbiórkowa bia³a; giêtarka do blachy 1 m szerokoœci - 200 z³. Tel. 795489-945.
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

KIEROWNIKA
WYTWÓRNI ELEMENTÓW
BETONOWYCH
SPECJALISTÊ ds. BIOMASY
KIEROWCÊ KAT. C + E

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

tel. 91-397-19-51,
509-288-387, 509-288-386

Region

US£UGI
Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

Region

Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

Powiat drawski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 600 840 600.

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

Region

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowa dzia³ka 950
mkw., wszystkie media, po³o¿ony
Niegrzebia gm. £obez. Cena
350.000 z³ do negocjacji. Tel. 663
565 305

Powiat gryficki
Wynajmê kiosk na dzia³alnoœæ
handlow¹ w Pobierowie na ul.
Grunwaldzkiej. Tel. 695 150 719
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.
Wydzier¿awiê sklep pod dzia³alnoœæ handlow¹ lub us³ugow¹ w
Gryficach przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 500-828-341.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Poszukujê do wynajêcia umeblowanego mieszkania 2 pokojowego
w £obzie. Tel. 535 372 140.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie; mieszkanie 2 pokojowe oraz
kuchnia i ³azienka, ca³oœæ o pow. 53
mkw.. Na II piêtrze. Mieszkanie
spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena
95 tys. z³. Tel. 663 248 859.
Sprzedam mieszkanie na wsi, tel.
661-374-570.
Do wynajêcia dwa pokoje w centrum £obza (ul. Budowlana), niski
czynsz (130 z³), dostêpne od 15
maja. Tel. 609-463-018.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie w Z³ocieñcu, 2-pok. 43 mkw., osobna kuchnia, ³azienka. Ogrzewanie CO, budynek odnowiony, klatka schodowa po remoncie. Centrum miasta.
Salon z balkonem od strony p³d.zach. Okna nowe PCV. Kontakt:
Maciek, tel.502-654-388.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 66 mkw. I piêtro, wewnêtrzne
w miejscowoœci Klêpczewo gm.
Œwidwin. W cenie mieszkania
gara¿. Cena do uzgodnienia. Tel.
503 430 152, 505 186 865.
Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00.

ROLNICTWO

Kurki, koguty odchowane, 9 i
14-tygodniowe na kwiecieñ –
maj zamawiaæ. Po³czyn-Zdrój.
Tel. 601 228 705.

Powiat ³obeski

KOMINY

remonty - rozwiercanie
monta¿ wk³adów ceramicznych

Gwarancja producenta 101 lat
Sprzeda¿ systemów kominowych LZMO

Tel. 530 768 181
email: kominy.resko@gmail.com
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OG£OSZENIA

OG£OSZENIE BURMISTRZA GRYFIC
Informujemy, ¿e Gmina Gryfice w roku 2014
zamierza ubiegaæ siê o dotacjê z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie na demonta¿, transport i
utylizacjê wyrobów zawieraj¹cych azbest.
W zwi¹zku z powy¿szym mieszkañcy naszej gminy zainteresowani skorzystaniem z tego programu, maj¹cy zamiar usun¹æ
azbest w roku bie¿¹cym ze swoich budynków mieszkalnych lub
gospodarczych proszeni s¹ o z³o¿eni wniosku.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w Gryficach w
terminie do dnia 06.06.2014 r.
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomoœciami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Gryficach Plac Zwyciêstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój 125
tel.913853243 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 08.00 do
15.00.
Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³

BURMISTRZ

GRYFIC

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rojku o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2010r.Nr 102 poz.651 z póŸniejszymi
zmianami)

ZAWIADAMIA
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Gryficach, ul. Plac Zwyciêstwa 3, I piêtro, wywieszone zosta³y do
publicznej wiadomoœci wykazy nieruchomoœci:
* numer WNOŒ. WK . od Nr .62 /14 do nr WNOŒ.WK.
147/2014 - obejmuj¹cy nieruchomoœci przeznaczone do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzier¿awców.
* numer WNOŒ.MM. od Nr 126/2014 do nr WNOŒ.
MM. 152/2014 - obejmuj¹cy
nieruchomoœci przeznaczone
do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzier¿awców.
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Rolnictwa,
Gospodarki Nieruchomoœciami i Ochrony Œrodowiska
w Gryficach, pokój 122 lub 125,
tel 91 38-53241, 91 38-53243.
BURMISTRZ GRYFIC ANDRZEJ SZCZYGIE£

BURMISTRZ GRYFIC
OG£ASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM GARA¯Y
PO£O¯ONYCH PRZY
UL. NADRZECZNEJ 44 OBRÊB NR 10 MIASTA
GRYFICE ORAZ W NIEK£ADZIU wraz z gruntem

- Post¹pienie wywo³awczego czynszu nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 5% stawki wywo³awczej
- Do wylicytowanej ceny najmu doliczony zostanie podatek VAT w obowi¹zuj¹cej stawce.
- Czas trwania umowy - nieoznaczony z mo¿liwoœci¹ wypowiedzenia przez
ka¿d¹ ze stron za 3-miesiêcznym okresem wypowiedzenia
P R Z E T A R G odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Gryficach ul. Plac Zwyciêstwa 37 w sali 102, I piêtro
w dniu 22.05.2014 r. o godz. 11.00
WARUNKIEM przyst¹pienia do przetargu jest dokonanie wp³aty wadium w terminie do dnia 21.05.2014 r. przelewem na konto w Banku Spó³dzielczym w Gryficach numer 02937600010000054720010013 lub w kasie
Urzêdu.
* w przypadku wy³onienia nabywcy wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet przysz³ych op³at czynszowych, pozosta³ym osobom wadium zostanie zwrócone po zakoñczeniu przetargu, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 dni roboczych.
* wadium przepada na rzecz Gminy Gryfice, je¿eli osoba wygrywaj¹ca
przetarg odst¹pi od zawarcia umowy najmu w terminie 7-u dni od zakoñczenia przetargu,
* umowa najmu zostanie zawarta z Burmistrzem Gryfic w Urzêdzie Miejskim w Gryficach, ul. Plac Zwyciêstwa 37,
* najemca zobowi¹zany jest op³acaæ podatek od nieruchomoœci /wg
wymiaru decyzji Burmistrza Gryfic/ - ustawa o podatkach i op³atach lokalnych
* najemca zobowi¹zuje siê do ubezpieczenia lokalu z tytu³u odpowiedzialnoœci najemcy na czas trwania najmu lokalu,
* Komisji ds. przeprowadzania przetargów przys³uguje prawo wstrzymania przetargu,
* Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu lub jego
uniewa¿nienie
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Rolnictwa,
Gospodarki Nieruchomoœciami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Gryficach pokój nr126, I piêtro, tel. 91 38-532-44

Zlecaj¹c og³oszenie drobne
do Gazety Gryfickiej
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w innych gazetach: Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
Redakcja: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7
Tel. 504-042-532 e-mail: gazetagryficka@wp.pl
gazeta w Internecie: wppp.vel.pl

BURMISTRZ GRYFIC Andrzej Szczygie³
Gryfice dn. 07.05.2014 r.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach II Wydzia³ Karny wyrokiem z dnia 10
kwietnia 2014r. Sygn. akt II K 59/14 skaza³

W³adys³awa Pokorskiego

na karê 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci, orzeczono zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na
okres 4 (czterech) lat i podanie wyroku do publicznej wiadomoœci w
„Gazecie Gryfickiej” za to, ¿e w dniu 20 grudnia 2013r. o godzinie 21:25,
w miejscowoœci P³oty na ul. Jagiellonów, kierowa³ samochodem osobowym m-ki Fiat Cinquecento, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloœci prowadz¹cej do
stê¿enia 0,95 mg/dm3 tj. o czyn z art. 178a par.1 kk.
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Dni M³odych w Barlinku
Archidiecezjalne Dni M³odych Barlinek 2014 - odby³y siê pod has³em „B³ogos³awieni ubodzy w duchu”. Jak co roku w dniach 1-3 maja
ponad pó³tora tysi¹ca m³odych ludzi
wraz z opiekunami przyby³o do Barlinka, aby œwiêtowaæ m³odoœæ. Tegoroczne Dni M³odych zainaugurowa³ ks. arcybiskup Andrzej Dziêga
uroczyst¹ Msz¹ œwiêt¹.
Pierwszego dnia m³odzie¿
uczestniczy³a w koncercie Maleo
Reggae Rockers. Formacja Darka
Malejonka w reggowych rytmach
œpiewa³a o wartoœciach i doœwiadczeniu Boga. T³umy fanów œwietnie
bawi³y siê na koncercie. Wieczorem
m³odzie¿ uczestniczy³a w Drodze
Krzy¿owej, która wiod³a ulicami Barlinka. Na zakoñczenie dnia w koœciele m³odzie¿ uczestniczy³a w nabo¿eñstwie uwielbienia. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, adoracyjny œpiew i rozwa¿ania pozwoli³y
odkryæ na nowo Chrystusa, jako
Przyjaciela cz³owieka.
Drugi dzieñ rozpoczêliœmy od
porannej modlitwy Koœcio³a, czyli
Jutrzni. Zaraz potem mieliœmy okazjê
zobaczyæ przedstawienie pt. Genesis. Po po³udniu by³ czas przeznaczony na rekreacjê. Mogliœmy skorzystaæ z atrakcji wodnych Barlinka,
obejrzeæ film w kinie, zwiedziæ Park
Dendrologiczny w Przelewicach,
czy uczestniczyæ w zajêciach z samoobrony. To tylko nieliczne propo-

zycje naprawdê bogatego „City
Tour Barlinek”. Wypoczêci udaliœmy siê w kierunku sceny. Jak i poprzedniego dnia na scenie przedstawili siê artyœci muzyczni. Tym razem
by³ to koncert zespo³u Propaganda
Dei. Na zakoñczenie dnia w koœciele
by³ wieczór uwielbienia z modlitw¹
indywidualn¹ nad ka¿dym uczestnikiem Dni M³odych. Doœwiadczenie
bliskoœci Jezusa, œwiadomoœæ darów Ducha Œwiêtego jakie otrzymuje

ka¿dy ochrzczony i prawdziwe nawrócenia, to tylko niektóre owoce
wieczornej modlitwy.
Trzeciego i ostatniego dnia po
œniadaniu udaliœmy siê na Marsz dla
Jezusa ulicami Barlinka. Radosny
przemarsz m³odych ludzi by³ prawdziw¹ manifestacj¹ wiary m³odych
chrzeœcijan. W samo po³udnie 3
maja, z udzia³em pocztów sztandarowych, w centralnym miejscu miasta
ks. abp Andrzej Dziêga przewodni-

czy³ Mszy œw. na zakoñczenie Archidiecezjalnych Dni M³odych. Podziêkowañ i wzruszeñ nie by³o koñca.
Uwa¿am, ¿e te trzy dni zosta³y
spêdzone na zabawie, ale i naukach.
By³ to czas pe³en uwielbienia i chwalenia Pana. Mo¿liwoœæ poznania
atrakcji miejsca, w którym siê znaleŸliœmy, jak i zjednoczenia z osobami,
które pragnê³y Go poznaæ. Czekamy
na kolejne œwiêto m³odych!
Weronika Paciejewska

Obchody œwi¹t majowych
w Gimnazjum nr 2 w Gryficach
(GRYFICE) Miesi¹c maj obfituje w œwiêta o ró¿norodnym charakterze, m.in. historycznym, spo³ecznym, europejskim, zdrowotnym,
ekologicznym i religijnym.
Te najbardziej znane:
- 1 maja - Œwiêto Pracy
- 2 maja to dzieñ flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz dzieñ Polonii i
Polaków zagranic¹
- 3 maja obchodzimy 223. rocznicê uchwalenia przez Sejm Wielki w
1791roku „konstytucji trzeciego
maja”
- 8 maja zakoñczy³a siê druga
wojna œwiatowa w Europie
- 9 maja pañstwa Unii Europejskiej obchodz¹ Dzieñ Europy
- 18 maja to Miêdzynarodowy
Dzieñ Muzeów
- 23 maja przypada Œwiatowy
Dzieñ ¯ó³wia

- 26 maja swoje œwiêto maj¹
wszystkie Mamy
- 27 maja przypada Dzieñ S¹siada
- 31 maja to Dzieñ Bociana Bia³ego.
1 maja 2004 r. Polska wesz³a w
struktury Unii Europejskiej . W tym
roku obchodziliœmy 10. rocznicê
tego wydarzenia.
Uczniowie klasy 2B przedstawili
ka¿dej z klas informacje o polskiej
drodze do Unii Europejskiej. Ukazali
trud negocjacji zakoñczonych 13
grudnia 2002 r., podali wyniki Ogólnonarodowego Referendum (7-8
czerwca 2003 r.) oraz przedstawili
zaanga¿owanie polityków, ludzi kultury oraz Koœcio³a w proces akcesji.
Nad ca³oœci¹ obchodów œwi¹t
majowych czuwali nauczyciele historii i Wos: Z. Ró¿añska, G. Szczepañska i J. Laskowski.
(szk)
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60-LECIE PKS GRYFICE
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PKS Gryfice obchodzi³o jubileusz
(GRYFICE) Spó³ka PKS Gryfice obchodzi³a w miniony wtorek 60lecie istnienia.
Co prawda ju¿ niewiele j¹ wi¹¿e z
pañstwowym zak³adem, jakim by³a
przez wiêkszoœæ tego czasu, ale zo-

stali ludzie, którzy w przez dziesiêciolecia w nim pracowali. £¹cznikiem
starych i nowych czasów jest prezes
Zygmunt Dziewguæ, który potrafi³
przeprowadziæ firmê przez zawirowania na rynku.

PKS - TAK BY£O

By najproœciej wyobraziæ sobie,
jak¹ drogê przeby³o Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodwej w
Gryficach, od roku 1954 a¿ do prywatyzacji w roku 2002 i do dzisiaj - prezentujemy galeriê zdjêæ z tamtych i

tych czasów. O historii PKS w Gryficach i obecnej firmie oraz obchodach napiszemy w nastêpnych numerach. Warto tylko dodaæ, ¿e tak
jak kiedyœ, tak i dzisiaj to jedna z najwiêkszych firm w Gryficach. (r)
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60-lecia - ta prywatyzacja uda³a siê
PKS - TAK JEST
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Z ¯YCIA POWIATU
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Palmy, baby, pisanki… ocenione
(TRZEBIATÓW) Œwiêta Wielkanocne za nami. Ich zapach, barwê
i koloryt da³o siê uchwyciæ podczas
rozstrzygniêcia konkursów na palmê, babê i pisankê zorganizowanych w Trzebiatowskim Oœrodku
Kultury.
Dostojne, kolorowe palmy, ocenione ju¿ wczeœniej podczas warsztatów pisankowych, by³y przepiêkn¹ dekoracj¹ „Biesiady bab”, a
misternie wykonane ro¿nymi technikami kraszanki, pisanki cieszy³y feeri¹ barw i wzorów. Baby przepyszne
i ciekawie udekorowane smakowa³y
nie tylko jurorkom - paniom: Zofii
Starañczak, Helenie ¯ak, Halinie Karolak, ale tak¿e wszystkim uczestnikom spotkania. Ka¿da baba inna,
lukrowana, kolorowa, czekoladowa,
pomarañczowa, migda³owa, bananowo- orzechowa, dro¿d¿owa…, ale
ka¿da smaczna i pachn¹ca. Wspania³¹ atmosferê i nastrój ludowoœwi¹teczny podkreœla³ mini koncert
akordeonowy Józefa Wojni³y.
W konkursie na palmê w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzono:
Przedszkola:
I - Joanna Twarowska
II - Zuzia Zub
III- Nina D¹browska
Wyró¿nienia: Sonia Sroka, Zosia
Koz³owska
Prace zbiorowe:
I - Grupa 6 latków
II - Grupa 5 latków
III - Grupa 5 i 6 latków
wszystkie z Publicznego Przedszkola ul. Waryñskiego Trzebiatów.
Wyró¿nienia: Grupa 3-4 i 5-6
latków z publicznego Przedszkola
ul. Kiliñskiego, Grupa 6 latków z

Przedszkola w Drzonowie.
Szko³y:
I - Szko³a Podstawowa w Trzyg³owie
II -Zespó³ Edukacyjno-Terapeutyczny V w Gryficach
III - Œrodowiskowy Oœrodek Wychowawczy w Trzebuszu
Doroœli:
I - Stowarzyszenie Kobiet w
Mrze¿ynie
II - Gryficki Oddzia³ Oœrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Rogowie

III - Warsztat Terapii Zajêciowej
w Jarominie
Wyró¿nienie: Monika Zagórska
Pisanki
Przedszkola:
I - Sasha Wasilewski
I - Laura Robakowska
II - Micha³ Ko³ata
II - Eryk Markanycz
III - Micha³ Tomaœ
III - Zuzanna Malec
Wyró¿nienie: Marcel Janowski
Klasy I-III

Witaj majowa jutrzenko...
(BROJCE) W Szkole Podstawowej w Dargos³awiu odby³a siê 6 maja
2014 r.uroczysta akademia z okazji œwi¹t majowych: Œwiêta Flagi i
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3
Maja.
Uczniowie klasy czwartej z zaanga¿owaniem przedstawili swoim kole¿ankom i kolegom historiê naszej
flagi oraz przypomnieli jak dosz³o do
uchwalenia pierwszej w Europie, a
drugiej na œwiecie Konstytucji.
Opowieœæ o donios³ych historycznych wydarzeniach przeplatana
by³a recytacj¹ wierszy oraz œpiewem
pieœni patriotycznych. Spotkanie
przygotowa³a p. Anna Go³ach-Ruciñska.
Dorota Klim

I - Marianna Waliszka
II - Daniel Piaszczyk
III - Julia Jastrzêbska
Wyró¿nienie: Igor Szrejder, Nina
D¹browska.
Klasy IV- VI
I - Joanna Szmelter
II - Patryk Ochocki
Gimnazjum
I - Katarzyna Owczarek
II - Alicja Œwi¹tkowska
III - Mateusz Sa³adiak
Doroœli
I - Ariel WoŸny
I - Magda Kuska
II - Zbigniew Ma³ecki
III -Agnieszka Chlebowska
Wyró¿nienie: Maria Kurczak,
Kamil Borowiec
Baby:
I - Grzegorz Pachulski
II - Warsztat Terapii Zajêciowej w
Jarominie
III-Henryka Lewandowska
Wyró¿nienia: WTZ w Trzebiatowie, Œrodowiskowy Oœrodek Wychowawczy w Trzebuszu, DPS w
Gryficach, DPS w Jarominie grupa I,
Adrian Czapiewski.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów wielkanocnych.
Cieszymy siê, ¿e pielêgnujecie Pañstwo tradycjê, zwyczaje i co roku
zaskakujecie nas piêknymi, kunsztownymi i dzie³ami sztuki, a tak¿e
odœwie¿acie zapomniane czêsto
przepisy na baby i babeczki. AR
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Sztuka niezale¿na w bramie - wernisa¿
prac Barbary Nowaczyk Docz
(GRYFICE) W kameralnej atmosferze galerii sztuki, wœród
grona przyjació³, znajomych oraz
zaproszonych goœci, w pi¹tek 25
kwietnia br., w Muzeum i Galerii
„Brama” w Gryficach, otwarta
zosta³a trzecia w tym roku wystawa.

Tym razem swoje prace malarskie
pokaza³a autorka mieszkaj¹ca w
Przytocznej w województwie lubuskim pani Barbara Nowaczyk Docz.
Artystka, której prace mo¿na
bêdzie przez prawie ca³y miesi¹c
ogl¹daæ w gryfickiej galerii zwróci³a

swoj¹ uwagê na wyj¹tkowoœæ miejsca, w którym uda³o siê zorganizowaæ tê trudn¹ w odbiorze wystawê.
Prezentowane bowiem w Gryficach
p³ótna pe³ne s¹ emocji oraz przemy-

œleñ artystki na sprawy otaczaj¹cego nas drapie¿nego œwiata, bêd¹c
równie¿ wyrazem jej buntu przeciwko z³u i przemocy, wdzieraj¹cej siê w
codziennoœæ naszej egzystencji. (o)
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Plener malarski
w Mrze¿ynie

(MRZE¯YNO)4majazakoñczy³
siê XVI Mrze¿yñski Plener Malarski, w którym udzia³ wziê³o 14 artystów z Polski i Niemiec.
Mrze¿yñski Plener Malarski na
sta³e wpisa³ siê w kalendarz wydarzeñ artystycznych w gminie Trzebiatów. Jest to niew¹tpliwie bardzo
dobry pomys³ na pokazanie naj-

piêkniejszych miejsc naszego regionu i uwiecznienie ich na p³ótnie.
Zakoñczenie pleneru wraz z wystaw¹ prac odby³o siê przed Zespo³em Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi przy ul. Tysi¹clecia. Organizatorem pleneru by³a Gmina Trzebiatów. Uczestnicy pleneru zakwaterowani byli w oœrodku SUS Travel. (r)

Lisek sto³uje siê
u kotków

(JAROMIN, gm. Trzebiatów)
Pojawi³ siê po ok. 6 miesi¹cach, sto³uj¹c siê w sto³ówce kotów. Jak
przysta³o na przebieg³ego lisa
resztê jedzenia zakopuje pod p³otem na zapas.
Na teren DPS-u w Jarominie
wchodzi miêdzy prêtami metalowe-

go p³otu. Jego szata nie jest zbyt
ruda, wiêc rodzi siê pytanie - czy jest
zdrowy, zw³aszcza ¿e nie jest p³ochliwy, pojawia siê w ci¹gu dnia, mimo
wielu osób w pobli¿u i pozwala siê
podejœæ na ok. 10 m. Czy pan leœniczy b¹dŸ weterynarz mo¿e daæ odpowiedŸ na podstawie zdjêæ?
Wies³aw z DPS Jaromin
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Reprezentantki
Trzebiatowa w Sejmie

Anna Górzyñska i Joanna Barczykowska - uczennice Publicznego Gimnazjum im. Ksi¹¿¹t Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie reprezentowaæ bêd¹ nasz region podczas jubileuszowej XX sesji Sejmu
Dzieci i M³odzie¿y, jaka obêdzie siê
1 czerwca w Warszawie.
Obie uczennice zosta³y najlepiej
ocenione w województwie zachodniopomorskim. W ramach wygranej
wesz³y one w sk³ad komisji problemowej, która spotka siê w dniach 1011 maja w Warszawie.
- Jesteœmy bardzo szczêœliwe, ¿e
chocia¿ na jeden dzieñ zostaniemy
pos³ankami. Pozwoli to nam z bliska poznaæ pracê Parlamentu.
Mamy nadziejê, ¿e podczas obrad
spotkamy polityków, których znamy z telewizji czy gazet – powiedzia³a Anna Górzyñska i Joanna Barczykowska, uczennice Publicznego
Gimnazjum im. Ksi¹¿¹t Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie
Od 2010 roku kandydaci do Sejmu Dzieci i M³odzie¿y pracuj¹ w zespo³ach dwuosobowych. Aby móc
otrzymaæ mandaty poselskie, zespó³
musi wykonaæ zwi¹zane z tematyk¹

sesji dzia³anie spo³eczne, a relacjê z
wykonanych dzia³añ zamieœciæ na
ogólnodostêpnym serwisie internetowym. Uczennice z Trzebiatowa
zorganizowa³y debatê pt. „Czy warto chodziæ na wybory”, która odby³a
siê 3 kwietnia w sali konferencyjnej
trzebiatowskiego magistratu, a tak¿e zachêcaj¹ mieszkañców gminy do
wziêcia udzia³u w nadchodz¹cych
wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ich opiekunem merytorycznym by³ nauczyciel pan Dariusz
Smal.
Mandaty poselskie otrzymuj¹ te
zespo³y, których relacje z dzia³añ
lokalnych zosta³y najwy¿ej ocenione (zgodnie z liczb¹ mandatów przypadaj¹cych na województwo). Inicjatorem i organizatorem nowej formu³y rekrutacji do Sejmu DiM jest
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Sejm Dzieci i M³odzie¿y w Polsce
to pierwsze tego typu przedsiêwziêcie i inicjatywa w Europie. Obecnie
tego rodzaju dzieciêco-m³odzie¿owe parlamenty zosta³y zainicjowane
tak¿e w Republice Francuskiej, Portugalii, Królestwie Wielkiej Brytanii,
Finlandii i Republice Czech. (o)

Zlecaj¹c og³oszenie drobne
do Gazety Gryfickiej
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w innych gazetach: Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - wyœlij maila: gazetagryficka@wp.pl
Tel. 504-042-532
gazeta w Internecie: wppp.vel.pl
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Pasowanie na czytelnika w szkole
w Brojcach
(BROJCE) W bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej w Brojcach odby³o siê 15 kwietnia 2014 r.
pasowanie na czytelnika.
Pierwszaki wraz z wychowawczyni¹ p. Ma³gorzata Koz³owsk¹ z³o-

¿yli przysiêgê, ze zostan¹ przyjació³mi ksi¹¿ek a a w dowód tej przyjaŸni
zostan¹ wiernymi czytelnikami.
Biletem wstêpu do grona czytelników by³o udzielenie poprawnej
odpowiedzi na pytania zadane przez

pazia królewskiego. Nastêpnie król,
królowa i ksiê¿niczka - uczniowie
klasy V b - wprowadzili uczniów w
œwiat Bibliotekolandii. Uczniowie
wykonywali zadania, zagadki, ³amig³ówki. Pierwszoklasiœci w dowód

Wycieczka
do biblioteki
(GRYFICE) Maj to najpiêkniejszy miesi¹c w roku, ale i miesi¹c
licznych wycieczek do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gryficach.
Szóstego maja do Oddzia³u dla
dzieci przyszli uczniowie kl. 0 d z SP
nr 3 w Gryficach z p. Jolant¹ Wierzbick¹ i powiedzieli, ¿e chc¹ zobaczyæ
bibliotekê, bo maj¹ o niej teraz lekcjê.
W tej, tak powa¿nej sytuacji bibliotekarka zaopiekowa³a siê maluchami
i wprowadzi³a ich w œwiat ksi¹¿ki
dzieciêcej oraz udzieli³a fachowych

rad korzystania z wypo¿yczalni dzieciêcej. Porozmawia³a z nimi o drodze
ksi¹¿ki od autora do biblioteki i jej
poszanowaniu. Wys³ucha³y równie¿ tekstu o przygodach Pch³y Szachrajki, który rozbawi³ ich do ³ez.
Nastêpnie dzieci podziwia³y kolorowe bajki oraz zwiedzi³y Oddzia³
dla doros³ych. Wysokie rega³y, grube i ciê¿kie ksi¹¿ki bez ilustracji trochê ich zdziwi³y, ale ca³¹ wycieczkê
uzna³y za udan¹ i dziêkuj¹c powróci³y do szko³y. Na pami¹tkê otrzyma³y
zak³adki do ksi¹¿ek.
AB

przyjaŸni do ksi¹¿ek otrzymali dyplom, wklejkê do zeszytu, zak³adki, a
tak¿e ¿yczenia wielu radosnych
chwil spêdzonych z ksi¹¿kowymi
bohaterami.
Justyna Woœko-Kawka

Rajd harcerski

(BROJCE) W dniach 30 kwietnia i 1maja w Szkole Podstawowej
w Brojcach odby³ siê rajd harcerski.
Jego g³ównym celem by³a integracja dru¿yny 5 dh „¯ó³to zielonych”, rozbudzenie kreatywnego
myœlenia oraz poprawienie sprawnoœci fizycznej.
Wykonywanie proporca zastêpu
i god³a (zastêp „Pieguski” i „P³o-

mienne ognie”); nocna gra terenowa: szukanie testamentu oraz „porwanie przez Zombie”; przedstawienie symboliki harcerskiej: poznanie i
przypomnienie symboliki krzy¿a, lilijki, koniczynki waggs, plakietki
wosm.
Ka¿dy zastêp przedstawi³
œmieszne skecze. Gry i zabawy harcerskie w sali gimnastycznej. Organizatorem by³a dh Joanna Zarzycka.
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Turniej Orlików w Niechorzu

Drugie miejsce
Diegowców

Nasi m³odzi adepci sztuki pi³karskiej, podopieczni Wies³awa
Pietrzaka, pojechali na turniej do
Niechorza, aby rozegraæ na obiekcie Wybrze¿a Rewalskiego mecze
pi³ki no¿nej w kategorii Orlik.
Diegowcy do Niechorza udali siê
jako liderzy swojej grupy i trzeba
przyznaæ, ¿e przeciwnicy pokazali
m³odym zawodnikom, jak ciê¿ko bêdzie im wygraæ tê ligê.
W tym samym czasie ekstraklasowa Pogoñ Szczecin w najsilniejszym sk³adzie rozgrywa³a na drugim
boisku pokazowy sparing. Dzieci ze
Szkó³ki Pi³karskiej „DIEGO” po¿ytecznie spêdzi³y czas, bo oprócz grania w pi³kê mia³y okazjê zrobiæ sobie
zdjêcia z pi³karzami, zbierali autografy i ro¿nego rodzaju gad¿ety. Uda³o
nam siê równie¿ zdobyæ cenny gad¿et, a mianowicie pi³kê no¿n¹ z podpisami zawodników Pogoni, która
bêdzie zlicytowana, a uzyskane pieni¹¿ki przekazane bêd¹ na wyjazd na
koloniê najubo¿szych dzieci z naszej
gminy.
Ju¿ pierwszy mecz z Reg¹ Trzebiatów pokaza³, ¿e w tym dniu Diegowcy musz¹ zaanga¿owaæ si³y w
ca³y mecz, aby uzyskaæ korzystny
wynik. Nasze dzieciaki bardziej by³y
podekscytowane ogl¹daniem meczu Pogoni, a radoœæ z mo¿liwoœci
ogl¹dania na ¿ywo swoich idolów
dekoncentrowa³a. Diegowcy bardzo s³abo zaprezentowali siê w Niechorzu, bo jak na lekarstwo mo¿na
by³o zobaczyæ sk³adne akcje, a wiêkszoœæ z nich by³a nie dokoñczona i
koñczy³a siê niepowodzeniem.
Wybrze¿e Rewalskie Rewal, jak
przysta³o na gospodarza, przyby³e
dru¿yny ugoœci³o kie³baskami z grilla, s³odyczami i napojami, za co serdecznie dziêkujemy.
Sk³ad Szkó³ki Pi³karskiej „DIEGO”: Jakub Dec, Jakub Pietrzak, Szy-

mon Majer, Jakub W¹sik, Jakub
Szram, Krzysztof Hojczyk, Oskar
Michalonek, Mieszko Podsiad³owski, Hubert Malko, Witold Groenwald, Szymon Koziorowski, Kamil
Wojciechowski, Szymon Wysocki
oraz opiekun Wies³aw Pietrzak.
Wyniki
SP „Diego” - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 1:4 (2:0)
Polonia P³oty - SP „Diego” 2:4
(0:3)
SP „Diego” - Rega Trzebiatów
1:0 (0:0)
SP „Diego” - Gryf Kamieñ Pomorski 2:1
Karolina Pietrzak
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Ch³opcy ze Szko³y
Podstawowej w Brojcach
Mistrzami Powiatu

(GRYFICE) 28 i 29 kwietnia br.
na boisku orlik przy SP nr 3 w Gryficach rozegrane zosta³y Mistrzostwa Powiatu Gryfickiego w pi³ce
no¿nej ch³opców i dziewcz¹t szkó³
podstawowych.
W rywalizacji dziewcz¹t wziê³o
udzia³ piêæ dru¿yn z naszego powiatu. Dziewczêta z Brojc trafi³y do grupy z dru¿ynami z Niechorza i Trzebiatowa. Mimo zaciêtej walki musia³y
uznaæ wy¿szoœæ zawodniczek innych dru¿yn, zajmuj¹c ostatecznie 5
miejsce. Zwyciêzc¹ zosta³a dru¿yna
z SP 2 Trzebiatów.
W turnieju ch³opców rywalizowa³o 7 dru¿yn: z P³otów, Trzebiato-

wa, Gryfic, Brojc, Cerkwicy, Niechorza. W ca³ym turnieju bezkonkurencyjni okazali siê ch³opcy ze Szko³y
Podstawowej w Brojcach zajmuj¹c
pierwsze miejsce i strzelaj¹c 10 bramek, nie trac¹c przy tym ¿adnej.
Zwyciêska dru¿yna trenowana
przez p. Piotra Lenkiewicza wyst¹pi³a w sk³adzie: Patryk Romanko (kapitan), Filip Chojêta, Dawid Kotlarczyk, Jakub Olszewski, Alan Komarek, Jakub Pszczo³a, Mi³osz Kwieciñski, Patryk Marczak, Adam Wiêckowicz. Zespó³ wywalczy³ awans do
mistrzostw regionu B, który odbêdzie siê w Kamieniu Pomorskim 7
maja.
Justyna Woœko-Kawka

VI Mistrzostwa Ko³obrzegu w P³ywaniu

Dominik ze z³otem w koronnej
konkurencji
(KO£OBRZEG-GRYFICE) W dniach 26 i 27 kwietnia odby³y siê VI Mistrzostwa Ko³obrzegu w P³ywaniu, w których z powodzeniem startowa³ gryficzanin Dominik £anczkowski.
Oko³o 300 zawodników rywalizowa³o na dystansach 25, 50,
100 i 200 metrów. Zawody w tym roku zyska³y statut miêdzynarodowych, gdy¿ wystartowali w nich zawodnicy z niemieckich
klubów p³ywackich.
Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê gryficzanin Dominik £anczkowski, reprezentuj¹cy MKP Ko³obrzeg, uczeñ Szko³y Podstawowej nr 4 w Gryficach. W pierwszym dniu zawodów, po pasjonuj¹cym wyœcigu na 100 m stylem klasycznym Dominik uzyska³
drugi czas. Niestety w ferworze walki pope³ni³ b³¹d techniczny
przy nawrocie, za co zosta³ zdyskwalifikowany. Tego dnia startowa³ jeszcze na dystansie 100 m stylem dowolnym, uzyskuj¹c
czwarty czas w swoim roczniku.
Drugiego dnia zawodów w swojej koronnej konkurencji 50 m
stylem klasycznym nie da³ szans przeciwnikom i zdoby³ z³oty
medal uzyskuj¹c czas 39,75, co jest jego nowym rekordem ¿yciowym. W ostatnim swoim wyœcigu 50 m stylem dowolnym równie¿ spisa³ siê bardzo dobrze, zajmuj¹c drugie miejsce.
(o)

Klasa Wojewódzka
Wyniki 26 kolejki: Victoria 95 Przec³aw - Osadnik Myœlibórz 4:0, Piast
Chociwel - Zorza Dobrzany 2:2, Unia
Dolice - Polonia P³oty 1:0, Pomorzanin Nowogard - Odra Chojna 0:1, Stal
Lipiany - Klon Krzêcin 3:3, Ina Iñsko
- Morzycko Moryñ 1:2, Gavia
Choszczno – Pogoñ Barlinek 3:0,
Iskierka Szczecin – Pomorzanin
Przybiernów 3:0.
1. Odra Chojna
2. Osadnik Myœlibórz
3. Zorza Dobrzany
4. Piast Chociwel
5. Polonia P³oty
6. Gavia Choszczno
7. Flota II Œwin.
8. Stal Lipiany
9. Pomorzanin Now.
10. Unia Dolice
11. Ina Iñsko
12. Morzycko Moryñ
13. Victoria Przec³aw
14. Iskierka Szczecin
15. Klon Krzêcin
16. Pomorzanin Przyb.
17. Pogoñ Barlinek

60 68:24
59 61:30
49 56:34
49 42:17
47 85:37
45 53:35
42 56:46
40 53:47
39 47:41
34 34:35
33 31:38
27 45:63
24 33:52
22 26:54
20 37:74
0 19:77
0 26:68

Klasa okrêgowa
Wyniki 23 kolejki: Iskra Golczewo
- Rolpol Chlebowo 8:0, Wicher Brojce - GKS Mierzyn 2:2, Tanowia Tanowo - Chemik II Police 5:3, Œwiatowid £obez - Intermarche Rega Trzebiatów 2:2, Sparta Wêgorzyno - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 1:1, Kasta
Szczecin - B³êkitni II Stargard 2:1,
Promieñ Mosty - Mewa Resko 1:0,
Jeziorak Szczecin - Ehrle Dobra
Szczeciñska (mecz 7 maja).
1. Iskra Golczewo
50 74:30
2. Sparta Wêgorzyno
49 49:22
3. B³êkitni II Stargard
46 83:50
4. Jeziorak Szczecin
45 71:28
5. Promieñ Mosty
41 63:46
6. Tanowia Tanowo
38 44:45

WYNIKI I TABELE
7. Mewa Resko
8. Wybrze¿e Rewalskie
9. Œwiatowid £obez
10. Rega Trzebiatów
11. GKS Mierzyn
12. Kasta Szczecin
13. Wicher Brojce
14. Ehrle Dobra Szcz.
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

36 60:51
35 55:60
33 44:39
32 33:39
28 44:55
24 47:63
22 36:57
20 32:54
14 27:71
8 29:81

Lekkoatletyka

Miting Otwarcia Sezonu
w Bia³ogardzie

Klasa A
Wyniki 16 kolejki. Sowianka Sowno - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 1:0,
Sparta Gryfice - Pionier ¯arnowo
7:2, Fala Miêdzyzdroje - Orze³ £o¿nica 4:0, Ba³tyk Gostyñ - Radowia
Radowo Ma³e 2:0, Jantar Dziwnów Korona Stuchowo 2:3, B³êkitni Trzyg³ów - Orze³ Prusinowo 0:1.
1. Sparta Gryfice
45 68:19
2. Korona Stuchowo
38 49:17
3. Jantar Dziwnów
33 54:26
4. Fala Miêdzyzdroje
31 31:21
5. Sowianka Sowno
25 28:22
6. B³êkitni Trzyg³ów
22 50:35
7. Orze³ £o¿nica
21 25:38
8. Prawobrze¿e Œwin.
16 19:31
9. Radowia Radowo M. 15 27:32
10. Pionier ¯arnowo
14 19:48
11. Ba³tyk Gostyñ
11 21:47
12. Orze³ Prusinowo
6 15:70

Klasa B
Wyniki 11 kolejki. Gardominka Polonia II Mechowo - Ba³tyk Miêdzywodzie 1:4, Muszkieter Trzebiatów –
Znicz Wysoka Kamieñska 2:3, Jastrz¹b £osoœnica - Bizon Cerkwica
2:1. Pauzowali Zieloni Wyszobór.
1. Jastrz¹b £osoœnica
20 28:20
2. Znicz Wysoka Kam. 19 31:21
3. Ba³tyk Miêdzywodzie 18 23:17
4. Bizon Cerkwica
16 21:10
5. Gardominka Mechowo 10 19:27
6. Muszkieter Trzebiatów 7 19:30
7. Zieloni Wyszobór
4 12:28

Najszybszy gol w historii pi³ki no¿nej

Piotr Krzykowski zadziwi³
pi³karski œwiat
(TRZEBIATÓW) Piotr Krzykowski z Intermarche Rega Trzebiatów ju¿ w 4 sekundzie meczu
zdoby³ bramkê. Wszystko zarejestrowa³y kamery, dziêki czemu nagranie podbija ju¿ ca³y pi³karski
œwiat, a strzelec bramki by³ przez
d³ugi czas na ustach wielu fanów
futbolu.
Film z udzia³em pi³karza zobaczy³o ju¿ ponad 200 tys. internautów.
Piotr Krzykowski reprezentuj¹cy
barwy Intermarche Rega Trzebiatów
by³ niew¹tpliwie autorem jednego z
najszybciej strzelonych bramek w
oficjalnym meczu. Zawodnik z Trzebiatowa strza³em z po³owy boiska
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Lekkoatletyczne otwarcie sezonu startowego na bie¿ni odby³o siê w
Bia³ogardzie na stadionie miejskim w dniu 3 maja.
Spoœród startuj¹cych znakomicie spisa³ siê Piotr Pietrak (ma zdjêciu biegnie nr 65), zawodnik Chro-

Klasa Wojewódzka

brego Gryfice, uczeñ klasy sportowej w Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Gryficach - zwyciê¿y³ w biegu na
dystansie 1000 m z nowym rekordem
szko³y i klubu - 2.35,90.
W rzucie oszczepem na III miejscu uplasowa³a siê Joanna Przybysz
z wynikiem 37,06 m.
(o)

Granie w planie

10.05.14 (sobota)
16.00 Zorza Dobrzany - Gavia Choszczno
17.00 Odra Chojna - Unia Dolice
17.00 Polonia P³oty - Piast Chociwel
17.00 Osadnik Myœlibórz - Iskierka Szczecin
18.00 Morzycko Moryñ - Pomorzanin Nowogard
11.05.14 (niedziela)
17.00 Klon Krzêcin - Ina Iñsko

Klasa okrêgowa
10.05.14 (sobota)
12.00 Mewa Resko - Œwiatowid £obez
14.00 Ehrle Dobra Szczeciñska - Promieñ Mosty
16.00 GKS Mierzyn - Tanowia Tanowo
17.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Iskra Golczewo
17.00 Intermarche Rega Trzebiatów - Wicher Brojce
17.45 B³êkitni II Stargard - Sparta Wêgorzyno
11.05.14 (niedziela)
16.00 Rolpol Chlebowo - Jeziorak Szczecin
Chemik II Police - Kasta Szczecin

Klasa A
10.05.14 (sobota)
15.00 Pionier ¯arnowo - Sowianka Sowno
16.00 Jantar Dziwnów - Ba³tyk Gostyñ
16.00 Korona Stuchowo - Fala Miêdzyzdroje
16.00 Orze³ £o¿nica - B³êkitni Trzyg³ów
16.00 Orze³ Prusinowo - Sparta Gryfice
11.05.14 (niedziela)
14.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Radowia Radowo Ma³e

ju¿ w czwartej sekundzie da³ prowadzenie Redze w ligowym meczu z
Jeziorakiem Szczecin. Ostatecznie
Intermarche Rega wygra³a 2:1. Zawodnik Regi w uznaniu za sportowy
wyczyn, od w³adz miasta i klubu
otrzyma³ pami¹tkowy puchar. (o)

Klasa B
10.05.14 (sobota)
Zieloni Wyszobór - Muszkieter Trzebiatów
Bizon Cerkwica - Gardominka Polonia II Mechowo
11.05.14 (niedziela)
14.00 Znicz Wysoka Kamieñska - Jastrz¹b £osoœnica
Pauzuje Ba³tyk Miêdzywodzie.
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Historia w obiektywie (cz. 67 odc. 1)

Historia wsi Trzyg³ów
Szkolne Ko³o Mi³oœników Ziemi Gryfickiej w Gimnazjum nr 1 w
Gryficach w obecnym wydaniu Gazety Gryfickiej postanowi³o skupiæ
siê na historii jednej z najstarszych
osad w gminie Gryfice, która odegra³a w historii naszego regionu
zasadnicz¹ rolê. Wieœ Trzyg³ów,
historiê której chcemy przekazaæ,
swoim rodowodem siêga czasów
przedchrzeœcijañskich i jest starsza ni¿ samo miasto Gryfice.
Obecn¹ nazwê wsi t³umaczy legenda, która opowiada, ¿e w pogañskich czasach, na wyspie Rugia, dok³adnie na jej pó³nocnym cyplu,
znajdowa³a siê jedna z najwa¿niejszych s³owiañskich œwi¹tyñ - Arkona. W niej to bowiem przechowywano najcenniejsz¹ relikwiê - z³oty pos¹g boga o trzech twarzach. Przez
setki lat w œwi¹tyni zgromadzono olbrzymie skarby, na które ³akomym
wzrokiem spogl¹dali chrzeœcijañscy
ksi¹¿êta z Niemiec i Danii.
W 1168 roku król duñski Waldemar postanowi³ zdobyæ Arkonê wraz
z jej skarbami, a zw³aszcza przechowywany tam z³oty pos¹g Trzyg³owa. Uda³o mu siê to 12 czerwca,
œwi¹tynia zosta³a z³upiona i doszczêtnie spalona. Jednak Duñczykom nie uda³o siê zdobyæ z³otego

pos¹gu. Okaza³o siê, ¿e w trakcie
oblê¿enia jeden ze s³owiañskich
wojów postanowi³ uratowaæ pos¹g
przed duñskimi ³upie¿cami i pod
os³on¹ nocy uda³o siê mu opuœciæ go
do ³odzi zacumowanej pod wapiennym klifem. Odp³yn¹³ na wschód, jak
najdalej od Duñczyków i postanowi³
ukryæ pos¹g, aby nie dosta³ siê w
rêce chrzeœcijan. Dotar³ w okolice
dzisiejszych Gryfic, gdzie ukry³ pos¹g w pniu olbrzymiej lipy. Niestety
chrzeœcijañscy rycerze dowiedzieli
siê o miejscu ukrycia pos¹gu. Wówczas dzielny woj wywióz³ bóstwo
jeszcze dalej na wschód i ukry³ je
pod olbrzymim g³azem w miejscowoœci Tychowo, niedaleko Bia³ogardu.
G³az okaza³ siê znakomitym schronieniem dla pos¹gu Trzyg³owa, bóstwa nieba, ziemi i podziemia. Do dziœ
pozostaje w tym ukryciu i nigdy nie
trafi³ w rêce chrzeœcijañskich rycerzy. Na pami¹tkê pierwszego ukrycia
pos¹gu miejsce to nazywa siê Trzyg³ów, gdzie obecnie znajduje siê
wieœ, której symbolem jest pos¹g
bóstwa. Ta jedna z najbardziej interesuj¹cych i tajemniczych z gryfickich legend wyjaœnia, sk¹d wziê³a
siê nazwa wsi Trzyg³ów.
Mo¿e byæ w niej sporo prawdy.
Niedawno zmar³y profesor W³adys³aw Filipowiak podaje: „Mo¿na
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przypuszczaæ, ¿e utrzymywa³ siê tu
doœæ d³ugo lokalny kult Trzyg³owia,
a jego œlad zachowa³ siê w nazwie
miejscowoœci, która przetrwa³a do
naszych czasów. Sama nazwa wsi w
Ÿród³ach podawana jest jako: Trighelowe (przed 1297 r.), Trigelov
(1308 r.), Triglow (1316 r.), a tak¿e
Triglaff. Do 1945r. nazwa brzmia³a
Trieglaff. Z kolei póŸniejsza nazwa
(w 1945 r.) przejœciowa to Trojanowo. Nastêpnie zaœ odtworzono pierwotn¹ nazwê s³owiañsk¹ - Przyg³ów,
aby nadaæ jej nazwê ostateczn¹
Trzyg³ów”.
Z sam¹ wsi¹ wi¹¿ê siê wa¿ny w
dziejach Pomorza epizod chrztu S³o-
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wian i przejœcie na chrzeœcijañstwo.
Dzia³alnoœæ misyjna biskupa Ottona
z Bambergu na Pomorzu wi¹¿e siê z
Ziemi¹ Gryfick¹ i stanowi do dziœ nie
do koñca rozwi¹zan¹ tajemnicê. W
Trzyg³owie do dziœ zachowa³a siê
nazwa £¹ka Aposto³ów, na której to
mia³ nauczaæ nowej wiary œw. Otton.
Trzyg³ów, jako miejsce pogañskiego kultu, niew¹tpliwe musia³ stanowiæ cel wyprawy biskupa.
W tym samym czasie Gryfice,
jako miasto czy osada, nie istnia³o,
wiêc biskup nie móg³ przebywaæ na
terenie obecnego miasta, móg³ natomiast aktywnie prowadziæ swoj¹
akcjê misyjn¹ na obszarze Ziemi Gryfickiej.
Cdn.

