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Gigantyczne
plany
wiatrakowe
dla Cerkwicy

Polityka nad g³owami dzieci

Utr¹ci³, a nastêpnie
przej¹³
(POWIAT GRYFICKI) Budowa skateparku w
Trzebiatowie to w rzeczywistoœci drobiazg.
Starostwo p³aci, firma przyje¿d¿a i wykonuje.

10 lat w UE
– bez
propagandy
Szejk
polowa³

Federalny Krzy¿ Zas³ugi
dla pani Kazimiery
Galewskiej
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Kierowco - sprawdŸ swój
stan trzeŸwoœci, zanim
wsi¹dziesz „za kierownicê”

gazeta gryficka 5.6.2014r.

M³ody bandyta pobi³
starszego mê¿czyznê

(GRYFICE) W Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach zamontowane zosta³o urz¹dzenie Alkoblow, s³u¿¹ce do badania stanu
trzeŸwoœci. Dziêki nim ka¿dy mo¿e
przyjœæ i anonimowo, bez ingerencji innych osób sprawdziæ czy mo¿e
prowadziæ pojazd.
Alkoblow zosta³o zamontowane
w holu budynku, w pobli¿u dy¿urki,
tak aby ka¿dy swobodnie móg³
sprawdziæ czy mo¿e wsi¹œæ za kierownicê pojazdu. Obok urz¹dzenia
znajduje siê instrukcja jak nale¿y
postêpowaæ, aby prawid³owo wykonaæ takie badanie. Urz¹dzenie nie
podaje stê¿enia alkoholu, nie pokazuje konkretnych wyników, ale daje
sygna³, gdy korzystaj¹cy z niego
kierowca jest w stanie wskazuj¹cym
na spo¿ycie i tym samym nie powinien prowadziæ auta. Po przeprowadzeniu badania, na urz¹dzeniu w³¹cza siê czerwona, pomarañczowa
albo zielona lampka. Czerwona i pomarañczowa oznacza, ¿e kierowca
nie powinien siadaæ za kó³ko, a zielona - gdy jego stan pozwala na prowa-

(GRYFICE) Œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania zastosowa³ s¹d wobec
18-letniego mieszkañca Gryfic,
który pobi³ 64-letniego mê¿czyznê.
Sprawca ma równie¿ na swoim koncie kradzie¿e sklepowe.

dzenie pojazdu. Je¿eli ktoœ bêdzie
mia³ problemy z obs³ug¹ urz¹dzenia,
to zawsze mo¿e poprosiæ dy¿uruj¹cego policjanta o pomoc.

Do zdarzenia dosz³o 24 maja br. w
budynku przy ul. Koœciuszki w Gryficach. 18-latek kilkakrotnie uderzy³
piêœci¹ i kopa³ nog¹ 64-letniego
mê¿czyznê, w wyniku czego dozna³
on obra¿eñ cia³a w postaci z³amania
rêki. W tym samym dniu sprawca w
jednym ze sklepów w Gryficach zabra³ papierosy, a nastêpnie uderzy³
piêœci¹ w twarz mê¿czyznê, który
usi³owa³ udaremniæ mu kradzie¿.

Po dokonanych zg³oszeniach
policjanci podjêli czynnoœci zmierzaj¹ce do zatrzymania przestêpcy.
Zosta³ on zatrzymany tego samego
dnia na terenie miasta. 18-latek dokona³ równie¿ kradzie¿y pó³tora miesi¹ca wczeœniej. W jednym z marketów przyw³aszczy³ sobie artyku³y alkoholowe i spo¿ywcze o wartoœci
ponad 500 z³otych. Bior¹c pod uwagê zebrany materia³ dowodowy w
sprawie, na wniosek policji i prokuratury S¹d Rejonowy w Gryficach
zastosowa³ wobec 18-latka œrodek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres
dwóch miesiêcy. Za pope³nione
przestêpstwa grozi mu kara do 5 lat
wiêzienia.
(kp)

Nowe stare w³adze
Gazeta Powiatowa

(GRYFICE) W dniu 22 maja
2014 roku odby³a siê oddzia³owa
konferencja sprawozdawczo-wyborcza Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego, podczas której delegaci
wybrali prezesa, zarz¹d i komisjê
rewizyjn¹ oddzia³u na kadencjê
2014-2018.
Dzieñ wczeœniej tj., 21 maja odby³o sie uroczyste zakoñczenie kadencji 2010 -2014, w której uczestniczy³
prezes Okrêgu Zachodniopomorskiego kolega Adam Zygmunt. Tego
dnia podsumowano kadencjê dziêkuj¹c cz³onkom zarz¹du oddzia³u,
prezesom ognisk i oddzia³owej komisji rewizyjnej. Prezes oddzia³u w
swym wyst¹pieniu przypomnia³a
dzia³ania, które podejmowa³ zarz¹d
w czasie tej kadencji. Cztery lata nie
nale¿a³y do ³atwych, co potwierdzi³
w swym wyst¹pieniu prezes okrêgu,
a tak¿e mecenas Sylwester Pietrzyki
- prawnik oddzia³u, który równie¿
bra³ udzia³ w tym spotkaniu.
Irena Nowak - prezes oddzia³u,
otwieraj¹c konferencjê w dniu 22
maja powita³a delegatów ognisk i
sekcji zwi¹zkowej. Podsumowuj¹c
kadencjê 2010-2014 podziêkowa³a
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wszystkim za wspó³pracê. Stwierdzi³a, ¿e wa¿ne dla oddzia³u by³y udzia³y w ogólnopolskich akcjach protestacyjnych, zabieganie o tworzenie
lepszych warunków pracy, a tak¿e
obrona zawodowych i socjalnych
interesów pracowniczych.
Karta dzia³alnoœci ZNP w Gryficach jest bardzo wa¿n¹ czêœci¹ sk³adow¹ prawie 110-letniej dzia³alnoœci
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.

W drugiej czêœci zebrania po
przedstawieniu sprawozdania przez
prezesa oddzia³u i komisji rewizyjnej
i udzieleniu absolutorium odchodz¹cemu zarz¹dowi delegaci ognisk
ZNP dokonali wyboru nowych
w³adz zwi¹zku. Prezesem oddzia³u
ponownie zosta³a Irena Nowak.
Konferencja wypracowa³a kierunki
dzia³ania oddzia³u na kadencjê 20142018.
ZO ZNP w Gryficach
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Utr¹ci³, a nastêpnie przej¹³
(POWIATGRYFICKI) Budowa
skateparku w Trzebiatowie to w rzeczywistoœci drobiazg. Starostwo
p³aci, firma przyje¿d¿a i wykonuje.
Ze strony urzêdników nie wymaga
to ¿adnego wysi³ku. Przecie¿ to nie
starosta kopie szpadlem teren pod
zjazdy. On tylko d³ugopisem zapisuje rubrykê w bud¿ecie. Reszta to
formalnoœæ. Pieni¹dze pochodz¹ z
bud¿etu, czyli p³ac¹ mieszkañcy. Finansuj¹ wiêc sami sobie. Z punktu
widzenia ka¿dej firmy wykonawczej sprawa jest prosta jak drut. Ale
nie z punktu siedzenia polityków.
Skatepark musi byæ wydarzeniem
politycznym i takim siê sta³.
Skatepark otwarto w Trzebiatowie w Dzieñ Dziecka, 1 czerwca 2014
r. Pojawili siê radni PO i Idziemy
Razem, ze starost¹ Kazimierzem Saciem, przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu
Renat¹ Korek i przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej S³awomirem Ruszkowskim. Mo¿e impreza przesz³aby
bez echa, gdyby nie polityka, uprawiana nad g³owami dzieciaków, którzy zapewne polityk¹ nie interesuj¹
siê i nawet nie s³yszeli wypowiedzi
starosty Kazimierza Sacia do kamery
Superportalu.24. Byli tylko t³em,
pretekstem do prowadzonej w tym
momencie rozgrywki z burmistrzem
Trzebiatowa Zdzis³awem Matusewiczem.
Starosta Saæ powiedzia³: - M³odzie¿ roz¿alona, nie powiem, ¿e zap³akana, ale strasznie rozczarowana.
Burmistrz Trzebiatowa, znany bajkopisarz, du¿o mówi, ma³o z tego
wynika, wiêc my nie mieliœmy serca
odmówiæ, wiêc powsta³ skatepark. Wywo³any do tablicy burmistrz
Matusewicz odpowiedzia³ na blogu
w ten sposób: „Skatepark w Trzebiatowie dzia³a! I to najwa¿niejsza rzecz
o nim. Reszta siê nie liczy, ale…
Pan Starosta niestety dalej rozpala ogieñ nienawiœci dziêki swoim
mediom z Superportalu24. Najgorsze jest to, ¿e starosta bezczelnie
k³amie. Jakieœ niespe³na 2 lata temu
po mailach od m³odzie¿y Trzebiatowa zrobiliœmy w gminie pierwsz¹
jego koncepcjê. Zaproponowaliœmy
tê inwestycjê radnym (zale¿nym od
starosty, to samo stowarzyszenie
„Idziemy Razem”), bo oni decyduj¹
o wydatkach, ale odrzucili. Argumenty by³y „klasyczne”: co to siê
ma³olatom zachciewa, s¹ wa¿niejsze
sprawy… Pamiêtamy to wszyscy.
Pan Starosta rêkoma swoich radnych utr¹ci³ tê inwestycjê a nastêp-

nie j¹ przej¹³. W biznesie jest takie
okreœlenie „wrogie przejêcie” i doskonale pasuje do zachowania K.
Sacia – starosty. Podobnie próbowa³
zrobiæ ze s³ynn¹ drog¹ do Bieczyna:
zablokowa³ mój pomys³ na finansowanie remontu drogi i obieca³, ¿e
zrobi to ze swoimi kolegami z PO,
przed wyborami samorz¹dowymi
2014 r. Niestety nie uda³o siê, bo i
pieni¹dze nie te same co na skatepark.
Po co to robi? Ano wystarczy siê
ws³uchaæ co ten s³ynny „bajkopisarz” mówi na mój temat: „Matusewicz nic nie robi”, „nic nie zbudowa³”, „jest nieskuteczny” (ulubione
s³owo K. Sacia) i w ogóle nie wiadomo czemu go Trzebiatowianie wybrali. No i tu siê wszystko wyjaœnia:
PAN STAROSTA ROZPOCZ¥£
SWOJ¥
KAMPANIÊ
WYBORCZ¥, a walka ze mn¹ bêdzie jej
wiod¹cym punktem bo jestem wrogiem ca³ej tej – po¿al siê bo¿e – polityki obecnego starosty gryfickiego. Powtórzê: Starosta K. Saæ k³amie, a to œwiadczy o nim jako o polityku.
***
To wymaga kilka s³ów komentarza. Obszernie opisywaliœmy sprawê
przymierzania siê burmistrza Trzebiatowa do budowy skateparku i jak
ta dalej przebiega³a. Oczywiœcie, ¿e
burmistrz Trzebiatowa ma tu racjê,
bo to wynika po prostu z faktów.
Zarzut k³amstwa postawiony staroœcie sp³ynie zapewne po nim, jak po
kaczce, bo to nie pierwszy. Starosta
zapracowuje sobie na miano k³amcy
i mo¿e tylko dziwiæ brak reakcji na to
jego politycznego otoczenia, do którego musi przylgn¹æ odium politycznych hochsztaplerów, bo z kim siê
zadajesz, takim siê stajesz.
Wyjaœniê niezorientowanym
okreœlenie burmistrza Matusewicza
„bajkopisarzem”. Gdy burmistrz za³o¿y³ blog, starosta Saæ nie chcia³
byæ w tyle i te¿ za³o¿y³. Napisa³ dwa
– trzy artyku³y, ostatni chyba
wiosn¹ ubieg³ego roku. Kompletnie
mia³kie. Blog w koñcu znikn¹³. Starosta nie tyle, ¿e nie potrafi pisaæ, bo to
potrafi ju¿ dziecko w drugiej klasie,
ale nie ma ludziom po prostu nic do
powiedzenia. To polityczna wydmuszka. W tej sytuacji jedyn¹ jego
broni¹ pozostaje naga si³a w³adzy.
St¹d jego tak g³upie, jak powy¿sza,
wypowiedzi, nad którymi nie panuje, gdy otwiera usta. Starosta zdaje
sobie sprawê, ¿e mo¿e postawiæ w
powiecie 10 skateparków. Nastêpny
ma byæ w Gryficach. Mo¿e póŸniej w
Karnicach, P³otach, Brojcach, bo ma

Foto: starostwo

dobre serce i nie mo¿e m³odzie¿y
odmówiæ, gdy taka roz¿alona. W³aœnie Powiat zaci¹ga kredyt do ponad
8 milionów. Bêdzie z czego wydawaæ.
Poczyniê tylko drobn¹ uwagê – Powiat nie wykonuje swoich ustawowych zadañ – naprawy i przebudo-

wy dróg powiatowych. Ekonomia
jest bezlitosna – jak wydam na skatepark, to nie wydam na drogê. Coœ
za coœ. Zbli¿aj¹ siê wybory, wiêc z
góry mo¿na przewidzieæ, co bêdzie
za co. Jeszcze niejeden „skatepark”
zobaczymy i us³yszymy.
KAR
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Œwiêto Garnizonu Trzebiatów
(TRZEBIATÓW) 3 Batalion
Zmechanizowany 7 Brygady Obrony Wybrze¿a, dziedzicz¹cy tradycje 36 Brygady Zmechanizowanej
Legii Akademickiej obchodzi³ swoje œwiêto. Uroczystoœci odby³y siê
30 maja przed Ratuszem Miejskim
w Trzebiatowie.
W obchodach œwiêta uczestniczyli mieszkañcy miasta, przedstawiciele samorz¹du lokalnego, reprezentanci s³u¿b mundurowych, kombatanci oraz duchowieñstwo.
W uroczystoœciach udzia³ wzi¹³ senator Bogdan Klich - by³y minister
obrony narodowej, pose³ Grzegorz
Napieralski i Jaros³aw Rzepa - cz³onek zarz¹du województwa zachodniopomorskiego oraz p³k dypl. Robert Or³owski - dowódca 7 BOW
w S³upsku. Po mszy œwiêtej w Koœciele Garnizonowym pododdzia³y
i zgromadzeni goœcie wziêli udzia³
w uroczystej zbiórce na rynku.
– Spotykamy siê dzisiaj z okazji
œwiêta 3 Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej i jak podczas ka¿dego œwiêta dokonujemy
pewnych podsumowañ i refleksji.
Wspominamy ludzi, którzy z zaanga¿owaniem i poczuciem patriotycznej odpowiedzialnoœci tworzyli historiê naszego batalionu, który dzisiaj jako 3 Batalion Zmechanizowany dzia³a w strukturach 7 BOW –
powiedzia³ p³k Jaros³aw Jalowski, dowódca trzebiatowskiego garnizonu.
- Bardzo siê cieszê, ¿e mogê byæ
tu dziœ w Trzebiatowie. Odwiedzam

jednostkê, która wci¹¿ funkcjonuje
i która ma przysz³oœæ przed sob¹ powiedzia³ senator Bogdan Klich,
by³y minister obrony narodowej.
W uroczystej zbiórce udzia³
wziêli tak¿e cz³onkowie Grupy Re-

konstrukcji Historycznej „Na³êcz”
z Trzebiatowa. Podczas uroczystoœci, ¿o³nierzom 3 batalionu wrêczono
listy gratulacyjne, pochwa³y i nagrody rzeczowe. Po uroczystoœciach na
Rynku odby³a siê defilada podod-

dzia³ów batalionu. Nastêpnie delegacje z³o¿y³y kwiaty pod obeliskiem
w ho³dzie ¿o³nierzom walcz¹cym
w latach 1919-1945 w szeregach
wszystkich pu³ków Wojska Polskiego oznaczonych cyfr¹ 36.
(um)

Wystawa plenerowa na trzebiatowskim rynku
Burmistrz Trzebiatowa, NSZZ
„Solidarnoœæ”
Pracowników
Oœwiaty i Wychowania oraz Instytut Pamiêci Narodowej w Szczecinie zapraszaj¹ do zwiedzania wystawy plenerowej „Wrogowie Polski
Ludowej. Konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu Zachodnim
1945–1956”.
Wystawa „Wrogowie Polski Ludowej. Konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu Zachodnim
1945–1956” to pierwsza tego typu
ekspozycja, prezentuj¹ca konspiracjê antykomunistyczn¹ na terenie
Pomorza Zachodniego w okresie
powojennym. W tutejszych realiach przybra³a ona zupe³nie inny
wymiar ni¿ w pozosta³ych czêœciach
kraju: podziemia zbrojnego praktycznie nie by³o, a organizacje niepodleg³oœciowe by³y nieliczne. Jednak wiele osób z szeregów partyzantki AK-AKO-WiN szuka³o schro-

nienia na terenie Pomorza Zachodniego lub po prostu próbowa³o rozpocz¹æ nowe ¿ycie. M³odzie¿ tworzy³a ró¿ne zwi¹zki i organizacje konspiracyjne w imiê sprzeciwu wobec
re¿imu komunistycznego. Szereg

osób trafi³o do wiêzieñ UB z powodu konspiracyjnej przesz³oœci lub
z powodu ró¿nych form oporu wobec komunistycznej rzeczywistoœci.
Wystawê przygotowali Magdalena Semczyszyn oraz Grzegorz

Czapski z Oddzia³owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie.
Za pomoc w przygotowaniu wystawy organizatorzy dziêkuj¹ pracownikom Zarz¹du Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej.
(um)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

PRACA

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Region

Powiat drawski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Szukam do wynajêcia mieszkanie, do paŸdziernika, w Z³ocieñcu.
Tel. 604 409 996

Opiekunki osób starszych w Niemczech – legalna praca. Wymagane
doœwiadczenie i min. podstawy jêzyka niemieckiego. Tel. 729 546
140, 669 656 972

Powiat ³obeski

Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej
dzia³ce 1572 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.

Sprzedam mieszkanie w Dobieszewie w bloku 49 mkw., 2 pokoje
z kuchni¹. Tel. 794 626 300

Dzia³kê budowlan¹ o pow. 746
mkw. Gryfice – Zdrój sprzedam. Tel.
511 068 490.

Unimie k/£obza, do wynajêcia mieszanie 52 mkw., 2 pokoje, w³asne
c.o.. Tel. 518 417 838.

Wynajmê kiosk na dzia³alnoœæ
handlow¹ w Pobierowie na ul.
Grunwaldzkiej. Tel. 695 150 719

Zatrudniê kierowcê C+E, Polska Skandynawia. Tel. 607 585 561
OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

US£UGI
Powiat ³obeski
Mycie dachów, elewacji, kostki brukowej, przycinanie i wycinka drzew.
Tel. 510 672 264.

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

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.

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.

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

Powiat ³obeski
Odnajmê lokal w centrum £obza,
pow. 100 mkw. Tel. 608 335 881.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Sprzedam lipê na rzeŸbê. Tel. 696
308 679
Sprzedam kozie mleko, £obez. Tel.
696 308 679.
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

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

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami.
Tel.
600840600
lub
600348643.

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

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

Biuro og³oszeñ Gazety Gryfickiej

gazeta w Internecie: wppp.vel.pl

tel. 512 138 349
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Powsta³o Stowarzyszenie Spo³ecznoœci Cerkwickiej

Gigantyczne plany wiatrakowe dla Cerkwicy
Z inicjatywy cerkwickich radnych w dniu 30.04.2014 S¹d Rejonowy w Szczecinie postanowi³ wpisaæ do rejestru Stowarzyszenie
Spo³ecznoœci Cerkwickiej pod numerem KRS 0000507802. Jego
prezesem zosta³ Tomasz Chojnowski.
Przyczyn utworzenia by³o wiele.
Podstawow¹ przes³ank¹ by³ fakt i¿
od dawna dostrzegaliœmy piln¹ potrzebê lepszego reprezentowania
spo³ecznoœci lokalnej, zaspakajania
jej potrzeb tam gdzie one faktycznie
wystêpuj¹. Istotnym narzêdziem do
realizacji tego celu jest w³aœciwy
przep³yw informacji. Z praktyki wiemy, ¿e z tym bywa ró¿nie. Tymczasem
aktualna, rzetelna i pe³na informacja
stanowi podstawê dla kszta³towania opinii publicznej a tak¿e dokonywania niezale¿nych, œwiadomych
wyborów. Dobrze poinformowani,
œwiadomi swoich praw mieszkañcy
stanowi¹ podstawê nowoczesnej
spo³ecznoœci, z opini¹ której w³odarze (z naszego wyboru) musz¹ siê
liczyæ, ale te¿ dla których spo³ecznoœæ taka stanowi wsparcie przy
planowaniu i realizacji projektów.
Stowarzyszenie realizowaæ bêdzie swoje cele miedzy innymi poprzez:
- Identyfikacjê rzeczywistych
potrzeb spo³ecznoœci wiejskiej w
wyniku konsultacji spo³ecznych.
- Uczestniczenie w programach
ogólnopolskich dotycz¹cych poprawy warunków ¿ycia na wsi.
- Opracowywanie projektów

w³asnych i opiniowanie projektów
innych organizacji oraz pomoc w ich
wdra¿aniu.
- Wspó³dzia³anie z jednostkami
samorz¹du regionalnego w opracowaniu i realizacji programów dotycz¹cych spo³ecznoœci wiejskich.
- Zwiêkszenie spo³ecznego
wp³ywu na dzia³alnoœæ jednostek organizacyjnych samorz¹du terytorialnego.
- Upowszechnienie dostêpu do
wiedzy i informacji.
- Propagowanie turystycznych
walorów turystycznych.
- Dzia³anie na rzecz wzmocnienia
wiêzi miêdzyludzkich i miêdzypokoleniowych.
Pierwsz¹ piln¹ spraw¹ jak¹ chcemy siê zaj¹æ jest szersze poinformowanie o lokalizacji farmy wiatrowej
„Karnice Nowe”. Jest to w skali
gminy du¿a inwestycja, obajmuj¹ca
21 elektrowni wiatrowych o mocy 3
MW ka¿da w obrêbie Cerkwica Goœcimierz - Modlimowo - Paprotno.
W dniu 30 maja 2014 r. o godz.
11.30 odby³a siê dyskusja publiczna

nad projektem „Karnice Nowe”, w
której uczestniczy³o 10 osób, byli to
g³ównie przedstawiciele gminy i inwestora oraz w³aœciciele gruntów na
których maj¹ staæ elektrownie oraz
trzech radnych. Mieszkañcy Paprotna, Goœcimierza, Modlimowa
nie przybyli na spotkanie. Domniemywaæ nale¿y, ¿e nieobecnoœæ
mieszkañców miejscowoœci na których bezpoœrednio oddzia³ywaæ
bêd¹ planowane elektrownie wynika³a z braku informacji i braku wiedzy
na temat tej inwestycji. Szacunkowy
koszt tego projektu to - bagatela oko³o 350 mln z³otych! Takiej inwestycji na terenie gminy Karnice jeszcze nie projektowano. I co? I cisza.
W wielu mniej istotnych kwestiach informuje siê mieszkañców
ale nie tym razem. Z naszego punktu
widzenia tak wa¿na informacja nie
zosta³a w³aœciwie i skutecznie przedstawiona naszej spo³ecznoœci. Formalnie obwieszczono, formalnie po-

informowano na tablicy og³oszeñ,
uzgodniono wymagane nieprzekraczalne terminy i ju¿! A ludzie jak o
niczym nie wiedzieli tak i nie wiedz¹.
Czy o to chodzi?
Wiêkszoœæ pytañ do autora projektu sk³adali radni z Cerkwicy. Od
strony formalnej wypowiedz¹ siê
powo³ane w tym celu instytucje takie jak RDOŒ, SANEPID i wiele innych. Beneficjenci i przedstawiciele
urzêdu, którzy równie¿ s¹ zainteresowani tym projektem, specjalnie
nie kwapili siê do dyskusji, a wrêcz
przeciwnie, stwierdzaj¹c, ¿e „dyskusja jest nie na temat”.
Wydaje nam siê, ¿e przy tego
typu projektach i takiej skali zabrak³o
jednego bardzo wa¿nego elementu
decyzyjnego - g³osu mieszkañców!
To oni s¹ wspó³gospodarzami Gminy i w ostatecznoœci to oni na co
dzieñ bêd¹ odczuwaæ ewentualne
szkodliwe oddzia³ywania i ponosiæ
tego konsekwencje. T. Chojnowski

Grzegorz Solarz-Kwiatkowski nie daje o sobie zapomnieæ

M³ody gryficki artysta zilustrowa³ ksi¹¿kê
szczecinianina Waldemara Ga³uszki
M³ody gryficki artysta Grzegorz Solarz-Kwiatkowski, o którym
ju¿ nieraz mogliœmy us³yszeæ oraz
przeczytaæ jego publikacje historyczne, nie daje nam o sobie zapomnieæ i dziœ kolejny raz mo¿emy
ujrzeæ efekty jego ciê¿kiej pracy.
22 kwietnia ukaza³a siê ksi¹¿ka
Waldemara Ga³uszki, ps. „Szatan”,
mieszkaj¹cego w Szczecinie kombatanta, kaprala Armii Krajowej 74 p³k
piechoty AK, z oddzia³u partyzanckiego Marcina, Alma, Zapory, cz³onka ROAK i WiN, autora wielu ksi¹¿ek
o tematyce partyzanckiej, cz³onka
Zwi¹zku Literatów Polskich oraz
wspania³ego wyk³adowcy, której
wspó³autorem jest nasz wy¿ej wspomniany gryficki artysta. Pan Walde-

mar zwróci³ siê do Grzegorza o wykonanie ok³adki ksi¹¿ki oraz paru stron
jej zawartoœci. Jak mówi sam Grzegorz by³o to dla niego jak i jego twórczoœci nie lada honorem, jako m³odego patrioty, jak i du¿ym wyzwaniem.
Na podstawie przeczytanej
wczeœniej ksi¹¿ki Grzegorz wykona³
szkice, które dziœ mo¿emy zobaczyæ
jako ok³adkê ksi¹¿ki Bohatera, jak i
równie¿ jej zawartoœæ. Ksi¹¿ka mówi
miêdzy innymi o powrocie „Szatana”
do lasu oraz o jego uczestnictwie w
operacji „Ostra Brama”, czy spotkaniu z sowieck¹ grup¹ skoczków i
koncentracji batalionów 7 dywizji
AK tu¿ przed wymarszem na pomoc
walcz¹cej Warszawie.
Jak mówi nam Grzegorz – chce, by
jego wk³ad do ksi¹¿ki pana Ga³uszki

by³ zarówno ho³dem dla wszystkich
tych, którzy do koñca stali Niez³omni, sk³adaj¹c swe ¿ycie na o³tarzu
ojczyzny, potwierdzaj¹c tym przywi¹zanie do wiary ziemi ojców, w tym
dla jego pradziadka, który równie¿
by³ bohaterem AK oraz podziêkowaniem dla jego rodziny za to, i¿ od
ma³ego wychowywa³a go w duchu
mi³oœci do najwiêkszych wartoœci i w
etosie patriotyzmu, realizuj¹c tym
samym testament ideowy wyklêtych zawieraj¹cy siê w s³owach BÓG
HONOR OJCZYZNA.
Ju¿ dziœ mo¿emy zdradziæ i¿ Grzegorz szykuje dla nas coœ naprawdê
niesamowitego, a dok³adnie wystawê pt. „Cena prawd¹ umar³ych zostanie” – wystawê obrazów o tematyce Powstania Warszawskiego ma-

lowanych krwi¹. Niedawno te¿ Grzegorz wygra³ konkurs plastyczny organizowany przez twórców filmu „63
Dni Chwa³y”. Gratulujemy.
(o)

Str
Str.. 8

Z DRUGIEJ STRONY

gazeta gryficka 5.6.2014r.

Z drugiej strony

10 lat w UE – bez propagandy

Kazimierz Rynkiewicz

B

y³o œwiêtowanie 10 rocznicy
wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, bêdzie œwiêtowanie 25
rocznicy 4 czerwca - czêœciowo wolnych wyborów, gdy¿ przy Okr¹g³ym
Stole ustalono, ¿e opozycja dostanie tylko 35 proc. miejsc w Sejmie.
Wolne wybory odby³y siê tylko do
Senatu. Chyba ju¿ ma³o kto pamiêta,
¿e dosz³o do drugiej tury wyborów –
18 czerwca, podczas której wybrano
równie¿ na pos³ów kandydatów z
tzw. listy krajowej partii rz¹dz¹cych,
która przepad³a w pierwszej turze.
Gdy przegl¹da³em ró¿ne informacje o 10 rocznicy wejœcia Polski
do UE, zauwa¿y³em brak rzetelnych
bilansów dotycz¹cych tego wejœcia.
Dominuj¹ propaganda i imprezy z
machaniem przez dzieci balonikami.
W zwi¹zku z tym, ¿e sukcesy zosta³y
odtr¹bione, chcia³bym zwróciæ uwagê na zagro¿enia p³yn¹ce z przyjêcia
takiego a nie innego modelu naszego
uczestnictwa w Unii. G³ówn¹ negatywn¹ przyczyn¹ dzisiejszych problemów: bezrobocia i emigracji jest
wadliwe konstruowanie polskiej gospodarki, ideologicznie opartej na
inwestycjach zagranicznych, z pominiêciem polskiego potencja³u. To co
na pocz¹tku by³o konieczne do rozwoju, dzisiaj staje siê obci¹¿eniem i
zaczyna blokowaæ ten¿e rozwój. Brak
powa¿nej refleksji, zastêpowanej
„rocznicowymi imprezami”, powoduje, ¿e nie mo¿emy zrewidowaæ starych
teorii nieprzystaj¹cych do obecnej
sytuacji. Chodzi o to, ¿e przemiany
oparte na zagranicznych inwestycjach w d³u¿szej perspektywie czasu doprowadz¹ do zniszczenia polskiej gospodarki, co uniemo¿liwi
dalszy rozwój. W przypadku skierowania strumienia inwestycji zagranicznych do innych krajów, zostaniemy na „lodzie”.
Krótka diagnoza prof. Kie¿una
- Kupi³em wtedy œwiadectwo
NFI za 20 z³, wychodzê z banku i zatrzymuje mnie mê¿czyzna oferuj¹c za
nie 140 z³. Okaza³o siê, ¿e posiadacz
35 proc. akcji mia³ prawo do podejmowania decyzji sprzeda¿y. NFI
tworzy³o ponad 500 najlepszych
przedsiêbiorstw. Wszystkie upad³y
albo zosta³y za grosze sprzedane. I
potem te œwiadectwa by³y po 5 z³.
Toczy³y siê procesy, m. in. Janusza
Lewandowskiego, zakoñczony w
zesz³ym roku uniewinnieniem.
Wszyscy porobili kariery, a Balcerowicz dosta³ Order Or³a Bia³ego i by³

kandydatem do Nagrody Nobla. To
nie do wiary!
Krótko mówi¹c, rozpoczyna siê
œwiadoma likwidacja konkurencji.
Siemens kupuje polski ZWUT, który
dysponuje wówczas monopolem na
telefony w Zwi¹zku Radzieckim.
Niemcy daj¹ pracownikom dziewiêciomiesiêczn¹ odprawê. Wszyscy
s¹ zadowoleni. Po czym burz¹ budynek, ca³¹ aparaturê przenosz¹ do
Niemiec i przejmuj¹ wszystkie relacje z Rosj¹. Likwiduje siê „Kasprzaka”, produkcjê uk³adów scalonych,
diod, tranzystorów, a nawet naszego wynalazku, niebieskiego lasera.
Wykupuje siê polskie cementownie,
cukrownie, zak³ady przemys³u bawe³nianego, œwietn¹ wytwórniê papieru w Kwidzyniu. A my uzyskane
pieni¹dze „przejadamy”.
W p³acach dogonimy UE
za 65 lat
Deficyt w handlu zagranicznym
w 2013 roku wyniós³ 2,3 mld euro. W
2011 r. komornicy zajêli ponad 150
tys. nieruchomoœci. To a¿ o po³owê
wiêcej ni¿ w 2010 roku - informuje
„Dziennik Gazeta Prawna”. Rok 2012
mo¿e byæ równie rekordowy pod
tym wzglêdem. Jak wynika z danych
regionalnych izb komorniczych i
najwiêkszych portali licytacyjnych,
zad³u¿onych i wystawianych na
sprzeda¿ nieruchomoœci jest o prawie 40 proc. wiêcej ni¿ przed rokiem.
Ze wstêpnych wyliczeñ BIG Info
Monitor wynika, ¿e w 2012 r. sprzedadz¹ oko³o 7 mld z³otych z³ych d³ugów mieszkaniowych.
Janusz K. Kowalski w artykule
„Œcigamy Uniê. W p³acach dogonimy j¹ ju¿ za 65 lat” (gazetaprawna.pl/
praca z 02.04.2012) informowa³: „Od
wejœcia do UE nasze pensje uros³y o
jedn¹ trzeci¹. I nadal s¹ trzy razy ni¿sze ni¿ unijna œrednia. Przeciêtne
wynagrodzenie brutto w 2011 r. wynios³o w Polsce 800 euro. By³o a¿ o
33 proc. wy¿sze ni¿ w 2005 r. – wynika z danych Eurostatu. Ale œrednia

p³aca w 27 krajach UE to 2177 euro.
W 2005 r. œrednie wynagrodzenie
nad Wis³¹ by³o o 69 proc. ni¿sze ni¿
w UE, a w roku ubieg³ym o 63,3 proc.
A to oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu
roku skracaliœmy dystans o 0,95 pkt.
proc. Jeœli nadal w tym tempie bêdziemy goniæ Wspólnotê, uzyskamy takie same przeciêtne p³ace nominalne jak tam dopiero za 65 lat. A
takie jak w strefie euro – za 85 lat”.
Nie 60 a 130 lat?
Komentarz internauty: Pamiêtam
jak Balcerowicz mówi³, ¿e za 20-30 lat
uniê dogonimy. Za 10 lat us³yszymy,
¿e uniê za 130 lat dogonimy. Mediana wynagrodzeñ w Polsce wynosi³a
w 2010 roku 2639 z³ brutto (oko³o
1905 z³ netto), a najczêœciej pobieran¹ pensj¹ (Modalna) by³a kwota
2091,35 z³ brutto (oko³o 1523 z³ netto). W 2011 najwiêcej wskazañ ma
pensja 1700 netto. Przyjmuj¹c euro
4,2 z³, wychodzi oko³o 405 euro.
Polski eksport, czy eksport
z Polski?
Ca³kiem niedawno, bo w lutym br.
wicepremier Janusz Piechociñski
stwierdzi³: „Chcemy zwiêkszyæ
udzia³ eksportu w PKB z 40 do 60
procent”. Mo¿e siê jednak okazaæ,
¿e to nie zmieni sytuacji Polaków.
Dlaczego? O ile przeciêtnie w latach
2000-2003 tempo wzrostu eksportu
stanowi³o 6,6-krotnoœæ tempa wzrostu PKB, o tyle w latach 2010-2011
by³o wy¿sze zaledwie 2,5-krotnie.
Jednak to nie zasadniczy problem.
Jak informowa³ w 2010 r. Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa
Gospodarki - W minionych kilkunastu latach udzia³ Polski w œwiatowym eksporcie wzrós³ szybciej, ni¿
jej udzia³ w œwiatowym PKB. Jej
udzia³ w œwiatowym PKB wzrós³ z
0,47% w roku 1995 do 0,87% w 2008
r. (wg parytetu kursowego), podczas gdy udzia³ w œwiatowym eksporcie zwiêkszy³ siê w tym czasie z
0,44% do 1,05%. Okazuje siê wiêc, ¿e

mo¿na zwiêkszyæ eksport, a to nie
prze³o¿y siê na wzrost PKB, czyli
dochody ludnoœci. Dlaczego? Dlatego, ¿e trzeba wiedzieæ, jak ukszta³towana jest struktura eksportu.
Otó¿ ponad 60% udzia³u w polskim
eksporcie maj¹ firmy z kapita³em zagranicznym. A jak zauwa¿y³ prof. Ryszard Bugaj: „Znana jest sytuacja
Irlandii, która swego czasu mia³a
ogromnie du¿y nap³yw inwestycji
zagranicznych, a potem transferowano z tego kraju ok. 15 proc. PKB
z tytu³u zysków”. Zasadne wiêc wydaje siê pytanie – czy jest to polski
eksport, czy eksport z Polski. Rz¹d
mo¿e zwiêkszyæ eksport nawet o 100
procent, ale przez to niekoniecznie
staniemy siê bogatsi.
Kto czerpie zyski?
Firmy z kapita³em zagranicznym
w Polsce osi¹ga³y œrednio prawie
35% udzia³u w obrotach przedsiêbiorstw ogó³em w 2007 r. W polskim
eksporcie ogó³em maj¹ ponad 60%.
W takich dziedzinach jak: produkcja
sprzêtu radiowego, telewizyjnego i
komunikacyjnego oraz pojazdów
motorowych s¹ w zasadzie wy³¹cznymi eksporterami, osi¹gaj¹c nawet
97% w eksporcie ogó³em w danej
bran¿y. Jak obliczy³ Wojciech Zysk
z Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie – tylko 60 najwiêkszych
firm z udzia³em zagranicznym ma a¿
20% udzia³u w eksporcie z Polski.
(Zeszyty Naukowe US, 2013).
Jak podaje Urz¹d Statystyczny
w Szczecinie - w 2010 r. w Zachodniopomorskiem by³o 1299 firm z kapita³em zagranicznym (w Polsce ponad 23 tys). Firmy te zatrudnia³y
48,7 tys. ludzi (w kraju ponad 1,5
mln). Dzia³alnoœæ eksportow¹ prowadzi³y 553 podmioty, a ich wartoœæ
sprzeda¿y na eksport wynios³a ponad 11 mld z³, a importu – 6,2 mld.
Wartoœæ importu tych firm w kraju
wynios³a 324 mld z³, a eksportu 293
mld. Nikt nie doliczy³ siê jeszcze, ile
firmy wyprowadzaj¹ zysków z Pol-

Liczba podmiotów gosp. z udzia³em zagranicznym eksportuj¹cych z Polski (oprac. Wojciech Zysk)
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Szejk Kataru odwiedzi³ Trzebiatów

Szejk polowa³
Jego Wysokoœæ Mishaal bin
Hamad bin KhalifaAl Thani – szejk
Kataru odwiedzi³ Trzebiatów. Prywatna wizyta syna by³ego premiera
Kataru trwa³a blisko tydzieñ.

ski. Nieœmia³o zaczyna siê liczyæ, ile
zagraniczne firmy przejmuj¹ dotacji
unijnych kierowanych do Polski i ile
z tego wraca do unii.
Czy tylko o estetykê chodzi³o?
Grozi nam taka oto konstrukcja
rynku, ¿e Polacy zamiast staæ siê
w³aœcicielsk¹ klas¹ œredni¹, na co
dawa³a nadziejê transformacja
ustrojowa, pozostan¹ klas¹ robotnicz¹ w zagranicznych montowniach aut, telewizorów i wiatraków,
budowanych w strefach specjal-

nych, w których nie p³aci siê podatków. Ale jak nie jest siê w³aœcicielem,
nie ma siê wp³ywu na kreowanie rynku. Jak nie dysponuje siê kapita³em,
nie mo¿na rozwijaæ siê. Wracamy do
sytuacji jak w komunie – klasa œrednia to panuj¹ca klasa urzêdnicza z
przewodni¹ parti¹ i po drugiej stronie przetrzebiona przez emigracjê
starzej¹ca siê klasa robotnicza, pracuj¹ca do 67 roku ¿ycia. Z t¹ ró¿nic¹,
¿e w bardziej eleganckich warunkach. Ale czy w rewolucji Solidarnoœci o estetykê chodzi³o?

Mishaal Al Thani jest najstarszym synem Hamada ibn Chalifa Al
Sani’ego – emira Kataru, który uznawany jest za jednego z najbogatszych
polityków na œwiecie. W latach 19951996 by³ premierem kraju, który przeprowadzi³ wiele reform gospodarczych oraz zainicjowa³ dzia³anie globalnej telewizjiAl-D¿azira.
Wizyta szejka Kataru trzymana
by³a w œcis³ej tajemnicy, tak aby nic
nie mog³o zak³óciæ pobytu cz³onka
katarskiej rodziny królewskiej w naszym regionie. Tylko nielicznym
mieszkañcom uda³o siê z nim spotkaæ. Wraz ze swoimi najbli¿szymi
wspó³pracownikami zatrzyma³ siê w
hotelu „Dworek nad Reg¹” pod Trzebiatowem. G³ównym celem przyjazdu szejka by³o wziêcie udzia³u w
polowaniach na dzik¹ zwierzynê,
które zorganizowa³y lokalne ko³a
³owieckie.
S³awa miejscowych terenów
³owieckich, obfituj¹cych w zwierzynê sprawi³a, ¿e z ka¿dym rokiem coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród
myœliwych ciesz¹ siê organizowane
tzw. dewizowe polowania.
- O tym, ¿e mamy przygotowaæ
polowanie dla klienta z Bliskiego
Wschodu dowiedzieliœmy siê kilka
dni przed jego przyjazdem. Dopiero
póŸniej okaza³o siê, ¿e jest to szejk
Kataru - mówi Aleksander Bernad,
prezes Ko³a £owieckiego „£oœ” z
Trzebiatowa.
- Cz³onkowie naszego ko³a, którzy brali udzia³ w polowaniach z
szejkiem podkreœlaj¹, ¿e jest on bardzo dobrym myœliwym. W kilka dni
upolowa³ blisko 25 sztuk rogaczy dodaje Bernad.
MishaalAl Thani by³ bardzo zado-

wolony z pobytu w Trzebiatowie,
chwali³ tutejsze ³owiska i obieca³, ¿e
bêdzie chcia³ tu wróciæ w przysz³ym
roku.
Hotel na przygotowanie wizyty
goœcia mia³ niespe³na 24 godziny.
Szejk doceni³ kuchniê hotelu, która
s³ynie z dobrych dañ - Chwali³ sobie
przede wszystkim wo³owinê. Miêso
musia³o byæ dobrze przyprawione i
aromatyczne. Bardzo smakowa³y
mu nasze wyj¹tkowe lody z malinami - mówi Brygida Polikowska, w³aœcicielka „Dworku nad Reg¹”.
Lasy pod Trzebiatowem ciesz¹
siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹
wœród zagranicznych myœliwych.
Poluj¹ tu ju¿ miêdzy innymi Duñczycy, Francuzi i W³osi. - Jak do tej pory
szejk Al Sani jest najznamietniejsz¹
osob¹, z któr¹ mieliœmy przyjemnoœæ wspólnie polowaæ - mówi
Aleksander Bernad.
Mishaal bin Hamad bin KhalifaAl
Thani urodzi³ siê w 1972 roku. Pracowa³ w katarskim Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Niedawno zosta³
wybrany przez aklamacjê na przewodnicz¹cego Arabskiej Federacji
JeŸdzieckiej. Oprócz myœlistwa, jego
pasj¹ s¹ go³êbie. Obecnie jego brat
pe³ni funkcjê Emira Kataru.
(um)

Okrad³ znajom¹
(P£OTY) Do aresztu trafi³ 36letni mieszkaniec gminy P³oty,
który okrad³ znajom¹ w jej mieszkaniu. £upem zuchwa³ego z³odzieja pad³ jej portfel.
Mieszkanka P³otów wezwa³a policjantów z miejscowego posterunku, poniewa¿ stwierdzi³a, ¿e znany
jej osobiœcie 36-letni mê¿czyzna,
który odwiedzi³ j¹ pod pretekstem
otrzymania wody do picia, ukrad³

le¿¹cy w kuchni portfel z zawartoœci¹ dokumentów i pieniêdzy.
Funkcjonariusze przyst¹pili do
wyjaœniania sprawy. Zatrzymali
mê¿czyznê podejrzewanego o kradzie¿. W chwili zatrzymania mia³ on
ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Trafi³ do aresztu. Po wytrzeŸwieniu us³ysza³ zarzut kradzie¿y, za
któr¹ grozi mu do 5 lat pozbawienia
wolnoœci. Przyzna³ siê do pope³nionego przestêpstwa.
(kp)
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„Odjazdowy Bibliotekarz” za nami
„Odjazdowy Bibliotekarz” to
ogólnopolska akcja, organizowana
ju¿ po raz pi¹ty, w której bibliotekarze, czytelnicy, mi³oœnicy ksi¹¿ek i
rowerów, przeje¿d¿aj¹c przez okolicê, mog¹ przyjemnie i aktywnie spêdziæ czas wolny. Akcja ma na celu integracjê œrodowiska bibliotekarskiego, walkê ze stereotypami, promowanie czytelnictwa i bibliotek
oraz propagowanie roweru jako
œrodka lokomocji. W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach do³¹czy³a do grona ponad 200
bibliotek i znalaz³a siê na mapie Odjazdowego Bibliotekarza organizuj¹c rajd rowerowy.
W sobotni poranek, 24 maja 2014
r., od godz. 9.00 bibliotekarze oczekiwali na Placu Zwyciêstwa na pierwszych uczestników rajdu zaplanowanego na trasie Gryfice - Elektrownia Rejowice - Nadleœnictwo Gryfice. Rejestracja i wydawanie biletu z
numerem uczestnictwa przebiega³a
sprawnie. Z ka¿d¹ chwil¹ chêtnych
na rowerach przybywa³o, a kolejka
do radiowozu, przy którym znakowano rowery, robi³a siê coraz d³u¿sza.

Oko³o godz. 9.30 przyby³ Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³. Po
wykonaniu pami¹tkowej fotografii z
uczestnikami ¿yczy³ wszystkim dobrej zabawy i da³ sygna³ do startu.
Wtedy to ponad piêædziesiêciu pasjonatów ksi¹¿ek i dwóch kó³ek,
eskortowanych przez Stra¿ Miejsk¹,
wyruszy³o z placu w kierunku Smolêcina. Po przyjeŸdzie do Elektrowni,
ka¿dy uczestnik otrzyma³ butelkê
wody i wafelek. Nastêpnie Wies³aw
Gajewski oprowadzi³ grupê po zakamarkach prawie stuletniej budowli
(1924).
Po¿egnawszy
przewodnika
uczestnicy ruszyli w dalsz¹ drogê
lasem, który pachnia³ œwie¿ym wyrêbem i têtni³ ptasim œpiewem. Po
przejechaniu ponad 12 km na „rajdowców” czeka³o ju¿ rozpalone
ognisko, kie³baski i… ksi¹¿ki. Wszyscy otrzymali po egzemplarzu tomiku wierszy i opowiadañ „Utalentowani… z szuflady na lady”, wydanego przez Bibliotekê. By³ te¿ czas na
wymianê zabranych przez siebie
ksi¹¿ek pomiêdzy uczestnikami rajdu. Po tej wymianie wylosowano
numery z biletów otrzymanych przy

Uczniowie z Brojc
w parku wodnym
„Relax” w Œwidwinie

(BROJCE) Uczniowie ze Szko³y
Podstawowej w Brojcach i w Dargos³awiu goœcili 28 maja na w parku
wodnym „Relax” w Œwidwinie.
Grupa 40 osobowa mi³o spêdzi³a
czas w parku wodnym. Park Wodny
Relax w Œwidwinie to kompleks sportowy sk³adaj¹cy siê z basenów re-

kreacyjnych, basenu sportowego.
Atrakcj¹ dla uczniów by³y sztuczna
rzeka (20 metrów) i zje¿d¿alnia o d³ugoœci 105 metrów. Wyjazd dla
uczniów zorganizowa³a p. Justyna
Woœko-Kawka, p. Piotr Lenkiewicz i
p. Ma³gorzata Ga³czyñska.
Justyna Woœko-Kawka

rejestracji i troje szczêœliwców wróci³o do domu bogatsza o nowy kubek.
Dziêkujemy wszystkim pasjonatom za udzia³ w I rajdzie rowerowym
zorganizowanym przez MBP Gryfice.
Dziêkujemy naszym sponsorom Zak³ady Miêsne Górzyca i Piekarnia
GS Samopomoc Ch³opska Gryfice dziêki którym biesiada przy ognisku

siê uda³a. Dziêkujemy za mo¿liwoœæ
zwiedzenia Elektrowni Wodnej Rejowice oraz Komendzie Powiatowej
Policji w Gryficach i gryfickiej Stra¿y
Miejskiej.
Ka¿dy, kto bra³ udzia³ w Odjazdowym Bibliotekarzu mo¿e zg³osiæ siê
do biblioteki w godzinach otwarcia,
tj. od 10.00 do 18.00, w celu odebrania certyfikatu przejazdu.
MBP Gryfice

Tak œwiêtowaliœmy
Dzieñ Dziecka

Dzieñ Dziecka to czas sprawiania naszym pociechom przyjemnoœci i niespodzianek. Dlatego 1
czerwca dzieci wraz z rodzicami i
opiekunami oraz m³odzie¿ ze wsi
Roby pojechali z wizyt¹ do Gospodarstwa Agroturystycznego w
Che³mie Gryfickim.
Atrakcji, zabawy i strachu by³o
co niemiara. Zuchy - maluchy wraz z
m³odzie¿¹ dzielnie wykonywali polecenia „Genera³a”. W s³oñcu,
z wiatrem i pod wiatr zmaga³y siê z
w³asnymi s³aboœciami. Po skoñczo-

nej „pracy” czeka³a na nas gor¹ca
kie³basa z ogniska oraz pyszne
s³odkoœci. Ale to nie by³o koniec
atrakcji. Na dzieci czeka³y nagrody
za odwagê, gdzie na wyznaczonych
trasach sprawdzili siê jako ¿o³nierze.
Fundatorami byli: Vestas Poland
sp. z o.o., Ulenberg sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Claas, Piekarnia
,,Ba³tyk” Pañstwa Niku³a z Mrze¿yna oraz Pan B. Szafrañski. Za pomoc finansow¹ dziêkujê TPD ze
Szczecina. Ca³y wyjazd zorganizowany dziêki so³tys R. Socha. (o)
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15. letnia Jubilatka
W dniu 25 maja 1999 r., w obecnoœci przedstawicieli rodu Czartoryskich z Warszawy : Micha³a
Czartoryskiego i jego siostry El¿biety Przew³ockiej, Bibliotece Publicznej w Trzebiatowie nadano
imiê Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej.
Postanowiliœmy uczciæ tê rocznicê. W dniu 28 maja zaprosiliœmy
mieszkañców miasta i okolic na jubileuszowe spotkanie. Przygotowaliœmy bogaty i interesuj¹cy program.
Naszych goœci powita³ zespó³ kameralny „Triada” z Koszalina wprowadzaj¹c – na przekór bardzo wietrznej
pogodzie – pogodny, wiosenny nastrój. Nastêpnie og³osiliœmy wyniki
konkursu literackiego pt. „Pa³acowe
przygody ksiê¿niczki Marynki”.
Jego celem by³o przybli¿enie dzieciom i m³odzie¿y sylwetki Patronki
Biblioteki, zachêcenie do poznania
historii trzebiatowskiego Pa³acu i
regionu, a tak¿e pobudzenie twórczej wyobraŸni sprzyjaj¹cej rozwojowi uzdolnieñ literackich.
Jury w sk³adzie: Salomea Barwikowska, Anna Rzepecka i Patrycja
Oœwiêcimska oceni³o 20 prac konkursowych. W kategorii szkó³ podstawowych – I miejsce zajê³y Joanna Szmelter (Szko³a Podstawowa nr
1 w Trzebiatowie) i Wiktoria Ronkowska (Szko³a Podstawowa w Wyszoborze), II miejsce przypad³o Martynie Jaroni (Szko³a Podstawowa nr
1 w Trzebiatowie), wyró¿niono prace Julii S³owiñskiej (Szko³a Podstawowa nr 3 w Gryficach) i Martyny
Szekieta (Szko³a Podstawowa nr 2 w
Trzebiatowie). W kategorii gimnazjum - I miejsce przyznano pracy
Wiktorii Szczêsnej (Gimnazjum nr
3 w Gryficach), II miejsce przypad³o
Jutrzence Cirockiej (Publiczne
Gimnazjum w Trzebiatowie), natomiast wyró¿nienie otrzyma³a Kora
Adamska (Publiczne Gimnazjum w
Trzebiatowie). Laureatki otrzyma³y
nagrody ksi¹¿kowe oraz zaprezentowa³y swoje prace czytaj¹c wybrany
fragment.

W dalszej kolejnoœci jubileuszowego spotkania licznie zgromadzona publicznoœæ pozna³a wspó³pracê
trzebiatowskiej Biblioteki z
Lwowsk¹ Obwodow¹ Bibliotek¹
dla Dzieci. Jej konsekwencj¹ by³
udzia³ naszych czytelników i
uczniów z Punktu Nauczania Jêzyka
Ukraiñskiego w Trzebiatowie w Miêdzynarodowym Konkursie on- Line
„Co wiesz o wielkim ukraiñskim poeci?” og³oszonym przez t¹ Bibliotekê w zwi¹zku z 200. rocznic¹ urodzin
Tarasa Szewczenki. Z satysfakcj¹
informujemy, ¿e wœród laureatów
znaleŸli siê Trzebiatowianie : w kat.
kl. V-VI – III miejsce zaj¹³ Pawe³ Klimowski (SP nr 1 w Trzebiatowie) ; w
kat. gimnazjum - II miejsce przyznano Agnieszce Pruchnickiej (Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie),
a III miejsce – Natalii Witkowskiej
(Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi w Mrze¿ynie) ; w kategorii
szkó³ ponadgimnazjalnych – I miejsce zajê³a Izabela Kordowska (Zespó³ Szkó³ WZDZ w Szczecinie –
Zasadnicza Szko³a Zawodowa w
Trzebiatowie). Upominki dla laure-

atów, które dotar³y do nas ze Lwowa
wrêczy³a dyrektor Renata Teresa
Korek oraz pan Bogdan Patra, ze
Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce-Ko³o
w Trzebiatowie. Biblioteka ¿yje, jeœli s¹ w niej ludzie i to nie tylko po
jednej stronie biurka czy lady bibliotecznej. S¹ to nasi aktywni, wierni od lat , czytelnicy.
Piêtnastolecie nadania imienia
Bibliotece by³o okazj¹ do uhonorowania wyró¿niaj¹cych siê czytelników – zostali oni wpisani do Z³otej
Ksiêgi oraz otrzymali nagrody ksi¹¿kowe. Oto oni: Wojciech Kuliberda
(lat 11), Maksymilian Pato³a (lat 12),
Julian Pato³a (lat 9), Adrianna Mele
(lat 16), Malwina Mele (lat 11), Joanna Szmelter (lat 11); w kategorii „doroœli” : Bronis³awa Franosik i Ma³gorzata Kuckiel. W tym miejscu nale¿y w sposób szczególny wyró¿niæ
aktywne czytelniczki, które przyjecha³y na uroczystoœæ jubileuszow¹
z Go³añczy Pomorskiej – od wielu lat
korzystaj¹ z ksiêgozbioru tamtejszej
filii bibliotecznej. Oto one: Teresa
Jastrzêbska, Maria Kubiak, Kry-

styna Adamowicz i Kazimiera Patra. Chcielibyœmy równie¿ wspomnieæ o czytelniczkach, które od
kilkudziesiêciu lat odwiedza³y
nasz¹ bibliotekê : Pani Joannie
Waliszce i Pani Urszuli Sychulec –
dziœ to my odwiedzamy je w ich domach w ramach akcji z „Ksi¹¿k¹ na
telefon”.
Dnia 28 maja 2004 r. Kapitu³a
ukonstytuowana przy Trzebiatowskim Oœrodku Kultury po raz pierwszy przyzna³a Statuetkê „B³êkitnej
Damy”, której wzorem jest patronka
naszego Pa³acu, „…pe³na cnót”
Maria z Czartoryskich Wirtemberska. Statuetkê przyznajemy osobistoœciom i instytucjom zaanga¿owanym w sposób wybitny w ¿ycie
kulturalne miasta Trzebiatowa.
Dok³adnie dziesiêæ lat póŸniej
mieliœmy przyjemnoœæ wrêczyæ Statuetkê kolejnym instytucjom, które
od lat bardzo aktywnie i owocnie
wspó³pracuj¹ z Trzebiatowskim
Oœrodkiem Kultury. S¹ to : Szko³a
Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie, Szko³a
Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie, Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu
Uœmiechu w Mrze¿ynie, Publiczne
Gimnazjum im. Ksi¹¿¹t Pomorza
Zachodniego w Trzebiatowie, Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta,
Centrum Kszta³cenia Zawodowego w Trzebiatowie. Statuetki „B³êkitnej Damy” odebrali dyrektorzy
wymienionych instytucji.
W drugiej czêœci spotkania jubileuszowego wyst¹pi³ zespó³ kameralny „Triada” z Koszalina w koncercie „Od klasyki do rozrywki”. JD
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Federalny Krzy¿ Zas³ugi
dla pani Kazimiery Galewskiej
(TRZEBIATÓW) Prezydent
Niemiec Joachim Gauck odznaczy³
Pani¹ Kazimierê Galewsk¹ - mieszkankê Trzebiatowa najwy¿szym odznaczeniem pañstwowym - Krzy¿em Zas³ugi na Wstêdze Orderu
Republiki Federalnej Niemiec, honoruj¹c w ten sposób jej bezinteresowne zaanga¿owanie na rzecz stosunków polsko–niemieckich.
Najwy¿sze odznaczenie pañstwowe Kazimierze Galewskiej wrêczy³a Annette Klein - Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec.
Na uroczystoœci, która odby³a siê 3
czerwca br. w Dworku nad Reg¹
obecny by³ miêdzy innymi Zdzis³aw
Matusewicz - burmistrz Trzebiatowa, Pastor Hans-Udo Vogler i Janina
Kochanowska - Honorowi Obywatele Trzebiatowa, a tak¿e przyjaciele,
znajomi i rodzina Pani Kazimiery
Galewskiej.
W swoim przemówieniu Konsul
Generalna Niemiec podkreœla³a
ogromny wk³ad Kazimiery Galewskiej we wspó³pracê polsko-niemieck¹.
- Prezydent Niemiec Joachim
Gauck odznaczy³ Pani¹ za zas³ugi
w budowanie pomostu pomiêdzy
naszymi narodami. Doceniamy
Pani zaanga¿owanie na rzecz polepszania wspó³pracy pomiêdzy
polskimi mieszkañcami Trzebiatowa i okolic, a by³ymi niemieckimi
mieszkañcami tego regionu. Niejednokrotnie poœwiêcaj¹c swój
prywatny czas pomaga³a Pani oby-

watelom Niemiec. Niech to odznaczenie bêdzie podziêkowaniem
i wyrazem szacunku od wszystkich
osób, które spotka³y Pani¹ na swojej drodze - powiedzia³a Annette
Klein, Konsul Generalna RFN.
Najserdeczniejsze ¿yczenia
z okazji odznaczenia Krzy¿em Zas³ugi z³o¿y³ tak¿e burmistrz Trzebiatowa.
- Cieszê siê i jestem dumny, ¿e

mieszkanka naszego miasta zosta³a odznaczona przez najwy¿sze w³adze Niemiec. Nasz samorz¹d jaki
i mieszkañcy gminy zawsze mog¹
liczyæ na Pani bezinteresown¹ pomoc i dobre serce dla ka¿dego powiedzia³ Zdzis³aw Matusewicz,
burmistrz Trzebiatowa.
Krzy¿ Zas³ugi na Wstêdze zosta³ ustanowiony 7 wrzeœnia 1951
przez pierwszego prezydenta Re-

publiki Federalnej Niemiec Theodora Heussa jako nagroda dla
obywateli niemieckich i cudzoziemców, którzy w czasie odbudowy Niemiec ze zniszczeñ wojennych lub w póŸniejszych latach
po³o¿yli wybitne zas³ugi w dziedzinach: politycznej, kulturalnej
lub spo³eczno-gospodarczej. Order Zas³ugi RFN otrzyma³o do tej
pory 63 Polaków.
(um)

Spotkanie z aktorami teatru ART-RE
(BROJCE) Teatrzykowe poranki z aktorami Teatrzyku ART. RE z
Krakowa to niesamowita przyjemnoœæ dla przedszkolaków i uczniów
klas I-III Szko³y Podstawowej w
Brojcach. 29 maja 2014 r. najm³odsi uczniowie obejrzeli spektakl pt.
„Pch³a Krêtaczka”.
To adaptacja sceniczna wiersza
Jana Brzechwy „Pch³a Szachrajka”.
Opowieœæ o bardzo eleganckiej ma³ej Pche³ce, która potrafi robiæ ró¿ne
psoty i g³upstwa. Próbuje przekonaæ
Kotka, ¿e jest bardzo groŸna i boj¹
siê jej wszystkie zwierz¹tka. S³oniowi obiecuje, ¿e zostanie jego ¿on¹,
jeœli ten spe³ni jej ¿yczenie. Œwince kelnerowi w cukierni, te¿ robi psikusa. Wreszcie sêdzia - Piesek, stara siê
poskromiæ ma³¹ Pche³kê - Oszustkê.
Czy Pieskowi uda siê przekonaæ

Pche³kê do zmiany postêpowania?
Czy Pche³ka weŸmie sobie do serca
polecenia sêdziego?Opowieœæ o
tym, ¿e warto pomagaæ i nie warto
oszukiwaæ.Barwny i interaktywny
spektakl z piêknymi strojami i scenografi¹ oryginaln¹ muzyk¹ zachwyci³
niejednego widza. Dzieci bawi³y siê
œwietnie, entuzjastycznie reagowa³y w kluczowych momentach przedstawienia, mia³y tak¿e okazjê uczestniczyæ w przedstawieniu, gdy¿ aktorzy wpletli elementy zabawy z dzieæmi. Edukacja teatralna pozwala rozwijaæ horyzonty, kszta³tuje wra¿liwoœæ na kulturê, sztukê i œwiat.
Spektakl nie zawiera agresji, przemocy, a uczy jak postêpowaæ. Mora³
zawsze uœwiadamia uczniom, ¿e warto godnie i uczciwie postêpowaæ.
Justyna Woœko-Kawka
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II Rodzinny Festyn z Radiem Plus Gryfice
- „Dziecko Plus Rodzice”
(GRYFICE)Rodzinatoznakwiary, wspólnoty, mi³oœci, a tak¿e s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi. ¯ycie rodzinne polega na wzajemnym obdarowywaniu siê dobroci¹ i mi³oœci¹,
dlatego has³em przewodnim II Festynu Rodzinnego z Radiem PLUS
Gryfice by³o „Dziecko PLUS Rodzice”.
Do II Festynu szykowaliœmy siê
ju¿ od marca bie¿¹cego roku. W
ch³odne wieczory, kiedy za oknem
by³o szaro i ponuro, my planowaliœmy ten cudowny dzieñ, dzieñ przepe³niony uœmiechami, radoœci¹ i
œwietn¹ zabaw¹ dla ka¿dego dziecka
(tego najm³odszego i tego najstarszego). Przygotowania zbli¿a³y siê
ku koñcowi, a my coraz bardziej cieszyliœmy siê, ¿e bêdziemy mogli
poczuæ siê znów jak dzieci, bo przecie¿ ka¿dy z nas jest dzieckiem - czasem mo¿e z siwymi w³osami, ale
dzieckiem. Najwa¿niejsi byli dla nas
najm³odsi, ale postanowiliœmy zrobiæ wszystko, aby ka¿dy trochê starszy te¿ móg³ przypomnieæ sobie
s³odkie chwile z dzieciêcych lat i
zabawiæ siê z najm³odszymi…
Tak jak w roku ubieg³ym wspó³organizatorami festynu byli: Radio
PLUS Gryfice, Parafia Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Gryficach i
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym
ko³o w Gryficach. Wielu naszych
przyjació³ po raz kolejny okaza³o
nam swoj¹ bezinteresown¹ pomoc
za któr¹ szczerze DZIÊKUJEMY.
Ten d³ugo wyczekiwany dzieñ 24 maja, w koñcu nadszed³. Ju¿ od
godz. 6.30 mo¿na by³o zobaczyæ na
placu parafii NSPJ, jak m³odzie¿ z
Duszpasterstwa z uœmiechem na
twarzy rozstawia³a namioty i stoliki… Festyn rozpoczê³y dzieci z Zespo³u Piosenki i Ruchu TARANTULE, po czym wszyscy zgromadzeni

mogli zatañczyæ zumbê z dzieæmi z
OREWu. M³odzie¿ z Prywatnej Szko³y Zawodowej wykonywa³a dzieciêce fryzury na zamówienie najm³odszych klientów. Pani Justyna Fedak
- Bia³kowska uczy³a ka¿dego bez
wzglêdu na wiek, jak malowaæ na
kamieniach, a Pani Asia i Pani ¯aneta z Biura Art projektowa³y z dzieæmi
laurki dla rodziców, z rodzicami zaœ
laurki dla dzieci. Wielkim zainteresowaniem cieszy³ siê nasz specjalny
goœæ, czyli klaun, który w kilka sekund potrafi z balonika zrobiæ zwierzaka. Dmuchany zamek i zje¿d¿alnia
to naprawdê by³ strza³ w dziesi¹tkê,
szkoda tylko ¿e wejœæ mogli tylko
najm³odsi goœcie. Ka¿dy móg³ wzi¹æ
udzia³ w zawodach strzeleckich zorganizowanych przez Klub Sportowy
„Baszta” przy LOK w Gryficach.
Strzelanie z wiatrówki - to by³a chyba najwiêksza atrakcja tego festynu.
Ka¿dy uczestnik móg³ chocia¿ przez
chwilê móg³ usi¹œæ za kierownicê
wozu stra¿ackiego i policyjnego, a
tak¿e zobaczyæ, jak wygl¹da karetka
pogotowia od œrodka. Myœlê, ¿e w
ten sposób mogliœmy spe³niæ marzenia niejednego ch³opca…
Familiada - s³ynny teleturniej telewizyjny - odby³ siê na "¿ywo"
podczas II Rodzinego Festynu z
Radiem PLUS Gryfice. Do teleturnieju zg³osi³y siê dwie rodziny: Sztrazburgerowie i Orewiacy. Zabawa
by³a niesamowita, a si³y wyrównane… i ju¿ zg³aszaj¹ siê kolejne rodziny do kolejnej gryfickiej familiady,
która ju¿ niebawem…
Po zabawnej Familidzie dzieci ze
Scholi parafialnej parafii WNMP w
Gryficach przygotowa³y dla naszych goœci 30 minutowy koncert,
który pokaza³, ¿e ka¿dy mo¿e œpiewaæ na chwa³ê Pana.
Zajadaliœmy siê kie³baskami i
kaszank¹ z grilla, a tak¿e przepysz-

nym chlebem ze smalcem i ogórkiem
ma³osolnym. Ciasto i cukrowa wata
by³a nasz¹ propozycj¹ dla ka¿dego
³asucha i tego ma³ego i tego du¿ego.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a
siê gra fantowa, któr¹ uda³o nam siê
zorganizowaæ dziêki ludziom o wielkim sercu. Ka¿dy los wygrywa³, a
niektórzy ze szczêœliwców wygrali
nawet rower i zmywarkê do naczyñ.
Przy stanowisku Radia PLUS w
tym roku mo¿na by³o poczuæ siê
przez chwilkê prawdziwym did¿ejem
i upamiêtniæ tê chwilê na fotografii,
a tak¿e staæ siê posiadaczem limitowanej koszulki prawdziwego radiowca.
Podsumowuj¹c mogê stwierdziæ,
¿e ka¿dy z nas móg³ w tym dniu znaleŸæ coœ dla siebie, bo jak pisa³ Laurent Gournelle: „¯ycie to plac zabaw”, my tak¿e mogliœmy siê bawiæ.
Do zobaczenia ju¿ za rok…
Magdalena Halak

„Wiêcej szczêœcia jest w dawaniu, ani¿eli w braniu” (Dz 20, 35)
Szczególne podziêkowania sk³adamy:
- BANKOWI SPÓ£DZIELCZEMU
w GRYFICACH
- PREZESOWI PKS GRYFICE, PANU
ZYGMUNTOWI DZIEWGUCIOWI
- PANU JÓZEFOWI MNICH
- ZWI¥ZKOWI DRU¯YN ZHP
„REGA”
- NADLEŒNICTWU GRYFICE
- KLUBOWI STRZELECKIEMU
„BASZTA” w GRYFICACH
- GMINIE BROJCE
- PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ W GRYFICACH
- POWIATOWEJ KOMENDZIE POLICJI W GRYFICACH
- PIZZERII „GALERIA”
- KINU „KAPITOL”
- „SANDRZE SPA” w POGORZELICY
- ZAK£ADOWI KOSMETYCZNEMU „STYL” DOROTY DALAK
- PIEKARNI CUKIERNI BUGOWSCY, PANU JAROS£AWOWI BUGOWSKIEMU
- HURTOWNI MIÊSA I WÊDLIN
POLANOWSCY, PANU JACKOWI
POLANOWSKIEMU
- PANI JOANNIE GODZISZEWSKIEJ
- PAÑSTWU KA£KUN
- FIRMIE „LIDEX”
- PANU PREZESOWI INTERMARCHE
- PRZYCHODNI „WYSOCZAÑSCY”
- GRYFICKIEMU KLUBOWI MOTOCYKLOWEMU „GRYF”
- WYDAWNICTWU WAM Z KRAKOWA
- PRYWATNEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
- MAG-DECORE MAGDALENY
KALINOWSKIEJ
- BIURZE ART
- PANI JUSTYNIE FEDAK-BIA£KOWSKIEJ
- PANI KRYSTYNIE GRÓDECKIEJ
- PANI MARZENIE SIDOROWICZ
- M£ODZIE¯Y Z DUSZPASTERSTWA M£ODZIE¯OWEGO
DZIÊKUJEMY!!!
Magdalena Halak i ks. Tomasz Worobec
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Nie ma jak w „Jedynce”, czyli œwi¹teczny
i kolorowy Dzieñ Dziecka w naszej szkole…
Jak siê bawiæ, to na ca³ego, jak
siê cieszyæ - to razem! Dlatego w
pi¹tek 30 maja 2014 z okazji Dnia
Dziecka w Gimnazjum nr 1 w Gryficach odby³ siê kolejny barwny i
niezapomniany festyn „Doroœlidzieciom”, który staje siê nasz¹
tradycj¹.
Impreza zosta³a zorganizowana
przez nauczycieli, rodziców uczniów
naszego Gimnazjum, administracjê i
obs³ugê szko³y. Swojego wsparcia
udzielili nam równie¿ liczni sponsorzy. Na festyn zaproszeni zostali te¿
uczniowie klas szóstych okolicznych szkó³ podstawowych wraz z
nauczycielami.
Ju¿ z daleka przyci¹ga³y zapachem i piêknym wygl¹dem stoiska z
domowej roboty wypiekami, uczniowie mogli skosztowaæ kie³basek z
grilla, napiæ siê smacznych napojów.
Przygotowaliœmy równie¿ pawilony
dla chc¹cych siê sprawdziæ intelektualnie.
Uczniowie
uk³adali
ogromn¹, tekturow¹ kostkê „Rubika”, œcigali siê w uzupe³nianiu „Sudoku” oraz bawili siê w literack¹ zgaduj-zgadulê. Dziêki hojnej spo³ecznoœci szkolnej i sponsorom zorganizowaliœmy tak¿e loteriê fantow¹, w
której ka¿dy uczestnik móg³ wylosowaæ drobiazg z okazji Dnia Dziecka,
a przy okazji zabawiæ siê, wykonuj¹c
œmieszne zadania.
M³odzie¿ korzysta³a z licznych
atrakcji, miêdzy innymi uczniowie
bawili siê przy rytmach swojej ulubionej muzyki, uczyli siê tañca belgijka, mieli okazjê obejrzeæ pokazy
ratownicze przygotowane przez Liceum Stra¿ackie „Tom” w Gryficach,
mogli zobaczyæ pokazy sprzêtu oraz
tresurê psa policyjnego, a ratownicy
Centrum Medycyny Rodzinnej
szkolili naszych uczniów, jak udzie-

laæ pierwszej pomocy. A to jeszcze
nie wszystko - nie zabrak³o te¿ ciekawych zabaw dla mi³oœników sportumo¿na by³o poskakaæ przez wielk¹
skakankê i pograæ w koszykówkê.
Ponadto odwiedzili nas absolwenci naszej szko³y, którzy na co
dzieñ graj¹ w orkiestrze, i dali nam
minikoncert. Nasze uczennice pokaza³y równie¿ swój uk³ad taneczny, co
spotka³o siê z wielkim aplauzem, a
najbardziej utalentowane wokalistki
naszego Gimnazjum mia³y okazjê
zabawiaæ goœci, œpiewaj¹c piosenki
s³ynnych wykonawców.
Festyn cieszy³ siê ogromnym
powodzeniem ku zadowoleniu nauczycieli i uczniów naszego Gimnazjum. Wszyscy bawiliœmy siê doskonale w sympatycznej atmosferze, a humory dopisywa³y; równie¿
s³oneczna pogoda sprzyja³a wspólnej zabawie i radoœci. Pragniemy
gor¹co podziêkowaæ wszystkim,
którzy przyczynili siê do naszego
sukcesu, a przede wszystkim Spon-

sorom i Rodzicom.
Dziêkujemy wszystkim zaproszonym goœciom za uœwietnienie
naszej imprezy i wspóln¹ zabawê.

Dziêkujemy Stra¿akom Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach oraz
Dyrektor Szko³y „TOM”, Hannie Olszañskiej, Panu Tomaszowi Piêtal Naczelnikowi Wydzia³u Prewencji i
Ruchu Drogowego oraz Panu Tomaszowi Siniarskiemu - przewodnikowi
policyjnego psa Falo, Panu Dariuszowi Sobczyk - p.o. Komendanta
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach i Panu Waldemarowi Golisz NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej Gryfice.
Szczególne podziêkowania kierujemy w stronê sponsorów, bez których zorganizowanie festynu by³oby o wiele trudniejsze.
Anna Wydmuch, Sylwia
Oszczyk, Gimnazjum nr 1

Podziêkowania.
1. Nauczyciele, obs³uga Gimnazjum
Nr 1 oraz Rodzice uczniów naszego
gimnazjum.
2. Pani Gra¿yna Wyborska - hurtownia FOLHEM PPHU Gryfice.
3. Pan Tomasz Kaszlej - Przewodnicz¹cy Rady Rodziców Gimnazjum Nr
1 w Gryficach.
4. Pani Teresa Dobies - PIEKARNIA-CUKIERNIA T.DOBIES Stuchowo.
5. Pan Zbigniew Proœniewski AUTO-COLOR FUH Gryfice.
6. Pan J.Bugowski, I.Bugowska PIEKARNIA-CUKIERNIA
BUGOWSCY Gryfice.
7. Pan Adamowicz, D¹browski, Siemaszko - MRÓWKA PHU BUDEX
Gryfice.
8. Pan Henryk Jaœlan, Bogus³aw Popielski - JAPOGAR SH Gryfice.
9. Pan Krzysztof Bajkowski - MOTOCENTRUM Gryfice.
10. Pan Waldemar Gardzielewski PH GAWA HURTOWNIA SPO¯YWCZA Gryfice.
11. Pan Bogdan Jarosz - PPHU BOJAR Gryfice.
12. Pan Zygmunt Dziewguæ- PKS
Gryfice.
13. Pan Marcin Sobkowiak i Tomasz
Sobkowiak - PHU WERTER- SKLEP
ABC Gryfice.
14. Pani Beata Smoleñska- dyrektor
PUP w Gryficach.
15. Pani ¯aneta Bartczak, pan
Krzysztof Pilch - "Talent Promocja
Postêp" Gryfice.
16. ZAK£AD MIÊSNY GÓRZYCA .
17. MADAR Dariusz Watral Szczecin.
18. Pan Krzysztof Grabowiecki - FHU
GRABOWIECKI Gryfice.
19. Pani Marzena Pelc - dyrektor
Domu Pomocy Spo³ecznej w Gryficach.
20. Pan £ukasz Czyrny.
21. Pan Piotr Mantaj.
22. Pan Andrzej Gasperowicz.
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Klub Rowerowy GRYFLAND Gryfice

Sezon rowerowy 2014 roku rozpoczêty
Po intensywnie przepracowanej
zimie, której praktycznie nie by³o,
Klub Rowerowy Gryfland z du¿ym
przytupem rozpocz¹³ sezon.
Na pocz¹tku pozyskaliœmy nowych klubowiczów i w chwili obecnej stan osobowy Klubu przedstawia siê nastêpuj¹co: Urszula Zadworna, Jadwiga Stalewska, Katarzyna Kretkiewicz , Marek Zadworny, Dariusz Stalewski, Ryszard
Dzwonnik, Mariusz Janowski , Piotr
Siupka, Roman Krupa, Miros³aw
Bednarski, Jan Doroszkiewicz i Zbigniew Dudas. W planach Klubu na
2014 rok s¹ przede wszystkim starty
w Pucharze Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, uczestnictwo w najwiêkszej imprezie rowerowej w województwie - Maratonie
MTB dooko³a jeziora Miedwie. Planujemy te¿ start w Maratonie MTB
wokó³ jeziora w Nowogardzie i jeœli
nie bêdzie to kolidowa³o ze startami
w Pucharze Polski, chcielibyœmy
uczestniczyæ te¿ w innych imprezach rowerowych promuj¹cych
zdrowy aktywny wypoczynek, jakim
jest jazda na rowerze.
Jednak najwa¿niejszym przedsiêwziêciem tego roku jest organizacja i uczestnictwo w V Maratonie
Rowerowym Dooko³a Polski. Startujemy - Marek Zadworny i Jan Doroszkiewicz - 11 lipca i mamy do przejechania ponad 4600 km. W wiêkszoœci kilometry pokrywaj¹ siê z poprzednimi przejazdami, jednak dodatkowo w planach mamy do przejechania ok. 100 górskich podjazdów,
które s¹ skatalogowane w Polskich
Rowerowych Podjazdach.
Klub organizuje równie¿ dwie
imprezy rowerowe zaliczane do Cy-

klu Pucharu Polski. 21 czerwca w
Niechorzu wspólnie z Gmin¹ Rewal
organizujemy Supermaraton Rewal
Bike System, natomiast 20 wrzeœnia
wraz z Gmin¹ Gryfice organizujemy
Supermaraton Gryfland, który jest
równie¿ imprez¹ koñcz¹c¹ Cykl Pucharu Polski. Gryfice s¹ równie¿
miejscem zakoñczenia Pucharu Polski wraz z dekoracj¹ zwyciêzców.
Tu¿ przed startem w pierwszej
imprezie Pucharu Polski w Trzebnicy do klubu dotar³y nowe stroje, w
których Klub bêdzie promowa³ Gryfice. G³ównymi sponsorami zakupu
strojów byli Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³ oraz Fitnessfera, która ma du¿y wk³ad w nasze przygotowania do sezonu, a my w podziêkowaniu reklamujemy i promujemy Fitnessferê. Nie mo¿emy te¿ nie wspomnieæ jeszcze o jednej osobie w naszym mieœcie, która rozumie nas rowerzystów i jak do tej pory nigdy nie
odmówi³a nam pomocy - to przyjaciel rowerzystów i naszego Klubu zastêpca Burmistrza Gryfic Waldemar Wawrzyniak. Oby wiêcej takich
samorz¹dowców w Gryficach.
„¯¹d³o Szerszenia”
W dniu 26 maja w Trzebnicy odby³a siê pierwsza z imprez cyklu Pucharu
Polski „¯¹d³o Szerszenia”, w której
wszyscy wystartowali na najd³u¿szym dystansie 150 km: Urszula Zadworna, Marek Zadworny, Roman
Krupa, Jan Doroszkiewicz, Dariusz
Stalewski i Piotr Siupka, który osiagn¹³
du¿y sukces staj¹c na III stopniu podium, a Zbigniew Dudas zaj¹³ pierwsze
miejsce w swojej kategorii.
Marek Dittman w Gryficach
3 maja goœciliœmy w Gryficach
wielkiego rowerzystê, który rok
wczeœniej rozpocz¹³ samotn¹ pod-

ró¿ rowerem dooko³a œwiata i w³aœnie koñczy³ ca³y przejazd, ponad 40
tys. km. Z Markiem Dittmanem z
Torunia spotkaliœmy sie na placu
Zwyciêstwa i w klubowej eskorcie
odprowadziliœmy go do Ko³obrzegu, sk¹d ju¿ sam pojecha³ w kierunku
swojego domu.
Supermaraton
W Œwinoujœciu odby³ siê 10 maja
Supermaraton Rowerowy im. Olka
Czapnika. W bardzo mokrych wietrznych i zimnych zawodach wystartowali na dystansie Mega 110 km Ryszard Dzwonnik i Urszula Zadworna, która zajê³a I miejsce w swojej kategorii. Natomiast z dystansem ULTRA 330 km zmierzy³a sie pozosta³a
szóstka klubowiczów, odnosz¹c
ogromny sukces.
Zbigniew Dudas - I miejsce M4
rowery inne.
Marek Zadworny - I miejsce M5
rowery inne.
Dariusz Stalewski - II miejsce M4
rowery inne.
Piotr Siupka - II miejsce M5 rowery inne.

Kolejne medale Mokasyna
Udany wystêp w Mistrzostwach Województwa Juniorów i Juniorów M³odszych zanotowali
zawodnicy p³otowskiego „Mokasyna”. W zawodach, w których udzia³ wziê³o ponad 600 osób wywalczyli oni 3 medale.
W³aœciwszym okreœleniem by³oby jednak
wywalczy³y gdy¿ dokona³y tego dwie panie, niezawodne El¿bieta Bielska i Klaudia Lewandowska. Elka zdoby³a dwa srebrne kr¹¿ki. Pierwszy w
pchniêciu kul¹ (okraszony nowym rekordem
¿yciowym daj¹cym III klasê sportow¹ - 11,00) a
drugi w rzucie oszczepem (29,51). Klaudia do swej
bogatej kolekcji do³¹czy³a natomiast br¹zowy
medal wywalczony w biegu na 100 metrów
(13.09). Jest to jednoczeœnie pierwszy zdobyty w
kategorii juniorek.
NieŸle w biegu na 800 m zaprezentowa³ siê
tak¿e Konrad Dziedzic, który ustanowi³ now¹
„¿yciówkê” - 2.06,99. (MAC) foto: www.bissa.pl

Roman Krupa - III miejsce M6 rowery szosowe.
Jan Doroszkiewicz - III miejsce
M5 rowery inne.
Spinning Fitnessfera
17 maja treningowo i relaksacyjnie Urszula i Marek Zadworni oraz
Jadwiga i Dariusz Stalewscy uczestniczyli w III Maratonie Spinning Fitnessfera. Super pomys³ i super zabawa na gryfickich b³oniach.
Pêtla Sto³owogórska
24 maja piêcioro klubowiczów
uda³o siê w Kotlinê K³odzk¹ do Radkowa na górski maraton Pêtlê Sto³owogórsk¹. Urszula Zadworna przejecha³a dystans Mini 65 km i zaje³a II
miejsce w swojej kategorii. Z dystansem mega 130km zmierzyli siê:
Dariusz Stalewski - I m. MIV inne
Marek Zadworny - II m. MV inne
Jan Doroszkiewicz III - miejsce
MV inne.
Dystans najwiêkszych górskich
twardzieli GIGA 200 km przejecha³
Zbigniew Dudas i zaj¹³ I miejsce w
swojej kategorii.
MAZ
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Dziewi¹ty turniej szachowy z cyklu Grand Prix
Wybrze¿a

Kuba na podium

Junior UKS Szach Gryfice - Jakub Kubiak - wygrywaj¹c w ostatniej rundzie z jednym z faworytów Bartoszem Pu³k¹ - wywalczy³ trzecie miejsce w 9. turnieju z cyklu
Grand Prix Wybrze¿a 2014 - „Z³otym Byczku”.
W pogodn¹ niedzielê 25 maja,
gimnazjum w Œwierznie goœci³o 47.
szachistów. Goœci³o - to dobre okreœlenie, bo jak co roku, by³ chleb ze
smalcem i œwie¿o kiszonymi ogórkami, ciasto z rabarbarem, zupa gulaszowa i bigos. Zorganizowano te¿
konkursy sprawnoœciowe, w których uczestniczyli i doroœli i dzieci.
By³o super (zreszt¹, jak zwykle)!
Zawody wygra³ Adam Czuchnicki z Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie.
Tryumfator wyprzedzi³ Bartosza
Pu³kê ze szczeciñskiego Gryfa i juniora UKS Szach Gryfice - Jakuba
Kubiaka.
W Œwierznie grali te¿ najm³odsi
gryficcy juniorzy, dla których by³ to
pierwszy „doros³y” turniej szachowy w ¿yciu. Wyniki ich gry nie by³y

wprawdzie wybitne, ale przecie¿ od
czegoœ trzeba zacz¹æ!
Wyniki: 1. Adam Czuchnicki (Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie) 2. Bartosz Pu³ka (Gryf Szczecin) 3. Jakub
Kubiak (UKS Szach Gryfice) 4. Tadeusz Twarogiel (Wolin) 5. Kacper
Karwowski (Solny Grzybowo) 6. Jan
Tymrakiewicz (Œwinoujœcie) 15. Jerzy Wasylów (Trzebiatów) 24. Wiktor KuŸmiñski (Dre¿ewo) 26. Micha³
Nowy (Gryfice) 28. Jaros³aw Strêk
(Dre¿ewo) 31. Bart³omiej Hryniewski
(UKS Szach Gryfice) 37.Oskar Roczyñski (UKS Szach Gryfice) 39.
Sylwester Procek (Karnice) 40. Justyna Pietrzyk (Karnice) 41. Kamil
Dr¹¿yk (Karnice) 45. Kamil £abêdzki
(UKS Szach Gryfice) 47. Aleksander
Mikulin (Biblioteka Gryfice).
Po dziewiêciu turniejach, w
³¹cznej klasyfikacji GP Wybrze¿a
prowadzi Kacper Karwowski, który
„o w³os” wyprzedza Jakuba Kubiaka. Ex aequo 3. miejsce zajmuj¹ Jerzy
Kot i Piotr Styliñski.
Kazimierz £aszewski

Jeœli chcesz siê pozbyæ niepotrzebnych ubrañ lub za grosze
uzupe³niæ swoj¹ garderobê przyjdŸ na Ciuchowisko

WYMIANA UBRAÑ
I DODATKÓW
Zasady udzia³u:
1. Je¿eli nic siê nie spodoba, nie
zabieramy swoich ubrañ z powrotem
ze sob¹ - zostan¹ oddane potrzebuj¹cym.
2. P³acimy 5 z³ za wstêp niezale¿nie od tego, czy przynosimy ubrania, czy te¿ nie.
3. Przyniesione ubrania wyk³adamy w wyznaczonych miejscach.
4. Nie zaczynamy wymiany przed
godzin¹ rozpoczêcia wydarzenia.
5. Mo¿emy wzi¹æ tyle rzeczy ile
nam siê spodoba, ale nie zapominajmy o innych uczestnikach Ciuchowiska.

6. Je¿eli nic siê nie spodoba, nie
zabieramy swoich ubrañ z powrotem
ze sob¹ - zostan¹ oddane potrzebuj¹cym.
7. Nie sprzedajemy ubrañ.
8. Nie wymieniamy 1 za 1.
14.06.2014 r. (sobota)
Szko³a Podstawowa nr 3 w Gryficach (ma³a sala gimnastyczna)
godz. 10.00-11.00 (wyk³adanie
ubrañ)
godz. 11.00-14.00 (wymiana
ubrañ)
Wstêp 5 z³ (dzieci do lat 3
wchodz¹ z opiekunami za darmo).
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Mistrzostwa Powiatu
w biegach rozstawnych

(P£OTY) Na stadionie miejskim
w P³otach odby³y siê Mistrzostwa
Powiatu Gryfickiego w biegach rozstawnych - 4 x 100 i tzw. sztafecie
szwedzkiej, w której zawodnicy maj¹
do pokonania odpowiednio 100,
200, 300 i 400 metrów. Organizatorami zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Gmina P³oty i
MLUKS „MOKASYN”.
Klasyfikacja poszczególnych
biegów.
Szko³y Podstawowe
4 x 100 m dziewczêta
1 ZSS Rewal
2 SP 2 P³oty
3 SP 4 Gryfice
4 x 100 m ch³opcy:
1 ZSS Rewal
2 SP 2 P³oty
3 SP 4 Gryfice
szwedzka dziewczêta:
1 SP 2 P³oty I
2 SP
Rewal
3 SP 4 Gryfice
4 SP 2 P³oty II
szwedzka ch³opcy:
1 SP 4 Gryfice

2 SP 2
3 SP

P³oty
Rewal

Gimnazja
4 x 100 m dziewczêta:
1 Gim. Rewal I
2 Gim. 2 Gryfice
3 Gim. P³oty
4 Gim. Rewal II
4 x 100 m ch³opcy:
1 Gim. 2 Gryfice
2 ZSS Rewal I
3 Gim. P³oty
szwedzka dziewczêta:
1 Gim. P³oty
2 Gim. 2 Gryfice I
3 Gim. 2 Gryfice II
4 Gim. Rewal II
5 Gim. Rewal I
szwedzka ch³opcy:
1 Gim. 2 Gryfice
2 Gim. P³oty
3 Gim. 2 Gryfice II
4 Gim. Rewal I
Szko³y Ponadgimnazjalne
4 x 100 m dziewczêta:
1 ZSP P³oty
(MAC)
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Miting Majowy - P³oty 2014
Podobnie jak w latach poprzednich, P³oty s¹ powiatow¹ stolic¹ lekkiej atletyki. Najpierw odby³
siê tu Cross Mokasyna, w ramach którego rozegrano mistrzostwa powiatu w biegach prze³ajowych,
nastêpnie rywalizowano o tytu³y najlepszych w
biegach rozstawnych, a ostatnio w ramach Mitingu Majowego przeprowadzono Mistrzostwa Powiatu Gryfickiego w „czwórboju” lekkoatletycznym szkó³ podstawowych i powiatow¹ gimnazjadê
w indywidualnej lekkiej atletyce.
W zawodach, których organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Gmina P³oty, Gimnazjum w P³otach, Zachodniopomorskie Zrzeszenie
LZS w Szczecinie, Szko³a Podstawowa nr 2 w P³otach
i MLUKS „MOKASYN” P³oty, wziê³o udzia³ ponad
200 uczniów.
Miting otworzy³ burmistrz gminy Marian Maliñski i prezes „Mokasyna” Szymon Kecler, a goœæmi imprezy byli prezesi Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS w Szczecinie - panowie Ryszard Litwiñczuk
i Tomasz Paciejewski. Wysoki poziom organizacyjny
zapewni³a sprawna ekipa sêdziowsko-techniczna w
sk³ad której weszli: Pawe³ Przybys³awski, Mateusz
Czarnas, £ukasz Przybysz, £ukasz £asowski, Szymon Klimko, £ukasz Uldynowicz, Wies³aw Gromek,
Dorota Kecler, Szymon Kecler, Andrzej Kubalica,
Mariusz D¹browski, Kamila Stosio, Borowik Roksana, Alicja Hamadyk i Joanna Weso³ek.
Mistrzyniami w czwórboju zosta³y uczennice
Szko³y Podstawowej nr 2 w P³otach (opiekun Dorota
Kecler), a wœród ch³opców uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 w Gryficach (opiekun Szymon Kecler). Te
dwie ekipy bêd¹ reprezentowa³y nasz powiat na zawodach wojewódzkich.
(MAC)
Najlepsze ekipy w klasyfikacji dru¿ynowej
KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA dz.
1. SP 2 P³oty
P³oty
1114
2. SP 3 Gryfice
Gryfice
917
3. SP Rewal
Rewal
870
4. SP 2 P³oty II
P³oty
408
KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA ch³.
1. SP 4 Gryfice
Gryfice
970
2. SP 3 Gryfice
Gryfice
852
3. SP 2 P³oty
P³oty
645
4. SP Rewal
Rewal
467
5. SP Wicimice
P³oty
403
6. SP Wyszobór
P³oty
382
Najlepsze
indywidualnie:
1. Bielska Edyta
(SP 2 P³oty) - 363 pkt.
2. Brzózka Alicja
(SP 3 Gryfice) - 233 pkt.
3. Szpakowska Weronika (SP Rewal) - 224 pkt.
Najlepsi
indywidualnie:
1. Jankowski Dawid
(SP 4 Gryfice) - 258 pkt.
2. Szuszka Mateusz
(SP 3 Gryfice) - 204 pkt.
3. Kubiak Jakub
(SP 4 Gryfice) - 197 pkt.
W poszczególnych
dziewczêta:
60 m
1 Bielska Edyta
2 W³odarczyk Julia
3 Bujarowicz Joanna
w dal
1 Bielska Edyta
2 Brzózka Alicja
3 W³odarczyk Julia

konkurencjach

zwyciê¿ali:

2001
2001
2003

SP 2 P³oty
SP 2 P³oty
SP 2 P³oty

8,40
8,84
8,97

2001
2001
2001

SP 2 P³oty
SP 3 Gryfice
SP 2 P³oty

4.94
4.06
4.00

pi³eczka palantowa
1 Borowik Nikola
2001 SP 2 P³oty
2 Szpakowska Weronika 2001 SP Rewal
3 Nies³uchowska Karolina 2001 SP 3 Gryfice
600 m
1 Bielska Edyta

2001

43.0
34,0
33.0

SP 2 P³oty 1.55,54

2 Bujarowicz Joanna
3 Aghajanyan Laura

2003
2001

SP 2 P³oty 2.04,63
SP 3 Gryfice 2.05,29

ch³opcy:
60 m
1 Jankowski Dawid
2 Szuszka Mateusz
3 Kuta Adam

2001
2001
2001

SP 4 Gryfice
SP 3 Gryfice
SP 3 Gryfice

8,31
8,62
8,75

w dal
1 Jankowski Dawid
2 Szuszka Mateusz
3 Kuta Adam

2001
2001
2001

SP 4 Gryfice
SP 3 Gryfice
SP 3 Gryfice

5.02
4.30
4.14

pi³eczka palantowa
1 Szczepkowski Gracjan2001
2 Bugaj Artur
2001
3 Wo³och Jakub
2001

SP 4 Gryfice
SP 2 P³oty
SP 3 Gryfice

56,0
52.0
47,0

1000 m
1 Kubiak Jakub
2 Jankowski Dawid
3 Wa³êga Krystian

SP 4 Gryfice 3.25,81
SP 4 Gryfice 3.26,32
SP 4 Gryfice 3.26,56

2001
2001
2002

W powiatowej gimnazjadzie najlepsi byli
dziewczêta:
100 m
l Kwiatkowska Maja
1 9 9 8 Gim. P³oty
14,21
2 Starzyñska Ma³gorzata 2000 Gim. 2 Gryfice 14,51
3 Matysiak Olimpia
?
Gim. Rewal
14,74
300 m
l Kwiatkowska Maja
2 Tworek Ola
3 Kowalska Sylwia

1998
1998
1998

Gim. P³oty
Gim. Rewal
Gim. P³oty

47,84
49,63
49,79

600 m
l Cyrulik Marta 1998 Gim. Pobierowo 2.00,00
2 Æwiertnia Adrianna Gim. Pobierowo 2.02,14
3 Zaj¹c Anna
1999 Gim. 2 Gryfice 2.02,73
1000 m
l Kowalska Sylwia

1998

skok w dal
l Fr¹ckowiak Laura
1999
2 Rysak Aleksandra
1999
3 Chukwu Julia
1998
Ogó³em ukoñczy³o: 12 osób

Gim. P³oty

3.45,00

Gim. 2 Gryfice 4.33
Gim. 2 Gryfice 4.13
Gim. Pobierowo 4.13

kula 3 kg
l Lisowska Natalia 1998 Gim. 2 Gryfice
2 Bucoñ Natalia
1998 Gim. Rewal
3 Czapliñska Paulina 1998 Gim. Rewal

8.32
7.13
6.80

oszczep
l Œwi¹tek Iza
1998Gim. Rewal
2 Domaszewska Weronika 1999 Gim. P³oty

20,01
19,70

3 Pêdzik Marta
1998Gim.
ch³opcy:
100 m
l Jachimowicz Kornel 1 9 9 8 Gim.
2 Dziedzic Konrad
1 9 9 8 Gim.
3 Wiaderski Dawid
1 9 9 8 Gim.
300 m
l Grabowiecki Marcin
2 Rudnik Oskar
3 Wiaderski Dawid

1998
1998
1998

P³oty

17,99

P³oty
12,16
P³oty
12,37
Pobierowo 12,48

Gim. 2 Gryfice 40,06
Gim. Pobierowo 41,28
Gim. Pobierowo 41,35

1000 m
l Szymañski Norbert 2000 Gim. 2 Gryfice 3.00,15
2 Krata Mateusz
1998 Gim. P³oty
3.00,81
3 Jurkiewicz Radek
1998 Gim. Rewal
3.16,11
2000 m
l Dziedzic Konrad
1998Gim. P³oty
6.47,01
2 Andrzejewski Krzysztof 1998Gim. 2 Gryfice 6.59,86
3 Wieczorek Zygmunt
2000 Gim. 3 Gryfice 7.16,03
skok w dal
l Kucharski Szymon
1998
2 Wiaderski Dawid
1998
3 Jachimowicz Kornel 1 9 9 8

Gim. Pobierowo 5.27
Gim. Pobierowo 5.14
Gim. P³oty
5.12

kula - 5 kg
l Michalski Hubert
2 Sebastian Liwacz
3 Skupieñ Jakub

1998
1998
1998

Gim. Pobierowo 10.00
Gim. Trzebiatów 9.96
Gim. Rewal
9.90

oszczep
l Sznitowski Dominik 1 9 9 8
2 Michalski Hubert
1998
3 Malecki Mateusz
1998

Gim. 2 Gryfice 33.02
Gim. Pobierowo 31,80
Gim. 2 Gryfice 28,30
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Diegowcy przegrywaj¹ Turniej pi³karski
w finale
na orliku

Na czwarty turniej sezonu
2013/14 nasze „Orliki 2003” pojecha³y na turniej do Kamienia Pomorskiego, aby rozegraæ mecze
pi³ki no¿nej w kategorii „Orlik
starszy”.
Zawodnicy Szkó³ki Pi³karskiej
„DIEGO” do Kamienia Pomorskiego
udali siê pe³ni optymizmu i chêci
zwyciêstwa i trzeba stwierdziæ, ¿e w
pierwszych trzech meczach byli rewelacj¹ turnieju, pokonuj¹c dru¿yny
w imponuj¹cym stylu.
Pierwszy mecz zagraliœmy z gospodarzami Gryfem Kamieñ Pomorski pokonuj¹c go 3:0 po bramkach
Jakuba W¹sika , Oskara Michalonka
i Mieszka Podsiad³owskiego.
W drugim meczu po ciê¿kim boju
pokonaliœmy Poloniê P³oty 3:1 po 2
golach Jakuba W¹sika i Damiana
Jaœnikowskiego. W trzecim meczu
rozgromiliœmy Regê Trzebiatow 7:0,

po 3 bramkach Mieszka Podsiad³owskiego, Damiana Jaœnikowskiego,
Krzysztofa Hojczyka, Oskara Michalonka i Kamila Wojciechowskiego. Ostatni mecz zagraliœmy z Wybrze¿em Rewalskim Rewal przegrywaj¹c go wysoko 4:1, zajmuj¹c ostatecznie II miejsce. Wszystkie dru¿yny zosta³y poczêstowane przez gospodarza kie³baskami z grilla, napojami i batonami za co serdecznie dziêkujemy.
Ostatni Turniej w kategorii Orlik
2003 odbêdzie siê P³otach.
WYNIKI
SP „Diego” - Gryf Kamieñ Pomorski 3:0 (1:0)
Polonia P³oty - SP„Diego” 1:3
(1:2)
SP „Diego” - Rega Trzebiatów
7:0 (3:0)
SP „Diego” - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 1:4 (0:2).
KAPI

W pi¹tek 23 maja tradycyjnie
rozegrano OtwartyAmatorski Turniej Pi³ki No¿nej dla wszystkich
chêtnych pragn¹cych spêdziæ popo³udnie na sportowo.
Do rywalizacji mimo gor¹ca na
dworze zg³osi³y siê nastêpuj¹ce dru¿yny: Fc Kiri, Gierki, Zieloni i Go³¹bki. Organizatorem rywalizacji by³o
Gimnazjum nr 2, a turniej przeprowadzi³ Wies³aw Pietrzak, który przedstawi³ dru¿ynom regu³y i zasady turnieju (mecze rozgrywano ka¿dy z
ka¿dym 2x10 minut).
W tym dniu do rywalizacji stanê³o ma³o dru¿yn, poniewa¿ by³o bardzo gor¹co. Najlepiej zaprezentowali siê zawodnicy z dru¿yny Gierki,
którzy pokonali wszystkie dru¿yny

za co otrzymali puchar od sêdziego
i organizatora Wies³awa Pietrzaka.
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna Zielonych pokonuj¹c w bezpoœrednim
pojedynku Go³¹bki 3:2.Ostatnie
miejsce przypad³o Fc Kiri, którzy nie
mieli dobrej passy i przegrywali
mecz za meczem. Turniej zosta³ przeprowadzony w przyjaznej atmosferze, bez kontuzji.
Wyniki
Fc Kirii - Gierki 0:4
Zielini - Go³¹bki 2:3
Fc Kirii - Go³¹bki 1:2
Gierki - Zielini 3:3
Fc Kiri - Zielini 1:2
Gierki - Go³¹bki 5:0
Karolina Pietrzak

Sportowe sukcesy uczniów z Waniorowa
W Pyrzycach, na stadionie
OSiR im. Leszka S³oninki w Pyrzycach, przy piêknej pogodzie, odby³y
siê 20 maja 2014 r.Mistrzostwa
Województwa Zachodniopomorskiego Szkó³ i Oœrodków Specjalnych w lekkoatletyce.
Organizatorami zawodów byli:
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Jana Brzechwy w Pyrzycach,
UKS „Kleks”, Starostwo Powiatowe
w Pyrzycach.
W zawodach mog³a uczestniczyæ nieograniczona liczba uczestników z danej szko³y. Ka¿dy uczeñ
móg³ wzi¹æ udzia³ w dwóch konkurencjach w swojej kategorii wiekowej albo w starszej, w których obowi¹zywa³a klasyfikacja medalowa. W zawodach udzia³ wziê³o 10
szkó³. Specjalny Oœrodek Szkolno
Wychowawczy z Waniorowa reprezentowa³o tylko 7 osób. Mateusz
Grzybowski zwyciê¿y³ w biegu na

800 m oraz by³ pi¹ty w biegu na 400
m, Anita Naglacka zwyciê¿y³a w biegu na 1500 m oraz zajê³a 3 miejsce na
400 m, Aleksandra Jaskulska zajê³a
trzecie miejsce na 60 m. Dobrze te¿
zaprezentowali siê Adrian Olszewski, który zaj¹³ 5 miejsce w skoku w
dal i Kamil Kamiñski, który by³ tak¿e
pi¹ty w biegu na 1500 m. Na uwagê
zas³uguje Andrzej Bogdaniec, który
by³ bezkonkurencyjny i zwyciê¿y³ w
biegu na 100 m (12,57s.) oraz by³ drugi na 800 m.
W klasyfikacji koñcowej uczniowie z Waniorowa zajêli II miejsce w
szko³ach gimnazjalnych na 10 szkó³,
zdobywaj¹c w sumie 6 medali, w tym
3 z³ote, 1 srebrny i 2 br¹zowe.
Do Waniorowa wróciliœmy
uœmiechniêci i bardzo zadowoleni.
Oby tak dalej, ¿yczymy uczniom dalszych sukcesów.
Daniel Malitowski, Urszula
Kotecka nauczyciele w-f SOSW
w Waniorowie

WYNIKI I TABELE
Klasa Wojewódzka
Wyniki 31 kolejki: Pogoñ Barlinek - Osadnik Myœlibórz 0:3, Zorza
Dobrzany - Pomorzanin Przybiernów 3:0, Ina Iñsko - Unia Dolice 1:0,
Stal Lipiany - Piast Chociwel 1:3,
Odra Chojna - Iskierka Szczecin 1:0,
Polonia P³oty - Flota II Œwinoujœcie
8:3, Morzycko Moryñ - Victoria 95
Przec³aw 5:1, Klon Krzêcin - Gavia
Choszczno 3:2.
1. Odra Chojna
2. Piast Chociwel
3. Osadnik Myœlibórz
4. Polonia P³oty
5. Zorza Dobrzany
6. Gavia Choszczno
7. Pomorzanin Now.
8. Flota II Œwin.
9. Stal Lipiany
10. Unia Dolice
11. Ina Iñsko
12. Morzycko Moryñ
13. Klon Krzêcin
14. Iskierka Szczecin
15. Victoria Przec³aw
16. Pomorzanin Przyb.
17. Pogoñ Barlinek

71 80:27
65 59:21
65 68:33
56101:45
54 63:38
51 64:48
47 55:45
43 60:57
41 56:56
40 38:42
39 35:45
31 55:76
29 47:85
26 31:61
25 36:69
0 19:77
0 26:68

Klasa okrêgowa
Wyniki 27 kolejki: Promieñ Mosty –
Jeziorak Szczecin 0:1, Wicher Brojce
- Rolpol Chlebowo 5:1, Tanowia Tanowo - Ehrle Dobra Szczeciñska 2:2,
Œwiatowid £obez - Iskra Golczewo
3:7, Sparta Wêgorzyno - Intermarche Rega Trzebiatów 3:1, Chemik II
Police - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
3:2, B³êkitni II Stargard - GKS Mierzyn 4:1, Kasta Szczecin - Mewa
Resko 3:3.
Wyniki 28 kolejki: Mewa Resko Sparta Wêgorzyno 0:3, Ehrle Dobra
Szczeciñska - Kasta Szczecin 2:4,
Jeziorak Szczecin - Œwiatowid £obez
6:1, GKS Mierzyn - Chemik II Police
5:0, Wybrze¿e Rewalskie Rewal Promieñ Mosty 4:1, Intermarche
Rega Trzebiatów - B³êkitni II Stargard 0:1, Rolpol Chlebowo - Tanowia Tanowo 0:4, Iskra Golczewo - Wicher Brojce 5:1.
1. Jeziorak Szczecin
63 96:32
2. Iskra Golczewo
62 93:42
3. Sparta Wêgorzyno
61 66:27
4. B³êkitni II Stargard
61 101:52
5. Promieñ Mosty
45 74:56
6. Mewa Resko
42 73:63
7. Tanowia Tanowo
42 53:58
8. Rega Trzebiatów
41 45:44
9. Œwiatowid £obez
38 58:58
10. Wybrze¿e Rewalskie 38 64:81
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DIEGOWCY II potwierdzaj¹
swoje umiejêtnoœci
W sobotê 10 maja na orliku przy
Gimnazjum nr 2 w Gryficach rozegrano kolejn¹ edycjê turniejów pi³ki no¿nej rocznika 2003 i m³odszych. Do Gryfic przyjecha³y nastêpuj¹ce dru¿yny: Gryf Kamieñ Pomorski, Wybrze¿e Rewalskie Rewal, Rega Trzebiatów, Polonia P³oty, a gospodarzem by³a Szkó³ka Pi³karska „DIEGO”.
Podopieczni Wies³awa Pietrzaka
jako gospodarze pokazali wszystkim
zgromadzonym, ¿e nie przez przypadek znani s¹ w powiecie z gry jak¹
prezentuj¹, bo w pierwszych trzech
meczach pokonali przeciwników
wysoko.
W pierwszym meczu Diegowcy
przy dopingu starszych kolegów i
rodziców pokonali Poloniê P³oty 5:0,
po bramkach 2 Damiana Jaœnikowskiego, 2 Oskara Michalonka i Jakuba W¹sika. Drugi mecz zagraliœmy z
Gryferm Kamieñ Pomorski pokonuj¹c go 2:0, po golach Witka Greonwalda i Krzysztofa Hojczyka.
Nastêpnie pokonaliœmy Regê
Trzebiatów 3:1, po kapitalnej grze
Oskara Michalonka i strzeleniu przez
niego klasycznego hat tricka. Ostatni mecz zagraliœmy z Wybrze¿em

11. GKS Mierzyn
12. Kasta Szczecin
13. Wicher Brojce
14. Ehrle Dobra Szcz.
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

37 62:65
28 56:83
26 47:74
25 46:77
15 31:91
1438:100

Klasa A
Wyniki 20 kolejki: Ba³tyk Gostyñ Pionier ¯arnowo 2:1, Radowia Radowo Ma³e - Orze³ £o¿nica 2:1, Sparta
Gryfice - Jantar Dziwnów 1:2, B³êkitni Trzyg³ów - Fala Miêdzyzdroje 0:3,
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Orze³
Prusinowo 1:1, Sowianka Sowno Korona Stuchowo 2:3.
1. Sparta Gryfice
2. Korona Stuchowo
3. Jantar Dziwnów
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Sowianka Sowno
6. B³êkitni Trzyg³ów
7. Radowia Radowo M.
8. Orze³ £o¿nica
9. Pionier ¯arnowo
10. Prawobrze¿e Œwin.
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Orze³ Prusinowo

54 80:23
47 59:23
43 71:33
38 41:26
29 34:29
25 54:47
25 38:39
21 27:47
20 26:55
18 27:41
17 28:61
8 19:80

Rewalskim Rewal i bardzo chcieliœmy pokonaæ ich, aby wyprzedziæ w
klasyfikacji koñcowej. Do tego meczu m³odzi adepci przygotowywali
siê specjalnie.
Pierwsze minuty to przewaga
Rewala, który strzeli³ nam gola i kontrolowa³ spotkanie. Zawodnicy
Szkó³ki Pi³karskiej „DIEGO” d¹¿yli
do zmiany wyniku, ale trzeba przyznaæ ¿e m³odym ch³opcom zabrak³o
umiejêtnoœci, aby pokonaæ kolegów
z nadmorskiej miejscowoœci. Przegrana boli, bo to trzecia pora¿ka 1:0
z tym zespo³em w turniejach rocznika 2003.

Klasa Wojewódzka

Wszystkie dru¿yny zosta³y poczêstowane kie³baskami z grilla, batonami, ciastkami i napojami. Serdeczne podziêkowania sk³adamy
rodzicom pi³karzy przy przygotowaniu turnieju
Szkó³ka Pi³karska „DIEGO” Gryfice gra³a w sk³adzie: Jakub Pietrzak,
Jakub Dec, Szymon Majer, Jakub
W¹sik, Witold Groenwald, Kamil
Wojciechowski, Jakub Szram,
Mieszko Podsiad³owski, Szymon
Lemañski, Oskar Michalonek,
Krzysztof Hojczyk, Damian Jaœnikowski i Jakub Terpic.
Karolina Pietrzak

Granie w planie

07.06.14 (sobota)
15.00 Iskierka Szczecin - Morzycko Moryñ
17.00 Osadnik Myœlibórz - Zorza Dobrzany
17.00 Vuctoria Przec³aw - Klon Krzêcin
17.00 Gavia Choszczno – Stal Lipiany
17.00 Odra Chojna - Unia Dolice
08..06.14 (niedziela)
13.00 Unia Dolice - Pomorzanin Nowogard
16.00 Flota II Œwinoujœcie – Odra Chojna
Polonia P³oty pauzuje (zdobywa punkty walkowerem).

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

Klasa A
07.06.14 (sobota)
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Sparta Gryfice
16.00 Korona Stuchowo - Radowia Radowo Ma³e
16.00 Orze³ £o¿nica - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
16.00 Orze³ Prusinowo - Pionier ¯arnowo
16.30 Jantar Dziwnów - Sowianka Sowno
08.06.14 (niedziela)
16.00 B³êkitni Trzyg³ów - Ba³tyk Gostyñ
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Historia w obiektywie (cz. 67 odc. 3)

Historia wsi Trzyg³ów
W po³udniowej czêœci elewacji
zachodniej dostawiono drewniany,
arkadowy portyk, poprzedzaj¹cy
wejœcie. Równoczeœnie powiêkszono park, wykorzystuj¹c malownicze
po³o¿enie na lekko wyniesionym
brzegu jeziora. Kolejn¹ przebudowê
rezydencji podj¹³ Adolf von Thadden -Trieglaff na prze³omie XIX/XX
wieku. Do po³udniowej œciany
szczytowej ryglowego dworu dobudowano monumentalne skrzyd³o,
które zdominowa³o bry³ê starszego
budynku. Nowa czêœæ, nazywana
pa³acem, zosta³a zaprojektowana
jako reprezentacyjna budowla, z
bogatym wystrojem architektonicznym i wnêtrzami nawi¹zuj¹cymi do
baroku. Mocno rozcz³onowana bry³a z dostawion¹ do elewacji frontowej 3-kondygnacyjn¹ wie¿¹ mieszcz¹c¹ klatkê schodow¹ sta³a siê dominant¹ w krajobrazie wsi.
W po³udniowej czêœci pa³acu
urz¹dzono kaplicê poprzedzon¹ niewielkim holem. Sakralna funkcja
wnêtrza zosta³a uczytelniona w sposobie opracowania elewacji zewnêtrznych z zastosowaniem form
odnosz¹cych siê do sztuki romañskiej, co z jednej strony stanowi³o
nawi¹zanie do sztuki chrzeœcijañskiej w jej pierwotnym, surowym

charakterze, a jednoczeœnie s³u¿y³o
podkreœleniu ci¹g³oœci trwania rodu
i jego rycerskiej tradycji.
Ostatnim w³aœcicielem maj¹tku
przed II wojn¹ Œwiatow¹ by³ Reinhold von Thadden -Trieglaff, spadkobierca tzw. okrêgu Thaddenów. W
XIX wieku Trzyg³ów (niem. Trieglaff), Waniorowo (niem. Vahnerow), Grochów (niem. Gruchow) i
Baszewice (niem. Batzwitz) stanowi³y domenê junkierskiego rodu von
Thaddenów. Wymienione dobra
ziemskie po³o¿one te¿ by³y w swoim
s¹siedztwie. Z tych w³aœnie przyczyn okreœlono je mianem „okrêgu”
von Thaddenów. Oczywiœcie wieœ
Trzyg³ów stanowi³a jego centrum.
Pod pojêciem junkierstwa (okreœlenie „junkier” powsta³ z po³¹czenia niemieckich wyrazów „jung”
oraz „herr”, oznaczaj¹c m³odego
pana, panicza, m³odzieñca), rozumiano od po³owy XIX wieku,
wiejsk¹ elitê spo³eczn¹ pochodzenia szlacheckiego i mieszczañskiego, zaœ statystyki pruskie zalicza³y
do niej wszystkich posiadaczy maj¹tków o powierzchni 153 i wiêcej
hektarów, a od lat 70-tych XIX wieku
tylko 100 i wiêcej hektarów. W³aœciwy trzon junkierstwa stanowili w³a-

œciciele dóbr rycerskich, posiadaj¹cy prawo zasiadania w reprezentacjach stanowych oraz cz³onkostwa
Ziemstwa Kredytytowego.
Henryk von Oertzen by³ pierwszym landratem (starostw¹) w powiecie gryfickim, w 1813 roku zgin¹³
pod Lipskiem w czasie Bitwy Narodów. Posiada³ trzy córki, z których
jedna (Henrietta) poœlubi³a (4 paŸdziernika 1820 roku) Adolfa Ferdynanda von Thaddena (wnosz¹c z
reszt¹ Trzyg³ów w posagu), druga
Ernsta Senffta von Pilsach, trzecia
zaœ Ludwiga von Gerlacha.
Nowy w³aœciciel trzyg³owskiego
maj¹tku Adolf Ferdynand von
Thadden (po zawarciu ma³¿eñstwa z
Henriett¹ doda³ do nazwiska drugi
cz³on - Trieglaff). Stara³ siê udoskonalaæ prowadzon¹ gospodarkê.
Uprawia³ pszenicê, jêczmieñ, buraki
cukrowe, ziemniaki, a tak¿e hodowa³
konie i owce. By³ przy tym ca³kowicie oddany koncepcji pañstwa obszarniczo - junkierskiego.
Warto tutaj nadmieniæ, ¿e w 1832
roku w powiecie gryfickim by³o: 48
folwarków i 37 dóbr rycerskich. Natomiast oko³o 1860 roku udzia³ w³asnoœci junkierskiej (przy powierzchni powiatu gryfickiego wynosz¹cej
25.373 hektara) wynosi³ 34,1%
(56,8% stanowi³a w³asnoœæ ch³opska.
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Od 1829 roku Adolf Ferdynand
von Thadden - Trieglaff organizowa³ w Trzyg³owie spotkania - konferencje. Goœci³ wówczas w pa³acu
rozmaitych goœci: o pogl¹dach konserwatywnych (przeciwstawiaj¹cych siê tendencjom liberalnym),
pietystów (stawiaj¹cych sobie za cel
odnowê religijn¹ luteranizmu) oraz
pastorów luterañskich. W Trzyg³owie i Waniorowie (a tak¿e w Gryficach - np. w 1842 roku) bywa³, zaprzyjaŸniony z von Thaddenami,
Otto von Bismarck (póŸniejszy
kanclerz Rzeszy). Osiad³ w maj¹tku
Konarzewo ko³o Nowogardu (niem.
Kniephof). Stamt¹d mia³ wiêc niedaleko do dóbr von Thaddenów.
Otto von Bismarck pozna³ tu
Mariê von Thadden - córkê trzyg³owskiego dziedzica, któr¹ by³
oczarowany z racji jej otwartoœci,
pobo¿noœci i weso³oœci. Planowa³ z
ni¹ œlub, jednak Maria von Thadden
zapozna³a go z Joann¹ von Puttkamer, która sta³a siê wkrótce pani¹
von Bismarck.
Pomorze Zachodnie sta³o siê jednym z g³ównych w Prusach oœrodków sprzeciwu wobec unii obu wyznañ protestanckich (luterañskiego
i kalwiñskiego) w 1817 r. Czêœæ
szlachty w powiatach gryfickich, kamieñskim, uznamzkowoliñskim i gryfiñskim ogarn¹³ separastyczny ruch
religijany, zwany staroluterañskim.

