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Wyznaczona data wyborów - 12 kwietnia 2015 roku

Powtórzone wybory
w Gryficach, ponowne
w P³otach
(POWIAT GRYFICKI) S¹d uzna³ protest wyborczy z³o¿ony przez Paw³a
Kamiñskiego, uniewa¿ni³ mandat radnego Janusza Kaczmarka i nakaza³
powtórzenie wyborów w okrêgu nr 10 w Gryficach. W P³otach dojdzie do
wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu nr 4, gdy¿ radna Maria Dudkowska
z³o¿y³a mandat.
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Baœniowa noc studniówkowa
w „Herbercie”

WSPOMNIENIE

Rok temu
po¿egnaliœmy Mariê
Jakubowsk¹
Maturzyœci ZSP
w P³otach zdali
na szóstkê!
Juniorzy TSS
Nowej-Regi
Trzebiatów
wywalczyli br¹z
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Rok temu, w pi¹tek, 31 stycznia,
po¿egnaliœmy Mariê Jakubowsk¹
By³a bardzo wa¿nym
ogniwem gryfickiej
rzeczywistoœci medialnej, w
szczególnoœci dziennikarstwa
prasowego. Przez ostatni
okres redagowa³a Gazetê
Gryfick¹. Mia³a 69 lat.
Pani Maria, Pani Redaktor, Marynia, a dla przyjació³ po prostu
Marysia. Doœwiadczona fotograf,
która w swoim obiektywie uchwyci³a ju¿ chyba ka¿dy zak¹tek regionu.
Dziœ mówi siê o niej nawet, ¿e by³a
nieod³¹czn¹ czêœci¹ pejza¿u miasta.
I jest w tym sporo prawdy. Nie by³o
chyba takiego dziecka w naszym
mieœcie, które stoj¹c choæ raz na
scenie nie znalaz³oby siê na jej fotografii. Nie by³o przecie¿ ¿adnego
przedstawienia, konkursu czy teatrzyku, na którym nie b³ysn¹³by
flesz jej aparatu. Nie nosi³a go ze
sob¹. On by³ jej czêœci¹. Do dziœ
widzê, jak z naturaln¹ lekkoœci¹ trzyma wcale niema³y i nielekki sprzêt
reporterski w jednej d³oni. Sprawia³a
wra¿enie silnej kobiety. Robi³a zdjêcia unosz¹c go do oczu t¹ sam¹,
jedn¹ rêk¹, cicho przemieszczaj¹c siê
w t³umie. Kiedy sz³a ulic¹ nigdy siê
nie spieszy³a – bo jak szybko mo¿na
iœæ maj¹c rêce splecione za plecami?
Dostojnie obserwowa³a rzeczywistoœæ – chyba nie uznawa³a pracy od
siódmej do piêtnastej. I wreszcie, nie
by³o raczej nikogo, kto by jej nie zna³,
przynajmniej tylko z widzenia.
¯aden dziurawy chodnik, zaniedbany teren wokó³ budynku i wybita szyba na przystanku autobusowym nie by³y dla niej ma³ostk¹. Jej
uwadze nie umyka³o nic. Kiedy my
cieszyliœmy siê z otwarcia nowej,
œlicznej drogi, z dum¹ prê¿¹c pierœ
pod idealnie wyprasowan¹ koszul¹,
a „dyrektorstwo” przecina³o wstêgê, ona, w nonszalancko rozpiêtej
kurtce z torb¹ zarzucon¹ na ramiê
podesz³a do kogoœ wa¿nego i pokaza³a palcem nieusuniêt¹ bujn¹ trawê
z rynny kamienicy. Obna¿a³a absurd.
Nie w z³oœliwoœci, ona po prostu
taka by³a. Nie poci¹ga³ jej „wielki
œwiat”. Choæ pisa³a równie¿ o sprawach wielkiej wagi, nie zapomina³a o
tym, ¿e dla przeciêtnego gryficzanina jest ni¹ nieprzyciête drzewo, czy
spróchnia³y konar przed domem.
By³a ostoj¹ gryfickiego dziennikarstwa. Wierna swoim przekonaniom do samego koñca, a przekonywa³a j¹ tylko prawda. Bezkompromi-

sowa. Odwa¿na. Skromna. Uczynna.
Niezale¿na altruistka. I wszystkim
wydawa³o siê, ¿e odporna na nie¿yczliw¹ krytykê. Doskonale zorientowana w naszej rzeczywistoœci, w
której nigdy i nigdzie jej nie zabrak³o.
Zawsze mia³a czas na rozmowê i nigdy siê nie skar¿y³a. Wszêdzie czu³a
siê jak u siebie, wszêdzie by³ jej dom.
We w³aœciwy sobie sposób ¿artowa³a na zasadzie „wbijania delikatnej
szpileczki”. Z daleka od interesownoœci, mody na przekonania i wywy¿szania siê. Pyta³a raczej: co tam
s³ychaæ w wielkim œwiecie? Chyba
dobrze jej by³o w tym swoim miejscu,
tak zupe³nie wolnym.
„Je¿eli p³yn¹æ do Ÿród³a – to
pod pr¹d. Z pr¹dem p³yn¹ œmiecie”. Zbigniew Herbert
Ceni³a to zajêcie, bo by³o ca³ym
jej ¿yciem. Ostatnie swoje miejsce,
Gazetê Gryfick¹, tworzy³a w³aœciwie sama. Mówi siê, ¿e dziennikarz
jest zawsze w pracy i ona by³a. W
stopce redakcyjnej pod napisem:
telefon interwencyjny znajdowa³ siê
jej numer.
Mia³a swoje zasady i metody pracy. Niektórzy do dziœ wspominaj¹,
jak¹ rozbrajaj¹c¹ s³aboœæ mia³a do
d³ugopisów, które chêtnie jej darowali. Mo¿e dlatego, ¿e pisa³a swoje
artyku³y zawsze odrêcznie? By³a
bardzo skrupulatna.
Mimo to, nie mia³a w sobie nic z
egocentryczki, chêtnie dzieli³a siê
czasem i doœwiadczeniem. Kiedyœ
uczy³am siê robiæ pierwsze „profesjonalne” zdjêcia do jakiejœ relacji.
Siedzia³yœmy obok siebie i by³am
nawet trochê dumna, ¿e w koñcu
mogê poznaæ bli¿ej „tê pani¹ z gazety”. Widz¹c jednak moj¹ nieudolnoœæ, wziê³a mój aparat do rêki i zaczê³a studiowaæ ustawienia w sprzêcie. Widzisz, tu gdzieœ powinno byæ
ISO – powiedzia³a. Wtedy jeszcze
nie bardzo mia³am pojêcie, co to znaczy, ale ona zawsze dba³a o szczegó³y. Kiedy ja niecierpliwie przebiera³am nogami, ¿eby pstrykaæ kolejne –
mniej lub bardziej udane fotki, ona
spokojnie poznawa³a mojego Canona. By³a opanowan¹ profesjonalistk¹. Chwilê póŸniej pokaza³a mi,
jak zrobiæ komuœ dobre zdjêcia, jak¹
powinnam zachowaæ przy tym odleg³oœæ, ile „t³a” muszê z³apaæ w kadr...
A kiedy zastanawia³am siê, czy nikt
nie zwróci mi uwagi na to, ¿e stojê
przy tym zbyt blisko (mo¿e komuœ

zas³aniam?) ona œmia³o wesz³a na
scenê i stoj¹c ty³em do publicznoœci
ustawia³a wszystkich do fotografii
tak, jak uwa¿a³a. Nikt nie „zmienia³
scenografii” dopóki pani Maria nie
mia³a dobrych ujêæ. Jednoczeœnie, w
tle tocz¹cej siê uroczystoœci dyskretnie pyta³a ¿yczliwie: co s³ychaæ?
Jej kontaktowoœæ mile zaskakiwa³a.
W³aœciwie nie wiem kiedy zorientowa³am siê, ¿e rozmawiamy ze sob¹
ponad kwadrans, jak dobre znajome.
Byæ mo¿e przez to, ¿e nie lubi³a „tytu³omanii”, „panowania”. Kiedy tylko mog³a, mówi³a „czeœæ”, zamiast
oficjalnego „dzieñ dobry”. Skraca³a
dystans.
Wszyscy zgodziliœmy siê, ¿e na
ostatniej sesji rady miejskiej by³a
zupe³nie zmieniona. Wesz³a do sali
bez w³aœciwej sobie energii, bez charakterystycznych okularów i misternie uplecionej fryzury. Tylko jeden
kosmyk siwych w³osów wirowa³ niesfornie wokó³ zeszczupla³ej twarzy.
Oczy wydawa³y siê chyba wiêksze,
ni¿ zwykle, dziwnie smutne. Nie postawi³a swojego dyktafonu przy
mównicy, jak robi³a to zawsze. Zapytana o zdrowie machnê³a tylko rêk¹
– standardowo nie skar¿¹c siê. Jednak mimo widocznego, z³ego samopoczucia by³a znowu w pracy. Nie
wiemy, czy zd¹¿y³a napisaæ swój
ostatni artyku³.
Jej przyjaciele s¹ przekonani, ¿e
patrzy teraz na nasze miasto z zupe³nie innej perspektywy. Ma teraz innego Redaktora Naczelnego i inn¹
Redakcjê. Mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e
czasem, gdy nad gryfickim niebem

b³yœnie promyk s³oñca bêdzie to
migawka zdjêcia, które robi nam
gdzieœ tam, z lotu ptaka.
Joanna Guga
foto: Robert Erchardt
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Wybory so³tysów w gminie Trzebiatów

Nowi so³tysi
w Trzebuszu
i K³odkowie

(TRZEBIATÓW) Na zebraniach wiejskich, które odby³y siê w
Trzebuszu-Osiedle (22 stycznia) i
K³odkowie (27 stycznia) mieszkañcy wybrali nowych so³tysów. Pani
Izabela Ronowicz zosta³a wybrana
so³tysem Trzebusza-Osiedle, a pani
Monika Malec wybrana zosta³a so³tysem wsi K³odkowo.
Na obu zebraniach wiejskich
obcni byli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych z burmistrzem Trzebiatowa i jego zastêpc¹.

W Polsce od 1990 roku so³tys
jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy - so³ectwa. So³tys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Dzia³alnoœæ so³tysa
wspiera rada so³ecka. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
Jego uprawnienia zapisane s¹ w statucie so³ectwa uchwalanym przez
radê gminy. Wybory 16 nowych
so³tysów i 3 przewodnicz¹cych rad
osiedli na terenie gminy Trzebiatów
potrwaj¹ do koñca maja.
(u)

Zarz¹d Powiatu zdecydowa³
(POWIAT GRYFICKI) Jeszcze
w grudniu 2014 r. Zarz¹d Powiatu
podj¹³ m.in nastêpuj¹ce decyzje.
Pozytywnie rozpatrzy³ wniosek
Wójta Karnic i zdecydowa³ o przekazaniu dodatkowo 30 mkw. kostki polbruk pochodz¹cej z rozbiórki, z przeznaczeniem na utwardzenie dzia³ki
gminnej w Skrobotowie.
Zatwierdzi³ wyniki
przetargówna:
- Ca³oroczne utrzymanie dróg powiatowych w Gryficach w 2015 r. Do
przetargu przyst¹pi³ jeden oferent FHU Krzysztof Grabowiecki z Gryfic,
za cenê brutto 116.380,80 z³.
- Zakup paliwa dla starostwa i
jednostek organizacyjnych Powiatu. Wp³ynê³a jedna oferta spó³ki HYDROGRYF z Gryfic, na kwotê
238.127,90 z³, 2 % upustu.
Przyzna³:
- 2.000 z³ dla Zespo³u Szkó³ Po-

nadgimnazjalnych w Gryficach, z
przeznaczeniem na zakup strojów
sportowych dla dru¿yny pi³karskiej,
- 1.000 z³ dla Zwi¹zku Sybiraków,
z przeznaczeniem na organizacjê
spotkania op³atkowego,
- 600 z³ dla ZSP w Trzebiatowie na
sfinansowanie przejazdu m³odzie¿y
do Szczecina - uczestników II etapu
projektu, którzy reprezentuj¹ Powiat
Gryficki w „Zachodniopomorskiej
Sieci Szkó³ promuj¹cych zdrowie”.
Wyrazi³ zgodê
Pozytywnie rozpatrzy³ wniosek
dyrektora PCPR i wyrazi³ zgodê na
skierowanie 25 niepe³nosprawnych
osób - uczestników projektu systemowego pn. „Aktywni = Samodzielni”, realizowanego przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, do
uczestnictwa w zajêciach Centrum
Integracji Spo³ecznej w Rogozinie.
£¹czny koszt udzia³u w zajêciach
wyniesie 90.000 z³ brutto.
(r)
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Przekazanie relikwi
b³. Boles³awy Lament

(GRYFICE) 4 lutego 2015 r. w
koœciele parafialnym p.w. Wniebowziêcia NMP w Gryficach prze³o¿ona Domu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Œwiêtej Rodziny s. Klara
Æwirko, przekaza³a relikwie za³o¿ycielki zgromadzenia MSR b³.
Matki Boles³awy Lament, dla Wielkiego Przeoratu Polski Templariuszy OMCTH.
Relikwie w obecnoœci ks. Dziekana Kazimierza Pó³toraka i delegacji
Wielkiego Przeoratu Polski odebra³

Wielki Przeor Polski Krzysztof Kurzeja, KGCTJ.
Templariusze OMCTH - Rycerze
Chrystusa i Œwi¹tyni Jerozolimskiej,
to miêdzynarodowa federacja pod
protektoratem Patriarchy Antiochi i
Jerozolimy Grzegorza III Lahama.
OMCTH prowadzi wspólnie z
Patriarchatem 2 szpitale i sierociniec
w Ziemi Œwiêtej, w Polsce dzia³a charytatywnie. Cz³onkami OMCTH s¹
katolicy. Wiêcej informacji na stronie www.templariusza.org.pl. BR
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Wyznaczona data wyborów - 12 kwietnia 2015 roku

Powtórzone wybory w Gryficach,
ponowne w P³otach
(POWIAT GRYFICKI) S¹d
uzna³ protest wyborczy
z³o¿ony przez Paw³a
Kamiñskiego,
uniewa¿ni³ mandat
radnego Janusza
Kaczmarka i nakaza³
powtórzenie wyborów
w okrêgu nr 10 w
Gryficach. W P³otach
dojdzie do wyborów
uzupe³niaj¹cych w
okrêgu nr 4, gdy¿ radna
Maria Dudkowska
z³o¿y³a mandat.

GRYFICE
Pawe³ Kamiñski (harcerz i wiceprezes Stowarzyszenia Przyjació³
Gryfic) by³ niezale¿nym kandydatem
startuj¹cym w okrêgu nr 10 w Gryficach. Przegra³ walkê o mandat z Januszem Kaczmarkiem z Idziemy Razem 14 g³osami. Z³o¿y³ protest, gdy¿
komisja wyborcza pomyli³a g³osy w
dwóch okrêgach, wydaj¹c karty z
jednego okrêgu do g³osowania w
drugim. By³o ich na tyle du¿o, ¿e s¹d
uzna³, ¿e ta iloœæ mog³a mieæ wp³yw
na wynik wyborów.
W sk³ad okrêgu nr 10 wchodz¹
ulice: Akacjowa 6 i 8, 1 Maja, Bankowa, Dzia³kowa, Lipowa, Parkowa,
Rodziewiczówny, Ró¿ana, S³owackiego, Sosnowa, Spacerowa, Spor-

Pó³kolonie w oratorium
parafialnym

towa, Tenisowa i Wierzbowa. Wybory odbêd¹ siê 12 kwietnia 2015
roku. Jest to powtórzenie wyborów
pocz¹wszy od g³osowania, a wiêc na
kandydatów ju¿ zarejestrowanych
w wyborach przeprowadzonych 16
listopada.
P£OTY
21 stycznia 2015 r. Wojewoda
Zachodniopomorski zarz¹dzi³ wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
w P³otach w okrêgu wyborczym nr 4.
Nowo wybrana radna w tym okrêgu
Maria Dudkowska (KWW Wspólny
Samorz¹d) z³o¿y³a mandat, gdy¿ okaza³o siê, ¿e godziny pracy Rady
Gminy P³oty kolidowa³y z godzinami
przyjmowania jej pacjentów. Zdecydowa³a, ¿e zdrowie pacjentów jest
wa¿niejsze.
Wybory bêd¹ uzupe³niaj¹ce,
wiêc odbêd¹ siê w normalnym trybie,
poczynaj¹c od zg³aszania nowych
kandydatów na radnych. Wed³ug
kalendarza wyborczego kandydatów na radnych mo¿na bêdzie zg³aszaæ do 3 marca, do godz. 24. w
Gminnej Komisji Wyborczej, a do 19
marca kandydatów na cz³onków
obwodowych komisji wyborczych.
Bêd¹ g³osowaæ mieszkañcy ulic:
Dworcowej, Ogrodowej, Jagiellonów, Kolejowej, Boles³awa Prusa,
Przestrzennej, Tadeusza Rejtana,
Strumykowej, Stefana ¯eromskiego, ¯wirki i Wigury.

Jak widaæ harcerstwo œwietnie
kszta³ci postawy obywatelskie;
Pawe³ Kamiñski zareagowa³
na nieprawid³owoœci podczas
wyborów i wygra³ proces
wyborczy.

Uznane protesty
Do S¹du Okrêgowego w Szczecinie wp³ynê³o 77 protestów wyborczych. S¹d nakaza³ powtórzenie
wyborów w pojedynczych okrêgach w gminach Œwierzno, Rewal,
Gryfice i Dêbno. Niedawno nakaza³
tak¿e powtórzenie wyborów w okrêgu w wyborach do rady powiatu
³obeskiego, ale ten wyrok nie jest
jeszcze prawomocny.
KAR

Zarz¹d Powiatu zdecydowa³
(POWIAT GRYFICKI) Jeszcze
w grudniu 2014 r. Zarz¹d Powiatu
podj¹³ m.in nastêpuj¹ce decyzje.
(GRYFICE) Ferie zimowe to dla
dzieci i m³odzie¿y czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Mo¿na je spêdzaæ rozmaicie. Niektórzy wyje¿d¿aj¹ z rodzicami, inni korzystaj¹ z zimowisk. Jednak nie wszyscy, z rozmaitych powodów, s¹ w stanie wyjechaæ. Wielu uczniów spêdza wolny czas w domu. I to w³aœnie
z myœl¹ o nich zorganizowaliœmy w
Oratorium Parafialnym przy parafii WNMP w Gryficach pó³kolonie.
Na dzieci czeka³y wspania³e niespodzianki: zabawy integracyjne z
chust¹ KLANZY, zajêcia plastyczne
- wykonywanie masek karnawa³o-

wych, zwierz¹tek z masy solnej,
wyjœcie do kina „Kapitol” na film pt.
„Miœ Paddington”. Znalaz³o siê te¿
coœ dla mi³oœników sportu. W sali
gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2
w Gryficach odby³y siê zawody
sportowe, gra w dwa ognie i w zbijaka. Zwieñczeniem wspólnie spêdzonego czasu by³ bal karnawa³owy,
którego motywem przewodnim okaza³ siê „Dziki Zachód”. Ka¿dego dnia
uczestnicy pó³kolonii goœcili na antenie Radia PLUS Gryfice.
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom pó³kolonii za wspólnie spêdzony czas i zapraszamy za rok…
Organizatorzy

Pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gryficach w sprawie wygaszenia trwa³ego zarz¹du na budynek szkolny po³o¿ony na dzia³ce nr
46/3, KW 30522, o pow. 0,0565 ha,
obrêb geodezyjny nr 5 w Gryficach.
Wyrazi³ zgodê na przed³u¿enie
terminu realizacji umowy dot. "Przebudowy ci¹gów pieszych przy drodze powiatowej Nr 3101Z w miejscowoœci Ninikowo" - do 12.12.2014 r.
Wyrazi³ zgodê na zatrudnienie w
Powiatowym Zespole ds. Orzekania

o Niepe³nosprawnoœci w Gryficach
dodatkowego pracownika, w ramach œrodków posiadanych przez
Zespó³.
Zaakceptowa³ ofertê Zak³adu
Ogólnobudowlanego - Stanis³aw
Ptak z P³ot, za kwotê 12.400 z³ brutto,
na usuniêcie usterek w hali widowiskowo-sportowej w Gryficach, objêtych gwarancj¹.
Upowa¿ni³ dyrektora Zarz¹du
Dróg Powiatowych do przeprowadzenie przetargu na wycinkê i zbycie: 86 szt. drzew
z gatunku
topola kanadyjska rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej, 30
szt. drzew z gatunku topola - rosn¹cych na dzia³ce Skarbu Pañstwa.

gazeta gryficka 13.2.2015r.

INFORMACJE - REKLAMA

Str
Str.. 5

Baœniowa noc studniówkowa w „Herbercie”
Styczniowy wieczór gwiazdy
zapala,
ksiê¿yc po niebie ju¿ brodzi,
a tu w „Wiktorii” dziœ
Wielka Gala,
bawiæ siê bêd¹ starsi i m³odzi.
Dzisiejszej nocy nikt z nas
nie zaœnie,
noc to szczególna, noc jedyna,
wieczór z tysi¹ca i jednej baœni polonezem niech siê zaczyna...
Tymi s³owami uczniowie
„Herberta” rozpoczêli studniówkê. To by³a naprawdê Wielka
Gala, niezwyk³a poetycko-baœniowa noc, której nie zapomn¹
ani tegoroczni maturzyœci, ani ich
goœcie, nauczyciele i rodzice.
Piêkne dziewczyny, przystojni
mê¿czyŸni, dobra muzyka oraz
wspólna zabawa - tak mo¿na by w
kilku s³owach podsumowaæ to,
co by³o istot¹ tej czarodziejskiej
nocy.
Podziw goœci i licznie przyby³ych rodziców wzbudzi³ przepiêkne wykonany polonez, przygotowany pod kierunkiem nauczyciela Romana Szafrañskiego. Wzruszenie i radoœæ dostarczy³y równie¿
przygotowane
przez
uczniów podziêkowania i niespodzianki oraz piêkne kwiaty dla
wychowawców. PóŸniej by³a ju¿
tylko zabawa, zabawa, zabawa...
I nie trzeba by³o wybieraæ królowej i króla balu czy miss studniówki, poniewa¿ wszystkie
dziewczyny by³y tej nocy ksiê¿niczkami, a ich koledzy ksi¹¿êtami z baœni 1001 nocy.
(o)

BURMISTRZ GRYFIC
Zgodnie z art.35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póŸniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIA
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Gryficach,
ul. Plac Zwyciêstwa 37 I piêtro, wywieszone zosta³y do publicznej wiadomoœci wykazy nieruchomoœci:
od numeru WNOŒ.MM.4.2015 do numeru WNOŒ.MM.7.2015 obejmuj¹ce nieruchomoœci przeznaczone do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ych.
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomoœciami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w
Gryficach pokój nr 125 I piêtro, tel. 91 38-532-43.
BURMISTRZ GRYFIC Andrzej Szczygie³

WYCINAMY
na gruntach rolnych
drzewa i krzaki
tzw. samosiejki
nieodp³atnie.
Tel. 91/3971951, 509288386,
509288407

FIRMA ZATRUDNI
OD ZARAZ
* KIEROWCÊ ci¹gnika
rolniczego
* PILARZA
* MECHANIKA
* SPAWACZA-ŒLUSARZA
tel. 913971951, 509-288-386
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Maturzyœci ZSP w P³otach zdali na szóstkê!
Prze³om stycznia
i lutego to tradycyjnie
czas studniówek.
17 stycznia uczniowie
z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych
w P³otach („szko³a na
górce”) bawili siê w
Restauracji 32 Motel
w Gryficach.
Ze stuprocentow¹ skutecznoœci¹ zdali swój pierwszy egzamin
- egzamin z dobrej zabawy.
W piêknie przystrojonej sali
rozpoczêli bal tradycyjnym polonezem. Wykwintne menu i dobra
muzyka skutecznie wspiera³y
przysz³ych absolwentów w osi¹ganiu mistrzostwa w dobrej zabawie.

Humory dopisywa³y do bia³ego rana, a prezencja m³odzie¿y
wywo³a³a niejedn¹ ³ezkê w
oczach rodziców i nauczycieli.
Tylko pozazdroœciæ!
(szk)

Dni otwarte w czasie ferii
Komenda Powiatowa Policji w
Gryficach w ramach prowadzonych
dzia³añ „Bezpieczne ferie - dni
otwarte” goœci³a u siebie dzieci i
m³odzie¿ wypoczywaj¹c¹ na terenie
powiatu.
W ramach dzia³añ „Bezpieczne
ferie” gryficka Policja organizuje
spotkania z dzieæmi w Komendzie.
Odwiedzi³y j¹ jako pierwsze dzieci i m³odzie¿ spêdzaj¹ce czas wolny
w Bibliotece Miejskiej w Gryficach.
Na pocz¹tku spotkania zwiedzaj¹cych zapoznano ze sprzêtem, jaki
wykorzystuj¹ policjanci podczas
codziennej s³u¿by oraz podczas bar-

dziej spektakularnych akcji. Przeprowadzono krótk¹ prelekcjê na temat bezpiecznego zachowania w
czasie ferii, zarówno podczas zabawy jak i ruchu drogowym.
Nastêpnie dzieci zwiedzi³y jednostkê z zainteresowaniem przypatruj¹c siê pracy funkcjonariuszy ró¿nych komórek. By³y goœæmi w gabinecie Komendanta Powiatowego
Policji w Gryficach insp.Andrzeja
Spaczyñskiego.
Zaprezentowano im tak¿e funkcjonowanie „Niebieskiego pokoju”,
tj. przyjaznego pokoju przes³uchañ
dzieci.
St. asp. Edyta Klepczyñska
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WYCI¥G Z OG£OSZENIA BURMISTRZA GRYFIC
O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI
po³o¿onych przy ul. OGRODOWEJ, ŒNIADECKICH, KAMIEÑSKIEJ, WESO£EJ, NIECHORSKIEJ,
WINCENTEGO WITOSA i KLASZTORNEJ 11 W GRYFICACH oraz w WO£CZYNIE
w obrêbie miasta nr 8, 6, 9 ,1,4,5;
PRZEDMIOTEM PRZETARGÓW S¥ NASTÊPUJ¥CE NIERUCHOMOŒCI:

P R Z E T A R G I odbêd¹ siê w dniu 18 marca 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Gryficach, Plac Zwyciêstwa 37, pokój
nr 102, I piêtro. WARUNKIEM przyst¹pienia do przetargu jest dokonanie wp³aty WADIUM w wysokoœci 20% ceny wywo³awczej, w terminie do
dnia 13 marca 2015 r.
Og³oszenie Burmistrza Gryfic o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Ogrodowej, Œniadeckich,
Kamieñskiej, Weso³ej, Niechorskiej, Wincentego Witosa, Klasztornej, Podgórnej, Niepodleg³oœci i w Wo³czynie w Gryficach wywieszono do publicznej
wiadomoœci na tablicy og³oszeñ zlokalizowanej na I piêtrze w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Gryficach oraz na tablicy og³oszeñ przed budynkiem Urzêdu
Miejskiego w Gryficach, jak równie¿ umieszczono na stronie internetowej Gminy Gryfice www.gryfice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfice.eu.
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomoœciami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Gryficach
pokój nr 125 lub 126, I piêtro, tel. 91 38-532-43, 91 38-532-44.
BURMISTRZ GRYFIC Andrzej Szczygie³
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1. marca - Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
„Tropem Wilczym - Bieg
Pamiêci ¯o³nierzy
Wyklêtych”. Najwiêkszy
bieg pamiêci w Polsce
równie¿ w Gryficach!
Ponad 20 tysiêcy biegaczy w 71
miejscowoœciach weŸmie udzia³ 1
marca 2015 r. w III edycji projektu
„Tropem Wilczym - Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych”, organizowanym
przez Fundacjê Wolnoœæ i Demokracja. Wœród zarejestrowanych miast
s¹ Gryfice, w których g³ównym organizatorem biegu jest Stowarzyszenie
Przyjació³ Gryfic.
Bieg, którego celem jest upamiêtnienie ostatnich obroñców wolnoœci, walcz¹cych na ziemiach polskich
jeszcze po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej, jest najwiêkszym biegiem
pamiêci w Polsce. „Tropem Wilczym
- Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych”
jest te¿ najwiêksz¹ imprez¹ masow¹
towarzysz¹c¹ obchodom „Narodowego Dnia Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych”.
Najwiêcej biegaczy wystartuje w
Warszawie, £odzi, Wroc³awiu, Poznaniu, Szczecinie i Lublinie. Symboliczny dystans biegu we wszystkich
miastach wynosi 1963 metry. Liczba
ta jest nawi¹zaniem do daty œmierci
ostatniego ¯o³nierza Wyklêtego Józefa Franczaka „Lalka”, który zosta³ zamordowany w 1963 roku. W
niektórych miastach odbêd¹ siê tak¿e biegi na 5 i 10 km. Ka¿dy z uczestników biegu otrzyma koszulkê z wizerunkiem jednego z ¯o³nierzy Wy-

klêtych: Danuty Siedzikówny
„Inki”, Antoniego Radziwonika
„Olecha”, W³adys³awa £ukasiuka
„M³ota”, Zygmunta Szendzielarza
„£upaszki” lub Józefa Franczaka
„Lalka” oraz medal pami¹tkowy. W
ka¿dym mieœcie organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje, takie
jak gry miejskie i rekonstrukcje historyczne.
Organizator „Tropem Wilczym Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych”, czyli Fundacja Wolnoœæ i Demokracja zosta³a za³o¿ona w 2006
roku. To niezale¿na organizacja pozarz¹dowa wspieraj¹ca Polaków na
Wschodzie, propaguj¹ca wiedzê o
historii Polski ze szczególnym
uwzglêdnieniem Kresów oraz zajmuj¹ca siê problematyk¹ praw cz³owieka i demokracji na terenach by³ego ZSRR. Fundacja jest znana z takich inicjatyw jak akcja „Ratujmy Polaków Donbasu”, „Bia³o-Czerwone
ABC”, czy poœwiêconego ¯o³nierzom Wyklêtym festiwalu „Niepokorni, Niez³omni, Wyklêci”.
- W Gryficach tak naprawdê nasz
niedzielny bieg pamiêci bêdzie koñczy³ obchody Narodowego Œwiêta
Pamiêci ¯o³nierzom Wyklêtym, które rozpoczynamy ju¿ w pi¹tek. To

1. Cel konkursu: rozpropagowanie szerokiej wiedzy dotycz¹cej ochrony œrodowiska przyrodniczego oraz zachowania i rozwoju populacji zwierz¹t
³ownych i innych zwierz¹t dziko ¿yj¹cych,rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej dzieci i m³odzie¿y oraz uzdolnieñ plastycznych,uwra¿liwienie na piêkno
przyrody ojczystej, kszta³towanie odpowiedniego stosunku do zwierz¹t
oraz rozwijanie zainteresowañ przyrodniczych.
2. Organizatorzy: Ko³a £owieckie Ziemi Gryfickiej, Trzebiatowski Oœrodek Kultury, Nadleœnictwo Gryfice, Starostwo Powiatowe w Gryficach.
3. Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych, uczestnicy warsztatów terapii zajêciowej
4. Tematyka prac: prace plastyczne przedstawiaj¹ce zwierzêta dziko ¿yj¹ce naszych pól i lasów w ich naturalnym œrodowisku.
5. Wymagania techniczne prac: dowolna technika plastyczna; format
dowolny; opis pracy na odwrocie wg wzoru: imiê, nazwisko autora, wiek,
adres szko³y oraz imiê i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy, prace zbiorowe
nie podlegaj¹ ocenie.
6. Termin nadsy³ania prac: 20 marca 2015 r. (do godz. 16.00). do Trzebia-

w³aœnie wtedy odbêdzie siê otwarcie
wystawy „Konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu Zachodnim
(1945-1956), na któr¹ równie serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkañców Gryfic i okolic. Co do
kwestii samego biegu, to rozpoczynamy go sprzed biblioteki w Gryficach, przebiegamy alejkami parku
miejskiego i koñczymy go równie¿ w
okolicach biblioteki - mówi Pawe³
Kamiñski, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjació³ Gryfic. - Organizujemy
trasê podstawow¹, pami¹tkow¹,
czyli t¹ wynosz¹c¹ 1963 metrów.
Wa¿ne jest to, ¿e dla pierwszych 90
zg³oszonych osób gwarantujemy
otrzymanie za darmo pakietu startowego, w sk³ad którego wchodzi pami¹tkowa koszulka oraz okolicznoœciowy medal. Zg³oszeñ mo¿na dokonaæ w formie elektronicznej na
stronie
naszego
partnera:

www.sport-time.com.pl/zapisy-online - dodaje P. Kamiñski.
O ca³oœæ oprawy historycznej
zadba Grupa Rekonstrukcji Historycznej NA£ÊCZ z Trzebiatowa, a w
dniu biegu odbêdzie siê równie¿
zbiórka publiczna na budowê szko³y
z polskim jêzykiem nauczania w
£anowicach (dawne woj. lwowskie)
im. p³k. Franciszka Niepokólczyckiego (Prezesa II Zarz¹du WiN).W obchody w³¹czyli siê równie¿: gryfickie
ko³o Zwi¹zku Sybiraków, Solidarnoœæ Trzebiatów, Solidarnoœæ Gryfice, Zwi¹zek Dru¿yn ZHP „Rega”,
Gmina Gryfice. Stowarzyszenie
Przyjació³ Gryfic wci¹¿ czeka na potwierdzenie wsparcia inicjatywy
przez Powiat Gryficki.A my serdecznie zachêcamy Pañstwa do w³¹czenia siê w t¹ inicjatywê. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ poprzez stronê: fb.com/PrzyjacieleGryfic . (r)

towskiego Oœrodka Kultury w Trzebiatowie, z dopiskiem: Konkurs ³owiecki,
7. Termin rozstrzygniêcia: 30 marca 2015 r.
8. Uroczyste otwarcie wystawy prac konkursowych i trofeów myœliwskich oraz wrêczenie nagród nast¹pi 15 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 (œroda).
9. Jury dokona oceny prac w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych:
Przedszkola- grupa m³odsza, Przedszkola- grupa starsza, Szko³y podstawowe: kl. I-III oraz kl. IV-VI, Gimnazja, Szko³y ponadgimnazjalne, Warsztaty
Terapii Zajêciowej.
W ka¿dej kategorii wiekowej zostan¹ przyznane nagrody rzeczowe oraz
wyró¿nienia.
UWAGA:
Udzia³ w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun) do nieodp³atnego
wykorzystywania prac w nastêpuj¹cych polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nak³adzie, u¿ywania ich w Internecie
oraz innych formach utrwaleñ, nadaj¹cych siê do rozpowszechniania w
ramach dzia³añ Organizatorów bez ograniczeñ czasowych i terytorialnych.
Wszystkie przes³ane prace nie bêd¹ zwracane. Z chwil¹ nades³ania prace przechodz¹ na w³asnoœæ Organizatorów, którzy przejmuj¹ autorskie prawa
maj¹tkowe do nades³anych prac.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w ka¿dym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form
informacji i zawiadomieñ uczestników Konkursu.
Osoby do kontaktu:
p. Marta Górska, Anna Rzepecka tel. 517695414, 913872614
p. Mariusz Obertaniec tel. 507775618.
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„Dzieci z Kamp” - projekt z udzia³em
uczniów z „Herberta”
Polsko-niemiecki
projekt
„Dzieci z Kamp” to nie tylko plany
wydobycia wraku samolotu Dornier-24 z dna jeziora Resko Przymorskie w okolicach Rogowa i upamiêtnienie ofiar katastrofy sprzed
67 lat, ale tak¿e spotkania polskich
i niemieckich uczniów.
Do pierwszego spotkania dosz³o
w 2012 roku w Trzebiatowie na
warsztatach m³odzie¿y z ZSP im. Z.
Herberta oraz z Gimnazjum im. Mendelssohna-Bartholdy'ego z Berlina.
Podczas zajêæ edukacyjnych
m³odzie¿ zapozna³a siê tragiczn¹ histori¹ dzieci z jeziora Resko oraz
przyczynami i sposobami ewakuacji
dzieci z terenu objêtego dzia³aniami
wojennymi. Uczniowie podczas pobytu w gminie Trzebiatów zebrali
niezbêdne materia³y, w celu przygotowania wystawy na temat historii
katastrofy. Zajêcia edukacyjne prowadzili pracownicy i wolontariusze

Niemieckiego Ludowego Zwi¹zku
Opieki nad Grobami Wojennymi,
Oœrodka Spotkañ M³odzie¿y w Golm
na wyspie Uznam oraz Fundacji Fort
Rogowo. Prace uczniów wystawione by³y w budynku trzebiatowskiego liceum, a nastêpnie trafi³y do
Urzêdu Miejskiego w Trzebiatowie.
W styczniu 2013 roku wystawa zaprezentowana zosta³a w berliñskim
gimnazjum.
Kolejnym etapem projektu by³o
spotkanie z niemieck¹ m³odzie¿¹ w
Berlinie pod opiek¹ prof. Anny Kupczyk i prof. Darii Walnickiej-Bilo.
Uczniowie „Herberta” uczestniczyli
w bardzo ciekawych zajêciach zwi¹zanych z II wojn¹ œwiatow¹ i z zestrzeleniem samolotu z dzieæmi na
pok³adzie do jeziora. Ta tragiczna
historia sta³a siê dla nich punktem
wyjœcia do szerszych refleksji. M³odzie¿ szuka³a odpowiedzi na pytanie
- co czuje dziecko w sytuacji zagro¿enia? Dziêki ich wspólnej pracy

powsta³y wiersze, listy, plakaty. Przy
okazji wyjazdu uczestnicy mogli
zwiedziæ Berlin oraz doskonaliæ jêzyk niemiecki i angielski.
To nie koniec projektu. Ju¿ w
marcu uczniowie z „Herberta” bêd¹

mieli okazjê ponownie spotkaæ siê z
m³odzie¿¹ niemieck¹ i zetkn¹æ z tragiczn¹ histori¹ dzieci z Kamp. Bêdzie
to mo¿liwie dziêki organizatorowi Oœrodkowi Spotkañ M³odzie¿y w
Golm na wyspie Uznam.
(szk)

Konkurs na prezent dla Kubusia Puchatka
zosta³ rozstrzygniêty!
(TRZEBIATÓW) Konkurs mia³
zasiêg miêdzynarodowy. Udzia³ w
konkursie wziê³y Lwowska Obwodowa Biblioteka dla dzieci oraz Biblioteka z Wandlitz, które czynnie
wspó³pracuj¹ z nasz¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej. Dostarczono 78 prac, z czego 15 to prace przestrzenne.
12 stycznia 2015 r. zosta³a powo³ana komisja w sk³adzie: dyrektor
Trzebiatowskiego Oœrodka Kultury
Renata Teresa Korek, Stanis³awa
Prêtka - bibliotekarz, Renata Jankowska - plastyk, Karolina Kurczewska - bibliotekarz.
Komisja ocenia³a prace w dwóch
kategoriach wiekowych: przedszkole (5-6 lat) i szko³a podstawowa (kl.
I-III), a tak¿e oddzielnie prace przestrzenne.
Po wnikliwej analizie prac komisja zdecydowa³a przyznaæ nagrody:
w kategorii przedszkole (5-6 lat) dwa
wyró¿nienia dla Bartosza Klimkiewicza i Hanny Eliminowskiej z Publicznego Przedszkola ul. Waryñskiego.
Miejsce III-Adam Chojnacki lat 5
Miejsce II - Julia Kukie³ka lat 6
Miejsce I - Aurelia Omelañczuk
lat 6.

Zwyciêzcy w tej kategorii
uczêszczaj¹ do Publicznego Przedszkola ul.Waryñskiego.
W kategorii klas I-III szko³a podstawowa przyznano trzy wyró¿nienia dla:
Kindze Strzechmiñskiej kl. III i
Amelii Lachowicz kl. III z Zespo³u
Szkó³ w Drzonowie oraz Oliwii Kujawa kl. I ze Szko³y Podstawowej nr 1
w Trzebiatowie.
Miejsce III - Oliwia W¹troba lat 7
Miejsce II - Zofia Koz³owska lat 7
Miejsce I -Zofia Kubacka lat 7.
Wszystkie dziewczynki ucz¹ siê
w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie.
W kategorii prace przestrzenne
nagrodzeni zostali:
wyró¿nienie dla Marii Strzechmiñskiej kl. II Szko³a Podstawowa w
Drzonowie, miejsce III Hanna Nowak kl. I Szko³a Podstawowa nr 1 w
Trzebiatowie, miejsce II Kamil
Strzechmiñski kl. II Szko³a Podstawowa w Drzonowie i zaszczytne
miejsce I Nikodem Buczniewski kl. II
Szko³a Podstawowa w Drzonowie.
Przyznana zosta³a równie¿ Nagroda Specjalna za ogromny wk³ad

pracy, zaanga¿owanie i przygotowanie dzieci do udzia³u w konkursie
dla ZESPO£U SZKÓ£ w DRZONOWIE.
Przepiêkne prace dostarczono
nam z Biblioteki we Lwowie i z Biblioteki z Wandlitz. Z 16 prac komisja

wybra³a 4 najciekawsze i dla tych
osób nagrody zostan¹ przes³ane.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziêkujemy za udzia³ w konkursie. Nagrody dla wszystkich wy¿ej
wymienionych zwyciêzców zosta³y
rozdane i wrêczone
Karolina Kurczewska
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
ROLNICTWO
Kury i kurczêta Leghorna i inne rasy
nieœne, tel. 501-057-385.

Region

US£UGI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

Tanie pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ do wynajêcia w
Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.

Us³ugi elektroinstalacyjne, instalacje elektro–budowlane, monta¿
bram, monitoringu i domofonów.
Tel. 696 443 643

Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.

Powiat gryficki
Wynajmê domek wolno stoj¹cy w
Trzebiatowie. 3 pokoje, kuchnia i 2
wc. Spokojna okolica. Tel. 505389-183.

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

Powiat œwidwiñski

Motoryzacja

PRACA

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

Powiat ³obeski

Region

Powiat gryficki

Zatrudniê spedytora, znajomoœæ
jêzyka angielskiego lub niemieckiego, atrakcyjne warunki, firma z
Nowogardu.Tel. 607 585 561.

Profesjonalne ostrzenie: frezy, pi³y
itp. Wystawiamy rachunki. Tel. 504
661 944.

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

NAUKA

INNE
Powiat ³obeski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417
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 œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 692 469
894.

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

NIERUCHOMOŒCI

Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowej, dzia³ka 950
mkw. (szklarnia), wszystkie media
z wyposa¿eniem, w £obzie, Niegrzebia 12. Cena 310.000 z³, do negocjacji. Tel. 663 565 305.

Sprzedam Renault Scenic, pojemnosc 2.5 DCI. Rok prod. 2005, przebieg 128.5 tys. Cena 12.000 z³. Do
negocjacji. Tel. 603464265.
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Biuro reklamy
Gazety Gryfickiej
Tel. 512 138 349
email: wppp1@wp.pl

Sprzedam
myjkê
ultradŸwiêkow¹
Intersonic IS 2F
Czyœci metal, z³oto,
inne przdmioty.
Wymiary wanny:
240 x 300 x 100mm
Pojemnoœæ zbiornika: 2,3-4,4 l.
Wystawiam faktury.

Tel. 504 042 532

Powiat ³obeski
Korepetycje z jêzyka polskiego –
szko³a podst., gimnazjum. Tel. 607
252 492

Mam do wynajêcia mieszkanie 2
pokojowe w centrum £obza. Tel.
886 045 249.
Radowo Ma³e. Sprzedam mieszkanie 67 mkw. oraz gara¿ murowany.
Tel. 696 491 525
Wynajmê kawalerkê na IV piêtrze
na ul. Murarskiej w £obzie. Tel. 602
580 995.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum £obza (stare budownictwo, parter). Dobra cena. Tel. 501
343 040.

Daj¹c og³oszenie
do Gazety
Gryfickiej
uka¿e siê ono w tej
samej cenie tak¿e w
trzech innych gazetach:
Wieœciach
œwidwiñskich,
Tygodniku £obeskim
i Tygodniku
Pojezierza
Drawskiego
To niedrogo - sprawdŸ!
tel. 512 138 349
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Policjanci podsumowali miniony rok
W dniu 5 lutego br. w sali posiedzeñ Urzêdu Skarbowego w Gryficach odby³a siê narada s³u¿bowa
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, na której
oceniono wyniki pracy tej jednostki
w 2014 roku.
W odprawie udzia³ wzi¹³ Komendant Wojewódzki Policji w Szczecini
insp. Jaros³aw Sawicki, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i zaproszeni goœcie.
Odprawê rozpocz¹³ Komendant
Powiatowy Policji w Gryficach insp.
Andrzej Spaczyñski, który przywita³
wszystkich przyby³ych i omówi³
zadania jakie realizuje Policja. Podkreœli³, i¿ jednym z najwa¿niejszych
zadañ jest niedopuszczenie do pope³niania przestêpstw oraz wykroczeñ. Jednym z priorytetów jest równie¿ zapewnienie bezpieczeñstwa w
ruchu drogowym. W swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na to, i¿ stan
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie powiatu gryfickiego
ulega sta³ej poprawie. Podkreœli³, i¿
chcemy byæ policj¹ przyjazn¹ spo³eczeñstwu i spe³niaj¹c¹ jego oczekiwania. Œwiadczy o tym miêdzy innymi fakt, i¿ w roku 2014 na terenie
podleg³ym KPP w Gryficach wyst¹pi³a najmniejsza liczba przestêpstw
stwierdzonych od 4 lat.
Komendant podziêkowa³ równie¿ wszystkim samorz¹dowcom
powiatu gryfickiego za bardzo dobr¹
wspó³pracê w zakresie bezpieczeñstwa publicznego oraz za finansowe
wsparcie Policji, które znacznie
wp³ywa na poprawê warunków pracy funkcjonariuszy. Nastêpnie skierowa³ serdeczne podziêkowania za
wspó³pracê do Prokuratury Rejonowej w Gryficach, S¹du Rejonowego,

w³adz samorz¹dowych, dla Stra¿y
Miejskich, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach i innych s³u¿b
mundurowych. W swych podziêkowaniach nie zapomnia³ równie¿ o
mediach, które obiektywnie ocenia³y nasz¹ pracê i przedstawia³y spo³eczeñstwu jej kulisy.
W oparciu o statystykê i posiadane dane Komendy Powiatowej
Policji w Gryficach podsumowano
równie¿ pracê poszczególnych pionów.
Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach m³. insp.
Krzysztof Boguszewicz omówi³ wyniki uzyskane przez policjantów pionu kryminalnego. Podkreœli³, i¿ praca funkcjonariuszy pionu kryminalnego przyczyni³a siê do znacznego
ograniczenia przestêpczoœci na terenie naszego powiatu. W roku 2014
na terenie podleg³ym KPP w Gryficach stwierdzono 1470 przestêpstw
i pobodnie jak przy postêpowaniach
wszczêtych jest to najmniejsza liczba przestêpstw stwierdzonych od 4
lat. W stosunku do roku 2013 stwierdzono 356 przestêpstw mniej, natomiast do roku 2011 - 1139. Wykrywalnoœæ ogóln¹ w roku 2014 osi¹gniêto
na poziomie 69,59%, przy œredniej
wojewódzkiej 69,44%. Zastêpca
omówi³ tak¿e cele zak³adane dla s³u¿by kryminalnej na rok 2015, tj. podniesienie wykrywalnoœci przestêpstw, w tym przede wszystkich w
7 podstawowych kategoriach przestêpstw, w tym przede wszystkim
kradzie¿ach samochodów, kradzie¿ach mienia i kradzie¿ach z w³amaniem, zwiêkszenie efektywnoœci w
ujawnianiu przestêpstw narkotykowych, iloœci zabezpieczonych narkotyków i przestêpstw gospodar-

czych, utrzymanie dobrego poziomu
zabezpieczeñ maj¹tkowych.
Naczelnik Wydzia³u Prewencji
podinsp. Tomasz Piêtal omówi³
oczekiwania spo³eczne wobec policji, pracê funkcjonariuszy ruchu
drogowego, ogniwa patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowych, a
tak¿e podejmowane dzia³ania profilaktyczne. Podkreœli³, i¿ dobra profilaktyka ma znaczny wp³yw na ograniczenie przestêpczoœci i poprawê
bezpieczeñstwa. Dlatego te¿ policjanci KPP w Gryficach realizuj¹ szereg akcji profilaktycznych skierowanych zarówno do dzieci i m³odzie¿y
jak i osób doros³ych.
Podczas odprawy g³os zabra³
równie¿ Komendant Wojewódzki
Policji w Szczecinie insp. Jaros³aw
Sawicki, który podziêkowa³ Komendantowi Powiatowemu insp. Andrzejowi Spaczyñskiemu za bardzo
dobr¹ pracê policjantów z KPP Gryfice. Zwróci³ uwagê na fakt du¿ego
zaanga¿owania i dobrze pe³nionej
s³u¿by przez policjantów tutejszej

Komendy, co przek³ada siê z pewnoœci¹ na dobre wyniki osi¹gane przez
jednostkê zarówno w pionie kryminalnym jak i prewencji. Komendant
Wojewódzki omówi³ tak¿e strategiê
dzia³ania Policji, nakreœli³ zadania i
wymagania, jakie bêd¹ stawiane
funkcjonariuszom w roku 2015. Jako
priorytety wskaza³ poprawê bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, poprawê jakoœci obs³ugi interesanta
oraz skutecznoœæ podejmowanych
dzia³añ wobec sprawców przemocy
domowej.
Podczas odprawy za wzorow¹
pracê i sumienne wykonywanie
obowi¹zków s³u¿bowych wyró¿niono funkcjonariuszy awansem na
wy¿sze grupy zaszeregowania oraz
podniesiono dodatki s³u¿bowe.
G³os zabrali tak¿e zaproszeni
goœcie. Starosta Kazimierz Saæ podziêkowa³ w imieniu wszystkich samorz¹dowców za pracê Policji i zapewnienie bezpieczeñstwa na terenie naszego powiatu.
(kp)

Zlikwidowana plantacja konopi
(POWIAT) Funkcjonariusze
Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej na terenie jednej z posesji
w powiecie gryfickim szukali cudzoziemców, a znaleŸli nielegaln¹
plantacjê konopi indyjskich. Czarnorynkowa wartoœæ roœlin wynosi
przesz³o 140 tysiêcy z³otych.

Funkcjonariusze w œlad za czworonogiem zauwa¿yli, ¿e znajduje siê
tam ukryte za sto³em warsztatowym
przejœcie prowadz¹ce do innych
pomieszczeñ. To w³aœnie w nich, na
dwóch poziomach, ros³y ³¹cznie 163
krzewy konopi indyjskich, inne ni¿
w³ókniste.

W trakcie prowadzonej kontroli
legalnoœci pobytu, pies s³u¿bowy
Stra¿y Granicznej wyszkolony do
wyszukiwania substancji narkotycznych wskaza³ pomieszczenia
gospodarcze, jako miejsce, w którym
znajduj¹ siê, b¹dŸ znajdowa³y substancje narkotyczne.

Roœliny zabezpieczono na rzecz
postêpowania, zatrzymano 62-letniego w³aœciciela plantacji. Mê¿czyznê wraz z dowodami rzeczowymi i
dokumentacj¹ procesow¹ Stra¿ Graniczna przekaza³a Policji w Gryficach, która bêdzie prowadziæ dalsze
postêpowanie w tej sprawie. (SG)
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Artystycznie, militarnie i przeœmiesznie
(TRZEBIATÓW) Drugi tydzieñ
„Ferii w Pa³acu” min¹³ b³yskawicznie, zostawiaj¹c mi³e wspomnienia.
Jak zwykle by³o gwarnie, weso³o i
pracowicie .Tym razem oprócz dzieci
z Trzebiatowa, przyjecha³a do nas
grupa z Bieczyna, Robów i Trzebusza.
„ARTrzebiatów”, to kolejne zajêcia
podczas, których dzieci wykona³y
przepiêkne prezenty, tym razem walentynkowe: serca, kwiatki, ramki do
zdjêæ, pude³ka na niespodzianki. Bardzo liczna dru¿yna dzieci (ponad 60
osób), podzielona na dwie grupy mia³a
atrakcyjny „plan dzia³añ”, pod kryptonimem „Militarna przygoda”. A zaczê³o siê od marszruty spod pa³acu, a¿ do
Jednostki Wojskowej. Dziêki goœcinnoœci Dowódcy J.W. pp³k. Jaros³awa Jalowskiego zwiedziliœmy Izbê Pamiêci,
gdzie zgromadzono liczne pami¹tki
zwi¹zane z ¿yciem jednostki. Ogromn¹
atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ zobaczenia
wyposa¿enia ró¿nych wozów bojowych, sanitarki, stra¿y po¿arnej, kuchni polowej. W Klubie Wojskowym,
gdzie pod opiek¹ kierownika p. Jerzego
Nowaka dzia³a Grupa Rekonstrukcji
Historycznej „Na³êcz” zobaczyliœmy
umundurowanie i broñ, która s³u¿y do
rekonstrukcji ro¿nych bitew, a cz³onkowie grupy Mateusz Rzepecki i Mariusz
Korzeniewski prezentowali umundurowanie ¿o³nierzy I Armii Wojska Polskiego.
Goœci³a nas równie¿ placówka ¯andarmerii Wojskowej, gdzie bardzo podoba³o siê przymierzanie he³mów, kamizelek kuloodpornych, masek przeciwgazowych. A na koniec w sto³ówce
wojskowej czeka³a na nas pyszna grochówka, któr¹ tylko kucharze kuchni
wojskowej potrafi¹ tak ugotowaæ.
W czasie „Ferii w Pa³acu” nie tylko
bawimy, ale te¿ uczymy. Z bardzo ciekawym programem edukacji leœnej odwiedzili nas pracownicy Lasów Pañ-

stwowych w Gryficach: p. Renata Pietrzak-Szymczak i p. Filip Sojka. Opowiadali o budowie lasu, jego roli i znaczeniu, a tak¿e o zagro¿eniach i ochronie. Bardzo ciekawie przedstawiony
by³ œwiat zwierz¹t leœnych, ich zwyczaje, odg³osy, tropy. Opowiedziano
równie¿ o pracy leœników. Poprzez
u¿ycie interaktywnych tablic, modeli,
malowanek, gad¿etów „lekcja przyrody” by³a bardzo ciekawa. Takie dzia³ania maj¹ na celu podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej wœród najm³odszych i zwrócenie ich uwagi na ¿ycie
lasu i potrzebê ochrony jego bogactw.
Ostatni dzieñ ferii to przeœwietne spotkanie z par¹ przezabawnych klaunów
Kulka i Kulek, którzy poprzez interaktywn¹ zabawê, klaunowe gagi, przeœmieszne ¿arty doprowadzali ka¿dego
do „pêkniêcia ze œmiechu”. Taniec, radoœæ, salwy œmiechu, a¿ zatrzês³y siê
mury pa³acu.
Dzieci uczestnicz¹ce w „Feriach w
Pa³acu” mia³y okazjê uczestniczyæ w
ró¿norodnych zajêciach: artystycznych, kulinarnych, tanecznych. Mieliœmy okazjê zajrzeæ do maszyn bojowych i zjeœæ smaczn¹ grochówkê w

Jednostce Wojskowej, a leœnicy z Gryfic pokazali w ciekawy sposób ¿ycie i
funkcjonowanie lasu. „Noc w Bibliotece” przyci¹gnê³a t³umy duszków,
wiedŸm, czarownic. By³o strasznie, ale
i weso³o. Do zabawy w detektywów zaprasza³a Pomys³owa Fabryka z Koszalina. Prowadzono dochodzenie, poznawano techniki i metody œledcze.
Przez Pa³ac przewinê³o siê ok. 150
dzieci uczestnicz¹cych w wybranych
zajêciach.
Ferie szybko minê³y, by³ to twórczy i ciekawie spêdzony czas.
Trzebiatowski Oœrodek Kultury
serdecznie dziêkuje za wsparcie finansowe i rzeczowe ferii:
Acu Ekoenergy - Tomasz Kalisiak
Szczecin, Makinvest Sp. z o.o. Szczecin, Stadninie Koni w Nowielicach,
Ekostrom Sp. z o.o. Poznañ, Barbarze
i Piotrowi Nowackim Intermarche
Amadora sp. z o.o., Jackowi i Janowi
Handorom, Jadwidze Jaworskiej - dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie.
Dziêkujemy za pomoc w organizacji zajêæ: Kamilowi Szpejenkowskiemu, Katarzynie Radomskiej, Wandzie

Golczyk i Magdalenie Magoñskiej z
Warsztatu Terapii Zajêciowej w Jarominie, Magdalenie Kusce i Barbarze Ha³aczkiewicz z Warsztatu Terapii Zajêciowej w Trzebiatowie, dowódcy Jednostki Wojskowej pp³k. Jaros³awowi
Jalowskiemu, kierownikowi Klubu
Wojskowego Jerzemu Nowakowi oraz
dowódcy ¯andarmerii Wojskowej st.
chor. szt. Arkadiuszowi Michalakowi,
cz³onkom Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Na³êcz” Mateuszowi Rzepeckiemu i Mariuszowi Korzeniewskiemu, kucharzom kuchni wojskowej,
Nadleœniczemu Nadleœnictwa Gryfice
p. Paw³owi Gzylowi oraz p. Renacie
Pietrzak-Szymczak i p. Filipowi Sojce.
Dziêkujemy wolontariuszom z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.
Podziêkowania za pomoc w zorganizowaniu „Nocy w bibliotece” kierujemy do Katarzyny Dudek, Barbary Celiñskiej, duszków-aktorów z grupy teatralnej „Elfy” z filii w Go³añczy Pomorskiej (opiekun grupy Marzanna Dudek): Martyny i Micha³a Dudek, Honoraty i Agaty Arndt, Hani Celiñskiej.
A Rzepecka

Ocalmy pamiêæ o nich

Poszukujê informacji o ¿o³nierzach armii
gen. W³adys³awa Andersa i Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie, którzy osiedli
w powiecie gryfickim i na Pomorzu Zachodnim
W zwi¹zku z przygotowywaniem
publikacji o ¿o³nierzach armii gen.
W³adys³awa Andersa (Kresowiakach i Sybirakach Armii Polskiej na
Wschodzie i II Korpusu Polskiego)
oraz Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, poszukujê wszelkich informacji, które mog³yby uzupe³niæ wiedzê na ich temat i poszerzyæ listê

tych ¿o³nierzy, jaka bêdzie zamieszczona w tej publikacji, która ma wype³niæ lukê w historii naszego regionu i upamiêtniæ ich walkê o wolnoœæ
kraju.
¯o³nierze ci wracali do kraju, najczêœciej do rodzin sybirackich, które
zosta³y osiedlone na Pomorzu Zachodnim, równie¿ w powiecie gry-

fickim i s¹siednich. Z ustalonych do
tej pory prawie 300 takich osób w
ró¿nych powiatach, ¿yje tylko kilku,
ale dzieci i wnuki tych, co zmarli,
mog¹ posiadaæ dokumenty i zdjêcia,
jakie po nich zosta³y, a przynajmniej
jak¹œ wiedzê i wspomnienia o nich.
Takie informacje mog¹ posiadaæ
równie¿ ich s¹siedzi, ludzie którzy z

nimi pracowali, dalsza rodzina.
Zwracam siê do Pañstwa z
proœb¹ o podzielenie siê t¹ wiedz¹,
by j¹ utrwaliæ dla naszej tu historii.
Proszê o kontakt:
Kazimierz Rynkiewicz
tel. 91 39 73 730
kom. 504-042-532
mail: gazetagryficka@wp.pl
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Telewidzu, Konstytucjê zmieniaj¹, obudŸ siê

Tadeusz Nosel
Jedn¹ z cech polskiej
demokracji jest jej
fasadowoœæ. To znaczy
pozornoœæ. Czyli – to nie
demokracja. Przyk³ad
z grudniowych dni.
Jacyœ dziwni ludzie
w Sejmie podjêli siê
noc¹ sprzedaæ polskie,
to znaczy nasze, lasy,
uprzednio tej samej
nocy chc¹c zmieniæ
Konstytucjê.
Jakieœ dziwne na tym terytorium
media o zamiarze nie informowa³y.
Wreszcie, tylko piêæ g³osów zadecydowa³o o tym, ¿e zamiar tych dziwnych ludzi siê nie powiód³. O
wszystkim zaœ mo¿na by³o ze szczegó³ami dowiedzieæ siê z radia, ale
katolickiego. Wedle tych ludzi z sejmu, takiego radia, któremu najlepiej
by³oby zakazaæ nadawania, nie wpuœciæ na multipleks, karaæ za podawanie prawdziwych informacji, co ma
miejsce akurat w tych dniach.
Stra¿ Obywatelska
do obrony terytorium Polski?
Do tej pory nikt w kraju, niby
demokratycznym, nie zareagowa³ na
nocne obrady sejmu choæby tak:
powo³ajmy natychmiast Stra¿ Obywatelsk¹ do obrony Polski przed
takimi jak tu pokazywanymi ludŸmi.
Przecie¿, nim dosz³o do próby zmiany Konstytucji, by móc oddawaæ
obcym polskie lasy, to wpierwej
sprzedano ju¿ prawie wszystko. A
gdyby by³a owa Stra¿ Obywatelska,
by³aby Polska jeszcze w ca³oœci? A
mo¿e i uda³oby siê coœ przy³¹czyæ?
Swoje zreszt¹!
Demokracja, w której opozycja
nie ma swoich du¿ych mediów, nie
jest demokracj¹. Co to w takim razie
takiego? A to wolny rynek, wolny a¿
do tego stopnia, w którym, by lasy
sprzedaæ, to posiedzenie Sejmu zwo³uje siê noc¹. Oto polska demokracja, nocna. Jest i pytanie generalne:
a czyj to sejm w takim razie, w którym
tylko piêæ g³osów zadecydowa³o o
tym, ¿e Polskie lasy nadal s¹ nasze,
innymi s³owy – polskie? Wedle ja-

W polskim sejmie
noc¹ na sprzeda¿
nie tylko lasy, ale
i to, co pod nimi
kich kryteriów wyborczych a¿ tylu
pos³ów w sejmie by³o za tym, by Polskê leœn¹ sprzedawaæ? Wedle tej samej od lat ordynacji wyborczej, najbardziej ws³awionej w³aœnie teraz.
S³u¿by dzia³aj¹ - w jakim
kierunku?
Min¹³ miesi¹c od tamtej nocy w
sejmie i nikt do tej pory nie podaje,
¿e w tym partyjno-sejmowym geszefcie w gruncie rzeczy to nie o lasy
idzie. Te siê szybko wytnie i bêdzie
po krzyku. W tym geszefcie chodzi o
to, przede wszystkim, co jest pod
tymi lasami, o wszelkie niezliczone
pod nimi bogactwa. W œwietle tego,
co tu podajê, g³osuj¹cy w sejmie za
leœnym antypolskim geszeftem ju¿
dawno winni byæ na celowniku
wszelkich polskich s³u¿b specjalnych, do czasu powo³ania autentycznej Stra¿y Obywatelskiej. S¹
mo¿e? No, skoro tu jest demokracja,
to naród winien byæ chroniony
przed tego rodzaju wys³annikami nie
za bardzo wiadomo kogo, tylko domys³y. Czuj¹ pañstwo, ¿e w Polsce
s³u¿by dzia³aj¹? W jakim kierunku? I
– czyje to s³u¿by?
A media – wiedz¹ mo¿e
czytelnicy czyje one?
Polskodemokratyczne media w
tym samym czasie nadawa³y o sa³atce konsumowanej na sali obrad
przez jedn¹ z pos³anek, o obraŸliwym
okreœleniu lidera opozycji, nawiasem - opozycji, która uchroni³a przed
wyzbyciem siê olbrzymich terytoriów naszego kraju. Czyje to w takim
razie media? I w³aœnie: owa Stra¿
Obywatelska mia³aby te¿ du¿o roboty z tymi mediami, waruj¹cymi tu
przy sprzedawaniu kraju uwik³anego
w pewnego rodzaju sieæ zwan¹ demokracj¹.
Przyczyn wszelkiego zaniechania w takich sprawach ze strony lu-

dzi, spo³eczeñstwa, upatrujê w braku jakichkolwiek prób, choæby tylko
szcz¹tkowego, tworzenia fundamentów polskiej kultury. A w³aœciwie to odtwarzania jej. Brak jakiegokolwiek u nas autentycznego ¿ycia
kulturalnego w skali kraju skutkuje
milionami istnieñ ludzkich, które w
absolutnie dobrej wierze od rana do
wieczora miêdl¹ podawane im do
prze¿uwania racje p³yn¹ce z tak zwanych telewizji. Owe racje maj¹ takie
wziêcie, lub inaczej – tak¹ si³ê ra¿enia, ¿e w sejmie tylko piêæ g³osów
ratuje lasy polskie przed parlamentarn¹ zdrad¹, i tego, co pod nimi. Ze
strony ludzi, czyli spo³eczeñstwa,
reakcji na tego rodzaju szwindel nie
ma ¿adnej. Do tej pory. A jeœli ju¿, to
znów s¹ miêdlone racje na ten temat
z wiadomym opóŸnieniem podawane przez polskodemokratyczne telewizje w polskodemokratycznym kraju, a¿ tak polskodemokratyczne, by
lasy sprzedaæ w sejmie pod os³on¹
nocy uprzednio w tê sam¹ noc zmieniaj¹c Konstytucjê.
A jednak
Jak jednak zrozumieæ tych sejmowców od sprzeda¿y lasów? Od
wywracania Konstytucji? Pomiñmy
tu wszelkich agentów, podstawionych do sejmu reprezentantów obcego biznesu. Spróbujmy dookreœliæ tych zwyk³ych, codziennych,
tych równych niby goœci i te niby
równe goœciówy. To¿ to to samo, co
za bolszewii. Wtedy owi ganiali z
pepeszami, z nahajami, donosili, torturowali, zabijali, sêdziowie s¹dzili,
skazywali. A dzisiaj? To ju¿ kolejna
odmiana bolszewii na tym terytorium, bolszewia bis, jeszcze z lasami
i z tym, co pod nimi. To bolszewia
portfelowa! Z zamkniêtymi g³owami,
z z....nymi sumieniami, w te miejsca z
otwartymi portfelami. Kto z pañstwa
przypuszcza³, ¿e porw¹ siê nawet na
lasy w tym celu w nocy zmieniaj¹c

Konstytucjê? Nie do wyobra¿enia,
prawda (?), a jednak - sta³o siê. Tak
by³o. To samo towarzystwo nie
chcia³o tu tarczy antyrakietowej, nie
chcia³o wojsk NATO, licz¹c, ¿e tu
jednak Ruski, Niemiec wróci? W ich
otwarte ramiona. W czyim to interesie nie chcia³o? Tylko w swoim, portfelowym. To samo towarzystwo teraz b³aga, by nie rzucaæ Rosji na
kolana, a ju¿ do tego gotowa, bo
mo¿e byæ groŸna. Tak siê boj¹ o swój
wikt, miêdzynarodowo - mieszany, o
swe portfele. Zdaje siê, ¿e ju¿ nied³ugo odejd¹. Tym razem zdrada mog³a
funkcjonowaæ tylko kilka lat. Siedem
+. Ten plus nie bêdzie ju¿ chyba d³ugi. NATO, tarcza, a i lasy nadal polskie. I to co pod nimi. Lasy w naszych rêkach zawdziêczamy PiSowi, jego niez³omnemu przywódcy,
akurat podczas tych obrad zel¿onego przez bolszewiê bis.
Zademokratyzowaæ telewidzów
Przecie¿ kamieniem wêgielnym
demokracji tych dni w Polsce jest
zbrodnia pod Smoleñskiem.A wierz¹
pañstwo, ¿e to jakiœ g³upi ubek z
w³asnej i nieprzymuszonej woli zabi³
cz³owieka w biurze poselskim myœl¹c, ¿e strzela do dra Jaros³awa
Kaczyñskiego? Od Smoleñska, od
tych wydarzeñ, prosta droga do
nocnych obrad sejmu. Do nocnej
zmiany Konstytucji. Noc¹ te¿ obalono rz¹d Jana Olszewskiego. Nazwiska obalaczy (?), proszê bardzo:
Wachowski, Tusk, Geremek, Niesio³owski, Pawlak. Ju¿ czas, by ewentualna S³u¿ba Obywatelska wyjaœnia³a narodowi - kto to taki, te ci¹gle
nocne æmy. Co jest dla nich ogniem?
Polska, czy to, za ile mo¿na j¹ sprzedaæ? S³owem, postsowiecka u nas
demokracja polega na tym, ¿e z tym,
co powy¿ej, z tym geszeftem, ka¿dy
z czytelników siê zgadza, a przecie¿
to chyba nieprawda. Telewidzu –
obudŸ siê, bo ciê zademokratyzuj¹!
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Zakwalifikowali siê do æwieræfina³u Mistrzostw Polski w siatkówce

Juniorzy TSS Nowej-Regi Trzebiatów
wywalczyli br¹z
Juniorzy TSS Nowej-Regi Trzebiatów w dniach 6-8 lutego br. startowali w turnieju fina³owym, który
odby³ siê w Szczecinie w hali SDS.
Podopieczni Stefana Wyszyñskiego spisali siê bardzo dobrze i zdobyli
br¹zowy medal, który da³ im kwalifikacje do 1/4 Mistrzostw Polski. Jest
to pierwszy taki sukces w historii
klubu w kategorii juniorów.
Sk³ad Br¹zowych Medalistów:
Rozgrywaj¹cy: Mateusz Puzyna,
Patryk Okulewicz
Przyjmuj¹cy: Krzysztof G³adysz,
Pawe³ Proœniewski, Sebastian Hubicki,Karol Usarek.
Œrodkowy: Bartek Or³owski, Cezary Kopeæ, Kamil Jab³oñski
Atakuj¹cy: Bartek Danielak,
Grzegorz Okapiec, Jaros³aw Go³uchowski (kontuzja).
Libero: Mateusz Biniêda, Jan
Biernacki.
Trener: Stefan Wyszyñski.
Prezes: Andrzej B¹k.
(um)

Wieœci szachowe
* W Krakowie, po raz 25. odby³ siê
Miêdzynarodowy Festiwal Szachowy
„Cracovia 2014”. W czterech turniejach
gra³o 349. szachistów. Wœród uczestników by³ gryficki junior Kacper Karwowski, który gra³ w turnieju B.
Najsilniejszy turniej A zakoñczy³
siê wygran¹ ukraiñskiego arcymistrza Alexandra Zubova. Turniej B wygra³
Mariusz Kowalczyk z klubu LKS Park
Starzenice. Kacper Karwowski zaj¹³
36. miejsce wœród 84. uczestników.
* W sobotê, 17 stycznia, w Ko³obrzegu, rozegrano 4. turniej VII Grand
Prix Szkó³ Podstawowych ARKA
MEDICAL SPA.W zawodach dobrze
spisali siê juniorzy UKS Szach Gryfice.
Wœród 37. uczestników, Kamil £abêdzki zaj¹³ 6. miejsce, a Bartek Hryniewski
by³ ósmy.
* W niedzielê, 18 stycznia, w Koszalinie, odby³ siê Noworoczny Turniej
Kwalifikacyjny dla dzieci z rankingiem
do 1400. Tu równie¿ grali nasi juniorzy.
Wœród 45. uczestników, Kamil £abêdzki zaj¹³ 4. miejsce, a Bartek Hryniewski
by³ 9. Ponadto Bartek zdoby³ upragnion¹ IV kategoriê szachow¹. Gratulacje!
* We wspania³ym stylu junior UKS
Szach Gryfice - Tobiasz Smal - wygra³
turniej B VIII Miêdzynarodowego Turnieju Szachowego, który by³ rozgrywa-

ny Domu Pielgrzyma na Górze Œw.
Anny. Gryficzanin wyprzedzi³ nastêpnego szachistê a¿ o 1,5 punktu! Tobiasz
po raz kolejny wype³ni³ normê kandydack¹ i uzyska³ ponad 40. punktów do
rankingu. Brawo!
* W Po³czynie-Zdroju, 25 stycznia,
odby³ siê kolejny turniej z cyklu Grand
Prix z udzia³em gryfickich szachistów.
Zawody wygra³ Sebastian Matul reprezentuj¹cy Skoczka Choszczno. Miejsca
gryfickich szachistów: Kazimierz
£aszewski - 12., Micha³ Nowy - 22.,
Oskar Roczyñski - 29., Kamil £abêdzki
- 31., Bart³omiej Hryniewski - 34.
* Tobiasz Smal z rankingiem na kandydata!
17. letni junior UKS Szach Gryfice
- Tobiasz Smal - wygra³ ostatnio dwa
turnieje szachowe (Puchar Dziekana
Wydzia³u Nauk o Zdrowiu PUM i VIII
Miêdzynarodowy Turniej Szachowy
na Górze Œw. Anny - turniej B).
Dziêki zdobytym w tych turniejach
punktom, miêdzynarodowy ranking
Tobiasza, og³oszony 1 lutego 2015 r.,
wynosi 2136. W ten sposób Tobiasz
przekroczy³ granicê 2100 punktów, co
pozwala przyznaæ mu tytu³ kandydata. Wczeœniej, Tobiasz kilkakrotnie
wype³ni³ normê na kandydata, ale brakowa³o mu rankingu. To pierwszy, w
historii Gryfic, szachista z takim tytu³em. Gratulacje!

Turnieju na Górze œw. Anny. Autor zdjêcia - Piotr Stolarski
Tobiasz z najwiêkszym pucharem (w œrodku)
* W Po³czynie-Zdroju, 25 stycznia,
odby³ siê kolejny turniej z cyklu Grand
Prix z udzia³em gryfickich szachistów.
Zawody wygra³ Sebastian Matul reprezentuj¹cy Skoczka Choszczno. Miejsca
gryfickich szachistów: Kazimierz
£aszewski - 12., Micha³ Nowy - 22.,
Oskar Roczyñski - 29., Kamil £abêdzki
- 31., Bart³omiej Hryniewski - 34.
* W Szczecinie, w ramach Szachowych Ferii, odby³ siê Turniej Juniorów
do lat 18. i Turniej B³yskawiczny dla
wszystkich chêtnych.

W turnieju juniorów tryumfowa³a
Maria Krzywnicka ze szczeciñskiego
Gryfa, która wyprzedzi³a juniora UKS
Szach - Jakuba Kubiaka - i swojego klubowego kolegê - Adama Stolarskiego. Drugi
z juniorów UKS Szach Gryfice - 8. letni
Kamil £abêdzki - zaj¹³ 18. miejsce.
W turnieju b³yskawicznym pierwsze miejsce zaj¹³ Wojciech Œmieszek z
Gryfa Szczecin. Jakub Kubiak zaj¹³
doskona³e 5. miejsce, Pawe³ GoŸdzik z
P³otów by³ 7., a Kamil £abêdzki - 20.
Kazimierz £aszewski
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TURNIEJ HALOWY W Neubrandenburgu:
Norbert zwyciê¿a,
„FERIE 2015”
Ola trzecia

W hali w Szkole Podstawowej nr
4 w Gryficach Szkó³ka Pi³karska
„DIEGO” zorganizowa³a 30.01.
2015 r. II turniej halowy pi³ki no¿nej ch³opców z okazji zakoñczenia
ferii.
Celem tego turnieju by³o zachêcenie do uprawiania pi³ki no¿nej, pokazanie alternatywy na spêdzanie
czasu wolnego oraz wy³onienie najlepszych dru¿yn. Do turniej zg³osi³o
siê ponad 30 ch³opców z Gryfic. W
zawodach udzia³ wziê³y 3 dru¿yny
po 6 zawodników, grano ka¿dy z ka¿dym mecz i rewan¿, a mecz trwa³ 10
min. Sêdzi¹ g³ównym by³ Wies³aw
Pietrzak, który jako organizator wrêcza³ dzieciom nagrody.

Turniej pokaza³, jak wielkie jest
zapotrzebowanie na takie imprezy
dla naszych dzieci, które z wielkim
entuzjazmem przyst¹pi³y do rywalizacji.
Warto nadmieniæ, ¿e wszyscy
zawodnicy otrzymali medale za zaanga¿owanie w zajêciach i turnieju,
a zwyciêska dru¿yna Smerfy - puchar. Nagrodê statuetkê za najlepszego bramkarza otrzyma³ Patryk
Zemankiewicz, który pokaza³ fajne
parady bramkarskie.
Wyniki:
Smerfy - Gangam 2:1, 1:1
Gangam - Laleczki 1:0, 0:1
Laleczki - Smerfy 0:1, 1:4
Karolina Pietrzak

W Niemczech w mitingu halowym pn. „Weihnachtssportfest des
SC Neubrandenburg” wystartowa³a
pi¹tka zawodników „Mokasyna”
P³oty.
Lekkoatleci p³otowskiego klubu
rywalizowali najpierw w biegach na
800, a nastêpnie na 200 metrów. By³ to
bardzo udany start, w którym poprawili oni wiêkszoœæ swoich „¿yciówek”.
Najwiêkszym osi¹gniêciem mo¿e poszczyciæ siê Norbert Szymañski, który
wynikiem 2.10,34 wygra³ rywalizacjê
m³odzików. Siódmy w tej kategorii z
czasem 2.22,71 by³ Jakub Kubiak, a
dziesi¹ty z wynikiem 2.29,20 Zygmunt

Wieczorek. W biegu juniorów m³odszych z dobrej strony zaprezentowa³
siê Konrad Dziedzic, który z wynikiem
2.11,55 uplasowa³ siê na pi¹tym miejscu. Wszyscy ww. znacznie poprawili
swoje dotychczasowe najlepsze rezultaty. Jedyna w gronie „Mokasyna”
przedstawicielka pañ, Aleksandra Kecler, uzyskuj¹c 2.30,25 zajê³a w rywalizacji juniorek trzecie miejsce. W biegu
na 200 metrów najlepiej pobieg³ Konrad, który czasem 25,58 poprawi³ dotychczasowy rekord klubu. Niewiele
wolniej dwusetkê przebieg³ Norbert 25,66. Jakub uzyska³ 28,72, Ola 29,25,
a Zygmunt 29,71.
(MAC)

KSR WYGRYWA TURNIEJ PI£KARSKI
Podczas tegorocznych ferii zimowych „Zima 2015”
Szkó³ka Pi³karska ”DIEGO” po raz kolejny zadba³a o zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, organizuj¹c zajêcia z pi³ki no¿nej na hali widowiskowo-sportowej Szko³y
Podstawowej nr 4 w Gryficach.
W pierwszym tygodniu ferii zajêcia z pi³ki no¿nej zakoñczono turniejem pi³karskim, w którym uczestniczy³y trzy dru¿yny: KSR, Niewidomi i Majerany, które gra³y miêdzy sob¹
mecze i rewan¿e. Organizator Wies³aw Pietrzak przywita³
dzieci, omówi³ zasady i ¿yczy³ samych zwyciêstw. Od samego
pocz¹tku Turnieju pi³karskiego by³o wiadomo, ¿e dzieci w przedziale 8-12 lat bêd¹ rywalizowaæ ze sob¹ o puchar ufundowany
przez prezesa SIS „UŒMIECH”, by³y te¿ statuetki za najlepszego zawodnika, najlepszego technika i najwszechstronniejszego zawodnika. Rywalizacja zakoñczy³a siê niespodziewanym zwyciêstwem dru¿yny KSR, która pokaza³a innym dru¿ynom grê zespo³ow¹, zaanga¿owanie i chêæ zwyciêstwa w
ka¿dym meczu.
Karolina Pietrzak
WYNIKI:
KSR - Niewidomi
2:1, 1:1
Niewidomi - Majerany 1:0, 0:1
Majerany - KSR
0:1, 0:1
STATUETKI OTRZYMALI:
Najlepszy zawodnik - Damian Jaœnikowski.
Najlepszy technik - Jakub Szram.
Najwszechstronniejszy zawodnik - Krystian Bryl.
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Siatkarskie derby
powiatu w Gryf Arenie
Zespó³ Gryf Areny Gryfice ci¹gle ma szanse na awans do II ligi
siatkówki. Kolejny krok w tym kierunku mo¿e wykonaæ ju¿ w niedzielê, 22 lutego, kiedy to we w³asnej
hali zmierz¹ siê w derbowym pojedynku z zespo³em Nowa Rega Trzebiatów.
W obecnym sezonie Gryf Arena
zajmuje póki co drug¹ pozycjê w tabeli III ligi. Celem gryficzan jest zakwalifikowanie siê do najlepszej czwórki,
która rozegra miêdzy sob¹ turniej,
dziêki któremu mo¿na bêdzie dostaæ
siê do kolejnych faz walki o II ligê.
Siatkarze z Trzebiatowa w lidze
plasuj¹ siê na ostatniej pozycji. Na 6
rozegranych meczów przegrali 5. W
pierwszym meczu pomiêdzy obiema
dru¿ynami, który zosta³ rozegrany
na pocz¹tku grudnia w Mrze¿ynie
lepsi okazali siê siatkarze z Gryfic,
wygrywaj¹c 3-0.

Jak bêdzie tym razem? Pocz¹tek
meczu w niedzielê, 22 lutego o godzinie 17. w hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena w Gryficach. Wstêp
wolny, wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy.
(ga)

WiêŸniami byli tu te¿ polscy lotnicy

70. rocznica „Marszu Œmierci”
„Jeszcze nigdy tak liczni nie zawdziêczali tak wiele tak nielicznym” - te s³owa powiedzia³ Winston
Churchill, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, literacki laureat Nobla, uznawany za najwybitniejszego Brytyjczyka w historii.
Odnosi³o siê to do Polskich lotników, którzy brali udzia³ w bitwie o
Angliê.
Przypomnia³em s³owa tego wybitnego mê¿a stanu na uroczystym
apelu z okazji 70. rocznicy „Marszu
Œmierci”, który odby³ siê 7 lutego
2015 roku przy pomniku w Modrolesie ko³o Tychowa w powiecie bia³ogardzkim. Stalag Luft IV Gross Tychow za³o¿ony zosta³ w 1944 roku
jako filia obozu jenieckiego w ¯aganiu. Obóz by³ przeznaczony dla
alianckich lotników zestrzelonych
podczas dzia³añ nad Europ¹. 14 maja
1944 do obozu przyby³ pierwszy
transport 64 wiêŸniów. Nastêpne
transporty lotników przybywa³y do
sukcesywnie oddawanych do u¿ytku baraków i sektorów. W szczytowym okresie, na pocz¹tku 1945 roku,
przebywa³o tu w czterech podobozach oko³o 10 000 jeñców. W obozie
przebywa³o wówczas 8708 Amerykanów, 902 lotników RAF i 132 Rosjan. Wœród Brytyjczyków z RAF - u,
by³o wielu obcokrajowców: 147 KaCMYK

nadyjczyków, 58 Polaków, 37 Australijczyków, 22 Nowozelandczyków, 8 Po³udniowoafrykañczyków, 5
Czechów, 2 Francuzów oraz 1 Norweg.
Przed zbli¿aj¹cym siê Frontem
Wschodnim Niemcy zarz¹dzili na
Pomorzu ewakuacjê ludnoœci cywilnej i jeñców. 28 stycznia 1945 roku
wywieziono z Podborska chorych
lotników do Stalagu Luft I w Barth
(Pó³nocne Niemcy). W dniach 6 - 8
lutego 1945 ewakuowano natomiast
ca³y obóz. Piloci podzieleni na grupy
marszowe, pilnowani przez stra¿e
niemieckie, pieszo ruszyli na zachód
przez Bia³ogard, Œwinoujœcie pod
Hamburg, a nastêpnie skierowano
ich do Fallingbostel, gdzie mieœci³
siê Stalag XI B. W ci¹gu od 51 do 87
dni jeñcy pokonali trasê o d³ugoœci
oko³o 950 kilometrów. Ponad 1500
jeñców zmar³o w trakcie marszu z wycieñczenia, ch³odu, chorób i niedo¿ywienia. Marsz odbywa³ siê w niezwykle ciê¿kich, srogich zimowych
warunkach a jeñcy nie posiadali zimowej odzie¿y. Ocaleni nazwali ten
marsz „marszem œmierci”.
70. rocznicê tamtych wydarzeñ
uczczono apelem pamiêci i salw¹
honorow¹ pod pomnikiem znajduj¹cym siê na terenie dawnego obozu w

Modrolesie oraz „Marszem pamiêci”. Asystê wojskow¹ podczas uroczystoœci wystawi³o Centrum Szkolenia Si³ Powietrznych im. Romualda
Traugutta w Koszalinie. „Marsz pamiêci” otwierali rekonstruktorzy w
mundurach pilotów z ca³ego œwiata,
wiêzionych w Stalagu Luft IV. Niemieck¹ eskortê tego marszu zapewnili te¿ rekonstruktorzy. W kilkukilometrowej wêdrówce z obozu na stacjê kolejow¹ w Podborsku towarzyszyli im samorz¹dowcy, kombatanci,
przedstawiciele s³u¿b mundurowych oraz m³odzie¿. W marszu wziêli
te¿ udzia³ lotniczy attache Ambasady USA pp³k Eric A Tramel oraz
Krzysztof Mikszto syn Jana Mikszto
(polski pilot dywizjonu 305), jednemu z tych, któremu uda³o siê przetrwaæ. Dopóki ¿y³ ojciec przyje¿d¿ali
razem do Podborska na kolejne rocznice „marszu œmierci”. W tym roku
przyjecha³ ju¿ sam.
Tê ¿yw¹ lekcjê historii zorganizowa³ Burmistrz Tychowa, Ba³tyckie
Stowarzyszenie Mi³oœników Historii „Perun” oraz Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego. Dobrze, ¿e
kultywowana jest pamiêæ o bohaterach. Wychowujemy m³odzie¿ w
œwiadomoœci, by wiedzieli dlaczego
trzeba pamiêtaæ o poleg³ych bohaterach. Udzia³ w uroczystoœciach pa-

triotycznych zwi¹zanych z martyrologi¹ jest wiêc wydarzeniem wa¿nym, choæ nie jedynym w wychowaniu patriotycznym. Powinnyœmy zapoznawaæ dzieci i m³odzie¿ z przesz³oœci¹ i histori¹, by uchroniæ od zapomnienia to co stanowi nasz¹ kulturê narodow¹. Nie traktujmy rocznicy „marszu” tylko w kategoriach
wspomnienia tych co odeszli. Pamiêtajmy o ich ¿yciu i czynach. Pamiêtajmy o ¿o³nierzach, którzy bardziej od w³asnego ¿ycia cenili sobie
walkê o wolnoœæ wielu Ojczyzn.
Chwa³a lotnikom i tym poleg³ym w
walkach powietrznych i tym poleg³ych na ziemi, tak¿e na ziemi zachodniopomorskiej.
Jerzy Kotlêga
Od redakcji: Przy tej okazji dopowiem, ¿e dopiero w 1998 r. Komisja
Historyczna Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii,
podjê³a decyzjê o sporz¹dzeniu pe³nej listy polskich lotników i personelu lotniczego w Anglii. Ukaza³a siê
w Polsce w 2003 r. Zawiera informacje o 16.933 lotnikach. Po ¿mudnej
pracy pan Tadeusz Krzystek uzupe³ni³ j¹ o daty i miejsca urodzin i œmierci, ale te uda³o siê ustaliæ tylko dla
6.466 lotników. To pokazuje, jak ma³o
wiemy o naszej historii.
KAR

