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Może człowieka
trafić!
Czytam: „Dzięki współpracy
Starostwa Powiatowego, Gminy
Gryfice, Banku PKO S.A. oraz
SM „Nad Regą” zmodernizowana
została również ul. Wałowa w
Gryficach”. Kiedy czyta się takie
bzdury, to zwyczajnie może
człowieka „trafić”!
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Z drugiej strony

Misja arcybiskupa Wielgusa

Kazimierz Rynkiewicz
Nie sposób dziś nie skreślić kilku
słów na temat arcybiskupa Stanisław Wielgusa i tego co się stało; nie
tylko w polskim Kościele, ale w ogóle w Polsce. W ciągu jednego dnia
wszyscy zostali nawróceni za
sprawą tego właśnie grzesznego –
jak się okazało – arcybiskupa. „Uratował nas papież” - oznajmił wysokonakładowy, a więc chętnie czytany,
„Fakt” na pierwszej stronie w dzień
po odwołaniu ingresu arcybiskupa
Wielgusa.
Z braku innych pomysłów zadumałem się nad słowami „uratował” i
„nas”. Uratował, a więc przed czym.
Nas – czyli kogo? Fakt jest dziennikiem wysokonakładowym, więc piszę to z nadzieją, że chociaż niektórzy czytelnicy znający tę gazetę
będą potrafili przypomnieć sobie, co
zwykł umieszczać na ostatniej stronie. Otóż na ostatniej stronie Fakt
zamieszcza roznegliżowaną (w górę)
panienkę dopisując jej zabawny tekścik. Jak na pierwszej stronie pisze o
Romanie Giertychu, to panienka na
ostatniej słodko zachęca Romana,

Co my teraz
z t¹ prawd¹ zrobimy?
by ją na przykład wyedukował w
samym fartuszku. Najlepiej na lekcji
z przysposobienia seksualnego
(kiedyś były lekcje o przysposabianiu do życia w rodzinie socjalistycznej). Dlatego z wielką nadzieją, po
rzuceniu okiem na pierwszą stronę,
odwróciłem od razu gazetę na ostatnią spodziewając się, że panienka
(jak się okazało o imieniu Wandzia,
tradycyjnie z wyłożonymi na „gazecie” cycuszkami) zaproponuje arcybiskupowi lustrację od góry do dołu.
Zawiodłem się, Wandzia zajęła się w
tym numerze prezesem PZPN, chcąc
ofiarować mu swoje „piłki”.
„Uratował nas papież” - czyli
kogo i przed czym? Nas, czyli nas
wszystkich. Także redakcję Faktu,
która codziennie sprzedaje, obok
papieża, kardynała, arcybiskupa i
biskupów panienki z cycuszkami?
Zabawny rodzaj katolicyzmu. Zapewne tego otwartego na świat i
odważnego obyczajowo. Nie warto
czytać Faktu, bo to bulwarówka? A
przecież ma największą sprzedawalność, co znaczy, że ludzie czytają.

Jak uratował nas, to znaczy wszystkich, Polaków. Przed czym. Ano
przed tym paskudnym Wielgusem,
co to chciał nas oszukać, że niby
święty. I nagle wszyscy, jak jeden
mąż (tak się mówi, co potwierdza
seksizm językowy, bo nie mówi się –
jak jedna żona), a więc wszyscy jak
jedna żona zapragnęli nagle PRAWDY. Arcybiskup nie może zostać
metropolitą warszawskim w imię
prawdy, którą zataił. Nagle prawda w
Polsce stała się czymś takim jak powietrze, woda, jedzenie, czymś, bez
czego nie można żyć. Ingres nie mógł
się odbyć, bo jak by się odbył, to
wszystko by runęło w gruzach –
Kościół, do którego nie chodzimy,
autorytety, których nie szanujemy,
szkoły, w których panuje przemoc i
obłuda, urzędy, w których ciągle coś
kombinujemy... Wydawało się w tym
dniu, że nie ma nic ważniejszego dla
nas od prawdy. No, może oprócz
szczoteczki do zębów.
Dla nas, czyli kogo? Nas – pogrążonych w codziennych szwindlach,
sztuczkach, kombinacjach, machloj-

kach, kłamstewkach, donosach, plotach i ciotach – od czego uratowano? Czy w minioną niedzielę naprawdę chodziło nam o prawdę, czy tylko
byliśmy kibicami w wielkim, emocjonującym widowisku, które tak uwielbiamy z braku uwiądu własnych
emocji? Ktoś musi nam je dostarczać
i dostarcza. Cóż takiego się stało, że
zapragnęliśmy nagle, by głowa polskiego Kościoła była czysta jak łza,
podczas, gdy nie przeszkadza nam
sto tysięcy agentów, kłamców, manipulatorów, oszustów na stanowiskach wokół nas? Bo potrzebny nam
jakiś autorytet? Do czego? I tak nie
będziemy go słuchać. Chyba, że arcybiskup Wielgus miał takie zadanie, miał taką rolę do wypełnienia –
przypomnieć o prawdzie za cenę
osobistego cierpienia. Przypomniał.
Co my teraz z tą prawdą zrobimy? Aż
boję się pomyśleć... Tylu nas uratowanych...

List do redakcji

Do ludzi o dobrych sercach
Ktoś dał nam wolną wolę, a natura
prawo wyboru. Człowiek to istota
rozumna i jak każda żywa istota ma
serce. Pytanie do wielu z nas. Czy
mamy to ludzkie serce? Nie mnie
zwykłemu człowiekowi osądzać innych ludzi, ten osąd niech każdy
sobie sam zrobi. Są wśród nas ludzie
życzliwi, oddani, o dobrych ludzkich
sercach. Ludzie, którzy bez żadnych
profitów dla siebie podają człowiekowi pomocną dłoń w potrzebie.
Takich ludzi w Polsce i na świecie nie
brakuje. Pierwszą pomocna dłoń i to
ludzkie serce podał mi Pan Redaktor
Naczelny Gazety Gryfickiej. Pomocną dłoń i to serce podał mi Pan
Dyrektor i Pracownicy Ośrodka Promocji przy Starostwie Powiatowym
w Gryficach. Jestem skromnym
człowiekiem, ale też o ludzkim i dobrym sercu. Tez chcę podać pomocną
dłoń wszystkim biednym i cierpiącym w naszym kraju. Dostałem dar
tworzenia mych własnych myśli i
wierszy. To dar może nawet od samego Pana Boga. Chcąc jakoś wspomóc
tych biednych i cierpiących posta-

nowiłem, że wydam tomik wierszy, a
wszelkie profity związane z mymi dochodami przeznaczę na założenie Fundacji Pomocy Biednym. Juz podjąłem
stosowne kroki w celu powiadomienia o
mym zamiarze prasę krajową, radio i telewizję. Ten list przesyłam też do Internautów w naszym kraju i za granicą.
Mam swoją stronę w internecie z namiastka mej twórczości. Wiele z tych

wierszy już drukowano, ale ciągle powstają nowe.
Apeluje do wszystkich ludzi o dobrym ludzkim sercu o pomoc w mych
poczynaniach. Podaje adres mej strony
http://marekvelmarcko.w.interia.pl
Wszystkim ludziom o dobrym ludzkim sercu z góry dziękuje i dedykuję im
swój ostatni wiersz:

Serce poety

Marek vel Marco

Serce poety, miłością i bólem jest przepełnione.
To serce jest często osamotnione.
Myśli jego po gwiazdach podróżują,
czasami na Ziemi się zatrzymują.
On na ten świat sercem patrzy,
świat pełen cierpień i rozpaczy...
Cierpienie i rozpacz na papier przenosi,
dopóty Bóg po jego duszę się nie zgłosi.
Za życia często nie doceniony,
po śmierci zostaje mu pomnik postawiony.
Lecz prawdziwy poeta pomników nie potrzebuje.
Wystarczy, że mu zwykły człowiek za jego słowa dziękuje.
On dla niego i wszystkich ludzi,
słowa swe na papier przenosi.
Dopóki śmierć jego ciała kosa nie skosi.
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Policyjne nowinki

Akcja „Pasy”
10 stycznia br. na ulice Gryfic i na
drogi powiatu wyjechały radiowozy,
których załogi miały przydzielone specjalne zadanie – mianowicie kontrolę
używania pasów bezpieczeństwa oraz
fotelików przez kierowców i pasażerów
samochodów osobowych. Dokładniej o
akcji tej opowiedział nam kierownik
Referatu Ruchu Drogowego KPP w Gryficach – asp. sztab. Mirosław Hendryk.
- Na czy polegała akcja „Pasy”?
MH: - Działania o kryptonimie
„Pasy” przeprowadzane są 10 stycznia
na terenie całego województwa. Każda
komenda, jak również podległe jej jednostki, komisariaty policji, otrzymały
zadania, mające na celu ujawnianie kierujących, którzy nie stosują się do obowiązku używania pasów bezpieczeństwa. Dotyczyło to również pasażerów oraz dzieci w wieku do 12 lat, które

powinny być przewożone w urządzeniach ochronnych, tzn. w fotelikach.
Działania te są przeprowadzane w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całej
komendy powiatowej. Przeprowadza
się je w miejscach, gdzie zgodnie z przeprowadzanymi analizami, dochodzi do
największej ilości takich zdarzeń. W
Gryficach dotyczy to przede wszystkim centrum miasta. Umotywowane
jest to tym, że większość kierujących
nie stosuje się do obowiązku używania
pasów na obszarze zabudowanym. Na
nieprzestrzegających tej zasady nakładane są kary w postaci mandatów (brak
pasów – 100 zł, brak fotelika ochronnego – 150 zł) i 2 punktów karnych.
- Ilu funkcjonariuszy bierze w
nich udział?
MH: - Na terenie miasta Gryfice działa 8 policjantów, a na terenie Trzebiatowa,

Problem rozwi¹zany!
Przed świętami Bożego Narodzenia został rozwiązany problem z zalewaniem przez wody deszczowe komórek przy ul. 3 Maja, przy posesji nr 1. Sprawa
dotyczyła wykonanego wjazdu do mającego powstać
garażu – opisywaliśmy ją na łamach gazety w artykule
pt. „Pięć rodzin droga do szóstej”. TBS zarządzający
posesją uznał zasadność pretensji wnoszonych przez
mieszkańców i zlecił wyrównanie różnicy w poziomach drogi dojazdowej a komórkami. Wylany w to
miejsce beton zabezpiecza swobodny spływ wody na
ulicę. Uzupełniono też wszystkie okna w piwnicach.
Fakt, że problem został rozwiązany nie jest
naszą zasługą, ale pana Ryszarda Nierobisza, który mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców „chodził” od wiceburmistrza do TBS-u, aż naprawy „wychodził”. Pozytywne rozwiązanie
problemu dowodzi, że zrobić można wiele, jeśli
strony wzajemnie się zrozumieją.
Mieszkańcy posesji nieśmiało zwracają uwagę na
sypiący się tynk z budynków i liczą na to, że w najblizszym czasie i ta niedogodnośc zostanie usunięta.
A może zwyczajnie należy rozważyć sprzedaż tego
budynku mieszkańcom? Wiemy, że w latach Gierkowskiego rozwoju Polski, ul. 3 Maja miała stanowić obwodnicę miasta, ale to było w latach 70-tych minionego wieku. Czas pomyśleć o
zmianie tamtych planów, a ludziom mieszkającym przy tej ulicy ułatwić życie!(x)
REKLAMA

Rewala i Płot jest 2 lub 3 funkcjonariuszy.
- Czy jest to akcja przeprowadzana
cyklicznie, czy raczej sporadycznie?
MH: - Akcje te są powtarzane dosyć
często. Organizujemy je nie tylko przy
odgórnych wytycznych, ale także jako
sama jednostka powiatowa. Działania
takie prowadzone są co najmniej 2- 3
razy w miesiącu.
- Jakie są wyniki tych akcji, czy
przynoszą one rezultaty?
MH: - Zdecydowanie tak, chociażby
z tego względu, że kierujący nie boją się aż
tak mandatów – choć dla niektórych jest to
kara bardzo uciążliwa – ale punktów karnych, których przekroczenie liczby 21 lub
24 powoduje utratę prawa jazdy.
- Czy są w planach kolejne tego
typu akcje i kiedy?
MH: - 11 stycznia, w godzinach
bardzo wczesnorannych będą przeprowadzane zmasowane działania,
które są inicjatywą komendy powiatowej w Gryficach, pod kryptonimem
„Trzeźwość i pasy”. Głównie będziemy nastawieni na sprawdzanie stanu
trzeźwości kierujących. Przeznaczone zostały do tego bardzo duże siły
funkcjonariuszy, ponieważ ściągnęliśmy do pomocy policjantów z Oddziału Prewencji ze Szczecina. Obstawimy zatem całe miasto!
R: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Magdalena Śliwińska

Firma z Puszczykowa
wyremontuje salê
gimnastyczn¹
(PŁOTY) Tutejszy urząd miejski
poinformował, że dokonał wyboru
wykonawcy robót budowlanych, który
dokona „remontu i modernizacji nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w
Płotach przy ul. Batorego 15.
W trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta firmy ALKAMAR Sp. z o.o. ul. Wydmowa 10, 62041 Puszczykowo. Całkowita wartość
oferty wynosi netto 40.235,81 zł. W
uzasadnieniu podano, że oferta była najkorzystniejsza na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SIWZ. (r)
REKLAMA
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Radni w Komisji
Mieszkaniowej
(GRYFICE) Znamy już nazwiska radnych, którzy zasiądą w Komisji Mieszkaniowej działającej
przy Gryfickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Gryficach. Rada na ostatniej w ubiegłym roku, grudniowej sesji, wydelegowała do tej komisji dwóch
radnych: Kamila Maślankiewicza i
Krzysztofa Tokarczyka.
(r)
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Uwaga rolnicy!

Wybory do
Izby Rolniczej

gazeta gryficka 11.01.2007 r.

Sprawa Cukrowni Gryfice
wymaga nowego spojrzenia
i perspektywicznych decyzji
(REGION) Kilka dni temu otrzymaliśmy od pana Władysława Radziuna, członka Zespołu Konsultacyjnego przy Wojewodzie Zachodniopomorskim, stanowisko dotyczące cukrowni w Gryficach. Zespół
ten składa się z szefów wszystkich ważnych organizacji rolniczych
działających w województwie.
Decyzja o wygaszeniu produkcji cukru w cukrowni gry fleki ej od
2007r, została podjęta przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu we wrześniu 2006r. Zdaniem plantatorów i organizacji rolniczych
decyzja o wygaszeniu produkcji została podjęta przedwcześnie i może
przynieść znaczne i niepowetowane szkody.
“Naszym zdaniem aspektami społeczno - gospodarczymi zamknięcia
cukrowni w Gryficach powinny zająć się w trybie pilnym miejscowe władze samorządowe.” – napisał pan Radziun. Jest on sekretarzem Zarządu
Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie oraz
członkiem Komisji Mieszanej przy Krajowej Spółce Cukrowej w Toruniu.
Poniżej publikujemy treść stanowiska.

(POWIAT) 4 lutego 2007 odbędą
się wybory członków do Walnego
Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dn. 14
grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 927, Nr
113, poz. 984; Nr 153, poz. 127), Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą
nr 10/2006 z dn. 12 października 2006,
zarządziła przeprowadzenie wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych w dniu 04 luty 2007.
Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne,
będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z
działów specjalnych produkcji
rolnej oraz członkowie RSP, posiadający w nich wkłady gruntowe.
W dniu 8 stycznia 2007 w sali Urzędu Miejskiego odbyło się szkolenie Komisji Okręgowych z terenu
powiatu gryfickiego, powołanych
do przeprowadzenia wyborów.
Przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w osobach: Stanisław Przybyliński, Jacek Wojakowski zapoznali zebranych z zasadami zorganizowania i samego przebiegu
wyborów. Rolnik ubiegający się o
mandat członka Rady Powiatowej
musi wypełnić i złożyć zgłoszenie
oraz oświadczenie o zgodzie kandydowania i listę osób (minimum
50) popierających jego osobę w
terminie do 16 stycznia 2007.
Listy osób uprawnionych do
głosowania sporządzają urzędy
gmin do dn. 22 stycznia. Do 26 stycznia 2007 następuje podanie do wiadomości członków Izby Rolniczej listy kandydatów na członków rad
powiatowych w poszczególnych
okręgach wyborczych.
W powiecie gryfickim jest 6 okręgów wyborczych.

Okręg wyborczy nr 1/Grc Brojce
i skład komisji wyborczej
1. Piotr Pograniczny
2. Mirosłąw Ragus
3. Irena Witkowska
4. Kazimierz Ruszkiewicz
5. Helena Sikorska
Okręg wyborczy nr 2/Grc Gryfice
1. Jan Springer
2. Krzysztof Szczygieł
3. Piotr Bidler
4. Mariola Rusek
5. Sabina Fedeńczak
Okręg wyborczy nr 3/Grc
Karnice
1. Andrzej Bień
2. Justyna Szymczak
3. Stanisław Budzyński
4. Iwona Kuchciak
5. Andrzej Skroban
Okręg wyborczy nr 4/Grc Płoty
1. Wojciech Krawczyk
2. Bożena Falarz
3. Monika Pawlaczyk
4. Andrzej Krawczyk
5. Małgorzata Sztuka
Okręg wyborczy nr5/Grc Rewal
1. Bożena Spucińska
2. Elżbieta Przygocka
3. Roman Bereżniecki
4. Ryszard Łowczynowski
5. Henryk Sieniowski
Okręg wyborczy nr 6/Grc
Trzebiatów
1. Elżbieta Nowa
2. Jan Maczuga
3. Paweł Kozłowski
4. Krystyna Bober
5. Jarosław Jeleń
W każdym okręgu wyborczym w
dniu 4 lutego 2007 w godz. 8.00 – 18.00
trwać będą wybory. Rolnicy wybiorą
samorząd rolniczy działający na rzecz
rozwiązywania problemów rolnictwa
i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Rolnicy z
gminy Gryfice głosują w siedzibie
Urzędu Miejskiego sala nr 102. (r)

Stanowisko Zespołu ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Wojewody
Zachodniopomorskiego w sprawie restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w województwie zachodniopomorskim.
Celem restrukturyzacji produkcji cukru z buraka jest pozostawienie tej
produkcji w krajach i regionach, które będą produkować najefektywniej i
najtaniej. Ze względu na warunki przyrodnicze i tradycje uprawy będą to:
Francja, Niemcy i Polska. W Polsce region zachodniopomorski ma wyjątkowe możliwości uprawy buraków cukrowych, ze względu na największą w kraju
wielkość plantacji, co jest podstawą obniżenia kosztów produkcji oraz warunki przyrodnicze potwierdzone ponad stuletnią tradycją uprawy buraków.
W województwie zachodniopomorskim powinna być utrzymana uprawa buraków cukrowych w wielkości około 600 tys. ton z produkcją cukru
ok. 100 tys. ton rocznie.
Taki potencjał uprawy buraków został potwierdzony poprzez złożenie
przez 406 plantatorów deklaracji na zakup dodatkowo prawa do uprawy
buraków w ilości 205 tys. ton.
Nie negując perspektywicznej celowości skupienia przetwórstwa buraków w jednej cukrowni, należy wziąć pod uwagę specyfikę regionu. W
wyniku zamknięcia cukrowni w Szczecinie utworzyły się dwa regiony
uprawy buraka; na północy wokół Gryfic i na południu wokół Kluczewa.
Uważamy, że do czasu rozbudowy i modernizacji cukrowni w Kluczewie
powinna być kontynuowana produkcja w Cukrowni w Gryficach w formie
produkcji cukru lub syropu buraczanego.
Produkcja powinna być kontynuowana do czasu uruchomienia na
bazie cukrowni w Gryficach innego przetwórstwa rolnego i przystosowania cukrowni w Kluczewie do produkcji docelowej.
Jest to rozwiązanie racjonalne, zgodne z celami restrukturyzacji, uzasadnione zarówno ekonomicznie i gospodarczo oraz będzie na pewno
zaakceptowane przez społeczeństwo lokalne.
Zwracamy się do Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej, Ministra Skarbu
oraz Ministra Rolnictwa o rozważenie wszystkich argumentów i aspektów sprawy przed podjęciem decyzji ostatecznych o wygaszeniu produkcji w cukrowni “Gryfice”. Zamykanie cukrowni w krajach unii europejskiej
odbywało się na przestrzeni kilkunastu lat w warunkach uregulowanego
rynku cukru i wysokiej opłacalności produkcji.
Obecna sytuacja jest diametralnie inna i wymaga nowego spojrzenia
i perspektywicznych decyzji. Stanowisko przyjęto jednogłośnie.
Szczecin, dnia 21.12.2006 r.
REKLAMA
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Próbne egzaminy gimnazjalne

Gimnazjaliœci - jedni po
testach, inni przed nimi!

Jak co roku, od czasu reformy
edukacji, w styczniu przeprowadzane są próbne egzaminy wieńczące naukę w Gimnazjum. Składają się one z dwóch bloków tematycznych; części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej. Rozłożone są na dwa
dni, a czas na ich napisanie wynosi 2 godziny. Termin przeprowadzenia egzaminów nie jest ściśle określony i zależy od tego, co
ustali dyrektor danej placówki
oświatowej. W gryfickich gimnazjach ich daty są różne.
„Jedynka” zaplanowała przeprowadzenie tych „testów wiedzy” na 23 i 24 stycznia br., a ich
ocena będzie znana po feriach. Z
lękiem i niecierpliwością czeka na
nie 142 trzecioklasistów. Z kolei
uczniowie Gimnazjum nr 2 egzami-

ny próbne mają już za sobą. Podeszło do nich 217 osób. Napisali je 4
i 5 stycznia, a teraz czekają tylko na
wyniki. Nauczyciele na poprawę
prac mają czas do końca miesiąca.
Zapytaliśmy jednak samych
uczniów, jak oceniają testy gimnazjalne i czy nie boją się prawdziwych egzaminów. Odpowiedzi
oczywiście były różne. Jednak zdecydowana większość uważała, iż
stopień trudności pytań był dość
wysoki. Podkreślano również, że
część humanistyczna była zdecydowanie łatwiejsza od części matematyczno - przyrodniczej. Oczywiście każdy życzył sobie łatwiejszego zestawu zadań na egzaminach
końcowych. No cóż, wszystkim
gimnazjalistom życzymy powodzenia, a nauczycielom cierpliwości
przy sprawdzaniu prac!
(mś)

Karolina i Paulina

Krzyœka, Karolina, Agata

Testy były bardzo łatwe i
poszło mi dobrze. Myślę, że na
egzaminach końcowych będę
miał z połowę punktów.
REKLAMA

Testy próbne były dosyć proste. Lepiej wypadł na pewno humanistyczny, chociaż w matematycznym też nie było najgorzej.
Dobrze byliśmy przygotowani.
Wierze, że będzie dobrze na normalnych testach.

Jeżeli chodzi o testy
matematyczno- przyrodnicze większość uczniów naszej szkoły ma jeszcze duże
luki w edukacji, ale da się je
nadrobić – jest jeszcze czas.
Mamy jeszcze dużo do zrobienia w każdej z dziedzin
wiedzy, pomimo iż część
humanistyczna była zdecydowanie łatwiejsza.

Natalia

Testy humanistyczne
były łatwiejsze od matematyczno- przyrodniczych.
Były bowiem bardziej zrozumiałe. W testach matematycznych trzeba było
dość dużo myśleć. Jeżeli
takie będą testy końcowe
to myślę, że z matematycznych pójdzie mi cienko, ale
z humanistycznych na
pewno będzie dobrze.

Magda

Testy próbne były
łatwe i mam nadzieję, że
prawdziwe testy okażą się
jeszcze łatwiejsze. Na części przyrodniczo- matematycznej było ciężej, niż na
części humanistycznej,
ponieważ w zadaniach
znajdował się materiał, którego jeszcze nie przerabialiśmy w klasach.

Olga
Mariusz

Testy próbne były trochę trudne. Polonistyczny
był łatwiejszy. Jeżeli egzaminy końcowe będą tak wyglądały, jak te próbne, to
nie wiemy, czy będzie dobrze. Na części humanistycznej może nie być źle,
bo większość trzeba wypisać z tekstu, ale matematyczny pójdzie gorzej, bo
wiadomo - trzeba liczyć.

Z ¯YCIA POWIATU
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V Bal Charytatywny
„U Czartoryskiej”
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury
uprzejmie informuje, że 20 stycznia 2007 r.
organizuje V już Bal. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą w uroczej scenerii
pałacowej spędzić miłe chwile. Czeka na Państwa wiele atrakcji! Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.3872614 do p. Anny Rzepeckiej,
lub osobiście w każdą środę w biurze TTK
(Pałac) w godz.13.00-15.00.

SPOTKANIE
CZTERECH ŚWIEC
Trzebiatowski
Ośrodek Kultury oraz
parafie: ewangelicko- augsburska, greckokatolicka, prawosławna i rzymskokatolicka serdecznie zapraszaja na „SPOTKANIE CZTERECH ŚWIEC - WIECZÓR KOLĘD” dnia 19
stycznia 2007 r. (piątek) godz. 17.00 w Domu
Kultury przy ul. Wojska Polskiego 38.
17.00-17.20 - Inauguracja - Zapalenie świec.
17.20-17.50 - Wyznanie ewangelicko- augsburskie
17.50-18.20 - Wyznanie greckokatolickie
18.20-18.50 - Degustacja potraw przygotowanych przez wiernych czterech wyznań.
18.50- 19.20 - Wyznanie prawosławne
19.20-19.50 - Wyznanie rzymskokatolickie
20.00-20.40 - Kolędy i pastorałki w wykonaniu Krystyny Giżowskiej.

gazeta gryficka 11.01.2007 r.

KONKURS NA OZDOBÊ I SZOPKÊ
BO¯ONARODZENIOW¥
(BROJCE) W miesiącu grudniu
w Szkole Podstawowej w Brojcach
odbył się konkurs na ozdobę bożonarodzeniową dla klas 0 – III i szopkę
bożonarodzeniową dla klas IV – VI.
Na konkurs zostało zgłoszonych
80 prac. Jury miało niemały orzech
do zgryzienia, żeby wybrać najciekawsze i najładniejsze prace. Postanowiono przyznać uczestnikom super wyróżnienia, wyróżnienia i dyplomy uczestnictwa. Łącznie zostało nagrodzonych 80 prac uczniów.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane podczas jasełek szkolnych, które miały miejsce 22.12. 2006
roku w szkole. Zwycięzcy zostali nagrodzeni nagrodami w postaci gier
planszowych, puzzli i maskotek, których sponsorem był wójt Gminy
Brojce p. Stanisław Gnosowski.
Konkurs przeprowadziła pani Justyna Wośko - Kawka.
(r)

„CA£A ZIEMIA WITA
SWEGO ZBAWICIELA”
Święta Bożego Narodzenia to
okres, który zbliża ludzi do siebie,
wyzwala wzajemną życzliwość, skłania do pomocy i współczucia samotnym, cierpiącym, biednym. Dla dzieci jest to najpiękniejszy okres w
roku. Wówczas atmosfera baśni
urzeczywistnia się na parę godzin, w
blasku kolorowych światełek choinki, pod którą kochające ręce położyły dla wszystkich obecnych dary
takie na jakie kogo stać. Najskromniejszy upominek ma w ten wieczór
wartość wyjątkową, stając się symbolem łączącej miłości i przyjaźni.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Brojcach taki mały upominek złożyli swoim nauczycielom, kolegom i
koleżankom w dniu 22 grudnia2006
roku przedstawiając jasełka szkolne
pt.: „Cała ziemia wita swego Zbawiciela”. Uczniowie szkoły podstawowej przygotowani pod kierunkiem
pani Justyny Wośko - Kawka i pani
Marii Sudy przedstawili historię powitania nowo narodzonego Króla
przez wszystkich mieszkańców ziemi. Jasełka zostaną wystawione
również na spotkaniu opłatkowym
emerytów i rencistów z Brojc w dniu
10.01.2007r. oraz na spotkaniu środowiskowym gminy Brojce w dniu
12.01.2007r.
(r)
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Wszystkim „świeżo upieczonym”
rodzicom, Redakcja Gazety
Gryfickiej serdecznie gratuluje
i składa najserdeczniejsze życzenia.

Eliza Nowicka
07.01.2007r. g.12.41

Grzesiu i Micha³ Wawrykowie
10.01.2007r. g.10.30 i 10.32

Kubuœ Koñczak
02.01.2007r. g.1.06

Maja Berestek
08.01.2007r. g.22.37

Maciej i Marta Wêdziñscy
21.10.2006r.

Zdjęcie młodej pary: Pracownia fotografii
artystycznej „Foto Krystyna”

Marcin i £ukasz S³owiñscy
08.01.2007r. g.14.24 i 14.25

Wojtek Iskrzycki
09.01.2007 g.12.42

Antoœ Wojciechowski
10.01.2007r. g.13.38

Ca³a Polska
czyta dzieciom
(TRZEBIATÓW) W Bibliotece Publicznej
im Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej
przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury po raz
kolejny czytano dzieciom bajki.
Zapraszanie do głośnego czytania osób o różnych zawodach przybliża dzieciom nie tylko piękno
literackiego języka, lecz również daje możliwość
spotkania z ciekawym człowiekiem, który przedstawia inny punkt widzenia na różne zagadnienia, co
uczy młodych tolerancji. Tak dzieje się również, gdy
zapraszamy osoby duchowne z różnych religii.
Oprócz wysłuchania pięknej bajki, wywiązuje
się zazwyczaj burzliwa dyskusja, pada szereg pytań o różnice w obrządkach religijnych, o życie
prywatne i zwyczaje świąteczne.
Czytali dzieciom księża katoliccy, ksiądz protestancki, a ostatnio (3stycznia br.) duchowny z kościoła prawosławnego ks. Andrzej Demczuk.
Dwie klasy pierwsze (Id i Ic) ze Szkoły Podsta-

wowej nr 1 wysłuchały uroczej bajki pt.
,,Gwiazda betlejemska” i dowiedziały się wiele
o kościele prawosławnym i o życiu Gościa.
Myślę, że to ciekawe spotkanie na długo pozostanie w pamięci uczniów.
S.B.

INFORMACJE
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Jase³ka w Domu Pomocy Spo³ecznej

Najm³odsi
dla najstarszych
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Budowali
aż zbudowali
W styczniu br. Zostało oddane do uzytku schronisko dla bezdomnych
psów w Sosonowicach gm. Golczewo. Jest to inwestycja międzygminna.
W budowę zaanagażowały się gminy: Golczewo, Gryfice, Nowogard, Kamień Pom., Dziwnów, Międzyzdroje i Wolin. Jak widać zabrakło gminy
Płoty i Trzebiatów, być może u nich problemu bezdomnych psów nie ma
albo jest zerowe zainteresowanie wałęsającymi się psami po ulicach .

foto Ryszard Chmielowicz

Tradycją Szkoły Podstawowej nr
4 w Gryficach są coroczne jasełka
odgrywane w gryfickim Domu Pomocy Społecznej. Przygotowują je
nauczyciele najmłodszych klas, a
aktorami są pierwszoklasiści – każdego roku z innej klasy. Tej zimy ich
występ przypadł na dzień 9 stycznia
i jak zwykle niesamowicie rozradował mieszkańców DPS-u. Z wielkim
zainteresowaniem przyglądali się
grze młodych aktorów, którzy z odwagą i bez tremy opowiadali historię
narodzin Jezusa. Potem jeszcze
wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę, a pierwszoklasistów nagrodzono długimi brawami. Oprócz tego, w
podziękowaniu za przyjemność
sprawioną starszym i najczęściej
samotnym ludziom, obdarowani oni
zostali słodyczami. W przedstawieniu udział wzięła grupa dzieci z klasy
IB, w składzie:
Maryja - Wiktoria Zawiślańska
Józef - Jakub Finik
Herod- Krystian Krauza
Trzej Królowie - Mateusz Dudarenko, Mateusz Lasocki, Szymon
Staszak.
Pastuszkowie - Sebastian Młyński, Marek Śnigurowicz, Andrzej
Studziński,Arkadiusz Żelechowski

Aniołowie - Maja Kruplewicz,
Natalia Kolmer
Arcykapłan - Sandra Śniada
Dzieci - Julia Jędrzejczak,
Aleksandra Miszel, Natalia
Oleksik, Aleksandra Starczewska, Ida Żądło
Gospodarze - Przemysław Kondratowicz, Mateusz Targosz.
Pracowały one pod kierunkiem
wychowawcy klasy – pani Małgorzaty Brzezińskiej, przy konsultacji z nauczycielkami religii – panią
Danutą Radecką i Anną Finik.
Ta jasełkowa inicjatywa to frajda
zarówno dla uczniów SP 4, jak i dla
mieszkańców oraz pracowników
DPS-u. Ci pierwsi mają okazję nauczyć się czegoś nowego, co nie do
końca związane jest ze szkolnymi
przedmiotami i w rezultacie popisać
się zdobytymi, aktorskimi umiejętnościami. Z kolei ci drudzy czerpią
wielką radość z samego kontaktu z
dziećmi, których występ jest dla
nich miłą odmianą i nie lada atrakcją
w codziennym życiu. Ta nietypowa
wizyta w Domu Pomocy Społecznej
to też nauka i przesłanie dla najmłodszych, a być może i dla każdego z nas,
że nie należy zapominać o starszych
i samotnych!
(mś)

Schronisko jest usytuowane w
lesie, co być może utrudniać będzie
podrzucanie niechcianych, imieninowych czy świątecznych prezentów w
postaci kochanych przez miesiąc czy
rok pupilków. Schronisko jest przygotowane na przyjęcie i utrzymanie 135
psów. Wiemy, że zainteresowanie

- środki czystości = 4700 zł,
-woda;0,05m3x135x365dni=2463,75zł,
- energia elektryczna; 1000zł x 12 mcy = 12 000 zł
- wywóz nieczystości = 8500 zł
2. Koszty wyżywienia psów:
- zakup mięsa; 100kg x 3zł x 365 dni =
109500 zł,

foto Ryszard Chmielowicz

schroniskiem, jak na początek, jest
duże. Są tacy, którzy psy przywożą, ale
są i tacy, którzy przyjezdżają i zabierają, by psu dać miskę strawy w
swoim domu. Wiemy też, że jeden z
psów wykazał się niespotykaną
mądrością i na stałe został przygarniety przez jednego z pracowników
prowadzących schronisko. Ogólnie
zatrudnionych jest siedem osób.
Wkład gm. Gryfice w tę inwestycję
w minionym roku wyniósł 50 tys. zł, a
w tym wyniesie 62 tys. zł. Partycypując, w budowie nasza gmina zabezpieczyła 20 miejsc na utrzymanie bezdomnych psów. Dzienny koszt utrzymania
takiego psa wynosi 6,02 zł. Wliczono
w to wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem schroniska, bo samo
wyżywienie psa to 2,46 zł na jeden
dzień. Dokładna roczna kalkulacja
przedstawia się następująco:
1. Koszty eksploatacyjne:
- płace; 7 osób x 18670 = 130 690 zł,

- zakup ryżu, kaszy; 15kg x 1,2zł x 365
dni = 6570 zł,
- zakup karmy, warzyw; 12kg x 1,2zł x
365 dni = 5256 zł.
3. Pozostałe koszty:
- opał = 3200 zł,
- odzież wet. = 6000 zł,
- odzież ochronna i robocza = 3300 zł,
- szczepienia = 5000 zł.
W perspektywie jest budowa hotelu dla kotów i psów. To z myślą o
tych, którzy wyjeżdżając na urlopy
nie bardzo wiedzą co z pupilkami zrobić i czasem zwyczajnie wyrzucają je
na ulicę. Mamy nadzieję, że teraz już
żaden pies nie zostanie znaleziony w
lesie przywiązany do drzewa, ani też
nie zostanie wyrzucony z samochodu gdzieś na ulicy czy szosie. Mamy
nadzieję, że teraz każdy niechciany
pies zostanie odwieziony do schroniska, a tam być może znajdzie się ktoś,
kto zabierze go do domu. Bo przecież
są ludzie i ludziska!
(x)

GRYFICE
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OP£ATKOWE
SPOTKANIE
KOMBATANTÓW
(GRYFICE) W kawiarence GDK,
dnia 10 stycznia br., na opłatkowe
spotkanie przyszła liczna grupa naszych Kombatantów. Przybyli nie
tylko z Gryfic, ale i z ościennych
gmin, ludzie, którzy doskonale
(mimo swojego wieku) pamiętają
czas walki w II Wojnie Światowej.
Zgromadzonych serdecznie powitał pułkownik w stanie spoczynku Bernard Byczkiewicz. Wśród zgromadzonych gości obecni byli: mjr Krzysztof
Kwieciński, wicestarosta Konstanty
Oświęcimski, przew. Rady Miasta Stanisław Błysz, ks. kanonik Jerzy Sosna,
wójt gm. Brojce Stanisław Gnosowski,

Mo¿e cz³owieka
traf iæ!

ks. dziekan Zygmunt Noga. Spotkanie
rozpoczęło wysłuchanie hymnu państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli na wieczną
służbę. Chór „Viola” pod dyrekcją
Edwarda Wojciechowskiego zaśpiewał
kilka najpopularniejszych kolęd. Słowo
Boże wygłosił ks. dziekan Zygmunt
Noga i po wspólnej modlitwie Kombatanci podzielili się opłatkiem życząc
sobie wzajemnie ogólnego dobra i słonecznych dni na przyszłość. Szampanem wzniesiono toast za pomyślność w
Nowym Roku i przy dobrych ciastach
oraz herbacie i kawie snuto wspomnienia o czasach, które minęły. (Maja)

K³opoty „Siódemki”!

Właśnie mam przed sobą kolejny,
bo 18 numer Samorządowego Biuletynu Informacyjnego „Kraina Regi”,
gdzie na str. 6 w artykule pt. „Inwestycje drogowe w Powiecie Gryfickim” czytam: „Dzięki współpracy
Starostwa Powiatowego, Gminy
Gryfice, Banku PKO S.A. oraz SM
„Nad Regą” zmodernizowana została również ul. Wałowa w Gryficach”.
Kiedy czyta się takie bzdury, to zwyczajnie może człowieka „trafić”! Bo
od kiedy ul. Wałowa zaczyna się przy
banku PKO S.A. i kończy na drugim
budynku SM „Nad Regą”? Ul. Wałowa kończy się przy Wysokiej Bramie. Wykonanie parkingu przy banku nikogo nie upoważnia do pisania,
iż wykonano modernizację w/w ulicy. Wystarczy przy Wysokiej Bramie
skręcić w prawo i jesteśmy na ul.
Wałowej, gdzie dziury w jezdni,
mniejsze i większe oraz bajora pełne
wody, utrudniają jazdę samochodem, nie mówiąc już o tym, że przejść
nią można jedynie w gumowcach, a
REKLAMA

Wyjaśniamy, że „siódemka” to kolejny już - siódmy - market w Gryficach.
„Duma” samorządowców, wściekłość
mieszkańców i problem małych sklepów
spożywczych. Otóż „siódemka” ma kłopoty z otwarciem swych drzwi dla
ewentualnych klientów. Pierwotny
dzień otwarcia to 30 grudzień 2006r.,
zmieniony na 4-5 stycznia br. z uwagi na
usterki w wykonaniu pokrycia dachu.
Do nowego, w iście zastraszającym tempie, budowanego marketu, lała się woda
z sufitu i odpadały kasetony. Następny
termin otwarcia to 10 styczeń. Przypominamy, że na teren ówczesnej „Jutrzenki” ekipa rozbiórkowo - budowlana we-
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szła dn. 13 listopada 2006r., a już 26
listopada zaczęto wylewać beton na
podłoże. Pracowano w tzw. „piątek,
świątek i niedzielę”. Parę osób , mieszkańców Gryfic też coś tam robiło i to był
jedyny pozytyw tej budowy. Dziś czy
jutro, mimo wszystko market zostanie
otwarty. W tej chwili (sobota 6 styczeń)
coś tam robią na dachu, ale czy na tym
zakończą się problemy „cudu” budowlanego w Gryficach – nie wiadomo. Sądzimy, że inspekcja techniczna będzie
bardzo, ale to bardzo dokładna i nic nikomu nie będzie zagrażało w tym nowym przybytku tańszych makaronów,
ryżu i czegoś tam jeszcze!
(x)

i tak w niektórych miejscach wlewa
się do butów. W Biuletynie „radocha”, że ulicę zmodernizowano! Od
Wysokiej Bramy do skrzyżowania ul.
Wałowej z ul. Mickiewicza przez
ostatnie 4 lata nie zrobiono nic. Co
prawda wiosną jakaś ekipa jeździła i
mniejsze dziury w jezdni łatała, ale
ich pracę szybko wypłukała woda
padająca z nieba. I śmieszne jest to,
że przez tyle lat i przy tylu drogowych priorytetach, tego odcinka
drogi naprawić nie można. Ale w
Biuletynie ładnie brzmi „zmodernizowano ul. Wałową” – niektórym
przydałaby się modernizacja oczu,
może wtedy dojrzą oczywistą dla
innych prawdę. Dziury w nawierzchni ul. Wałowej są i będą przez najbliższe lata, bo na tak niewielkim odcinku
jezdni żadnych fanfar grać nie będą
ani wstęg przecinać – to po co sobie
nią głowę zawracać? A że przejazd
utrudniony i przejścia praktycznie
nie ma, to już problem tych, którzy nią
chcą przejechać czy przejść!
(x)

SPORT
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Konkursy
dla stowarzyszeñ

Powiatowa lekkoatletyka

Sukcesy p³otowskich
biegaczy

W miniony weekend kolejny sukces odniósł biegacz z „Mokasyna”
Płoty – Maciej Twór. Wziął on udział
w 4 kilometrowym biegu sylwestrowym po Osowie. Po starcie, przez 3
km plasował się on cały czas w pięcioosobowej czołówce. Jednak po
zdecydowanym ataku, ostatni kilometr pokonał już zupełnie samotnie.
Za to zdecydowane zwycięstwo
otrzymał m.in. Puchar Dyrektora
MZK, a startem tym rewelacyjnie
podsumował bardzo udany sezon.
Dużymi sukcesami może popisać
się także przedstawiana już, ale nie w
całym składzie ekipa, która brała
udział w halowym mittingu lekkoatletycznym w Neubrandenburgu w
ośrodku przygotowań olimpijskich
reprezentacji Niemiec, odbył się halowy miting lekkoatletyczny. W
składzie reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego znalazło się aż dziesięciu przedstawicieli
Powiatu Gryfickiego (9 reprezentantów „Mokasyna” Płoty i 1 „Chrobrego” Gryfice). A oto ich wyniki:
Maciej Twór (młodzieżowiec) –
3000m – 8.55,30
Dawid Wysocki (junior młodszy) – 3000 m – 10.04,25
Łukasz Przybysz (junior młodszy) – 1000 m – 2.40,87 ( „Chrobry
Gryfice”)
Marcel Serafiński (młodzik) –
1000 m – 2.50,51
Tomasz Rakiej (junior młodszy)

Poniżej przedstawiamy zadania organizacji współzawodnictwa sportowego, na które został ogłoszony konkurs oraz k woty przeznaczone z budżetu
gminy na ich realizację w 2007 roku.

Maciej Twór
– 1000 m – 2.51,46
Małgorzata Ostrowska (juniorka) – 800m - 2.28,14
Magdalena Orłowska (dziecko
starsze) – 800 m – 2.39,04
Klaudia Kulesza (młodziczka) –
800 m – 2.40,64
Aleksandra Kusajda (młodziczka) – 800 m – 2.44,15
Żaneta Wysocka (dziecko starsze) – 60m – 9.03 , w dal - 4.57m
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy wielu kolejnych
sukcesów w Nowym Roku i w nowym sezonie!

TENIS STO£OWY
Sez
on 2006/200
7
Sezon
2006/2007

Wyniki i tabela IV ligi mężczyzn grupa wschodniej „W” II runda po kolejce
06.01.2007 r.
1 -Termin 06.01.2007 r :
Grupa W
p1
II UKS 200”5” Białogard
p2
Albi III ZTTS Złocieniec
p3
TKKF Fala Trzebiatów
p4
Jrga III SSMTS Szczecinek
TABELA grupy „W”
m-ce nazwa drużyny
1
III SSMTS Szczecinek
2
II UKS 200”5” Białogard
3
UKS Traper Złocieniec
4
UKS Sucha Koszalińska
5
III ZTTS Złocieniec
6
Orzeł Stara Studnica
7
TKKF Fala Trzebiatów
8
II Nasiennik Gryfice

(GRYFICE) Burmistrz Gryfic og³osi³ konkurs ofert na
realizacjê zadañ z zakresu „Kultura fizyczna i turystyka”,
które przeznaczone s¹ do realizacji w 2007 roku w drodze
zlecenia. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji
spo³ecznych i stowarzyszeñ.

wyniki
UKS Sucha Koszalińska
Orzeł Stara Studnica
II Nasiennik Gryfice
UKS Traper Złocieniec
meczy
8
8
8
8
8
8
8
8

pkt
16;0
12;4
10;6
8;8
6;10
5;11
4;12
3;13

9;1
5;5
6;4
1;9

m.pkt
62;8
46;34
46;34
38;42
29;51
35;45
27;53
27;53

Opracowanie V-ce prezes ZPZTS Piotr Bochnacki

1. Zadanie Nr 01- Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Gryfic. Kwota
przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 88.000,00 zł;
2. Zadanie Nr 02 - w zakresie tenisa stołowego; kwota - 21.000,00 zł;
3. Zadanie Nr 03 - w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy
na terenie Trzygłowa; kwota - 29.000,00 zł;
4. Zadanie Nr 04 - w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy
na terenie Prusinowa; kwota - 33.000,00 zł;
5. Zadanie Nr 05 – w zakresie sportów strzeleckich na terenie Strzelnicy
Miejskiej w Gryficach; kwota - 10.000,00 zł;
6. Zadanie Nr 06 – organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży szkolnej w zakresie sportów strzeleckich na terenie strzelnicy
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach; kwota - 3.000,00 zł;
7. Zadanie Nr 07 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży szkolnej w zakresie lekkoatletyki; kwota - 7.000,00 zł;
8. Zadanie Nr 08 - organizacja współzawodnictwa sportowego na terenie
Gminy Gryfice dla dzieci, młodzieży i dorosłych; kwota - 18.000,00 zł;
9. Zadanie Nr 09 - w zakresie brydża sportowego – kwota - 3.000,00 zł;
10. Zadanie Nr 10 - w zakresie sportu szachowego – kwota - 5.000,00 zł;
11. Zadanie Nr 11 - w zakresie rozgrywek piłki nożnej oldbojów
– kwota - 2.000,00 zł.
Oferty składać należy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl.
Zwycięstwa 37, pok. 103 lub w wydziale promocji pokoj 114 lub przesłać
pocztą w terminie do 3 lutego 2007 roku.
7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Podmiotami jest Henryk Chmiel,
wydział promocji, tel. 38-770-28, e-mail: chmiel@umgryfice.pl
Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości
dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
Wysokość dotacji w roku 2004

w roku 2005

1. MKSS „BASZTA”– strzelectwo

12.000

0

2. KSS „BASZTA LOK” – strzelectwo

4.000

6.000

3. LZS “BŁĘKITNI” – Trzygłów – piłka nożna

10.000

15.500

4. PLM KS „CHROBRY” – lekkoatletyka

7.000

7.000

5. GUKS „GRYF” –zawody sportowe
12.000

12.000

6. LKS „NASIENNIK” – tenis stołowy

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

14.000

14.000

7. Klub Piłkarski „OLDBOY” – piłka nożna

2.000

2.000

8. LZS „ORZEŁ” – Prusinowo – piłka nożna

13.000

15.500

9. KS „RZEMIEŚLNIK” – brydż sportowy

1.000

1.000

10. MKS „SPARTA” – piłka nożna

65.500

70.500

11. UKS „SZACH” – szachy

3.500

3.500

144.000

147.000

RAZEM

SPORT

gazeta gryficka 11.01.2007 r.

Str
Str.. 11

Utalentowani m³odzi Gryficzanie

Mali – wielcy szachiœci!
Od 16 grudnia 2002 roku w Gryficach działa Uczniowski Klub Szachowy. „Dobrymi duchami” tego klubu,
którzy jednocześnie tworzą jego władze są prezes Zygmunt Jędruszek i
wiceprezes Kazimierz Łaszewski.
To oni, przy niemałej pomocy ze
strony starszych i już utalentowanych
szachistów, przelewają wiedzę teoretyczną i praktyczną o tym sporcie do
umysłów młodych Gryficzan. I osiągają
przy tym nie lada sukcesy. Ich zawodnicy, a przewinęło się ich przez klub już
ponad 300, zajmowali i zajmują wiele
wysokich miejsc w turniejach szachowych, a także wciąż doskonalą swoje
umiejętności, nabywając przy tym coraz to wyższe kategorie szachowe.
Klub ten wystawia swoją kadrę, która
przeważnie liczy od 20 do 40 osób, na
licznych imprezach szachowych. Między innymi można tu wymienić: Mistrzostwa Polski w szachach szybkich
15-minutowych, rozgrywki Euroligi,
rozgrywki III Ligi Juniorów, Puchar
Burmistrza Gryfic, Puchar Starosty

Od lewej Ola Kwocz, B³a¿ej, Wojtek, Arek i Kazimierz £aszewski
Kacper Karwowski zremisowa³
z Mieczys³awem Doroszem

Agata Przybylska
Powiatowego, Grand Prix Wybrzeża,
Złota Wieża, Szachy rodzinne w Kołobrzegu czy turnieje szachów klasycznych. Z każdej z nich wracają będąc w
czołówce najlepszych graczy. Naocznym dowodem tego są tegoroczne wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w szachach, gdzie drużyna
młodzieży gimnazjalnej zajęła I miejsce,
a drużyna ze szkoły podstawowej
uplasowała się na III pozycji – należy
jednak podkreślić, że od zwycięzcy
dzieliło ją tylko 0,5 punktu.
Gimnazjalistów reprezentowali:
Brzozowski Arkadiusz – uczeń klasy

Kamil Puszkarek (po prawej)
IIg Gimnazjum nr 2
Łaszewski Błażej - uczeń klasy IIg
Gimnazjum nr 2
Kwocz Wojciech – uczeń klasy IIIa
Gimnazjum nr 2
Kwocz Aleksandra – uczennica klasy
Ia Gimnazjum nr 2.
Szachowa obsada szkoły
podstawowej to:
Puszkarek Kamil – z klasy VIc SP3
Karwowski Kacper – z klasy IIIa SP3
Pinkas Szymon – z klasy IVd SP3
Przybylska Agata – z klasy VIa SP3.
Oprócz sukcesów drużynowych,
klub może pochwalić się także indy-

Ca³a trójka szachistów UKS SZACH gra przy pierwszych stolikach

widualnymi mistrzami. „Gwiazdą”
jest tu najmłodszy z graczy – 8-letni
Kacper Karwowski - który pomimo
tak młodego wieku zakwalifikował
się do Mistrzostw Polski Juniorów w
2007 roku. Posiada on już bardzo
wysoką, bo II kategorię szachową.
Oprócz zajęć w klubie trenuje on indywidualnie z najlepszym szachistom powiatu gryfickiego – Krzysztofem Jędruszek.
Klubowicze spotykają się popołudniami i do woli uczą się szachowego
rzemiosła. Zajęcia są nieodpłatne.
Klub funkcjonuje dzięki sponsorom, a

Szymon Pinkas (po prawej)
także pomocy Polskiego Związku Szachowego, od którego otrzymano
sprzęt. Bardzo ważną rolę w rozwijaniu zainteresowań szachowych u dzieci pełnią tu także rodzice oraz nauczyciele, którzy z reguły są pierwszymi
rywalami swych pociech lub podopiecznych i zaszczepiają w nich szachowego bakcyla. Sport ten, pomimo
iż niewiele w nim wysiłku fizycznego,
znakomicie wpływa na rozwój emocjonalny i intelektualny, kształtuje
osobowość i pozwala na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w
każdym młodym człowieku.
(mś)

Ola Kwocz (po lewej) gra z Klaudi¹ Kulon z Koszalina

OPINIE
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Kosmata ³apa lustracji
Prof. Jerzy Przystawa
Arcybiskup Stanisław Wielgus, prałat cieszący się zaufaniem
Stolicy Apostolskiej i hierarchów
Kościoła Katolickiego w Polsce,
został rozjechany i zmiażdżony
walcem teczkowym, Kościół w Polsce znalazł się w poważnym kryzysie, najwyższe władze państwowe
w sytuacji co najmniej kłopotliwej,
a Polska wyszła nagle na czołówkę
wiadomości światowych i nie ma z
tego najmniejszego powodu do
chwały. W nadzwyczaj nieprzyjemnej sytuacji znalazł się Papież
zmuszony do zmiany podjętej i
ogłoszonej, urbi et orbi, decyzji,
co samo w sobie jest ciosem nad
wyraz nieprzyjemnym i bolesnym.
Teraz, jak słyszymy, domaga się od
hierarchów polskich wysunięcia
kandydata nie tylko kwalifikowanego, ale i czystego, a więc niezamieszanego we współpracę z komunistycznym reżimem.
Zadanie to przypomina nieco
problem kwadratury koła. W jaki
sposób mają hierarchowie znaleźć odpowiednio czystego kandydata, skoro – jak wiemy z najbardziej wiarygodnych ust – ok.
80% materiałów teczkowych SB,
WSI i czego tam jeszcze z lat
osiemdziesiątych zostało zniszczonych? Oczywiście, wiemy, że
zniszczonych nie do końca, że
spora część tych materiałów została ukryta w sejfach ludzi, którzy mieli do nich dostęp i stanowią
one nadal rękojmię ich nietykalności i bezpieczeństwa. Wiemy
też, że materiały te znajdują się w
archiwach KGB, z czego wynika
prosty wniosek, że jedynym
prawdziwym autorytetem, który
mógłby dzisiaj zaświadczyć o pełnej niewinności tego czy innego
hierarchy jest Władimir Putin, co
oznacza, że Ojciec Święty, jeśli
chce mieć pewność, że znowu
jego autorytet nie zostanie wystawiony na szwank, powinien
sprawdzenia dokonywać na
Kremlu.
Jest dzisiaj dość oczywiste, że
zdecydowaną większość sygnatariuszy historycznych umów
Okrągłego Stołu, które wyznaczyły kierunek przemian w Polsce
po 1989 roku, stanowili jawni i
tajni współpracownicy służb komunistycznego reżimu i oni też

stali się głównymi beneficjentami
transformacji. Pępowiny łączącej III
Rzeczpospolitą z PRL nie zerwały ani
wybory kontraktowe 1989 roku, ani
tzw. pierwsze wolne i demokratyczne
wybory 1991 roku, ani żadne z kolejnych wyborów lat 1993, 1997, 2001
czy 2005. Świadczy o tym wymownie
porównanie składu elit władzy dzisiaj i 16 lat temu. Pępowinę tę zabezpieczała i zabezpiecza procedura
wyborcza, uprzywilejowująca na
wszelkie możliwe sposoby spadkobierców PRL i uniemożliwiająca wykreowanie i wygenerowanie nowej
elity politycznej, niepowiązanej z
upadłym systemem plątaniną agenturalnych łączy. Ani uchwalona 15
lat temu ustawa lustracyjna, ani jej
kolejne mutacje, nie doprowadziły
do oczyszczenia sceny publicznej,
gdyż było to zadanie, zarówno wówczas jak i dzisiaj, niewykonalne. Nie
ulega wątpliwości, że IPN i służby
specjalne są dzisiaj w stanie wykryć
i ujawnić wielu dawnych TW i OZI,
czy jak tam ich zwał. Jest równie niewątpliwe, że to ujawnienie może być
jedynie cząstkowe i wybiórcze,
szczególnie wybiórcze i cząstkowe
w miejscach najważniejszych i najbardziej newralgicznych dla funkcjonowania państwa polskiego. Ludzie, którzy wbrew doświadczeniom
ostatnich 18 lat twierdzą inaczej –
łudzą nas i samych siebie. Można z
pełnym przekonaniem powtórzyć
dzisiaj słowa Marszałka Piłsudskiego, wypowiedziane w 1927 roku na
Zjeździe Legionistów w Kaliszu:
Zwycięstwa nad agenturami nie
odnieśliśmy wcale. Agentury, jak
jakieś przekleństwo idą dalej bok w
bok i krok w krok.
W sytuacji, gdy co krok potykamy się o agenturę w strukturach
państwa i w najwyższych organach
władzy skoncentrowanie uwagi opinii publicznej na związkach duchowieństwa i hierarchii kościelnej z
władzami komunistycznymi w odległej przeszłości posiada wszelkie
cechy manipulacji i odwracania uwagi społecznej od spraw istotnych.
Kościół i duchowni stanowią łatwy
cel, gdyż przed pomówieniami trudniej im się bronić niż politykom. Arcybiskup Wielgus i inni prałaci nie
pójdą do sądu jak Zyta Gilowska, a
nawet gdyby poszli to ich uniewinnienie – jak w przypadku Pani Wicepremier czy Mariana Jurczyka – niewiele im pomoże. Tymczasem takich
ludzi, jak dyktatora polskich finansów od 17 lat – byłego sekretarza
partyjnego w Instytucie Problemów
Marksizmu-Leninizmu – nikt nie

pyta, czy przy okazji licznych wyjazdów na studia zagraniczne nie podpisywał czasem jakichś instrukcji
wyjazdowych i nie miał obowiązku
składania sprawozdań. Trudno sobie wyobrazić, żeby tak błyskotliwemu młodemu człowiekowi odpowiednie służby nie założyły teczki,
pozostaje jednak faktem, że teczki tej
nie wykryli ani współpracownicy
Antoniego Macierewicza w 1992
roku, ani jeszcze bardziej dociekliwi
i precyzyjni pracownicy IPN. I podobnie przedstawia się sprawa z całym szeregiem innych, choć może już
nie tak ważnych dostojników III RP.
Od wielu lat przedstawiciele Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych pielgrzymują do hierarchów
Kościoła o poparcie inicjatywy zasadniczej reformy ustrojowej państwa, argumentując, że obecna procedura wyborcza nie tylko uniemożliwia skuteczne i sprawne kierowanie
nawą państwową, ale że narusza ona
podstawowe prawa obywatelskie,
takie jak bierne prawo wyborcze i
podstawową zasadę demokracji, jaką
jest zasada równości, a zatem, że procedurze tej można postawić ważne
zarzuty moralne. Nagabywani przez
nas hierarchowie, nawet zgadzając
się z naszymi argumentami, uchylają
się od zajęcia stanowiska, utrzymując, że sprawa ordynacji wyborczej to
sprawa polityczna, a Kościół do polityki mieszać się nie może. I oto jesteśmy świadkami, jak kosmata łapa
polityki chwyta ich za gardło. Okręca
się wokół hierarchii diabelska pępowina, aby poprzez kompromitację
Kościoła i jego autorytetów uzyskać
rozmycie odpowiedzialności, ukryć
swoje agenturalne pochodzenie i zabezpieczyć swoje interesy.
Usunięcie podstawowej wady
konstrukcyjnej państwa polskiego,
jaką jest szkodliwa, korupcjogenna,
zniechęcająca do udziału w życiu
publicznym ordynacja wyborcza do
Sejmu, przecięłoby tę pępowinę radykalnie, albowiem wyjęłoby z rąk
ludzi o wątpliwej, i często agenturalnej, przeszłości wysuwanie kandydatów do Sejmu i układanie list partyjnych poza plecami wyborców. Tą
drogą, w sposób najzupełniej naturalny, do polityki państwowej weszliby ludzie nieuwikłani w żadne teczki,
cieszący się autentycznym poparciem obywateli, ludzie o nieporównanie wyższych kwalifikacjach niż gros
parlamentarzystów wypełniających
ławy sejmowe od 17 lat. Ludzie ci nie
widzieliby priorytetu w jakichś archeologicznych badaniach przeszłości,

w osądzaniu tego, kto czym się zajmował ćwierć wieku temu, ale zajęliby się sprawami najbardziej istotnymi z punktu widzenia naszych
obecnych interesów państwowych
i narodowych.
Jestem przekonany, że biskupi
polscy lepiej by zrobili, gdyby zamiast powoływać kolejne komisje
dla dokonywania rozliczeń i obrony dobrego imienia Kościoła i duchownych, powołali komisję, która
opracowałaby stanowisko Episkopatu Polski wobec ordynacji
wyborczej do Sejmu i w ten sposób
ukazali Polakom drogę wyjścia z
obecnego impasu ustrojowego. Są
w tej sprawie dobre precedensy.
Takim precedensem jest stanowisko wobec projektu nowej ordynacji wyborczej sformułowane w Liście Biskupów Polskich („Czas” z
17 kwietnia 1913):
Jakkolwiek reforma wyborcza
jest aktem politycznym, nie jest nim
jednak wyłącznie. Nowy ustrój prawa wyborczego wydaje ze siebie
prawodawców, którzy za pomocą
władzy ustawodawczej wpływać
mogą i wpływać będą na wszystkie
dziedziny życia kościelnego, narodowego, kulturalnego, społecznego i moralnego, a szczególnie na
przyszły kierunek wychowania publicznego. Tym samym reforma wyborcza w te wszystkie dziedziny
wkracza i z nimi się łączy. Do nas
więc, jako do stróżów praw wiary w
tych dziedzinach należy pytać i
badać, o ile do ich zdrowego rozwoju proponowany ustrój prawa wyborczego dopomaga albo też w
uprawnionym rozwoju przeszkadza lub go nawet niszczy.
Pod tymi słowami podpisali
się ludzie, których nazwiska
otwierają najświetniejsze karty historii Kościoła i Polski: Książę
Adam Sapieha, biskup krakowski;
Józef Bilczewski, arcybiskup
lwowski, Józef Pelczar, biskup
przemyski; Leon Wałęga, biskup
tarnowski i Józef Teodorowicz,
arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego.
A zatem istnieje dziedzictwo,
do którego Kościół Polski może się
odwołać i istnieje pilna potrzeba,
żeby Hierarchowie zabrali w tej
sprawie głos. Byłoby to uwolnienie się z uścisku tej kosmatej łapy
antypolskiej polityki i przywrócenie słowu polityka tego jedynego
sensu, dla którego warto ją traktować z szacunkiem: rozumna troska
o dobre wspólne.
Wrocław, 9 stycznia 2007
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MIESZKANIA
Q Zamienię mieszkanie własnościowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter garaż własnościowy na domek do remontu, ewentualnie
kupię domek do 120 000zł.
Tel. 091 397 34 97, 601 065 102

Dajesz og³oszenie do jednej
gazety a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
NIERUCHOMOŒCI

Q Do wynajęcia kawalerka w
Łobzie. Tel. 091 397 56 54.

US£UGI
QVi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

Q Do wynajęcia w Łobzie sklep 25
mkw. Tel. 663 768 461.

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI
QKupię grunty rolne. Tel. 609 311
340.

US£UGI

QSprzedam Bus Turbo diesel LT
28, rocznik 1994, Opel Kadet Clasic
1.6 benzyna. Cena do uzgodnienia.
Tel. 091 397 31 16.

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
QWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

INNE

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Q Piotr 35 lat szukam zespołu w
którym będę śpiewał piosenki biesiadne weselne. 885 338 162
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

Q 48-letni niezależny, dobrze sytuowa-

ny po studiach pozna panią też niezależną bez nałogów szukająca (tylko)
trwałego związku. Tel 504 321 939.
Q Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5 miesięczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 zł.
Tel. 604 911 055, 696 593 304

Zareklamuj
siê w
Gazecie
Gr
yfickiej
Gryfickiej

tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl

INFORMACJE
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OFERTY PRACY

Gryfice:
- kierowca kat.D,; praca na terenie kraju
i za granicą
- kierowca kat. C+E; wykształcenie
wyższe (transport lub logistyka), dobra
znajomość j.niemieckiego, mile widziana
znajomość j.angielskiego
- spedytor; dobra obsługa komputera,
biegła znajomość j.niemieckiego
- księgowa; wykształ. średnie, staż pracy min. 3 lata, biegła obsługa komputera,
znajomość księgowości, rozliczenia z
budżetem, znajomość programów finansowo- księgowych, umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych, dyspozycyjność
- specjalista ds. Nieruchomości; prawo
jazdy kat.B, dyspozycyjność
- pracownik obsługi klienta; dobra znajomość j.angielskiego
- pracownik biurowy; min. średnie,
obsługa komputera
- przedstawiciel handlowy; min. średnie, doświadczenie mile widziane, prawo jazdy kat.B
- mechanik samochodowy; wykształ.
zawodowe lub średnie, staż pracy 5 lat
- elektryk samochodowy; wykształ. zawodowe lub średnie, staż pracy 5 lat
- blacharz samochodowy; wykształ. zawodowe lub średnie, staż pracy 5 lat
- kierowca kat.C+E; staż pracy min. 2 lata
- mechanik samochodowy; staż pracy
min. 2 lata
- psycholog; wykszt. Wyższe kierunkowe, mile widziany kurs oligofrenopedagogiki (1/2 etatu)
- robotnik budowlany; staż pracy 3 lata
- operator koparki; staż pracy 2- 3 lata,
uprawnienia do obsługi koparki
- brukarz
- kierownik budowy; staż pracy min. 4
lata, umiejętność wyceny kosztorysowej
- murarz- płytkarz
- ślusarz- spawacz
- hydraulik; staż pracy min. 4 lata
- sprzedawca
- kierowca kat. C+E
- fryzjer
- lider sprzedaży
- fryzjer; wykształ. zawodowe
- fryzjer damsko- męski; wykszt. Zawodowe
- kierowca kat.B; osoba z Gryfic
- pracownik biurowy; obsługa komputera, prawo jazdy kat.B
- piekarz
- mechanik maszyn
- kierowca kat.C+E; doświadczenie
- pilarz; prawo jazdy kat.B
- sprzedawca; obsługa komputera
- kierowca kat.C
- lakiernik
- blacharz
- murarz
- posadzkarz
- cieśla
- dziennikarz
- mechanik maszyn
- sprzedawca; obsługa kasy fiskalnej
- dźwigowy; doświadczenie
- pracownik fizyczny

Na dzieñ 08.01.2007r.
09138435-06; 38429-34;
www.apraca.pl/szgr
- sprzedawca; obsługa komputera
- magazynier sprzedawca
- programista; HTML, PHP, CSS
- przedstawiciel handlowy; wykształ. średnie
- kierownik budowy; min. średnie, obsługa komputera, uprawnienia
- specjalista ds. Logistyki i spraw technicznych; średnie lub wyższe, staż min. 2- 3 lata
obsługa komputera, prawo jazdy kat.B
- magazynier; uprawnienia na wózki
widłowe
- tokarz
- frezer
- pracownik ochrony
- kierowca kat.C
- przestawiciel handlowy; min. średnie,
prawo jazdy kat. B, uregulowany stosunek do służby wojskowej
- krojczy
- szwaczka
- sprzedawca
- kierowca kat.C+E
- pracownik fizyczny
- pracownikbiurowy-sprzedawca;min.średnie, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B
- kasjer
- barmanka
- przedstawiciel handlowy
- konserwator
- główna księgowa; wykształ. wyższe lub
średnie, staż min. 5 lat na stanowisku, kursy,
szkolenia potwierdzające umiejetności, znajomość programów finansowo- księgowych
- doradca handlowy

Trzebiatów:

- murarz; wymagane doświadczenie
- kierownik budowy
- technolog robót wykończeniowych;
praca na terenie kraju
- cieśla
- specjalista ds. Reklamy
- tynkarz
- dekarz
- zbrojarz
- pomocnik do prac budowlanych
- operator maszyn budowlanych
- fryzjer; staż mile widziany
- dekarz; wykształ. kierunkowe, staż
pracy mile widziany
- instruktor nauki jazdy kat.B
- kierowca C+E
- sprzedawca
- monter telewizji przewodowej; praca
w Szczecinie
- mechanik maszyn
- pracownik administracyjny

P³oty:

- spedytor; min. średnie, staż pracy, biegła znajomość j.niem. lub angielskiego
- stolarz budowlany; wykształ. zawodowe, staż pracy 5 lat
- spawacz; uprawnienia podstawowe do spawania pólautomatem spawalniczym (w osłonie gazów
ochronnych)
- kierowca samochodu ciężarowego
- pracownik ogólnobudowlany
- dekarz
- murarz
- zbrojarz
- brukarz
- betoniarz
- księgowa
- sprzedawca
- kierownik budowy; wykształ. wyższe
- operator
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Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 13 grudnia 2006 roku sygn. akt VIK 789/06
skazał

Henryka Lisowskiego

ur. 18.10.1963 w Trzebiatowie na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem
wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin
miesięcznie, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym na okres 4 lat, zasądzono świadczenie pieniężne na rzecz
Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych MielnoUnieście w kwocie 100 złotych, zobowiązano skazanego do zwrotu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji, a także zarządzono podanie wyroku do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie go w prasie lokalnej za przestępstwo z art. 178a§2kk, polegające na tym, że
w dniu 7 września 2006r. na ul. Kołobrzeskiej w Trzebiatowie powiatu gryfickiego kierował
rowerem, jadąc nim po drodze publicznej i będąc w stanie nietrzeźwości tj. 0,81 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 20 listopada 2006r. sygn. akt VIK 716/06
skazał

Norberta Łupkowskiego

ur. 14.02.1973r. w Trzebiatowie na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 6
lat, a także zarządzono podanie wyroku do publicznej wiadomości przez ogłoszenie go
w czasopiśmie lokalnym za przestępstwo z art. 178a§lkk w zb. z art. 244Kk w zw. z
art. 11§2kk , polegające na tym, że w dniu 02 lipca 2006r. ok. godz. 01.50 w miejscowości
Wyszobór gm. Płoty kierował samochodem marki Ford Orion o nr rej. ZGY W386 znajdując się w stanie nietrzeźwości sięgającym 1,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przez co nie stosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kołobrzegu VI Wydział Grodzki z dnia 07 kwietnia 2004r. Zakazu prowadzenia pojazdów w
ruchu lądowym na okres 4 lat od dnia 14.04.2008r..

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 13 grudnia 2006r. sygn. akt VI K 780/06 skazał

Emila Olszewskiego

ur. 16.04.1980r. w Kołobrzegu na karę grzywny w wysokości 80 stawek dziennych przy
przyjęciu, że jedna stawka, dzienna wynosi 50 złotych. orzeczono zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat, a także zarządzono
podanie wyroku do publicznej wiadomość przez ogłoszenie go w czasopiśmie lokalnym
za przestępstwo z art. 178a§lkk, polegające na tym. ze w dniu 30 września 2006 roku w
miejscowości Mechowo gm. Płoty kierował motorowerem marki Baotian o nr rej. ZGY
R537 znajdując się w stanie nietrzeźwości sięgającym 0,92 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 13 grudnia 2006 roku sygn. akt VIK 786/
06 skazał

Mirosława Węgrzyn

ur. 02.01.1962 w Brojcach na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem
wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30
godzin miesięcznie, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
w ruchu lądowym na okres 5 lat, zasądzono świadczenie pieniężne na rzecz Fundacji
Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno- Unieście
w kwocie 300 złotych, na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym zaliczono okres zatrzymania prawo jazdy od dnia
15.10.2006r., a także zarządzono podanie wyroku do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie go w prasie lokalnej oraz na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności
zaliczono skazanemu okres zatrzymania od dnia 15.10.2006r. do dnia 16.10.2006r.,przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary
ograniczenia wolności, za przestępstwo z art. 178a§1kk, polegające na tym, że w dniu
15 października 2006r. w miejscowości Trzebiatów na ul. Kołobrzeskiej powiatu gryfickiego po drodze publicznej kierował samochodem marki Renaut 5 nr rej. SCN 7624 będąc
w stanie nietrzeźwości 1,53 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Zawalidroga
(Niechorze) 02.01.2007 o godz.
08:40 na ul. Parkowej usuwano drzewo z drogi. W działaniach brał udział
zastęp z OSP Niechorze i zastęp z KP
PSP Gryfice

Wózek w ogniu
(Gryfice) 07.01.2006r. o godz.
07:22 na ul. Nowy Świat w hali produkcyjnej wybuchł pożar wózka
spalinowego. Działanie SP polegało na dostaniu się do wnętrza
hali, podaniu prądu piany na palący się wózek oraz przewietrzeniu
hali. W działaniach brał udział zastęp z JRG PSP Gryfice.

Zapali³ siê œmietnik
(Trzebiatów) 07.01.2006r. o godz.
17:16 na ul. Ogrodowej wybuchł
pożar śmietnika. Działania SP polegały na ugaszeniu śmietnika prądem
wody. W działaniach brał udział zastęp z OSP Trzebiatów.

Œmiertelna czo³ówka
(Gryfice) 08.01.2007r. o godz.
21:20 na ul. Jana Dąbskiego doszło
do wypadku samochodowego. Kierowca jadący sam. osobowym Opel
Corsa czołowo uderzył w drzewo.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji, odłączeniu akumulatora, wydobyciu osoby poszkodowanej na zewnątrz pojazdu następnie z obsadą pogotowia ratunkowego przystąpiono do reanimacji
osoby rannej w wypadku. Reanimacja nieskuteczna - lekarz z pogotowia
ratunkowego stwierdził zgon. Po zakończeniu działań uprzątnięto miejsce zdarzenia. W zdarzeniu brał
udział zastęp z PSP Gryfice.

POLICJA 997 - INFORMACJE

PowódŸ w piwnicy
(Trzebusz) 08.01.2007r. o godz.
12:11 doszło do zalania piwnicy w
budynku mieszkalnym. Wodę z piwnicy wypompowano przy użyciu
pompy pływającej. W działaniach
brał udział zastęp z OSP Mrzeżyno.

Potr¹ci³a
motorowerzystê
(Gołańcz Pom.) 08.01.2007 r. o
godz. 15:51 doszło do wypadku
drogowego. Kobieta jadąca sam.
osobowym marki TOYOTA podczas manewru wyprzedzania potrąciła jadącego motorowerem
mężczyznę. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, oświetleniu terenu akcji
i sprzątnięciu miejsca zdarzenia po
wykonaniu rutynowych czynności przez policję. W wyniku potrącenia mężczyzna jadący motorowerem doznał obrażeń głowy oraz
miednicy. Kobieta jadąca samochodem w wyniku zadziałania poduszek doznała urazu klatki piersiowej. W zdarzeniu brał udział
zastęp z OSP Gołańcz Pom.

Po¿ar Golfa
(Gryfice) 08.01.2007r. o godz.
17:41 na ul. Kamieńskiej wybuchł
pożar samochodu osobowego. W
wyniku zwarcia instalacji elektrycznej zapalił się silnik w samochodzie
osobowym marki VW GOLF II. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora, zerwaniu maski
silnika za pomocą narzędzi hydraulicznych i ugaszeniu ognia pianą.
W zdarzeniu brał udział zastęp z
PSP Gryfice.

Kierowca uderzy³
w drzewo i zgin¹³
(GRYFICE) Jak nas poinformowała Komenda Powiatowa Policji w
Gryficach, 7 stycznia o godz. 21:15
kierujący samochodem osobowym
Opel Corsa 44-letni Jerzy M., mieszkaniec jednej z miejscowości powiatu łobeskiego, jadąc z Gryfic w kierunku Rotnowa zjechał na łuku drogi
na prawe pobocze, po czym uderzył
w stojące tam drzewo.

Przybyły na miejsce zdarzenia
lekarz Pogotowia Ratunkowego w
Gryficach stwierdził zgon kierującego, którego zwłoki przewieziono do
prosektorium Szpitala Wojewódzkiego w Gryficach.
Postępowanie wyjaśniające w
sprawie prowadzi KPP Gryfice pod
nadzorem Prokuratury Rejonowej w
Gryficach.
(r)

2 stycznia – 9 interwencji.
3 stycznia – 5 interwencji.

WJECHA£
W PRZECHODNIÓW
(TRZEBIATÓW) W Trzebiatowie Jarosław M., lat 32,
mieszkaniec Trzebiatowa kierując samochodem osobowym
marki Citroen nie zachował
należytej ostrożności przy
przejściu dla pieszych i potrącił przechodzącą przez pasy
rodzinę. W wyniku potrącenia
Ewa H., lat 42 doznała złamania panewki lewego stawu
biodrowego oraz ogólnych
potłuczeń, Jarosław H., lat 36,
doznał ogólnych potłuczeń ciała, Sandra H., lat 11, doznała
złamania prawej kości promieniowej.
4 stycznia – 5 interwencji.

ZATRZYMANO
KIESZONKOWCA
(GRYFICE) W Gryficach
zatrzymano Sławomira S., lat
23, mieszkańca Gryfic, który
dokonał kradzieży portfela z
zawartością dowodu osobistego oraz pieniędzy. Straty 194
zł poniosła Teresa S.
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5 stycznia – 1 interwencja.

ZNALAZ£A SIÊ
AMFETAMINA
(GRYFICE) W Gryficach u
Sławomira O., lat 25, mieszkańca Gryfic, ujawniono 4,5
gr środków narkotycznych w
postaci amfetaminy.
6 stycznia – 17 interwencji.

NAPROMILOWANY
(PŁOTY) W Płotach zatrzymano Radosława K., mieszkańca powiatu gryfickiego,
który kierował samochodem
osobowym marki VW pod
wpływem alkoholu – 1,44?.
7 stycznia – 3 interwencje.

NAPROMILOWANI
(ROBY) W Robach zatrzymano Adama M., mieszkańca
powiatu gryfickiego, który kierował rowerem pod wpływem
alkoholu – 0,66?.
(MIROSŁAWICE) W MirosławicachzatrzymanoArkadiusza
I.,mieszkańcapowiatukamieńskiego,którykierowałsamochodemosobowymmarkiRenault
pod wpływem alkoholu – 0,96?.

Fa³szywy alarm!
(GRYFICE) W dniu 9 stycznia br. do Adama S., mieszkańca
jednej z miejscowości w gminie
Płoty zadzwonił anonimowy
rozmówca informując go o podłożeniu w jego mieszkaniu
ładunku wybuchowego, grożąc
mu jego wysadzeniem w razie nie
zapłacenia określonej kwoty
gotówki. Po uzyskaniu tej informacji na miejsce zdarzenia niezwłocznie udali się zarówno policjanci z KPP Gryfice jak i Straż
Pożarna oraz Pogotowie Ratunkowe Szpitala Wojewódzkiego
w Gryficach. Po przybyciu na
miejsce policjanci zabezpieczyli
teren wokół budynku i ewaku-

owali pobliskich mieszkańców.
Po tym do wnętrza budynku
weszła specjalna grupa pirotechniczno-minerska, która w
wyniku dokładnego przejrzenia
wszystkich pomieszczeń nie
ujawniła żadnego ładunku wybuchowego. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i nikt
nie ucierpiał w wyniku podjętych czynności. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do ustalenia nadawcy tej
kontrowersyjnej informacji i
pociągnięcia go do surowej odpowiedzialności.
Rzecznik prasowy
KPP Gryfice
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KRZYŻÓWKA 02

HUMOR
TYGODNIA

Idzie niedźwiedź lasem, patrzy a tu jeż coś konsumuje.
-Co jesz? - pyta
-Co niedźwiedź?
Ten się nie poddaje:
-Co jesz jeżyku? - pyta ponownie
-Co niedźwiedź misiu?
***
Lecą dwie jaskółki. Jedna do drugiej:
-Ty, będzie chyba padać.
Na to druga:
-Skąd wiesz?
-Bo się ludzie na nas gapią.
***
-Kochanie, czy nie krepuje cię gdy musisz się rozbierać
do naga w czasie wizyty u ginekologa?
-Pyta się mąż żony.
-Dlaczego bym się miała krępować, przecież to taki sam
mężczyzna jak wszyscy inni.
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