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Zdancewicz za Peru¿yñskiego, H³¹d za lêzaka,
Parol za Malczewskiego?

Mo¿e w koñcu
co siê zmieni?
Po wyborach burmistrz Andrzej Szczygie³ puci³ w eter informacjê, chyba tylko po to, by wysondowaæ opiniê
publiczn¹, ¿e ma zamiar utworzyæ dodatkowy etat i zatrudniæ drugiego wiceburmistrza. Nieoficjalnie mówi siê, ¿e
móg³by zostaæ nim Tomasz Malczewski lub Przemys³aw Kowalewski  kierownik wydzia³u promocji w starostwie.
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Zdancewicz za Peru¿yñskiego, H³¹d za lêzaka, Parol za Malczewskiego?

Mo¿e w koñcu co siê zmieni.
A mo¿e nie...

Kazimierz Rynkiewicz
W Gryficach rozkrêci³a siê karuzela ze stanowiskami. Pod koniec roku
2006 w wyniku og³oszonego konkursu
na dyrektora Gimnazjum nr 1 na tym
stanowisku Edwarda Krzysztofa lêzaka zast¹pi³ S³awomir H³¹d. Na pocz¹tku roku, z dniem 4 stycznia posadê dyrektora Zak³adu Gospodarki
Komunalnej otrzyma³ Jacek Zdancewicz. 12 stycznia do dymisji poda³ siê
prezes Sparty Gryfice Tomasz Malczewski. Mówi siê, ¿e ma go zast¹piæ
wiceprezes klubu W³odzimierz Parol.
Ale to nie koniec roszad. Po wyborach
burmistrz Andrzej Szczygie³ puci³ w
eter informacjê, chyba tylko po to, by
wysondowaæ opiniê publiczn¹, ¿e ma
zamiar utworzyæ dodatkowy etat i
zatrudniæ drugiego wiceburmistrza.
Nieoficjalnie mówi siê, ¿e móg³by zostaæ nim Tomasz Malczewski lub Przemys³aw Kowalewski  kierownik wydzia³u promocji w starostwie. Obaj

List do redakcji
Gryfice, 09-01-2007
Pan Pawe³ Siatecki
Redaktor Naczelny
Trybun Ludu
Gryfice
W oparciu oprawo prasowe proszê
o zamieszczenie artyku³u w najbli¿szym numerze gazety Trybun Ludu
Szanowni Czytelnicy,
Chcia³bym odnieæ siê do artyku³u
Prywata Go³êbiewskiego zamieszczonego w gazecie Trybun Ludu nr 2
(27) z dnia 9.01.2007 r.
Pan Pawe³ Siatecki znany jest z wykorzystywania swojej gazety i pióra do za³atwienia prywatnych spraw i w tej intencji pojawia³ siê kilka razy w urzêdzie pracy.
Nigdy postrach jego pióra na mnie
nie zadzia³a³. Dlatego zabola³o to redakcjê gazety.
Redakcja gazety to jednoosobowo
Pawe³ Siatecki. Czy liczba mnoga, jakiej
u¿ywa Pan Siatecki w stosunku do siebie to efekt rozdwojenia jani, czy celowo u¿ytej retoryki? W ilu osobach
wszed³ Pan Siatecki do mojego gabinetu
5 stycznia br.? Ja widzia³em tylko jedn¹
osobê, t¹ fizycznie postrzegan¹. Mylê, ¿e pozosta³e osoby to Jego urojenia.
Pan Siatecki wszed³ do mnie ok. godz.
7.45 i postawi³ dwa nieprawdziwe zarzuty; ¿e niemo¿liwe jest dodzwoniæ
siê do urzêdu oraz ¿e do godziny 9.00
nie ma w pracy po³owy pracowników.
¯adnego zarzutu nie chcia³ sprawdziæ.
Wobec absurdalnego i nieprzy-

startowali z komitetu Idziemy Razem.
Teraz chyba chc¹ iæ razem z burmistrzem, chocia¿ nie wiadomo, czy burmistrzowi to siê podoba, ale mo¿e
okazaæ siê, ¿e w tej kwestii estetyka
nie ma zastosowania. Mówi siê, ¿e
trzeba spe³niæ przedwyborcze obietnice i umowy.
By³y wiceburmistrz i by³y wicestarosta Jacek Zdancewicz zosta³ bez pracy, wiêc trzeba by³o mu j¹ znaleæ.
Znalaz³a siê posada dyrektora w ZGK,
chocia¿ pe³ni¹cemu te obowi¹zki Stanis³awowi Peru¿yñskiemu nie mo¿na
by³o wiele zarzuciæ. Pe³ni³ je cierpliwie
przez kilka lat i w nagrodê dosta³ Zdancewicza. Taka niewdziêcznoæ, ale czegó¿ mo¿na siê spodziewaæ po tym uk³adzie. Nikt oczywicie nic nie s³ysza³, by
na to stanowisko burmistrz przeprowadzi³ jakikolwiek konkurs. Wata¿kowaty sposób uprawiania polityki w
Gryficach to ju¿ norma. Burmistrz rzeczywicie potrzebuje drugiego wiceburmistrza, bo pierwszy jest tak zapracowany, ¿e nie mo¿e siê wyrobiæ. Drugi
jak przyjdzie, to mo¿e przynajmniej

uzupe³ni internetowy Biuletyn Informacji Publicznej, bo jest tak niewie¿y,
¿e zaczyna lekko zalatywaæ stêchlizn¹.
Pan Tomasz Malczewski, obeznany w prawie, jako wicedyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy i w tych samych
godzinach urzêdowania na etatowych
godzinkach w powiecie jako Rzecznik
Praw Konsumentów (dorabiaj¹cy,
chcia³em powiedzieæ doradzaj¹cy pokrzywdzonym) poczu³ siê pokrzywdzony artyku³em w naszej gazecie o
sytuacji w klubie Sparta. Napisa³ list,
ale pomyli³y mu siê adresy i wys³a³ go
do innej gazety, jakby jej czytelnicy
mieli wiedzieæ, na jakie pytania odpowiada. Napisa³ z grubsza, ¿e w Sparcie
problemów nie ma i za kilka dni poda³
siê do dymisji. Ka¿dy o przeciêtnej inteligencji cz³owiek wiedzia³by, ¿e jak
na walne przychodz¹ cztery osoby, to
znaczy, ¿e s¹ problemy. Oszczêdzê
by³emu prezesowi komentarzy na ten
temat pojawiaj¹cych siê na stronie internetowej Sparty, bo móg³by siê rozchorowaæ, a kto wtedy by doradza³
mieszkañcom, jak maj¹ sobie radziæ z

zwoitego zachowania siê redaktora oraz
braku czasu ze wzglêdu na mój udzia³ w
tym dniu w programie w radiu VOX,
prowadzenie rozmowy nie mia³o sensu.
Zaprosi³em redaktora na rozmowê we
wtorek 9 stycznia br. Nie przyszed³, ale
artyku³ napisa³ i to najlepiej wiadczy
o z³ych intencjach wizyty Paw³a Siateckiego w urzêdzie.
Problemy lokalowe urzêdu pracy
istniej¹ nie od dzi. W wyniku podjêtej
przeze mnie w 2004 r. inicjatywy w celu
nabycia budynku Agencji Mienia Wojskowego, Powiat Gryficki sfinalizowa³
transakcjê zakupu pod koniec 2005
roku. Obiekt przekazano urzêdowi 15
maja 2006 roku. Zleci³em wykonanie
dokumentacji budowlanej maj¹cej na
celu remont i adaptacjê budynku do
potrzeb urzêdu pracy.
30 sierpnia 2006 r. otrzyma³em decyzjê zatwierdzaj¹c¹ projekt i zezwalaj¹c¹ na wykonanie robót budowlanych.
Sprawa remontu to kwestia rodków finansowych jakie urz¹d otrzyma z powiatu i mo¿liwoæ prowadzenia szkoleñ
zawodowych na nabytym obiekcie.
Na pewno prace remontowe nowej
siedziby urzêdu pracy bêd¹ trwa³y w
2007 roku i w przypadku posiadania
rodków w odpowiedniej wysokoci
mog¹ byæ zakoñczone.
Nieprawdziwe s¹ te¿ rewelacje na
temat kot³owni urzêdu pracy. Wobec
wysokich op³at, jakie ponosilimy za
us³ugê ogrzewania obiektu, w 2004 roku
przejêlimy kot³owniê od Przedsiêbiorstwa RUCH w Szczecinie.
Koszty ogrzewania spad³y dwukrotnie i skoñczy³y siê problemy z
utrzymaniem w³aciwej temperatury w
pomieszczeniach.

Koszty dzier¿awy za kot³owniê
wynosz¹ szeæset dziesiêæ z³otych
miesiêcznie, a koszty modernizacji
poniesione w 2004 r. wynios³y dziewiêæ
tysiêcy z³otych. Poniesione nak³ady
zwróci³y siê bardzo szybko, a oszczêdnoci z tego tytu³u id¹ w dziesi¹tki tysiêcy z³otych rocznie.
Do urzêdu pracy mo¿na siê dodzwoniæ, co ju¿ udowodni³em P. Siateckiemu przy jednej z poprzednich wizyt, wykonuj¹c telefon i otrzymuj¹c
po³¹czenie. Tym razem redakcja po³¹czenia sprawdziæ nie chcia³a.
Faktem jest, ¿e PUP ze wzglêdu na
swój charakter pracy w pewnych okresach ma przeci¹¿one ³¹cza telefoniczne
i na po³¹czenie trzeba poczekaæ. Jest to
problem wielu innych instytucji, nie
tylko naszego urzêdu. Problemu tego
nie bêdzie w nowym urzêdzie pracy.
To, ¿e do mnie nie mo¿na siê dostaæ
jak twierdzi jedno z wielu wcieleñ
P.Siateckiego jest fa³szem. Najlepszym
dowodem jest to, ¿e Jego fizycznie
widzialna postaæ wesz³a do mnie bez
problemu w dniu 5 stycznia br. Nigdy
i nikomu nie odmówi³em przyjêcia.
Podobnie nieuzasadnione i krzywdz¹ce s¹ zarzuty wobec pracowników
urzêdu pracy o niew³aciwym traktowaniu bezrobotnych i braku aktywizacji bezrobotnych.
Bezrobotnych aktywizujemy w
wielu ró¿norodnych formach prowadz¹cych do zwiêkszenia szans na
zatrudnienie. Jednak rzetelne fakty
nie interesuj¹ redaktora, bo tylko w
wiecie absurdu Pawe³ Siatecki
mo¿e byæ Trybunem Ludu.
Z powa¿aniem,
Stanis³aw Go³êbiewski

problemami. Niestety, w kwestii wyboru nowego prezesa padaj¹ niepokoj¹ce doniesienia, ¿e nic siê w klubie nie
zmieni, a bêdzie jeszcze gorzej, bo pi³karze uciekaj¹ do innych miast. Prezes
Malczewski najwyraniej nie zrozumia³ wymowy artyku³u w naszej gazecie, gdzie napisalimy, ¿e zabrak³o pracy wychowawczej. Wychowankowie
tak siê nie zachowuj¹. Wychowankowie w sensie - pi³karze, dzia³acze i kibice, bo wszystkich trzeba sobie wychowywaæ, by stanowili sportow¹ rodzinê. Je¿eli zmiana ma polegaæ na
tym, ¿e w dziurê wstawi siê kolegê,
by pilnowa³ interesu, to rzeczywicie ¿adna jakociowa zmiana nie nast¹pi. Wobec tak g³êbokiego kryzysu
potrzebne jest odwo³anie siê do jak najszerszego grona sportowych zapaleñców, zwo³anie walnego nadzwyczajnego i wybór nowych w³adz. Nie obêdzie
siê bez przeorganizowania struktury i
klubowych celów, ale tylko tak mo¿na
wygraæ przysz³oæ gryfickiej pi³ki.
Je¿eli tak siê nie stanie, to grozi d³ugotrwa³ym kryzysem. A wtedy to nawet nowy prezes z komunalki nie da
rady posprz¹taæ. No, chyba ¿e trzeci
wiceburmistrz do spraw pi³ki no¿nej...
A czwarty mu pomo¿e.
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Fa³szywy alarm bombowy w Wytoku

¯artowni
zatrzymany
(WYTOK)W zesz³ym numerze
Gazety Gryfickiej informowalimy
czytelników o niepotwierdzonym
alarmie bombowym u mieszkañca
jednej z miejscowoci w gminie P³oty. Pocz¹tkowo nie znano niestety
personaliów sprawcy tego ¿artu.
Jednak w wyniku intensywnych
dzia³añ policjantów Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji
w Gryficach, w dniu 12 stycznia br.
zatrzymano 14-letniego Mateusza
D. - mieszkañca powiatu gryfickiego. Zarzucono mu, ¿e 9 stycznia br.
poinformowa³ telefonicznie mieszkañca Wytoku - Adama S. - o pod³o¿eniu w jego mieszkaniu bomby.
Nieletni przyzna³ siê do pope³nionego czynu - prawdopodobnie zro-

bi³ to dla ¿artu! O konsekwencjach,
jakie bêdzie musia³ ponieæ, zadecyduje S¹d Rodzinny i Nieletnich w
Gryficach, do którego w najbli¿szym czasie wp³yn¹ materia³y z tutejszej Komendy Powiatowej Policji. Jest bardzo prawdopodobne,
¿e wysokimi kosztami za niepotrzebne dzia³ania przeprowadzone
przez Stra¿ Po¿arn¹ i Pogotowie
Ratunkowe, zostanie obci¹¿ony
ojciec Mateusza D.
By³ to wiêc niezwykle drogi
¿art i miejmy nadziejê, i¿ stanie
siê on nauczk¹ oraz przestrog¹ dla
jego wykonawcy, a tak¿e dla
wszystkich tych, w których g³owach rodz¹ siê podobnie nieodpowiedzialne pomys³y!
(r)

Kandydaci do Rady
Powiatowej ZIR
(POWIAT) We wtorek min¹³
termin zg³aszania kandydatów do
Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Gryficach.
Zbyt wielu chêtnych nie ma.
W poprzednim numerze pisalimy o maj¹cych odbyæ siê 4 lutego
wyborach do Rady Powiatowej
ZIR. Z ka¿dej gminy rolnicy i osoby p³ac¹ce podatek rolny wybior¹
po dwóch delegatów do rady powiatowej, która wybierze dwóch
delegatów na walne zebranie ZIR w
Szczecinie.
Warunkiem kandydowania by³o
zebranie 50 podpisów rolników popieraj¹cych danego kandydata.
Albo okaza³o siê to zbyt trudne, albo
by³o ma³e zainteresowanie wyborami, bo w gminach powiatu gryfickiego kandydatów jest ma³o. Jedynie w
Gryficach i Brojcach dojdzie do
REKLAMA
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prawdziwych wyborów, bo o dwa
miejsca konkurowaæ bêdzie kilku
kandydatów.
W Gryficach kandyduj¹: Wac³aw Byczkiewicz z Borzêcina, Henryk Modrzejewski ze wieszewa i
W³adys³aw Radziun z Gryfic.
W Brojcach: Bo¿ena Przybylska
z Bielikowa, Feliks Jary z Kie³pina
oraz Lucjan £ukomski i Bogdan
£akomy z Brojc.
W gminach Trzebiatów i Karnice zg³oszono po dwóch kandydatów. W Trzebiatowie kandyduj¹
Bogdan Szafrañski z Miros³awic i
Zenon Libera z Robów, którzy zasiadali ju¿ w Radzie Powiatowej. W
Karnicach ponownie o wybór ubiega siê dotychczasowy przewodnicz¹cy Rady Powiatowej Wies³aw
Szydlik z Cerkwicy oraz Wies³aw
Kokoszka z Paprotna.
(r)

Na co komu
grone psy?
By³ letni s³oneczny poranek roku
minionego. Cisza przerywana piewem ptaków i pluskiem ryb w rzece
Redze. Nikt nikogo nie wo³a, dzieci
tak na dobre jeszcze z domów nie
wysz³y. Jest godz. 9.30 ju¿ nie pamiêtam którego dnia i nagle te ciszê rozrywa rozpaczliwy krzyk dziecka i
skowyt gryzionego psa.
Dzieci krzycz¹  niech pan zabierze, niech pan zabierze je, z okna te¿
krzycz¹, co robisz ty ....synu. Trzech
³ysych wypasionych byczków naszego przecie¿ chowu, bo na pewno
s¹ z Gryfic, swoje bydlê prowadz¹
ju¿ na smyczy. Dyskutuj¹, radonie,
bo siê uda³o, nikt ich nie pozna, s¹ z
drugiej strony Regi. Dziecko g³ono
p³acze.
Widzimy jak ma³a dziewczynka
zmierza prosto do wody, w ostatniej
chwili ³apiemy za r¹czkê. Jest wystraszona. Ch³opiec niesie zagryzionego ma³ego kundelka, smycz zapl¹tana na szyi, krew zwierzêcia sp³ywa
miêdzy palcami, plami ubranie. Po
twarzy dziecka p³yn¹ ³zy. Tragizm
ca³ej sytuacji pog³êbia fakt, ¿e ch³opiec po¿yczy³ na spacer pieska od
s¹siadki. Piesek na smyczy, r¹czka
siostry w jego rêce, có¿ mo¿e siê

staæ? I sta³o siê, na drodze zjawia siê
cz³owiek  bydle ze swoim przyjacielem bandyt¹. Bydlê bandycie smycz z
potê¿nego karku zdjê³o i nie patrz¹c, ¿e
ma³e dzieci i pies malutki  poszczu³o.
I cieszy³ siê ten cz³owiek bydlê tak, jak
bydle cieszyæ siê mo¿e, bo do ogolonego ³ba nie przysz³a mu myl, ¿e
wyrz¹dzi³ krzywdê. Byæ mo¿e nale¿a³o
z zagryzionym psem pójæ na policjê.
Tylko po co? Co dzieñ w parku i na
miecie widaæ te grone rasy psów bez
kagañca, czasem i bez smyczy. Jeli ju¿
kogo Stra¿ Miejska czy policja ukarze, to raczej za kundla, ale nie w³aciciela gronego psa. Takie s¹ moje i nie
tylko moje obserwacje.
(maja)

KONCERT
Trzebiatowski Orodek Kultury zaprasza 24 stycznia 2007 r. o
godz.17.00 do pa³acowej Czytelni
G³ównej na koncert muzyki ró¿nej
w wykonaniu zespo³u akordeonowego dzia³aj¹cego przy Pañstwowej Szkole Muzycznej I
stopnia w Gryficach. Opiekunem
jest mgr Ma³gorzata Dreli.

Spotkanie
Noworoczne
Na spotkanie Noworoczne, które odbêdzie siê w sali sportowej
Szko³y Podstawowej nr 4 w Gryficach w dniu 20 stycznia 2007 r. o
godz. 18.00 serdecznie zaprasza
Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³.
W programie spotkania:
- wystêp BIG BANDU GDK
- wyst¹pienie Burmistrza Gryfic
Andrzeja Szczyg³a
REKLAMA

- wyst¹pienie Starosty Powiatu
Kazimierza Sacia
- wystêp zespo³u wokalnego
nauczycieli SP 3 w Gryficach
- przemówienia okolicznociowe
- wrêczenie podziêkowañ
- koncert Micha³a Milowicza
(na zdjêciu), a po nim poczêstunek.
Czytelniku, jeli masz wolny
czas, zajd, pos³uchaj, zobacz!
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Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w P³otach

Nowa pracownia
jêzykowa
Dzieñ 9 stycznia 2007 r. zapisa³
siê wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w P³otach. Odby³o siê w nim
bowiem uroczyste otwarcie nowej
pracowni jêzykowej.
Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele w³adz miejskich i powiatowych, w osobach: wicestarosty
Konstantego Tomasza Owiêcimskiego, wiceprzewodnicz¹cego
Rady Powiatu Ryszarda Maliñskiego, cz³onka Zarz¹du  Stanis³awa Wojsznica i radnego powiatowego Franciszka Gródeckiego.
Przybyli tak¿e delegaci Rady Rodziców Jadwiga Pawlaczyk i
Krzysztof Mazur. Symbolicznego
otwarcia pracowni dokona³a trójka
zaproszonych goci: p.Konstanty
Tomasz Owiêcimski, p. Ryszard
Maliñski i p. Jadwiga Pawlaczyk.
Inwestycja ta powsta³a w ramach realizacji Programu Rozwoju
Szko³y, który zak³ada³ utworzenie
pracowni jêzykowej. Mo¿na by³o
j¹ przeprowadziæ dziêki pozyskaniu rodków finansowych pochodz¹cych ze sprzeda¿y sprzêtu rolniczego. Jest to niezwykle wartociowy nabytek dla Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w P³otach, szczególnie ze wzglêdu na
obowi¹zuj¹ce tu profile kszta³cenia zawodowego, takie jak: technik
hotelarstwa, technik us³ug gastronomicznych czy technik ¿ywienia i
gospodarstwa domowego.
Po ukoñczeniu nauki, uczniowie tych kierunków zdaj¹ egzamin
potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe. Certyfikaty stwierdzaj¹ce
nabyte w toku kszta³cenia umiejêtnoci wydawane s¹ w jêzyku polskim, a na ¿yczenie zdaj¹cych, równie¿ w jêzyku obcym. Fakt ten daje
tym samym mo¿liwoæ podjêcia
pracy w pañstwach UE bez za³atwiania dodatkowych formalnoci
zwi¹zanych z nostryfikacj¹ i t³umaczeniem dokumentów potwierdzaj¹cych posiadane kwalifikacje.
Pracownia jêzykowa zdecydowanie u³atwi realizacjê tych dzia³añ.
Dodatkowo, dyrektor Jadwiga
Wypijewska zapewni³a, ¿e po-

mieszczenie to w przysz³oci bêdzie doposa¿one w fachowe czasopisma dla uczniów i nauczycieli, w
s³owniki jêzykowe oraz komputery
z dostêpem do Internetu.
Nale¿y podkreliæ, ¿e dziêki takim
inwestycjom jak nowoczesna pracownia jêzykowa, dwa centra multimedialne, dwie nowoczesne pracownie komputerowe czy nowy
szkolny radiowêze³, ZSP w P³otach
staje siê z dnia na dzieñ placówk¹
coraz bardziej nowoczesn¹, atrakcyjn¹ i przyjazn¹ uczniom. Z kolei
dziêki zainstalowanemu w ubieg³ym
roku systemowi monitoringu, szko³a staje siê miejscem bezpiecznym
dla uczniów i pracowników szko³y.
Tego typu dzia³ania zdecydowanie wspomagaj¹ rozwój m³odzie¿y, a tak¿e pobudzaj¹ ich do
samokszta³cenia i wysi³ku, który
w przysz³oci mo¿e zaowocowaæ
wieloma sukcesami na drodze zawodowej. Mamy nadziejê, ¿e p³otowska szko³a bêdzie nadal rozszerza³a swoj¹ ofertê edukacyjn¹
i tym samym w znacz¹cy sposób
pomaga³a swym podopiecznym w
nabywaniu pozytywnych i optymistycznych perspektyw na doros³e ¿ycie.
(m)
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Kolêdowanie w Szkole Muzycznej w Gryficach

Koncerty dla
najm³odszych!
(GRYFICE)piewanie kolêd to jeden z najpiêkniejszych i najstarszych
obyczajów zwi¹zanych ze wiêtem
Bo¿ego Narodzenia. Niestety, tradycja ta z roku na rok zajmuje coraz mniej
miejsca przy bo¿onarodzeniowych
sto³ach. Rodzinne kolêdowanie to ju¿
praktycznie zupe³nie zapomniany i
pomijany zwyczaj. Dzieci ucz¹ siê czasem kolêd w szkole lub mog¹ je us³yszeæ w kociele. Jednak to stanowczo
za ma³o, aby mog³y siê z nimi oswoiæ i
zaraziæ bakcylem ich piewania. Powszechnie wiadomo bowiem, ¿e m³ody cz³owiek najwiêcej wynosi z domu
rodzinnego, a nie pielêgnowane tradycje umieraj¹ mierci¹ naturaln¹.
Z tego te¿ powodu nauczyciele i
najm³odsi uczniowie gryfickiej Szko³y
Muzycznej postanowili przypomnieæ
innym dzieciom, co to znaczy wi¹teczne kolêdowanie, wprowadziæ ich
w bo¿onarodzeniowy nastrój, pomimo i¿ w wielu domach rozebrano ju¿
choinki i dawno zapomniano o wigilijnej kolacji, a tak¿e zachêciæ do wspólnego piewania. Zorganizowano wiêc

cykl czterdziestopiêcio minutowych
koncertów noworocznych, na które
zaproszono najm³odszych uczniów
szkó³ podstawowych z Gryfic, Brojc,
Trzebiatowa, Rewala i P³otów. Pierwszy odby³ siê 11 stycznia br., a nastêpne zaplanowano na 15 i 22 dzieñ tego
miesi¹ca. W ka¿dym z nich odbêd¹
siê po cztery koncerty  o godz. 8.30,
9.30, 10.20 i 11.30. W tym czasie dzieci
wys³uchaj¹ szeregu kolêd, pastora³ek

i innych utworów wykonywanych na
fortepianie, akordeonie oraz gitarze.
Ca³oæ przeprowadzi dyrektor szko³y
muzycznej pani Izabela Kuzia, która
zapowiada poszczególnych wykonawców, a tak¿e zachêca ma³ych s³uchaczy do wspólnego piewania.
Podczas wystêpów swoje umiejêtnoci zaprezentuj¹: Daria Zieliñska, Karolina Kulig, Wojciech Kulig, Szymon
Kowalski, Aleksandra £êczñska, Mi-

cha³ Wabiszczewicz, Wiktoria Nowak,
Micha³ Drelich, Natalia Faerber, Mirella Pol, Plga winiarska, Dobromira
Strokosz, Patryk Gierczak, Katarzyna
Hawryluk, Domonika Stempieñ, Aleksandra Stawiñska, Aleksandra Sto³owska, Magdalena Drelich, Wiszko
Borysewicz, Oskar Gumiela, Anna
Moch, Piotr Koz³owski, Kamil Prociak,
Jêdrzej Mroczkowski, Dagmara Siwiñska, Kalina Domaradzka, Nikola Ma-

ciejewska, Micha³ Brzoska, Alicja
Maciulewicz, Alicja Pa³ka.
Gazeta Gryficka sama postanowi³a przyjrzeæ siê jednemu z takich
koncertów, a przy okazji zapytaæ
najm³odszych uczestników, którymi
byli akurat dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Gryficach, czy piewaj¹
w domu kolêdy i jaka jest ich znajomoæ bo¿onarodzeniowych utworów. Przybyli uczniowie bawili siê
wietnie, z zainteresowaniem wys³uchali wystêpuj¹cych oraz brali czynny udzia³ w koncercie, pomagaj¹c
wykonawcom piewem. Inicjatywa
takich imprez to pomys³ nietypowy,
ale bardzo trafiony. Z jednej strony
zaproszone dzieci mog¹ poznaæ
nowe, nieznane wczeniej kolêdy,
bli¿ej przyjrzeæ siê instrumentom
muzycznym, na których by³y one
wykonywane, a wycieczka do Szko³y Muzycznej jest dla nich nie lada
atrakcj¹. Z drugiej strony, koncerty
te to du¿a promocja dla tej instytucji,
a tak¿e mo¿liwoæ pochwalenia siê
umiejêtnociami swych podopiecznych. Zorganizowane one zosta³y
bezp³atnie, pomimo i¿ szko³a nie
ma zbyt wiele funduszy. Ostatnim
jej przedsiêwziêciem by³a grudniowa akcja maj¹ca na celu zbiórkê pieniêdzy na zakup nowego
fortepianu. Gotówkê obiecali wtedy miêdzy innymi burmistrzowie
Gryfic i Trzebiatowa. Niestety nie
wszystkie pieni¹dze jeszcze wp³ynê³y na konto szko³y, dlatego
uczniowie wci¹¿ czekaj¹ na instrument. Gratulujemy inicjatywy i pomys³u oraz ¿yczymy, aby w koñcu
fortepian trafi³ tam, gdzie jest rzeczywicie potrzebny.
(m..)

Beatka
Ja piewam w domu kolêdy - najczêciej z mam¹. Mamy w domu
akordeon, ale schowany. Gra na nim
dziadek - jak przyje¿d¿a. Znam kolêdê Jezus Malusieñki.

Agatka
piewam kolêdy z babci¹ i z
dziadziem. Umiem zapiewaæ: Jezus Malusieñki, Przybie¿eli do
Betlejem i Pójdmy wszyscy do
stajenki.

Maja
Ja znam kolêdy: Lulaj¿e Jezuniu i Do szopy hej pasterze. W
domu piewam je sama, bo rodzice nie piewaj¹.

Oliwia
W domu kolêd nie piewamy.
W szkole te¿ nie piewamy, tylko
na religii. Znam tylko kolêdê Jezus Malusieñki.

Z ¯YCIA POWIATU
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Pierwsze w tym roku spotkanie by³o bardzo, ale, to bardzo udane.

gazeta gryficka 18.01.2007 r.

KARNAWA£ W PE£NI

Myli siê ten, kto s¹dzi, ¿e tekst
bêdzie o karnawale dla doros³ych.
Dzieci w karnawale te¿ siê bawiæ
mog¹, chocia¿by w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach.
Karnawa³owe spotkanie w ramach Ogólnopolsiej Kampanii
Ca³a Polska Czyta Dzieciom zosta³o zorganizowane przez Dzia³
Dzieciêcy przy ¿yczliwym wsparciu dyr. MBP Zofii Czasnowicz.
I tak dn. 16 stycznia 2007 ju¿
godzinê wczeniej ni¿ zaplanowano spotkanie, miedzy rega³ami z
ksi¹¿kami dzia³u dzieciêcego kr¹¿y³y uskrzydlone anio³y, pastuszkowie, królowie itd. To by³a grupa ma³ych artystów (pierwszaki)
maj¹ca przedstawiæ jase³ka. Inscenizacja przygotowana przez p.
Izê Marczukiewicz - wych. kl.I a
z SP nr 4. Czterdziestoosobowa
grupa szeciolatków z przedszkola nr 1 w Gryficach, uzbrojona w karnawa³owe piszcza³ki, nakrycia g³owy zasiad³a na widowni i ¿yczliwym okiem w spokoju obejrza³a jase³ka. Braw nie
by³o, ale zawy³y wszystkie piszcza³ki. Artyci byli usatysfakcjonowani takim obrotem sprawy i
tam gdzie by³y wolne miejsca zasiedli wygodnie (na wyk³adzinie
te¿ by³o wygodnie), by wys³uchaæ bajki autorstwa Janiny Poraziñskiej pt. O dwunastu miesi¹cach czytanej przez p. pedagog
Jadwigê Sikorê z Gimn. nr 2 w
Gryficach.
Po bajce p. pedagog przepyta³a dzieci z treci bajki, bo nie
sztuk¹ jest czytanie, ale takie czytanie, by trafi³o do dzieciêcych
serduszek, a to ju¿ jest sztuka. Na

zakoñczenie piêkne dyplomy z
podziêkowaniem za udzia³ w
karanawa³owy czytaniu otrzyma³y p.p. Iza i Jadwiga. Dyplomy przy dwiêku piszcza³kowych fanfar wrêczy³a dyr. Zofia Czasnowicz. Pani Anna Burda podziêkowa³a wszystkim
obecnym dziecim i wychowawcom. Pierwsze w tym roku
spotkanie czytelnicze w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii Ca³a
Polska Czyta Dzieciom by³o
bardzo, ale, to bardzo udane.

KRONIKA GAZETY GRYFICKIEJ
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Paulina i Micha³
Chmielowscy
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Polonez na sto
dni przed matur¹

W miniony pi¹tek uczniowie szeciu klas maturalnych gryfickiego
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gryficach bawili siê na studniówce. Ma
jej miejsce wybrali Wojskowy Dom Wczasowy w Rogowie. Pod okiem
dyrektora Miros³awa Barcikowskiego rozpoczêli tradycyjnie polonezem, a póniej bawili siê prawie do samego rana.
(r)

Zdjêcie m³odej pary: Pracownia
fotografii artystycznej Foto Krystyna

Koncert gitarowy w Gryficach

Co dla
smakoszy gitary
(GRYFICE) Pañstwowa Szko³a
Muzyczna I st. w Gryficach zaprasza na koncert gitarowy w wykonaniu uczniów klasy gitary Cezarego Strokosza, który odbêdzie
siê 22 stycznia br. (poniedzia³ek) w Gryficach przy ul. Pi³sudskiego 3, o godz. 18.00.
W programie koncertu
wyst¹pi zespó³ Guitar
Ensemble w sk³adzie:
B³a¿ej Borysewicz,
Wiszko Borysewicz,
Filip Budzyñski, Dawid Burcza, Jakub Kamirkiewicz, Szymon Ka-

mirkiewicz, Teresa Kozera, Maciej Leniak,
Roksana Malinowska,
Jakub Matysiak, Jêdrzej
Mroczkowski, Marzena
Rutkowska, Cezary Strokosz, Dobromira Strokosz,
Kamila Strokosz, Grzegorz
Wodnicki, Maciej Wójcik.
Poza zespo³em wyst¹pi¹
tak¿e: Paulina Chodorowska, Piotr Durbaj³o, Katarzyna Krzy¿aniak, Sylwia So³owij.
Organizatorzy serdecznie
zapraszaj¹ na koncert.

WOP

Str. 8

XV GRANIE

Jak poinformowa³ nas sztab
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy w Gryficach niedzielna akcja
(14 stycznia) przynios³a 14,221,34 z³,
komplet piêknej srebrnej bi¿uterii,
okulary (precjoza i okulary zosta³y
wys³ane do Fundacji na aukcjê).
Mimo niesprzyjaj¹cej pogody (silny
wiatr, czasem deszcz) mieszkañcy
Gryfic kolejny raz udowodnili, ¿e
serca maj¹ wiekie i chêtnie zape³niali
puszki 250 wolontariuszy. Zabawa
by³a wietna, objazdowe kino przygotowa³ PPKS Gryfice, na scenie
wyst¹pi³a m³odzie¿ z okolicznych
szkó³, by³a aukcja i pierwsze mistrzostwa Gryfic w jedzeniu p¹czków.
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y
wystêpy duetu Janusza i Marii z nieistniej¹cej ju¿ kapeli Bez zagrychy
zespo³u wokalnego nauczycieli z SP

nr 3 oraz wystêp gwiazdy wieczoru
Ani Szarmach. XV fina³ WOP zakoñczy³ pokaz sztucznych ogni.
Wolontariusze zmêczeni, ale szczêliwi mogli delektowaæ siê porcjami
z ogromnego tortu, zafundowanego
przez Cukierniê Bugowscy. Organizatorzy gryfickiej WOP dziêkuj¹ za
pomoc i wspó³pracê: Piekarni GS za
pyszne p¹czki, PKPSP w Gryficach
za zabezpieczenie imprezy, PK Policji w Gryficach za zbiórkê oraz za zawsze otwarte serce, GDK za ¿yczliwoæ i otwarte na ocie¿ drzwi dla
zmarzniêtych wolontariuszy, panu
Dyjakowi z Karczewia za najlepsze w
wiecie parówki, Krzysztofowi Grabowieckiemu za wielk¹ tirow¹ scenê,
Pizzerni Mrowisko za wspania³oci i
zak³adowi optycznemu za gad¿ety
na aukcjê.
Robert Erchardt

REKLAMA

REKLAMA
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Specjalista w ZGK?

Jak wszyscy wiemy, by³y wieloletni
wiceburmistrz Gryfic, a w ostatniej samorz¹dowej kadencji wicestarosta, pan
Jacek Zdancewicz awansowa³ na stanowisko dyrektora Zak³adu Gospodarki
Komunalnej. Nie wnikamy w to, czy na
to stanowisko by³ og³oszony konkurs,
czy te¿ taki konkurs by³ zbyteczny.
Faktem jest, ¿e ZGK ma nowego dyrektora, jak s¹dzimy wybitnego specjalistê
od tzw. komunalki, przewy¿szaj¹cego wiedz¹ i umiejêtnociami dotychczas
pe³ni¹cego obowi¹zki dyrektora Stanis³awa Peru¿yñskiego, o którym wiemy
tyle, ¿e znajomoæ spraw z zakresu
ZGK zna od tzw. podszewki, bo lat
wiele w tym zak³adzie pracuje.
Nie jest naszym zadaniem wnikanie, dlaczego pan Stanis³aw Peru¿yñski
nie zosta³ dyrektorem ZGK, bo domylamy siê, ¿e si³y wy¿sze zadzia³a³y i
specjalistê na ten lukratywny stolec
powo³a³y. W zwi¹zku z tym pod uwagê
nowego dyrektora kierujemy wniosek:
czas najwy¿szy uporz¹dkowaæ pasa¿
handlowy bêd¹cy pocz¹tkiem ul. St.
Ruta, zamkniêty dla ruchu ko³owego.
Dla ka¿dego, kto chodzi tym pasa¿em
widoczne jest, ¿e miejsce to zaczyna
dobrze funkcjonowaæ. Mo¿e równie¿

cieszyæ fakt, ¿e widaæ pracuj¹cych m³odych ludzi, którzy postanowili w Gryficach znaleæ swoje miejsce na ziemi i
nie szukaæ kokosów w Anglii, Irlandii
czy jeszcze dalej od swojej ojczyzny.
Ale id¹c tym pasa¿em ocieramy siê
prawie o rozstawione mietniki. Ostatnio nawet ich przybywa, bo tam jest

nakaz, ka¿dy punkt: fryzjerka i ciucholand musz¹ mieæ swój mietnik. Taki
wymóg. Zgoda, ¿eby unikn¹æ ró¿nych
kar w³aciciele zakupuj¹ i stawiaj¹
mietniki we wskazanym przez ZGK
miejscu. Byæ mo¿e specjalici od estetyki otoczenia tak¿e maj¹ gusta, ale mieszkañcy Gryfic maj¹ cokolwiek inne i

(TRZEBIATÓW) Odby³o siê
tutaj pasowanie na czytelnika Biblioteki Publicznej im. Marii z
Czartoryskich Wirtemberskiej
przy Trzebiatowskim Orodku
Kultury.

REKLAMA

mietniki w tym miejscu im przeszkadzaj¹. Dzi w styczniu jeszcze nie
mierdz¹, co jednak bêdzie wiosn¹ i latem? A co ze szczurami? Przecie¿ siê
rozmno¿¹, jak przy ka¿dym mietniku,
gdzie nie ma kotów. Mo¿e tak kto z
Sanepidu zainteresuje siê pomys³em
gminy i ZGK, bo lokalizacja mietników
nale¿y do odpowiedzialnych za czystoæ miasta.
Drugi problem to nawierzchnia ulicy
przy pasa¿u, to dziura na dziurze jak na
ul. Wa³owej od strony wysokiej Bramy.
Dzi dnia 16 stycznia br. obserwowalimy jak szybko powiêksza siê dojazd do
magazynów nowo otwartej Biedronki.
Czas pomyleæ o swoich ludziach i nie
bawiæ siê w rysowanie planów ulicy, a
wreszcie j¹ wyremontowaæ. W sezonie
turyci bêd¹ podziwiaæ odnowione zabytki miasta i wystawê mietników,
omijaæ dziury, by wejæ na kawê do mini
kafejki. Pewnie nie o to chodzi.
(r)
REKLAMA

Pasowanie na czytelnika
12 stycznia o godzinie 11.00
uczniowie ze starszych klas, w strojach symbolizuj¹cych ksi¹¿ki, witali
w progu swoich m³odszych kolegów,
którzy przybyli do biblioteki na uroczystoæ pasowania na czytelnika.
Obyczaj pasowania na czytelnika ju¿ na dobre zagoci³ w oddziale
dzieciêcym.
Corocznie pasujemy wszystkie
klasy pierwsze z naszego miasteczka. Starsi koledzy przygotowuj¹ na
tê okolicznoæ scenkê tematycznie zwi¹zan¹ z czytaniem i dobrodziejstwem z tego wynikaj¹cym.
Na pami¹tkê tego wydarzenia
nowi czytelnicy otrzymuj¹ dyplom i
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zak³adkê, na której umieszczone s¹
najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce
dzia³alnoci i godzin otwarcia biblioteki. Nowi czytelnicy, w odwiêtnych strojach, z pierwsz¹ wy-

po¿yczon¹ ksi¹¿k¹, szczêliwi, wracaj¹ ze swymi wychowawczyniami
do szko³y. Mamy nadziejê, ¿e biblioteka zyska³a nowych wierS.B.
nych czytelników.

INFORMACJE
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Anio³y przychodz¹ z nieba
(TRZEBIATÓW) Nadszed³ Nowy
Rok. Ponoæ dziêki zmniejszeniu aktywnoci plam s³onecznych bêdziemy w tym
czasie bardziej szczêliwi i pogodni. Ale
czy tylko dziêki temu? Przecie¿ do prowadzenia nas po drogach i wyprowadzania z
bezdro¿y ¿ycia dobry Bóg stworzy³ Anio³y Te nieziemskie istoty, je¿eli tylko tego
chcemy towarzysz¹ nam nieustannie chroni¹c nas swoj¹ m¹droci¹, roztropnoci¹ i
bezgraniczn¹ mi³oci¹. Teologia o anio³ach
powiedzia³a ju¿ wszystko. W jaki sposób
wiedza ta przek³ada siê na nasze ¿ycie,
kszta³tuje nasz¹ coraz bardziej skomplikowan¹ i atakowan¹ ogromem ró¿norodnych informacji wiadomoæ? Oto przyk³ady z najbli¿szego otoczenia.
Koniec roku to najlepsza pora na prezenty, które nie zawsze musz¹ byæ komputerem, wietn¹ spódnic¹, czy butelk¹
modnych perfum. W wiecie pe³nym absurdów i bezdusznego cynizmu licz¹ siê
przede wszystkim najprostsze gesty,
¿yczenia, zwyk³e, ciep³e s³owo.
Magiczny czas Bo¿ego Narodzenia
(wbrew temu co przeczyta³am dzisiaj w
internecie, i¿ dziêki osi¹gniêciom naukowym nie bêdzie ju¿ ¿adnych tajemnic,
przestaniemy wierzyæ i naszym bogiem
stanie siê informacja) by³ dla nas - w
Orodku Kultury prawdziwie radosny. I
to nie dziêki Miko³ajowi i jego hojnoci,
ale ludzkim, spontanicznym, radosnym
dzia³aniom, które dobrze s³u¿¹ nam
wszystkim. Zdarzy³a siê bowiem rzecz
zaskakuj¹ca. Z inicjatywy m³odzie¿y i
ich opiekunki - pani Heleny Kaczanowskiej z warsztatów artystycznych Bez
ram oraz nieformalnego ko³a plastyków
dzia³aj¹cego przy Galerii jednego Obrazu w naszej Czytelni powsta³y dwie niezwyk³e wystawy plastyczne. Wystawy
te mówi¹ o anio³ach w kilku aspektach, ale
przede wszystkim artystycznym z mocnym akcentem metaforycznym, kiedy to
sprawy duchowe uto¿samia siê z ziemskimi, nawi¹zuj¹c do cz³owieka i jego podstawowych ¿yciowych ról. Takie anio³y
maluj¹ m³odzi ludzie z Trzebiatowa -o
dojrza³ym ju¿ wiatopogl¹dzie. S¹ oni
dobrymi obserwatorami. Potrafi¹ byæ
czuli, wyrozumiali, uczynni, tolerancyjni
tak jak ich anio³y, które spogl¹daj¹ na nas
przez szybê w Galerii W oknie. Patrz¹
wnikliwie na ulicê i chodnik, ludzkie
u³omnoci i gesty. Podgl¹daj¹ nasze reakcje, wa¿¹ dobre i z³e uczynki. W boskim
jêzyku s¹ wród nich Anio³owie i Archanio³owie, Serafiny i Cherubiny. W ludzkim wymiarze Ania namalowa³a swojego
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Zimowe wakacje z komputerem
tym razem dla wszystkich.

Ferie
z DELETEem

ulubionego Anio³a Nadziei, Justyna
Anio³a- Przewodnika, Basia  Anio³a Niewidomych. Jest wród nich Anio³ Malarzy; stworzony przez Czesiê i Anio³
Muzyków wed³ug projektu Marzeny.
Ola odnalaz³a Anio³a Kwiatów, a AdaJedców. Na naszej wystawie dziêki
Irminie doczekali siê swego Anio³a stra¿acy. Wiktoria za najwa¿niejszego w jej
¿yciu uwa¿a Anio³a- Opiekuna. Tê wymown¹ prezentacjê zamyka tak jak ksiêgê
¿ycia Alegoryczny Anio³ mierci. Tego
anio³a namalowa³a Stasia.
Doroli , mo¿e z prozaicznego powodu- jakim jest têsknota za czym doskona³ym przedstawili swoje anio³y w kontekcie bytu duchowego. Dla Heleny Kaczanowskiej s¹ one jak dotkniêcie, bia³ej
(a wiêc zapowiadaj¹cej pogodê) puszystej ulotnej chmurki. Justyna Bia³kowska
przedstawia Go jako kobietê w b³êkicie.
Witra¿owe szk³o, z którego wykona³a
postaæ za³amuje wiat³o, daj¹c do zrozumienia, i¿ nie wszystko jest takie jakie
nam siê wydaje. Dla Romy Szwerin anio³
to postaæ ofiaruj¹ca nam wiele radoci,
gotowa do kompromisu, ruchliwa, gotowa do nawi¹zania bez ceregieli bezporedniego kontaktu. Anio³y Renaty Jankowskiej s¹ jak co bez czego nie mo¿emy siê obejæ. S¹ naszym talizmanem,
w b³êkitno- bia³ej tonacji nieba.
Anio³y zosta³y zawieszone lub ustawione przy choince, specjalnie w tym
celu przygotowanej przez Romana Kalisza. Taki oto wi¹teczno - noworoczny
prezent przygotowali dla nas nasi starsi
i m³odsi trzebiatowscy artyci. Powiêcili swój czas i talent, aby specjalnie dla
nas anio³y przysz³y z nieba. I jest to
dobry znak na ca³y rok
R. T. Korek

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 28 grudnia 2006 r. sygn. akt
VI K 799/06 skaza³

Jerzego Maciaszka

ur. 10.07.1959 r. w Nowogardzie na karê 10 miesiêcy ograniczenia wolnoci z
obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w
wymiarze 40 godzin miesiêcznie, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat, zas¹dzono wiadczenie
pieniê¿ne na rzecz Fundacja Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno  Uniecie w kwocie 100 z³otych, a tak¿e orzeczono podanie
wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej za przestêpstwo z art. 178 a par. 2 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 5 padziernika 2006 r. o godz.
11.45 na trasie Rewal  Trzêsacz gm. Rewal kierowa³ rowerem po drodze publicznej
w ruchu l¹dowym posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloci prowadz¹cej
do stê¿enia w iloci 0,92 mg na dm szec. I 1,00 mg na dcm szec.

Ju¿ wkrótce mi³onicy gier komputerowych rywalizowaæ bêd¹ o tytu³
Mistrza Powiatu Delete 2007.
Trwaj¹ bowiem przygotowania do
najwiêkszego w powiecie gryfickim
turnieju gier komputerowych DELETE Reaktywacja 2007.
Zawody skierowane do dzieci i m³odzie¿y organizowane s¹ podczas ferii
zimowych przez Starostwo Powiatowe przy wspó³pracy z Powiatowym
Centrum Marketingu Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej,
Gryfickim Domem Kultury oraz gminami powiatu gryfickiego. Ju¿ od
pierwszego tygodnia ferii gracze rywalizowaæ bêd¹ w eliminacjach gminnych. Najlepsi spotkaj¹ siê na powiatowym turnieju fina³owym, który odbêdzie siê w Gryfickim Domu Kultury
8 lutego 2007 roku.
W tegorocznej edycji obowi¹zuj¹ 3
kategorie: szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z
Powiatu Gryfickiego oraz dodatkowo
kategoria OPEN dla wszystkich chêtnych do 18 roku ¿ycia. Turniej cieszy
siê ogromnym zainteresowaniem, w zesz³orocznej edycji wziê³o udzia³ ok.
300 graczy. Konkurencja jest spora, ale
jest o co walczyæ. Na zwyciêzców poszczególnych kategorii czekaj¹ bardzo
atrakcyjne nagrody. Gry wybrane w

tym roku maj¹ charakter sportowy i
edukacyjny. I tak uczniowie szkó³ podstawowych rywalizowaæ bêd¹ w grze
Yeti Sports, gimnazjalici w Worms 3D,
a uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych
w Literaki, czyli komputerowe Scrabble. Statuetkê i tytu³ Mistrza Powiatu
Delete 2007 otrzyma gracz, który oka¿e siê najlepszy w grze Moto GP 3 PL
w kategorii Open. Dodatkow¹ atrakcj¹
bêdzie mo¿liwoæ sprawdzenia swoich mo¿liwoci na automatach do gier,
gdzie przewidywany jest dodatkowy
konkurs. Zachêcamy wszystkich do
wziêcia udzia³u w turnieju oraz kibicowania swoim faworytom. Jednoczenie prosimy potencjalnych sponsorów o wsparcie imprezy.
Wszelkich informacji mo¿na
uzyskaæ w szko³ach i u koordynatorów gminnych: Gmina Trzebiatów Agnieszka Za³achowska z Urzêdu
Miasta i Gminy i Bogus³aw Stolarczyk z ZSP, Gmina Rewal - Bart³omiej Bocian (CIPR), Gmina Gryfice Roman £obo¿ewicz (SP nr 3), Gmina
Karnice - Eliza Watrakiewicz (Urz¹d
Gminy), Gmina P³oty - Bogus³aw
Boguchwa³ (ZSP). Dodatkowe informacje oraz regulamin dostêpne s¹ na
stronie www.delete.gryfice.pl lub
pod numerem telefonu 091-38-46450 wew. 444.
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Tenisici
Nasiennika na Fali
Bardzo dobrze radz¹ sobie w
rundzie rewan¿owej sezonu 2006/
2007 tenisici sto³owi Nasiennika. Gryficzanie wystêpuj¹cy w
grupie Pó³noc II ligi w trzech meczach ugrali 5 punktów i s¹ bardzo
blisko osi¹gniêcia celu jakim jest
dalszy udzia³ w rozgrywkach szczebla centralnego.
W minion¹ sobotê 13 stycznia br.
Nasiennik w serii rozgrywanej do
po³udnia rozgomi³ LUKS SP  7
Ko³obrzeg 10:0, a ³upem punktowym
podzielili siê  wszyscy po 2,5 pkt
Robert Wegner, Krzysztof Cerkaski,
Krzystof Galewski i graj¹cy w tym
sezonie po raz pierwszy Arkadiusz
Grzesiak. W serii popo³udniowej gospodarze zremisowali 5:5 z Koszalinianinem. W tym meczu punkty dla
miejscowych zdobyli: 2,5 Cerkaski,
po 1 Galewski i Grzesiak, 0,5 Wegner.
Dobrze rad¹ sobie tak¿e w II run-

dzie powiatowi IV ligowcy. Drugi
garnitur Nasiennika pokona³ na
wyjedzie Or³a Stara Studnica 6:4 i
zremisowa³ z Albi w Z³ocieñcu 5:5.
Punkty dla Gryfickiego teamu w tych
spotkaniach zdobyli: 4  Krzysztof
Powronik; 3,5 Dominik Ruta; 2
Wojciech Kapela; 1,5 Karol Berski.
Zdobyte 3 punkty pozwoli³y gryficzanom opuciæ ma³o zaszczytne
ostatnie miejsce w tabeli. Trzecie
zwyciêstwo w tegorocznych rozgrywkach zanotowa³a trzebiatowska
TKKF Fala, wygra³a na wyjedzie z
Or³em 6:4. W drugim spotkaniu nie
by³o ju¿ tak dobrze, Fala uleg³a 3:7
Albi. Punkty dla TKKFu w wymienionych meczach zdobyli: po 3 Kamil
Dolatowski i Lech Garwoliñski, po 1,5
Patryk Dolatowski i Bartosz Jaroszewicz. Po rozegraniu 10 meczy TKKF
Fala z dorobkiem 6 punktów plasuje
siê na VI miejscu w tabeli.
(r)

Ruszy³a Szkolna
Liga Siatkówki
W grudniu ubieg³ego roku
zainagurowa³a rozgrywki powiatowa liga siatkówki szkó³ ponadgimnazjalnym. Organizatorem II edycji ligi jest starostwo
powiatowe w Gryficach.
W pierwszych meczach zanotowano nastêpuj¹ce rozstrzygniêcia:
ZSP Trzebiatów - ZSP Gryfice
Dziewczêta3:0(27:25,25:16,2520)
Ch³pocy 3:2 (25:22, 25:23, 19:25,
13:25, 15:10)
L.O. Gryfice  ZSP P³oty
Dziewczêta3:1(21:25,25:18,25:19,25:6)
Ch³opcy3:1(17:25,25:18,25:18,25:23)
W kolejnych spotkaniach zmierz¹
siê: ZSP Gryfice  L.O. Gryfice, ZSP
P³oty  ZSP Trzebiatów.
Sk³ady imienne zespo³ów:
L.O. Gryfice (dziewczêta): Dorota £aszczewska, Katarzyna Rochowicz, Katarzyna I¿akowska, Justyna Wigurska, Agnieszka Staszczyk, Justyna B³a¿ejewska, Magda
Ziêbicka, Lucyna Szewczyk, opiekun  Kamil Malankiewicz.
L.O. Gryfice (ch³opcy): Maciej
Lis, Krzystof Kepiñski, Jacek Dziuba, Piotr Gardziñski, Piotr Molêda,
Pawe³ Stefañski, Marek Piotrowski,
opiekun Maksymilian Boruk.
ZSP Gryfice (dziewczêta): Dorota Kretkiewicz, Anna Tyburska,
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Agata Jakiel, Katarzyna Furmaniuk,
¯aneta Stobiecka, Martyna Lewandowska, Agata Marczak, opiekun
Barbara Grzelak.
ZSP Gryfice (ch³opcy): Micha³
Olejnik, £ukasz Sierzchu³a, Adrian
¯yliñski, Mateusz Janowski, Tomasz Hoderny, Mateusz Brodnicki,
Micha³ Przêdzak, Rafa³ Kalinkiewicz, opiekun Ryszard Jakiel.
ZSP Trzebiatów (dziewczêta):
Olga Okapiec, El¿bieta Burak, Natalia Stepczuk, Anna Krzykowska,
Milena Senderska, Agnieszka Bajeczna, Natalia Obuchowicz, opiekun Roman Szafrañski.
ZSP Trzebiatów (ch³opcy): Kamil Jagielski, Krystian Jagielski,
Mariusz Kacynel, Artur Fr¹czek,
Adam Kownacki, Tomasz wierczek, Jacek Pasiecznik, Tomasz Bas³yk, Wojciech Kuckiel, opiekun
Roman Szafrañski.
ZSP P³oty (dziewczêta): Ma³gorzata Ostrowska, Martyna Kuncewicz, Aleksandra Tchorowska, Kamila Lewandowska, Anna Dongielska, opiekum Tomasz Olejnik.
ZSP P³oty (ch³opcy): Micha³
Sykucki, Szymon Lalik, Dariusz
Stefañski, Tomasz Ciupiak,
£ukasz Skwarek, Cezary Przedpe³ski, £ukasz Adamczyk, Sebastian Woniak, Dawid Jurkowski,
opiekun Tomasz Olejnik. (km)

Fina³ Grand Prix
Pomorza w szachach
Zawodnicy UKS SZACH Gryfice uczestniczyli w turnieju fina³owym
Grand Prix Pomorza. W finale C wyst¹pi³ Kacper Karwowski i zaj¹³ II miejsce.
Pozostali gryficzanie grali w Turnieju
Pocieszenia i Turnieju Krasnali.
Wyniki:
Fina³ A  1. Klaudia Kulon (HETMAN Koszalin) 2. Maciej Brzeski
(POLONIA Warszawa) 3. Miros³aw
Mielczarski (HETMAN Koszalin)
Fina³ B  1. Jakub Gabryja³owicz
(SOLNY Zieleniewo) 2. Zbigniew
Mielczarski (JANTAR Korlino) 3.
£ukasz Karski (ORMUZD Kartuzy)
Fina³ C  1. Adrian Pa³czyñski
(HETMAN Koszalin) 2. Kacper Kar-

wowski 3. Anna Fr¹czkiewicz (HETMAN Koszalin)
Turniej Pocieszenia - 1. Kinga
Zakocielna (HETMAN Koszalin) 2.
Pawe³ Baran (HETMAN Koszalin) 3.
Janusz Ferenc (Mieleñski Klub Szachowy) 16. Kazimierz £aszewski 28.
Arkadiusz Brzozowski 44. Kamil
Puszkarek 45. B³a¿ej £aszewski 49.
Agata Przybylska.
Turniej Krasnali  1. Szymon
wi¹tek (TAKTYK Szczecinek) 2.
Jakub Kreft (GENS Ko³obrzeg) 3.
Krzysztof Królicki (SOLNY Zieleniewo) 5. Tobiasz Smal 6. Szymon Pinkas (startowa³o 34 szachistów).
Kazimierz £aszewski

Fina³owy Turniej Grand Prix Wybrze¿a Gryfice 2007

W niedzielê
turniej szachowy
Cel: Popularyzacja gry w szachy
i konsolidacja lokalnego rodowiska szachowego
Organizator: UKS SZACH
Gryfice
Termin i miejsce: turniej zostanie
rozegrany w dniach 21.01.2007 r. w
sali Prywatnego Liceum Ogólnokszta³c¹cego przy ul. Rapackiego 3A
w Gryficach, o godz. 10.00.
System rozgrywek: Turniej Fina³owy bêdzie rozegrany systemem
ko³owym, 9 rund.
Czas gry: 15 min. na partiê dla
ka¿dego zawodnika. Dla szachistów
niezakwalifikowanych do Turnieju
Fina³owego, bêdzie zorganizowany
turniej dodatkowy - turniej bêdzie
rozegrany systemem szwajcarskim,
9 rund. Czas gry: 15 min. na partiê dla
ka¿dego zawodnika.
Sêdzia: Kazimierz £aszewski.
Uczestnictwo: w turnieju graj¹ szachici, którzy w ³¹cznej klasyfikacji zajêli miejsca od 1  10. S¹ to:
Krzysztof Jêdruszek (Gryfice), Jerzy Wasylów (Trzebiatów), Jan Tymrakiewicz (winoujcie), Tadeusz Twarogiel (Wolin), Ryszard Mroziewicz (winoujcie), Emil Wo³osiak (Kamieñ
Pom.), Krystian Sachryñ (winoujcie), Dorota Jêdruszek (Gryfice), Mariusz Palenica (Kamieñ Pom.), Arkadiusz Brzozowski (Gryfice).
W przypadku nieobecnoci którego z zawodników, na jego miejsce
wchodzi nastêpny wg. kolejnoci w
klasyfikacji ³¹cznej. Udzia³ w turnieju dodatkowym dla wszystkich chêtnych po wp³aceniu wpisowego.
Wpisowe (tylko w turnieju do-

datkowym): doroli  10 z³, dzieci i
m³odzie¿  5 z³.
Zg³oszenia: e-mail: panax@poczta.onet.pl lub osobicie na 0,5 godz.
przed rozpoczêciem turnieju.
Klasyfikacja:
Turniej Fina³owy - klasyfikacja
koñcowa ustalona na podstawie
sumy zdobytych punktów;1 pkt. za
wygran¹ partiê, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt.
za przegran¹. W przypadku ich równej
iloci wg nastêpuj¹cych, kolejno stosowane: punktacja pomocnicza Sonneborna-Bergera, wynik bezporedniego pojedynku, liczba zwyciêstw.
Turniej dodatkowy - klasyfikacja
koñcowa ustalona na podstawie
sumy zdobytych punktów;1 pkt. za
wygran¹ partiê, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt.
za przegran¹. W przypadku ich równej iloci wg nastêpuj¹cych, kolejno
stosowane: wartociowanie pe³ne
Buchholza, wartociowanie rednie
Buchholza, progress, iloæ zwyciêstw, wynik bezporedniej partii.
Nagrody:
Turniej Fina³owy  nagrody pieniê¿ne dla wszystkich uczestników
turniej dodatkowy  nagrody
pieniê¿ne i rzeczowe w zale¿noci od
mo¿liwoci organizatora.
Uwagi koñcowe: po zakoñczeniu
turnieju odbêdzie siê spotkanie dotycz¹ce organizacji cyklu turniejów
Grand Prix Wybrze¿a 2007
Kazimierz £aszewski
Kontakt:Kazimierz £aszewski
tel. 502 304 379
e-mail: panax@poczta.onet.pl
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Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 04 grudnia 2006 r. sygn. akt
VIK 767/06 skaza³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 18 grudnia 2006 r. sygn.
akt VIK 555/06 skaza³

ur. 25.09.1977 r. w Nowogardzie na karê grzywny w wysokoci 50 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 30 z³otych,
orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w
ruchu l¹dowym na okres 2 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do
publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej za przestêpstwo z art. 178 a par. 1 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 30 wrzenia 2006
r. w miejscowoci Wyszogóra gm. P³oty kierowa³ samochodem m-ki Peugeot nr rej. ZGL W318 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,67
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

ur. 12.03.1965 r. w Tucholi na karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci, wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby w wymiarze 3 lat, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat, zas¹dza wiadczenie
pieniê¿ne na rzecz Fundacji N Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno  Uniecie w kwocie 300,00 z³otych, na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres
zatrzymania prawa jazdy od dnia 13.10.2006 r., a tak¿e zarz¹dzono podanie
wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej za przestêpstwo z art. 244 kk w zb. z art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk, polegaj¹ce
na tym, ¿e w dniu 16 lipca 2006 r. w Trzebuszu gm. Trzebiatów kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siegaj¹cym 0,39 mg/l w wydychanym powietrzu, nie stosuj¹c siê jednoczenie do orzeczonego wzglêdem niego wyrokiem
S¹du Rejonowego w Gryficach z dnia 19.08.2005 r. rodka karnego w postaci
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów rowerowych w ruchu l¹dowym.

Alberta G³¹beckiego

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 15 grudnia 2006 r. sygn. akt
VI K 782/06 skaza³

Jacka Butkiewicza

ur. 28.06.1972 r. w Trzebiatowie na kare 6 miesiêcy ograniczenia
wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej
pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin miesiêcznie, orzeczono
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej
wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej za prasie lokalnej
za przestêpstwo z art. 178 a par. 1 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 18
padziernika 2006 r. w Trzebiatowie powiatu gryfickiego kierowa³
samochodem marki Ford Fiesta o numerze rejestracyjnym ZGY  G404
po drodze publicznej znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci tj. 1,05 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach  Wydzia³ VI Grodzki wyrokiem z dnia 07
grudnia 2006 r. Sygn. akt II K 266/06 skaza³

Dariusza Bogusz

ur. 21.06.1968 r. w Trzebiatowie na karê 10 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy
na cele spo³eczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesiêcznym, orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym
na okres 3 lat, zasadzono wiadczenie pieniê¿ne na rzecz Fundacji Na
Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno  Uniecie w kwocie 100 z³otych, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku
do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym
za przestêpstwo z art. 178 a par. 1 kk w zw. z art. 31 par. 32, polegaj¹ce
na tym, ¿e w dniu 19 lipca 2006 r. w Trzebiatowie powiatu gryfickiego
po drodze publicznej kierowa³ motorowerem marki Jawa o nr rej. SZO4027 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci tj. 0,98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu maj¹c ograniczon¹ zdolnoæ rozpoznania swojego
czynu i pokierowania swoim postepowaniem.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 28 grudnia 2006 r. sygn. akt
VIK 805/06 skaza³

Mariusza KRUSZYÑSKIEGO

ur. 14.12.1988 R. W Gryficach na kare 4 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na
cele spo³eczne w wymiarze 20 godzin miesiêcznie, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku, a tak¿e orzeczono podanie wyroku do publicznej
wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej za przestêpstwo z art.
178 a par. 2 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 7 padziernika 2006 r. o godz.
00.10 w P³otach na ulicy Kolejowej kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

S³awomira Grzegorza Muzolfa

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 28 grudnia 2006 r. sygn. akt
VIK 798/06 skaza³

Mariusza Hryniewskiego

ur. 28.10.1957 r. w Gryficach na karê grzywny w wysokoci 80 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 50 z³otych, orzeczono zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat,
na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 13.10.2006 r., a tak¿e zarz¹dzono
podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej
za przestêpstwo z art. 178 a par. 1 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 13 padziernika
2006 r. w Gryficach na ul. £¹kowej kierowa³ samochodem osobowym marki Mercedes nr rej. ZGY X237 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 1,46 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt
IIK 292/06 skaza³

Jerzego Czes³awa Nowaczyka

ur. 02.04.1958 r. w Brojcach na karê 2 lat pozbawienia wolnoci, wykonanie
orzeczonej kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby 4 lat,
orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 5 lat, zas¹dzono od skazanego wiadczenie pieniê¿ne na rzecz Fundacji
Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno  Uniecie w kwocie 300 z³otych, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej
wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej za przestêpstwo z art. 177 a par.
2 kk w zw. z art. 178 par. 1 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 17 sierpnia 2006 r. w
Gorzys³awiu kieruj¹c po drodze publicznej ci¹gnikiem rolniczym o nr rej. KOT 6121
wraz z przyczepami naruszy³ zasady bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym w ten
sposób, ¿e jad¹c ci¹gnikiem z otwartymi drzwiami nie zabezpieczy³ prawid³owego
bezpieczeñstwa ma³oletniej Klaudii Pietras w wyniku czego w trakcie jazdy wypad³a
ona z pojazdu na drogê asfaltow¹ doznaj¹c st³uczenia obu p³uc, odmy i krwiaka
op³ucnej lewej, z³amania ¿eber po stronie lewej, z³amania obojczyka lewego oraz otaræ
naskórka, które wywo³a³y u pokrzywdzonej stan chorobowy realnie zagra¿aj¹cy
¿yciu, przy czym w chwili zdarzenia znajdowa³ siê w stanie nietrzewoci wynosz¹cym 0,94 mg alkoholu w 1 dm szec. Wydychanego powietrza.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 28 grudnia 2006 r. sygn.
akt VIK 803/06 skaza³

Kazimierza Bemsz

ur. 28.03.1968 r. w Mechowie na karê grzywny w wysokoci 50 stawek
dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 20 z³otych, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych
w ruchu l¹dowym na okres 3 lat, a tak¿e orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej za przestêpstwo z art. 178
a par. 2 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 9 padziernika 2006 r. na trasie Gryfice
 Zaleszczyce kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 2,73 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
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OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MIESZKANIA
n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter gara¿ w³asnociowy na domek do remontu, ewentualnie
kupiê domek do 120 000z³.
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.
NIERUCHOMOCI

US£UGI

INNE

n Piotr 35 lat szukam zespo³u w
którym bêdê piewa³ piosenki biesiadne weselne. 885 338 162
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

NIERUCHOMOCI

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

INNE

n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Sprzedam dom wolnostoj¹cy o
pow. 1000 mkw, £obez ul. Sienkiewicza 6. Tel. 608 374 497
n Do wynajêcia w £obzie sklep 25
mkw. Tel. 663 768 461.

n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

MOTORYZACJA

n Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

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

n Vi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

n Sznaucery mini czarne po chammpionie, ma³e linie chodowlane.
Tel. 603 973 496.
n 48-letni niezale¿ny, dobrze sytuowany po studiach pozna pani¹ te¿
niezale¿n¹ bez na³ogów szukaj¹ca
(tylko) trwa³ego zwi¹zku. Tel 504 321
939.
n Sprzedam pianino, wynajmê
mieszkanie lub pokoje w domku
jednorodzinnym w Drawsku Pom.
tel. 502 325 907.
n Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5 miesiêczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 z³.
Tel. 604 911 055, 696 593 304

Zareklamuj
siê w
Gazecie
Gryfickiej

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

OFERTY PRACY Na dzieñ 08.01.2007r.

09138435-06; 38429-34;
www.apraca.pl/szgr

Gryfice:
- kierowca kat.D,; praca na terenie
kraju i za granic¹
- kierowca kat. C+E; wykszta³cenie
wy¿sze (transport lub logistyka), dobra znajomoæ j.niemieckiego, mile
widziana znajomoæ j.angielskiego
- spedytor; dobra obs³uga komputera, bieg³a znajomoæ j.niemieckiego
- ksiêgowa; wykszta³. rednie, sta¿
pracy min. 3 lata, bieg³a obs³uga komputera, znajomoæ ksiêgowoci, rozliczenia z bud¿etem, znajomoæ programów finansowo- ksiêgowych,
umiejêtnoæ sporz¹dzania sprawozdañ finansowych, dyspozycyjnoæ
- specjalista ds. Nieruchomoci; prawo jazdy kat.B, dyspozycyjnoæ
- pracownik obs³ugi klienta; dobra
znajomoæ j.angielskiego
- pracownik biurowy; min. rednie,
obs³uga komputera
- przedstawiciel handlowy; min.
rednie, dowiadczenie mile widziane, prawo jazdy kat.B
- mechanik samochodowy; wykszta³. zawodowe lub rednie, sta¿
pracy 5 lat
- elektryk samochodowy; wykszta³.
zawodowe lub rednie, sta¿ pracy 5 lat
- blacharz samochodowy; wykszta³.
zawodowe lub rednie, sta¿ pracy 5 lat
- kierowca kat.C+E; sta¿ pracy min.
2 lata
- mechanik samochodowy; sta¿ pracy min. 2 lata
- psycholog; wykszt. Wyýsze kierunkowe, mile widziany kurs oligofrenopedagogiki (1/2 etatu)
- robotnik budowlany; sta¿ pracy 3 lata
- operator koparki; sta¿ pracy 2- 3 lata,
uprawnienia do obs³ugi koparki
- brukarz
- kierownik budowy; sta¿ pracy min.
4 lata, umiejêtnoæ wyceny kosztorysowej
- murarz- p³ytkarz
- lusarz- spawacz
- hydraulik; sta¿ pracy min. 4 lata
- sprzedawca
- kierowca kat. C+E
- fryzjer
- lider sprzeda¿y
- fryzjer; wykszta³. zawodowe
- fryzjer damsko- mêski; wykszt.
Zawodowe
- kierowca kat.B; osoba z Gryfic
- pracownik biurowy; obs³uga komputera, prawo jazdy kat.B
- piekarz
- mechanik maszyn
- kierowca kat.C+E; dowiadczenie
- pilarz; prawo jazdy kat.B
- sprzedawca; obs³uga komputera
- kierowca kat.C
- lakiernik
- blacharz
- murarz
- posadzkarz
- ciela
- dziennikarz
- mechanik maszyn
- sprzedawca; obs³uga kasy fiskalnej
- dwigowy; dowiadczenie
- pracownik fizyczny
- sprzedawca; obs³uga komputera
- magazynier sprzedawca

- programista; HTML, PHP, CSS
- przedstawiciel handlowy; wykszta³. rednie
- kierownik budowy; min. rednie,
obs³uga komputera, uprawnienia
- specjalista ds. Logistyki i spraw
technicznych; rednie lub wy¿sze,
sta¿ min. 2- 3 lata obs³uga komputera,
prawo jazdy kat.B
- magazynier; uprawnienia na wózki
wid³owe
- tokarz
- frezer
- pracownik ochrony
- kierowca kat.C
- przestawiciel handlowy; min. rednie, prawo jazdy kat. B, uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej
- krojczy
- szwaczka
- sprzedawca
- kierowca kat.C+E
- pracownik fizyczny
- pracownik biurowy- sprzedawca;
min. rednie, obs³uga komputera,
prawo jazdy kat. B
- kasjer
- barmanka
- przedstawiciel handlowy
- konserwator
- g³ówna ksiêgowa; wykszta³. wy¿sze lub rednie, sta¿ min. 5 lat na
stanowisku, kursy, szkolenia potwierdzaj¹ce umiejetnoci, znajomoæ programów finansowo- ksiêgowych
- doradca handlowy
Trzebiatów:
- murarz; wymagane dowiadczenie
- kierownik budowy
- technolog robót wykoñczeniowych; praca na terenie kraju
- ciela
- specjalista ds. Reklamy
- tynkarz
- dekarz
- zbrojarz
- pomocnik do prac budowlanych
- operator maszyn budowlanych
- fryzjer; sta¿ mile widziany
- dekarz; wykszta³. kierunkowe, sta¿
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.rednie,sta¿pracy,bieg³a
znajomoæj.niem.lubangielskiego
- stolarz budowlany; wykszta³. zawodowe, sta¿ pracy 5 lat
- spawacz; uprawnienia podstawowe do spawania pólautomatem spawalniczym (w os³onie gazów
ochronnych)
- kierowca samochodu ciê¿arowego
- pracownik ogólnobudowlany
- dekarz
- murarz
- zbrojarz
- brukarz
- betoniarz
- ksiêgowa
- sprzedawca
- kierownik budowy; wykszta³.
wy¿sze
- operator
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KRZY¯ÓWKA 03

Rozk³ad jazdy PKP wa¿ny od 10.12.2006 do 08.12.2007r.
Odjazdy:

Szczecin G³ówny 4.41, 6.13, 10.21, 14.43 (1), 16.19, 19.22
Ko³obrzeg 5.20, 8.31, 9.27 (2), 12.38, 15.28, 18.32, 21.34
Bielsko Bia³a 18.28 (1)

Przyjazdy:

Szczecin G³ówny 8.31, 12.38, 15.28, 18.32, 21.34, 23.35
Ko³obrzeg 4.41, 6.13, 10.21, 14.43, 16.19, 18.28(1), 19.22
Bielsko Bia³a 9.27 (1)

OBJANIENIE

1  poci¹g popieszny, kursuje 23.VI  02.IX
2  oprócz 25.XII, 01.I, 08.VI
Uwaga: 10.XII.06  10.I.07
poci¹g do Ko³obrzegu o 21.34
bêdzie odje¿d¿a³ 10 min. póniej,
a poci¹g ze Szczecina G³. bêdzie
przyje¿d¿a³ 30 min. póniej!
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09.01.2006r.
Godz. 10:00 Wytok, gm. P³oty.
Do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wp³ynê³a informacja od dy¿urnego Policji, ¿e w budynku mieszkalnym pod³o¿ona jest bomba. Dzia³anie
SP polega³o na rozwiniêciu linii ganiczej celem zabezpieczenia miejsca zdarzenia. W przeszukiwanych pomieszczeniach nie znaleziono ¿adnego podejrzanego ³adunku oraz niebezpiecznego
przedmiotu. O godz. 12:30 zakoñczono
dzia³ania. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP P³oty.
Godz. 18:52 Gryfice, ul. Nowy
wiat  zadymienie w kot³owni.
Po przybyciu SP na miejsce zdarzenia stwierdzono zadymienie w kot³owni. Po przeprowadzonym rozpoznaniu
stwierdzono, ¿e zapali³o siê ocieplenie
pieca (wata szklana przykryta pap¹
izolacyjn¹) oraz ocieplenie rur. Dzia³anie SP polega³o na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu pr¹du wody
na tl¹c¹ siê izolacjê, któr¹ usuniêto na
zewn¹trz i dogaszono wod¹. W zdarzeniu bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice.
Godz. 2:57 Bieczyno, gm. Trzebiatów  zadymienie w mieszkaniu w
budynku wielorodzinnym.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, ¿e z pod³ogi w jednym z
mieszkañ budynku wielorodzinnego
wydobywa siê dym. Dzia³ania stra¿y
polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, wyciêciu pod³ogi wykonanej
z desek przy u¿yciu pi³y spalinowej i
zlaniu wod¹ z hydronetki tl¹cych siê
mieci. Miejsce zdarzenia przekazano
w³acicielowi mieszkania. W zdarzeniu
bra³ udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
11.01.2007r.
Godz.16:34 Pobierowo  drzewo
na drodze. Dzia³ania Stra¿y polega³y
na usuniêciu drzewa z drogi na pobocze.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp OSP
Pobierowo.
12.01.2007 r.
W 12.01.2007 r. stra¿acy wyje¿d¿ali do usuwania skutków wichury 19 razy. W zdarzeniach bra³y
udzia³ zastêpy z JRG PSP Gryfice,
OSP Gryfice, OSP Ociêcin, OSP P³oty, OSP Pobierowo, OSP Niechorze,
OSP Go³añcz Pom., OSP Mrze¿yno.
Godz. 21:43 Gryfice, ul. Górska 
prawdopodobnie czad w mieszkaniu.
Zg³oszenie z Pogotowia Ratunkowego,
które przyjecha³o do zachorowania,
wezwa³o Stra¿ Po¿arn¹, gdy¿ zachodzi³o podejrzenie wystêpowania czadu
w mieszkaniu. Dzia³ania Stra¿y polega³y na pomiarze miernikiem gazów
ca³ego mieszkania na zawartoæ czadu 
wynik 0%. Miejsce zdarzenia przekazano protoko³em córce w³acicielki i
zakazano u¿ytkowania pieca do czasu
uzyskania pozytywnej opinii przez
uprawnionego kominiarza. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z JRG PSP
Gryfice.
13.01.2007r.
Godz. 4:20 trasa Trzebiatów 
Go³añcz Pomorska  drzewo na drodze. Dzia³ania SP polega³y na pociêciu
przy pomocy pilarki spalinowej i usu-

STRA¯ - INFORMACJE

niêciu drzewa z drogi na pobocze. W
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
Trzebiatów.
Godz. 6:40 trasa Ko³om¹æ  Unibórz  przechylone drzewo nad
drog¹. Dzia³ania SP polega³y na pociêciu drzewa pilark¹ spalinow¹ i usuniêcie na pobocze. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z JRG PSP Gryfice.
Godz. 7:14 Nowielice  drzewo na
jezdni. Dzia³ania SP polega³y na pociêciu drzewa pilark¹ spalinow¹ i usuniêciu drzewa na pobocze. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
Godz. 8:05 Gryfice, ul. 3 Maja 
usuniêcie zwisaj¹cej blachy z budynku szko³y. W usuwaniu zagro¿enia
bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice.
Godz. 10:20 Pobierowo, ul. Moniuszki  zastêp z OSP Pobierowo
usuwa³ pochylone drzewo, które zagra¿a³o upadkiem na dach budynku
obiektu sportowego.
Godz. 11:35
Pobierowo, ul.
Szczeciñska  zastêp z OSP Pobierowo usuwa³ konar drzewa, który blokowa³ drogê.
Godz. 12:45 Raciborów, gm. Brojce  zadymienie w mieszkaniu, którego
przyczyn¹ by³ niedro¿ny przewód
kominowy. Dzia³anie SP polega³o na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
przewietrzeniu mieszkania. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z OSP Kie³pino.
Godz. 16:10 Niek³ad - po¿ar trawy na powierzchni oko³o 0,2 ha zosta³
ugaszony przy u¿yciu t³umic przez
zastêp z PSP Gryfice.
14.01.2007r.
Godz. 09:58 Ko³om¹æ  samochód
uderzy³ w drzewo. Kierowca jad¹cy
sam. osobowym VW Golf czo³owo
uderzy³ w drzewo. Dzia³ania stra¿y
polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, od³¹czeniu akumulatora,
wydobyciu osoby poszkodowanej na

List do redakcji
Pan Wojewoda Zachodniopomorski Szczecin
Zarz¹d Miejsko Gminny LOP
oraz Stra¿ Ochrony Przyrody w Gryficach sk³ada na Pana rêce PROTEST w
sprawie budowy przez Rosyjsk¹ Federacjê na dnie Morza Ba³tyckiego ruroci¹gu, przez który ma p³yn¹æ pod
cinieniem ropa do Niemiec.
Uzasadnienie:
- ruroci¹g ma przebiegaæ w strefie
milowej Morza Ba³tyckiego terytorium granicy polskiej
- jak nam wiadomo z mediów (prasa,
radio, telewizja) Rosyjska Federacja jest
g³ucha na protesty organizacji ekologicznych, w tym naszego Rz¹du RP w tej
sprawie, nie ma ¿adnych negocjacji ani
konsultacji, w tym zapytañ o opiniê lub
zgodê kraju, który administruje stref¹
milowa wybrze¿a Morza Ba³tyckiego,
- nadal jest wiele znaków zapytania co do bezpieczeñstwa, ruroci¹gu, w
którym pop³ynie ropa,
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Stra¿acy usuwaj¹ przewrócone drzewo w Gryficach.
zewn¹trz pojazdu przy pomocy narzêdzi hydraulicznych. Osoba poszkodowana zabrana przez pogotowie ratunkowe do szpitala w Gryficach. Po zakoñczeniu dzia³añ uprz¹tniêto miejsce zdarzenia. W zdarzeniu
bra³ udzia³ zastêp z KP PSP Gryfice
i OSP Trzyg³ów.
Godz. 10:03 Popiele  drzewo na
jezdni. Zastêp z KP PSP Gryfice usuwa³
konar drzewa, który blokowa³ drogê.
Godz. 13:43 Mrze¿yno, ul. 1000lecia. Zastêp OSP Mrze¿yno usuwa³
naderwan¹ i zwisaj¹c¹ blachê z budynku sklepu.
Godz. 14:09 Jab³onowo. Zastêp z
KP PSP Gryfice usuwa³ konar drzewa,
który blokowa³ drogê.
Godz. 14:31 Mrze¿yno, ul. Letniskowa. Zastêp z OSP Mrze¿yno usuwa³
konar drzewa, który blokowa³ drogê.
Godz. 20:45 P³oty ul. Konstytucji
3 Maja  zastêp OSP P³oty gasi³ po¿ar
krzewów, które zapali³y siê od sztucznych ogni podczas pokazu XV Fina³u
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
15.01.2007r.
Godz. 8:54 Pniewo  drzewo opar-

te o linie wysokiego napiêcia. Dzia³ania
Stra¿y polega³y na pomocy Energetyce
Gryfice w ciêciu drzewa opartego o
linie wysokiego napiêcia. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z JRG PSP Gryfice.
Godz. 14:07 Pobierowo, ul. l¹ska
 nad³amana ga³¹ nad budynkiem
mieszkalnym. Dzia³ania SP polega³y na
ciêciu nad³amanej ga³êzi.W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z JRG PSP Gryfice
oraz zastêp OSP Pobierowo.
Godz. 21:32 Chomentowo 
wypadek samochodowy. VW Golf
zderzy³ siê z samochodem ciê¿arowy DAF i wpad³ do rowu. W wyniku
zdarzenia 3 osoby poszkodowane
zabrane przez pogotowie ratunkowe do szpitala w Gryficach. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, owietleniu
terenu akcji oraz wydobyciu osób
zakleszczonych z pojazdu przy
u¿yciu narzêdzi hydraulicznych,
pomocy pogotowiu ratunkowemu w
przetransportowaniu osób poszkodowanych do karetki. W dzia³aniach
uczestniczy³ zastêp z KP PSP Gryfice oraz OSP Trzebiatów

Protest
- inny problem to okrêty nawodne
tra³uj¹ce Marynarki Wojennej, w tym
okrêty podwodne, æwiczenia itp.
Liga Ochrony Przyrody oraz Stra¿
Ochrony Przyrody jako organizacje
ekologiczne wyra¿aj¹ swoje zaniepokojenie, jednoczenie przestrzegamy w razie przerwania ruroci¹gu mo¿emy
spotkaæ siê z niespotykan¹ na skalê
wiatow¹ kataklizmem przyrodniczym nie tylko dla polskiego wybrze¿a.
Proces usuwania ropy i samooczyszczenie trwa latami i jest bardzo
kosztowny. Miasto Gryfice jest miastem morskim; w prostej linii mamy
oko³o 12 km. Przyrodniczo jestemy
bardzo zbli¿eni z warunkami do morza
Ba³tyckiego poprzez ptactwo; mewy,
rybitwy itp. Rzeka Rega gryficka
wp³ywa do morza Ba³tyckiego.
Zwracamy uwagê, ¿e to w naszym
powiecie trwa sezon wiosenno-letni
wypoczynkowy dla ludzi z ca³ego kraju. Powiat gryficki ma ma³e porty ry-

backie - Pobierowo, Rewal, Niechorze, Mrze¿yno, które daj¹ pracê nie
tylko rybakom. Z tych i wielu innych
nie wymienionych powodów jako organizacje ekologiczne powtarzamy:
DAJEMY SWÓJ WYRAZ NIEPOKOJU SK£ADAJ¥C PROTEST
JESZCZE RAZ NIE DLA BUDOWY JU¯ BUDOWANEGO RUROCI¥GU PRZEZ ROSJAN W IMIÊ
DOBRA NARODOWEGO JAKIM
JEST MORZE BA£TYCKIE.
Do wiadomoci :
1. Zarz¹d Wojewódzki LOP
ul. ¯ubrów l Szczecin
2. Burmistrz Gryfie
3. Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Gryficach
4. Media lokalne
Podpisali: Edmund Radziwonik 
Spo³eczny Stra¿nik Ochrony Przyrody LOP; Tadeusz Boroch  Prezes Zarz¹du Miejsko-Gminnego LOP w
Gryficach. Gryfice, dn. 8.01.2007 r.
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DRUKARNIA
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
cmyk
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Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
cmyk

