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W ZSP im. Czes³awa Mi³osza

Huczna
studniówka
(GRYFICE) W pi¹tkowy wieczór 19 stycznia br.
w Rogowie odby³ siê bal
studniówkowy klas maturalnych z Zespo³u Szkó³
Ponagimnazjalnych im.
Czes³awa Mi³osza w Gryficach. Uczniowie 6 klas
bawili siê wymienicie do
bia³ego rana.
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Ostatnia szansa Gryfic, czyli zamiast
cukru biopaliwa lub... sacharyna

Kazimierz Rynkiewicz
Czy w gryfickim zak³adzie ruszy
produkcja biopaliw? - pyta po raz
który z rzêdu korespondent Kuriera Bartosz Turlejski i po raz kolejny
nie udziela odpowiedzi. Pytania powtarzane w nieskoñczonoæ staj¹
siê nudne i po którym razie przestaj¹ interesowaæ czytelnika, bo z
góry wie, ¿e i tak na koñcu dowie siê
tyle, ile wie od dawna, czyli niczego
nowego. Chocia¿ jaki fina³ sprawy
musi kiedy nast¹piæ. Tak by³o przecie¿ z zamykaniem cukrowni. Mówi³o siê o tym przez kilka lat i w koñcu
wszyscy siê przyzwyczaili. Efekt

List do redakcji

mo¿e byæ zaskakuj¹co odwrotny,
gdy po kilku latach klepania o tym
rozmawia siê z kim o cukrowni, pyta
zdziwiony  to jeszcze nie zamkniêta? Przecie¿ zamykali j¹ co roku. I gdy
w koñcu nastêpuje zamkniêcie, ten
fakt nie budzi ju¿ wiêkszych emocji.
A powinien.
Ju¿ wiêksze emocje budzi³a zmiana na stanowisku dyrektora szpitala
wojewódzkiego i zapowiadany program jego restrukturyzacji. W tej
sprawie zebrali siê nawet burmistrzowie i wójtowie gmin, by³o spotkanie na sali w urzêdzie, by³y w szpitalu. W sprawie cukrowni nie by³o
¿adnego. A przecie¿ szpitala nie zamykano, cukrowniê siê zamyka. Ró¿nica jest taka, ¿e cukrownia to spó³-

ka pañstwowa i wydaje siê, ¿e niewiele mo¿na na miejscu zrobiæ.
Dobrze, ¿e starosta Kazimierz
Saæ jedzi do Warszawy i prowadzi
rozmowy. Wydaje siê jednak, ¿e
szansa zosta³a utracona kilka lat
temu, a przecie¿ w ostatnich latach
Gryfickie, jak ma³o który okoliczny
powiat, mia³o urodzaj wysoko postawionych w³adz. Mia³o pos³a, a¿
trzech radnych sejmiku, a starosta
zasiada³ w zarz¹dzie wojewódzkim
PO, wiêc zasadne wydaje siê pytanie
 co oni uzyskali dla cukrowni. Dzisiaj pozosta³ jeden radny w sejmiku,
wiêc co mo¿na tak¹ si³¹ zrobiæ? A
przecie¿ cukrownia to jeden z newralgicznych zak³adów pracy w regionie; zbieraj¹cy z rynku pracy ludzi po

Zachowania w³adzy
gminnej po wyborach

Jako tak mnie ubod³o, ¿e brak
w prasie lokalnej wykupionych
szpalt przez samorz¹d i burmistrza
Gminy Gryfice.
Chodzi mi po g³owie, czy aby
mo¿e prasa lokalna ju¿ nie jest potrzebna na jaki czas w/w???
Mimo, ¿e we mnie gra s³owiañska

dusza to jednak jestem zasmucony,
¿e autobusy integracyjne nie ruszaj¹ w teren  do wiosek, osad i
przysió³ków, aby rozbawiaæ spo³ecznoci tych miejscowoci. Przecie¿ mo¿na siê doskonale bawiæ i
integrowaæ nie tylko latem (w roku
wyborczym), ale tak¿e zim¹, kiedy

mo¿na urz¹dzaæ kuligi, a jak nie ma
niegu, to na kó³kach. Wzi¹³em sobie do serca bardzo g³êboko inicjatywê stow. (SIO) i kom. wyb.
IDZIEMY RAZEM, ¿e: Razem
zrobimy wiêcej!!!
Staram siê, dlatego niebawem
odezwê siê.
Jan Ciosek
Szczecin, dnia 13 stycznia 2007 roku
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Owiadczenie Lustracja
rodowisk, które wspiera³y
ustrój komunistyczny
Przed kilkunastoma dniami bylimy wiadkami publicznego s¹du nad
biskupem, co wywo³a³o du¿e poruszenie i niepokój w spo³eczeñstwie.
Sposób przedstawienia informacji dotycz¹cych tej sprawy by³ bardzo tendencyjny i nie bra³ pod uwagê dobra
Kocio³a, bêd¹cego nadal instytucj¹
ciesz¹c¹ siê moralnym i religijnym autorytetem Polaków. Autorzy tego zamieszania zapomnieli najwyraniej,
kto by³ katem, a kto ofiar¹ poprzedniego systemu. Zapomnieli oni, ¿e to
w³anie Koció³ Rzymsko - Katolicki
by³ ofiar¹ komunistycznego re¿imu w
Polsce, a duchowni katoliccy ponieli
dotkliw¹ ofiarê w walce o wolne i demokratyczne pañstwo.

Szczególny niepokój budzi fakt, ¿e
pogl¹d o koniecznoci oczyszczenia i lustracji Kocio³a g³osi wiele osób publicznych o mocno nadszarpniêtej reputacji,
którym na dobru Kocio³a w Polsce nigdy nie zale¿a³o. Warto w tym miejscu
podkreliæ, ¿e wród polityków i dziennikarzy, którzy próbuj¹ obci¹¿aæ duchownych Kocio³a agenturaln¹ przesz³oci¹ jest spora grupa osób, która
robi³a zawrotne kariery w czasach silnego ucisku w³adz komunistycznych, pe³ni¹c us³u¿n¹ rolê dla rz¹dz¹cego aktywu.
Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e takie osoby swoj¹ relatywn¹ postawê, staraj¹ siê
dzi obrzydziæ ideê lustracji.
W zwi¹zku z powy¿szym Liga
Polskich Rodzin wzywa wszystkie ro-

dowiska, które w czasach PRL czerpa³y korzyci z funkcjonowania tamtego
systemu i swoj¹ postaw¹ przyczynia³y siê do ucisku niewinnych ludzi o
ujawnienie swojej przesz³oci i okazanie skruchy za swoje winy.
Naszym zdaniem to przede
wszystkim ludzie tych rodowisk, w
poczuciu nie tyle moralnego wstydu,
ile zwyk³ej ludzkiej przyzwoitoci
powinni upubliczniæ w³asne materia³y
archiwalne, buduj¹c spo³eczne zaufanie na prawdzie i skrusze.
Zarz¹d Okrêgu Zachodniopomorskiego
Ligi Polskich Rodzin
Sylwester Chruszcz
Rafa³ Wiechecki

sezonie letnim oraz daj¹cy utrzymanie rolnikom i bran¿y oko³orolniczej
w ca³ym powiecie.
W tej sprawie nie powinno byæ
podzia³ów politycznych. Na dzisiaj
zadaniem dla wszystkich polityków
powinna byæ walka o przed³u¿enie
produkcji o choæby rok, bo w tym
czasie wiele mo¿e siê zmieniæ, z korzyci¹ dla cukrowni, a w d³u¿szej
perspektywie wypracowanie strategii dla takiej zmiany tej sytuacji, by
uzyskaæ maksymalne korzyci dla
powiatu. Cukrownia dla powiatu i
regionu jest tym, czym stocznia dla
województwa i kraju. Szkoda, ¿e w tej
sprawie dotychczas nie zwo³ano
¿adnej debaty z zaproszeniem odpowiednich decydentów (pos³ów, ministrów, wojewody, zwi¹zków).
Trzeba nag³aniaæ, lobbowaæ, zabiegaæ, rozmawiaæ. Nie wiem, czy decyzja o zamkniêciu cukrowni jest ostateczna i co powstanie na jej miejscu
 nowy zak³ad czy ruina, ale bez
chodzenia wokó³ tego tematu na
pewno to drugie. Jak siê rozmawia,
zawsze mo¿na co wymyliæ. Jak siê
odpuszcza, wymylaj¹ inni, i za nas.
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Czo³owe zderzenie
ZPO poszukuje na prostym
odcinku jezdni

Mo¿e byæ ze rednim,
po roku pracy w ksiêgowoci

ksiêgowego
(GRYFICE) Dyrektor Zespo³u
Placówek Owiatowych Roman
£obo¿ewicz og³osi³ konkurs na stanowisko ksiêgowego.
Wród wymagañ niezbêdnych
na tym stanowisku wymieni³ m.in.
wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne lub rednie ekonomiczne o kierunku rachunkowoæ, co najmniej
roczny sta¿ pracy w ksiêgowoci,
ze wskazaniem na ksiêgowoæ bud¿etow¹, znajomoæ przepisów
prawa zwi¹zanych z funkcjonowaniem jednostek owiatowych oraz

umiejêtnoæ obs³ugi komputera.
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ w zaklejonej
kopercie z dopiskiem Nabór na
stanowisko ksiêgowego w sekretariacie Zespo³u Placówek Owiatowych w Gryficach, ul. Plac Zwyciêstwa 37, III piêtro, pok. 301 lub
przes³aæ poczt¹ (decyduje data
wp³ywu do Zespo³u). Termin sk³adania ofert do dnia 09.02.2007 r. do
godziny 15.00. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel.:
(091) 38 429 66, 38 429 27.
(r)

(BRODNIKI) 18 stycznia w
Brodnikach Adam K., lat 55,
mieszkaniec powiatu gryfickiego
kieruj¹c samochodem marki VW
Golf na prostym odcinku jezdni
podczas manewru wyprzedzania
innego samochodu zderzy³ siê
czo³owo z samochodem marki Alfa
Romeo kierowanym przez Genowefê Z., mieszkankê powiatu gryfickiego. W wyniku czego kieruj¹ca dozna³a z³amania prawej rêki,
natomiast drugi kieruj¹cy przebywa na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

ZAPRASZAMY
DZIECI
NA TURNIEJ
SZACHOW Y
(GRYFICE) Miejska Biblioteka Publiczna Oddzia³ dla Dzieci w
Gryficach serdecznie zaprasza
wszystkie dzieci w dniu 01 lutego
2007r. tj. w czwartek o godz. 10.00
na TURNIEJ SZACHOWY DLA
DZIECI.
AB

Zgin¹³ rowerzysta

(GRYFICE  P£OTY) 18 stycznia na trasie Gryfice  P³oty, kieruj¹cy
samochodem osobowym marki VW Passat Edward N., lat 50, mieszkaniec Gryfic na prostym odcinku drogi najecha³ na znajduj¹cego siê na
tym samym pasie jezdni rowerzystê Piotra K., lat 44, mieszkañca powiatu gryfickiego. W wyniku zdarzenia kieruj¹cy rowerem zmar³.
REKLAMA

Nie
stwierdzono
kandydatów

DZIURA W KULTURZE

Przed domem kultury stoi tablica og³oszeniowa, niestety
pusta. Kto wybi³ w niej dziurê i musia³ siê natrudziæ, gdy¿
zrobi³ j¹ w specjalnej, niet³uk¹cej szybie.

REKLAMA

(GRYFICE) Na pocz¹tku grudnia 2006 r. starostwo og³osi³o nabór
na stanowisko dyrektora Wydzia³u
Edukacji i Spraw Spo³ecznych. Termin sk³adania aplikacji min¹³ 22 grudnia ubr. Kilka dni temu starostwo poinformowa³o, ¿e w wyniku analizy
z³o¿onych dokumentów nie stwierdzono kandydatów spe³niaj¹cych
wymagania formalne okrelone w
og³oszeniu o naborze.
(r)
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WÓJT SPÓNI£ SIÊ
Z OWIADCZENIEM
(REWAL) Dowiadczony w
sprawowaniu w³adzy, pe³ni¹cy
przez lata funkcjê zastêpcy wójta,
wybrany obecnie na wójta gminy
Rewal Robert Skraburski spóni³
siê ze z³o¿eniem owiadczenia
maj¹tkowego i wedle prawa straci³
stanowisko. Z tego samego powodu mandat radnego oraz funkcjê
przewodnicz¹cej rady gminy w
Rewalu straci³a Joanna Drzewiñska-D¹browska.
Jak wynika z komunikatu wojewody, zarówno wójt Robert Skraburski (wybrany z komitetu KWW
Idziemy razem), jak i przewodnicz¹ca rady Joanna Drzewiñska-D¹browska (KWW Wspólnota Gminy Rewal) spónili siê z z³o¿eniem
owiadczeñ maj¹tkowych i
owiadczeñ o dzia³alnoci gospodarczej. W zwi¹zku z tym wojewoda zarz¹dzi³ wybory.
Oto komunikat wojewody:
Maj¹c na uwadze przepisy ustaw
samorz¹dowych, tj.: art. 24 h i art. 24
j ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 25
c i art. 25 e ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z
pón. zm.), art. 27 c i art. 27 e ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1590 z pón. zm.), które
zobowi¹zuj¹ wskazane w nich podmioty do sk³adania w oznaczonym
terminie owiadczeñ maj¹tkowych,
owiadczeñ o dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez ma³¿onka, owiadczeñ o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ma³¿onka lub informacji o zatrudnieniu,

rozpoczêciu wiadczenia pracy lub
wykonywania czynnoci zarobkowych albo zmianie stanowiska ma³¿onka informuje siê, i¿ z przes³anych
Wojewodzie Zachodniopomorskiemu danych wynika, i¿ w województwie zachodniopomorskim obowi¹zku powy¿szego nie dope³ni³o:
13 wójtów, burmistrzów, prezydentów; 12 przewodnicz¹cych rad
gmin i powiatów; 29 radnych gmin.
W odniesieniu do cz³onków zarz¹dów powiatów, cz³onków zarz¹du
województwa, zastêpców wójta (burmistrza, prezydenta), skarbników,
sekretarzy (gminy, powiatu, województwa) nie wyst¹pi³y przypadki
niedope³nienia obowi¹zku z³o¿enia
ww. owiadczeñ i informacji.
Podkreliæ nale¿y, ¿e wskazane
wy¿ej informacje i dane liczbowe
oparte s¹ na podstawie owiadczeñ
osób zobowi¹zanych do z³o¿enia
owiadczeñ i informacji. Z otrzymanych przez Wojewodê Zachodniopomorskiego owiadczeñ, w szczególnoci z owiadczeñ i informacji
dotycz¹cych ma³¿onków osób zobowi¹zanych do ich z³o¿enia wynika, ¿e osoby te by³y zobowi¹zane do
z³o¿enia informacji i spóni³y siê z jej
przekazaniem.
Jednoczenie nale¿y zaznaczyæ,
i¿ powy¿sze dane liczbowe mog¹
ulec zmianie, bowiem do Wojewody
nap³ywaj¹ pisemne wyjanienia,
owiadczenia i dokumenty, podlegaj¹ce dog³êbnej analizie i ocenie
prawnej, które mog¹ spowodowaæ
zweryfikowanie uzyskanych wczeniej informacji, tj. mog¹ potwierdziæ, ¿e w konkretnym przypadku
dochowany zosta³ ustawowy termin do z³o¿enia owiadczenia lub
informacji lub brak by³o obowi¹zku
ich sk³adania.

Wybory do Powiatowej Rady Izby Rolniczej

Trzech
kandydatów
z P³otów

(P£OTY) 4 lutego odbêd¹ siê
wybory do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
W poprzednim numerze podalimy
nazwiska kandydatów do Rady Powiatowej ZIR z gmin powiatu gryfickiego, ale bez gminy P³oty. Uzupe³-

niaj¹c tê listê informujemy, ¿e z gminy P³oty startuje trzech kandydatów
do tej rady; Czes³aw Piotr Bukowiec
(lat 53, z Mechowa), Jaros³aw Adam
Krzeniak (lat 40, z Mechowa) i Stanis³aw Sionek (lat 60, z Wicimic).
Wszyscy s¹ rolnikami.
(r)
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Dzia³ka zabudowana
do sprzeda¿y
(GRYFICE) Burmistrz og³osi³
przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomoci po³o¿onej w Gryficach przy ul. Wojska
Polskiego 42.
Burmistrz wystawi³ na przetarg
dzia³kê o pow. 771 mkw., zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o
powierzchni 474,95 mkw. do ewentualnej adaptacji, oraz budynkiem
u¿ytkowym (pawilon handlowy)
do wyburzenia. Usytuowana jest
na obszarze Starego Miasta zapisanego w rejestrze zabytków pod

numerem 71 i objêta jest ochron¹
konserwatorsk¹. Oglêdzin nieruchomoci mo¿na dokonaæ w dniu
7 lutego br. po uprzednim skontaktowaniu siê telefonicznym z
administratorem nieruchomoci
(tel. 091 384 30 51). Cena wyjciowa nieruchomoci 350.000 z³, w
tym za budynek - 142.205 z³, za
dzia³kê - 207.795 z³.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Gryficach w
dniu 22 lutego br. o godzinie 11.00.
Szczegó³owe informacje pod numer
tel. 091 38 77 024.
(r)

Dawna STW
na sprzeda¿
(GRYFICE) Burmistrz og³osi³
przetarg ustny nieograniczony na
zbycie nieruchomoci komunalnej po³o¿onej w Gryficach przy ul.
Niek³adzkiej 6.
Burmistrz chce sprzedaæ dzia³kê o
pow. 12175 mkw., zabudowan¹ budynkami u¿ytkowymi (dawna baza samochodowa STW) a mianowicie: budynkiem biurowym o pow. u¿ytkowej
384,90 mkw., hal¹ produkcyjn¹ o pow.
u¿ytkowej 932,73 mkw., budynkiem
magazynowym o pow. u¿ytkowej 72,05
mkw. i magazynem paliw o pow. u¿ytkowej 42,19 mkw. - ³¹czna powierzchnia
u¿ytkowa zabudowañ 1.431,87 mkw.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomoci mog¹ dokonaæ
jej wizji w dniu 21 marca br. w godz.
od 9 do 15. Cena wyjciowa nieruchomoci 600.000 z³, w tym: za zabudowania - 429.240 z³, za dzia³kê 170.760 z³. Sposób zap³aty: jednorazowo przed podpisaniem umowy
notarialnej - transakcja zwolniona
jest z podatku VAT. Nieruchomoæ
obci¹¿ona jest umow¹ dzier¿awy
wa¿n¹ do dnia 2 maja br. Przetarg
odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Gryficach w dniu 29
marca br. o godzinie 11.00. Szczegó³owe informacje pod numerem tel.
091 38 77 024.
(r)

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficah VI Wydzia³ Grodzki po rozpoznaniu w
dniu 28.12.2006r. sprawy

Paw³a Kulaska

s.Stanis³awa,ur. 09.08.1976r zam.Trzebiatów oskar¿onego o to, ¿e
w dniu 14.10.2006r. na ul.Kasprowicza w Trzebiatowie kierowa³ po
drodze publicznej samochodem osobowym marki VW Golf Br nr rej.
ZGY Y290 bêd¹c w stanie nietrzewoci tj. 0,44mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178a§1kk uzna³ Paw³a Kulaska za
winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê
grzywny w wysokoci 70 stawek dziennych przyjmuj¹c, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 10,-z³ orzek³a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat, zas¹dzi³ na rzecz
Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych
Mielno-Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100,-z³, na poczet
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym zaliczy³ okres zatrzymania prawa jazd od dnia 15.10.2006r. ponadto orzek³
podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go
w prasie lokalnej.
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Studniówka w ZSP im. Czes³awa Mi³osza

Huczny bal
do bia³ego rana

Kasia
Wszystko siê podoba³o, bawilimy siê do 5:30 nad ranem. Tañczy³am
na boso, poza tym by³o kulturalnie,
¿adnych bijatyk. Doskonale bawili siê
tak¿e rodzice i zaproszeni gocie 
moja mama lepiej tañczy³a ode mnie.

Kasia
Ja nie by³am na studniówce i
mogê powiedzieæ, ¿e ci co nie byli
niech ¿a³uj¹.

(GRYFICE) W pi¹tkowy wieczór 19 stycznia br. w Rogowie
odby³ siê bal studniówkowy klas
maturalnych z Zespo³u Szkó³ Ponagimnazjalnych im. Czes³awa
Mi³osza w Gryficach. Uczniowie
6 klas bawili siê wymienicie do
bia³ego rana. Wychowawcami
klas maturalnych s¹: Jolanta
¯aczek - IIIa LO, Barbara Grzelak - IVa TE, Barbara Ardanowska - IVb TE, Dorota Ferber - IIIb
LO, Marta Zeme³ka - IIIb LP, Sylwia Szczepankiewicz - IIIa LP.
Na balu bawi³o siê ponad 250
osób. Oprócz uczniów i nauczycieli
na balu bawili siê tak¿e zaproszeni
gocie oraz rodzice. Wychowankowie obdarowali swoich wychowawców piêknymi kwiatami. Studniówka
rozpocze³a siê czêci¹ oficjaln¹,
któr¹ poprowadzi³a m³odzie¿ wraz z

Adam
By³o wspaniale, wybawi³em siê
z wiêkszoci¹ dziewczyn z naszej
klasy, by³o super.

Marta
dyrektor pani¹ Ew¹ Dziudzi¹, symbolicznym rozpoczêciem by³o przeciêcie wstêgi. A nastêpnie zgodnie z
tradycj¹ wszyscy uczniowie zatañczyli poloneza.

- W naszej szkole jest taka tradycja,
¿e pani dyrektor zawsze prowadzi
pierwsz¹ parê poloneza. Wszyscy po
prostu tañcz¹ z osobami, z którymi
przychodz¹, dlatego, ¿e by³o ich tak
du¿o by³y dwa polonezy. Zespó³ gra³
na ¿ywo, by³ bardzo dobry, m³odzie¿
siê wybawi³a do 5 rano i aktywnie wci¹gneli w zabawê wychowawców. Oby³o
siê bez incydentów  ochroniarze siê
nudzili a jedzenie by³o dobre  dodaje
wychowawczyni kl. IVa pani Barbara
Grzelak. Poza tym opinie nauczycieli
i organizatorów po studniówce by³y
fantastyczne; dawno nie by³o tak
wspaniale bawi¹cej siê m³odzie¿y. Tak
wietnie siê bawilimy, ¿e odjechalimy dopiero ostatnim autobusem, a to
prze¿ycie pozostanie nam d³ugo w
pamiêci - mówili uczniowie IVa. (r)

Ja po studniówce straci³am g³os.
Zostalimy pochwaleni przez organizatorów studniówki, a pani z Rogowa powiedzia³a, ¿e ju¿ dawno nie
by³o tak kulturalnej studniówki.

Darek
Na pewno jest to ciekawe prze¿ycie, jedyne w swoim ¿yciu, fajnie
by³o. Nie mielimy po³owinek, nie
by³em wczeniej na ¿adnym balu, to
by³ mój pierwszy taki bal i taki powinien byæ przynajmniej.
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Bumerang

Ostatnio rozmno¿y³y sie w Gryficach dyrektorskie stanowiska i dlatego pod uwagê nowo powo³anych
dyrektorów i wicedyrektorów w
ZGK polecamy ulicê Niepodleg³oci, a w³aciwie zapchane na tej ulicy
studzienki tak zwane burzówki.
Parter posesji numer jeden znowu
jest zalewany przez wody opadowe,
podobnie rzecz ma siê ze sklepem Pani
Skiby. Obie studzienki dawno przesta³y byæ dro¿ne i byle deszcz powoduje w tym miejscu gromadzenie sie
wód opadowych. U¿ytkownicy samochodów s¹ ró¿ni, jeden przez bajoro przejdzie wolno, inny nie zwa¿aj¹c
na nic wje¿d¿a w bajoro z prêdkoci¹
60 km/h albo i wiêksz¹ powoduj¹c
rozbryzg wody powy¿ej okien posesji na parterze, której ciany przesi¹kniête s¹ woda na wylot.
Korzystaj¹c z uprzejmoci lokatorki tej posesji bylimy w jej mieszkaniu. I jedno, co mo¿emy powiedzieæ, to skandalem jest skazywanie
mieszkañców na kapi¹c¹ przez okna
wodê do mieszkania, na permanentnie wilgotn¹ cianê, która w czasie
mrozów zamienia siê w jedn¹ bry³ê
lodu. W mieszkaniu tym poza rodzicami jest te¿ trzyletnie dziecko, które
najnormalniej w wiecie boi siê chlapi¹cej po oknach wody, boi siê te¿
stukotu lunych p³yt na chodniku
pod oknami. Burmistrz Gryfic na ka¿-

dym mo¿liwym spotkaniu z mieszkañcami mówi³ o wielkim wyczynie,
jakim jest rewitalizacja zabytków,
czas by i na zapchane studzienki
zwróci³ uwagê. Bo jaki po¿ytek z
piêknie odnowionej Wysokiej Bramy skoro obok niej ulica wylotowa z
miasta jest zaniedbana?
Wiemy, ¿e ulica jest powiatowa i
¿e za stan jej nawierzchni jak równie¿
chodników ponosi odpowiedzialnoæ powiat. Ale za stan przepustowoci studzienek na ulicach naszego miasta odpowiada podleg³y burmistrzowi ZGK. A za stan rynien na
posesji nr 1 - TBS, te¿ podleg³y burmistrzowi. W zwi¹zku z tym zmobilizujcie sie panowie i pomylcie o naprawie chodnika i rynny, by woda z

niej cieka³a prawid³owo, a nie podmywa³a p³yt chodnikowych. Wreszcie udro¿nijcie studzienki, by dziecko mog³o bez lêku zasypiaæ i spokojnie spaæ, by nie musia³o mieszkaæ w
pokoju, gdzie po cianie sp³ywa
woda. By mieszkaniec Gryfic bezpiecznie móg³ przejæ chodnikiem do
Wysokiej Bramy.
x

Budowlany bubel

Szybko budowali i jeszcze szybciej naprawiaj¹. Mowa tu o nowym
markecie Biedronka przy ul. 3
Maja. Woda znowu la³a siê z sufitu i
odpada³y kasetony. Przez ca³y miniony tydzieñ trwa³y naprawy przeciekaj¹cego dachu, na który po³o¿ono styropian, papê i wszystko zalewano na gor¹co lepikiem. Wewn¹trz
marketu sufit zionie dziurami (po odpadniêtych kasetonach), z których
zwisaj¹ jakie farfocle. Ciekawe,
kto zezwoli³ na otwarcie tego budowlanego bubla i co sanepid na
dziury w suficie na terenie sklepu i
magazynu? Czy¿by wprowadzono
jakie nowe normy budowlane i warunki sanitarne w Gryficach?

Najbli¿sze sesje
w powiecie gryfickim
(POWIAT) Rada Powiatu Gryfickiego obradowaæ bêdzie 25 stycznia
(czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w sali 315. W
programie znalaz³a siê debata bud¿etowa, która zakoñczy siê podjêciem
uchwa³y w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Gryfickiego na rok 2007.

(P£OTY) Sesja Rady Miejskiej odbêdzie siê 26 stycznia o godz. 10.00. W
porz¹dku obrad znajduje siê miêdzy
innymi przyjêcie bud¿etu gminy P³oty
na 2007 rok.
(REWAL) W dniu 26 stycznia odbêdzie siê VI sesja rady gminy Rewal.
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Prezent Tarantul
Do kalendarza polskich wi¹t
coraz bardziej wkracza Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka, jeszcze chwila,
a dni te bêd¹ równie uroczyste, jak
kiedy Dzieñ Kobiet.
¯e tak sie dzieje udowodni³y
nasze Tarantule, tj. Zespó³ Ruchu
i Tañca prowadzony przez pani¹ Jolê
Nowak. Zespó³ ten liczy oko³o 60
osób. W sobotê, dnia 20 stycznia br.
wyst¹pi³ w GDK. Umiejêtnoci tañca
i ruchu pokazali swoim babciom
dzieci i m³odzie¿ licealna, poniewa¿
Tarantule s¹ podzielone na siedem
grób wiekowych. Po z³o¿eniu serdecznych ¿yczeñ obecnym na sali
seniorom rodu, pokaz rozpoczêli licealici ubrani w piêkne szlacheckie
stroje, zatañczyli poloneza. Nastêpnie na scenê wkroczyli szeciolatkowie, dynamika ruchu w takt muzyki w
oczach babæ i dziadków wywo³a³a
zachwyt i ³zy szczêcia, bo widaæ
by³o, ¿e babcie ukradkiem ociera³y
³zy, dziadkom nie wypada³o ich roniæ, dlatego bili gromkie brawa. Sobotni wystêp by³ przeznaczony dla
babæ, ale wszyscy wiemy ¿e babcia
i dziadek musz¹ byæ razem, kiedy
wnuczka czy wnuczek wystêpuj¹ na
scenie. I dlatego byli obecni w GDK
w sobotê i niedzielê, bo Tarantule
da³y dwa koncerty. To by³y dwa

szczêliwe dni w ¿yciu rodziny, pomijamy tremê, bo tej w ród dzieci nie
by³o widaæ, by³a radoæ, umiech i
odrobina ³ez szczêcia. A wszystko
to dziêki ogromnej pracy pani Joli
Nowak, która potrafi pracowaæ z
dzieæmi i dorastaj¹c¹ m³odzie¿ a dla
dobra wspólnego.
(maja)
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Kamila Kaput
i Krzysztof Król

Zdjêcie m³odej pary: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul Kocielna 5.

DELETE
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DATY ELIMINACJI GMINNYCH

DELETE 2007 zainteresowanie
coraz wiêksze
(POWIAT) Tak jak w zesz³ym
roku podczas zimowych ferii rozpocznie siê turniej gier komputerowych DELETE 2007. Zainteresowanie ronie z roku na rok, wiêc na pewno i w tym roku bêdzie du¿a konkurencja. Zapisy do rozgrywek miêdzyszkolnych
potrwaj¹
do
25.01.2007 roku. Turniej fina³owy 78 luty 2007 w Gryfickim Domu Kultury. Przypominamy, ¿e w tym roku organizatorzy zapraszaj¹ do grania w
trzech kategoriach: Szko³y podstawowe - Yeti Sport, Szko³y Gimnazjalne  Worms 3D, Kategoria OPEN 
Moto GP Ultimate Racing 3.
Poni¿ej przedstawiamy szczegó³y eliminacji w poszczególnych gminach naszego powiatu.
Gmina Gryfice od godz. 10.00. 30
stycznia-podstawówki w SP nr 3 w
Gryficach. 31 stycznia - gimnazja w

SP nr 3 w Gryficach. 1 lutego - ponadgimnazjalne w SP nr 3 w Gryficach.
Gmina Brojce od godz. 10.00.
30 - 01 stycznia - podstawówki - eliminacje szkolne w Dargos³awiu, 01
stycznia - eliminacje gminne w
Brojcach.
Gmina Karnice od godz. 10.00
29 stycznia - eliminacje szkolne w
szko³ach w Cerkwicy, Paprotnie,
Karnicach 31 stycznia - eliminacje
gminne w ZSP Karnice.
Gmina P³oty od godz. 10.00 30
stycznia - podstawówki i gimnazja w
ZSP w P³otach 31 stycznia - ponadgimnazajlne z ZSP w P³otach.
Gmina Rewal od godz. 10.00 30
stycznia - podstawówki i gimnazja.
Gmina Trzebiatów od godz.
10.00 30 stycznia - podstawówki w
ZSP Trzebiatów.
31 stycznia - gimnazja i ponadgimnazjalne w ZSP Trzebiatów.

Zostañ Mistrzem
Delete Reaktywacja!
Mistrz Powiatu Delete 2007 - o
taki tytu³ oraz statuetkê rywalizowaæ
bêd¹ gracze kategorii Open podczas turnieju gier komputerowych DELETE Reaktywacja 2007. W tej kategorii udzia³
mog¹ wzi¹æ wszyscy chêtni do lat 18,
którzy chc¹ powalczyæ o tytu³ najlepszego w grze Moto GP The Ultimate Racing
Technology 3. Zapisy odbêd¹ siê w dniu
turnieju tj. 7 lutego 2007 roku w Gryfic-

kim Domu Kultury ju¿ o godz. 10.00.
Gminne eliminacje szkolne w trzech
kategoriach wiekowych: szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wy³oni¹ zwyciêzców, którzy
spotkaj¹ siê w finale powiatowym 8 lutego 2007 r. o godz. 10.00. Zachêcamy
wszystkich do wziêcia udzia³u
w turnieju. Poza wspania³¹ zabaw¹ na
zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody.

G³ówni sponsorzy turnieju:
El¿bieta Kulewicz, Tomasz Boruk Agencja Ochrony Osób i Mienia TOM II
Piotr Starzyk, TECHNIC INDUSTRY Sp. z o.o. Trzebiatów
Janusz Zalewski, Orodek Wczasowo Sanatoryjny SANDRA w Pogorzelicy
Andrzej Galicki, Przedsiêbiorstwo Us³ugowe GALEX w Gryficach
Jaros³aw Bugowski, Piekarnia  Cukiernia Bugowscy
Tomasz Jachowski, PPUHT JACHOBI
Józef Konarzewski, Zak³ad Ogólnobudowlany
Wiêcej informacji na www.delete.gryfice.pl

gazeta gryficka 25.01.2007 r.

REGULAMIN TURNIEJU
DELETE REAKTYWACJA 2007
1) Organizatorami turnieju na szczeblach gminnych s¹ Urzêdy Gmin: Gryfice, Trzebiatów, Rewal, P³oty, Brojce, Karnice, które odpowiadaj¹ za zapewnienie miejsca,
sprzêtu, obs³ugi, promocji i informacji medialnej, przeprowadzenie eliminacji gminnych w pierwszym tygodniu ferii zimowych, a tak¿e zg³oszenie reprezentacji gminy do fina³u powiatowego. Starostwo Powiatowe w Gryficach przy wspó³pracy
CMRGiIE odpowiada za ca³oæ organizacji dotycz¹cej szczebla powiatowego.
2) Patronat nad fina³em turnieju obejmie Starosta Powiatu Gryfickiego, patronat
nad eliminacjami gminnymi - Wójtowie i Burmistrzowie poszczególnych Gmin.
3) W turnieju mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy, kto do dnia wyznaczonego przez Organizatora wpisze siê na listê uczestników.
4) Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i bezp³atne.
5) Turniej ma charakter otwarty w ramach kategorii wiekowych tzn. mog¹ w nim
równie¿ wzi¹æ udzia³ osoby spoza szkó³ powiatu gryfickiego. Uczestnik mo¿e
wzi¹æ udzia³ w turnieju wy³¹cznie poprzez eliminacje Gminne, lub wzi¹æ udzia³ w
kategorii OTWARTEJ (OPEN), która bêdzie rozegrana w pierwszym dniu fina³u
powiatowego (ogólno otwartej DO 18 ROKU ¯YCIA). Zabrania siê brania gry w
kategorii OPEN osobom, które w swoich gminach (miejsca 1-3) uzyska³y prawo
startu w turnieju fina³owymi.
6) Turniej prowadzony jest przez koordynatorów wyznaczonych przez Gminy
oraz Starostwo Powiatowe w Gryficach.
7) Zapisy do turnieju przyjmuj¹ osoby wyznaczone przez Organizatora, bêd¹ce
cile zwi¹zane z organizacj¹ turnieju w poszczególnych gminach. Zapisy bêd¹
równie¿ prowadzone w dniu rozgrywania turnieju, wyj¹tek stanowi Fina³.
8) Dane uczestników NIE BED¥ wykorzystywane do celów innych ni¿ turniejowe itp.
9) Turniej prowadzony bêdzie w trzech kategoriach wiekowych ustalonych na
podstawie dokumentu to¿samoci np. legitymacji szkolnej:
- kategoria pierwsza  uczniowie klas 3 -6 dla szkó³ podstawowych
- kategoria druga  uczniowie szkó³ gimnazjalnych
- kategoria trzecia  uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych klas 1  3, w dwóch grach
- kategoria czwarta OPEN przeznaczona dla osób do 18 roku ¿ycia, które zg³osz¹
chêæ uczestnictwa w turnieju w dniu jego rozegrania
10) Turniej bêdzie prowadzony wg zasady pucharowej.
11) Do turnieju fina³owego przechodz¹ zwyciêzcy oraz osoby z miejsc 2-3.
12) Niedozwolona jest zmiana ustawieñ oraz w trakcie turnieju wykorzystywanie
ró¿nego rodzaju tipsów itp.
13) W razie stwierdzenia zmian uczestnik automatycznie zostanie skrelony z listy
zawodników.
14) Wszelkie sporne sytuacje dotycz¹ce turnieju bêd¹ rozstrzygane na miejscu
przez Organizatora.
15) Decyzje podjête przez Organizatora s¹ ostateczne i nie podlegaj¹ dyskusji.
16) Turniej bêdzie przeprowadzony na komputerach klasy PC na grach wybranych
przez Organizatora.
17) Uczestnicy s¹ zobowi¹zani do zachowania porz¹dku i dbania o sprzêt, który
zostanie dostarczony na czas rozgrywki przez organizatora.
18) Organizatorzy zobowi¹zuj¹ siê przygotowaæ stanowiska tak, by uczestnicy
mogli wzi¹æ udzia³ w warunkach bezpiecznych.
19) Nagrody zdobyte w ka¿dej edycji, a tak¿e turnieju fina³owym nie podlegaj¹
wymianie b¹d zwrotowi. Wyj¹tek stanowi stwierdzenie uszkodzenia . W takim
przypadku Organizator zobowi¹zuje siê do wymiany lub, jeli to nie jest mo¿liwe,
do przekazania zwyciêzcy w terminie 30 dni nagrody , która bêdzie równowartoci¹ zdobytej w trakcie turnieju.
20) G³ówny Organizator - Powiat zobowi¹zuje siê do dostarczenia Gminom plakatów reklamowych.
21) Nagrody szczebla gminnego zapewniaj¹ Urzêdy Gmin, natomiast na szczeblu
powiatowym Starostwo Powiatowe w Gryficach.
22) Nagrodzone zostan¹ trzy pierwsze miejsca w ramach ka¿dej kategorii wiekowej. Urz¹d Gminy lub Starostwo mo¿e zapewniæ dodatkowo inne nagrody pocieszenia dla pozosta³ych uczestników, jednak to pozostaje w wy³¹cznej gestii
Organizatora - danej gminy lub powiatu.
23) Organizator zastrzega sobie mo¿liwoæ zmian w regulaminie bez podania przyczyn.
24) Organizator zastrzega sobie mo¿liwoæ odwo³ania turnieju bez podania przyczyn.
25) Ostateczne wyniki zostan¹ podane do publicznej wiadomoci na stronie internetowej turnieju www.gryfice.pl .
26) Z³amanie któregokolwiek z punktów regulaminu bêdzie równoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u w turnieju.
REKLAMA
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Koncert gitarowy w Szkole Muzycznej

Pierwsza taka orkiestra

W pañstwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Gryficach w dniu 22 stycznia br. odby³ siê pierwszy koncert
koncert zespo³u gitarowego GUITAR
ENSEMLE, a szkolna sala wype³ni³a
siê po brzegi.
Zespó³ w sk³adzie: B³a¿ej Borysewicz, Wiszko Borysewicz, Filip Budzyñski, Dawid Burcza, Jakub Kamirkiewicz, Szymon Kamirkiewicz, Teresa Kozera, Maciej Leniak, Roksana Malinowska, Jakub Matysiak, Jêdrzej
Mroczkowski, Marzena Rutkowska,
Cezary Strokosz, Dobromira Strokosz,
Kamila Strokosz, Grzegorz Wodnicki,
Maciej Wójcik pod dyr. Cezarego Strokosza. Jak nam powiedzia³ pan Cezary
Strokosz idea zorganizowania takiego
zespo³u pojawi³a siê jesieni¹ minionego
roku, w padzierniku. W zespole licz¹cym 17 osób swoje miejsce znaleli mi³onicy gitary od lat 5, a najstarszy cz³onek zespo³u liczy oko³o 40 lat. W przysz³oci zespó³ bêdzie rozbudowywany,
bowiem ambicj¹ pana Cezarego jest
stworzenie orkiestry na wzór prowadzonej przez prof. Hiroki Niibori w Japonii, z któr¹ pozostaje w sta³ym kontakcie, a mieszkañcy zachowali w pamiêci jej wystêp w kociele pw. WNMP w
Gryficach. - Tak wiêc ambicje mamy
du¿e, ale to wymaga pracy i jeszcze raz
pracy- doda³ pan Strokosz.
(bar)

Sylwia So³owij

Cezary Strokosz z ¿on¹
REKLAMA

Po koncercie Gazeta Gryficka
rozmawia³a z jedn¹ z
podopiecznych pana Cezarego
 Sylwi¹ So³owij, która jest ju¿
prawie absolwentem tej szko³y.

- Jeste ju¿ prawie absolwentkom
Szko³y Muzycznej, to ju¿ ostatni rok?
- Tak, najpierw uczy³am siê rok
prywatnie, a obecnie koñczê czwarty
rok w tej szkole.
- Sk¹d wziê³o siê to zami³owanie
do gitary?
- Zami³owanie muzyk¹ mam ju¿
od dziecka, gram tak¿e na fortepianie,
ale gitarê lubiê najbardziej.
- Czy s¹ w rodzinie jacy muzycy?
- Moja ciocia gra³a na gitarze, ala
gra³a na chwyty. Mi siê zawsze podo-

ba³y gitary. Sam¹ nauk¹ gry zaczê³am
interesowaæ siê piêæ lat temu po koncercie Nibori Gitar w Gryficach i od
tamtego momentu mnie to zainteresowa³o.
- Jakie zainteresowania zespo³ami muzycznymi, czego s³uchasz?
- Od dzieciñstwa s³ucha³am zespo³ów rockowych, to jest zupe³nie
inny rodzaj muzyki. Poza tym muzyki powa¿nej. Jeli chodzi o muzykê
rockow¹ to gra³am w zespole rockowym na gitarze basowej, w zespole
Azbest z Trzebiatowa, który siê rozpad³ w póniejszym czasie.
- Jak oceniasz zdobyte umiejêtnoæ w tej szkole?
- Bardzo mi to pomaga, gra bardzo
mnie wycisza, przydaje siê to przed
matur¹. Pan Cezary ma bardzo dobre
podejcie do uczniów i wiem, ¿e jeli
mam jaki problem, to zawsze mogê siê
do niego zwróciæ.
- Jeste przed matur¹, rodzice nie
naciskaj¹ Ciê w domu, aby zostawi³a
gitarê i wziê³a siê za ksi¹¿ki?
- Nie, ja sama wiem, kiedy muszê
siê uczyæ, poza tym jako nigdy nie
mia³am problemów z nauk¹.
- Dziêkuje za rozmowê.

Rozmawia³
Bart³omiej Rynkiewicz.

INFORMACJE
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Lipy na lipê
zamienili

(GRYFICE) W zwi¹zku z najnowsz¹ budowl¹ w Gryficach, jak¹
jest niew¹tpliwie Biedronka musiano powiêkszyæ wjazd na ul. Lipow¹, by samochody dostawcze
mog³y podjechaæ do magazynu marketu. Przebudowy podjê³a siê firma
RODBUD. 15 stycznia br. wyciêto
dwie lipy rosn¹ce na chodnikach
(by³ozezwolenie na wyciêcie); usuniêto korzenie, po³o¿ono krawê¿niki
i u³o¿ono kostkê brukow¹, wszystko
to bez konkretnego ubicia pod³o¿a.
Przy kiosku usytuowanym przy ul.
Mickiewicza nie doæ, ¿e in¿ynierowie od przebudowy dróg weszli na
dzia³kê prywatnego w³aciciela, to
zejcie z chodnika zrobiono na jezdniê ul. Mickiewicza, choæ pierwotnie

by³o na ul. Wa³ow¹. Na pytanie dlaczego zejcie z chodnika jest prawie równe z nawierzchni¹ ulicy us³yszelimy, ¿e jest prawid³owe bo powy¿ej jezdni 2 centymetry, a taka wysokoæ obowi¹zuje z uwagi na bezpieczeñstwo ludzi poruszaj¹cych siê
na wózkach inwalidzkich. Pytamy
wiêc, jak ma taki cz³owiek przejechaæ
ul. Wa³ow¹, skoro zjazd przy kiosku
prowadzi wprost na budynek Policji
i przy samym naro¿niku zjazdu usytuowano studzienkê ciekow¹, w
któr¹ bêdzie chcia³ czy nie jednym
ko³em wózka na pewno wjedzie.
Lipê, jak¹ zrobiono przy przebudowie wjazdu na ul. Lipow¹ bêdziemy
w pe³ni podziwiaæ za kilka dni, wy-

starczy kilka wjazdów w tê ulicê w
miarê ciê¿kich samochodów. Pytanie - kto wtedy bêdzie ³ata³ i naprawia³ powsta³e w jezdni dziury i zapadliska, bo ¿e tak bêdzie nikt z przechodniów w¹tpliwoci nie mia³. Kto
poniesie koszty usterek  podatnik
czy wykonawca?
(r)

burmistrza Gryfic i Komisji Kultury, ¿e potrzebne s¹ wiêksze dotacje finansowe na dalszy rozwój
Muzeum i Galerii Brama. Bo w³anie to miejsce udowadnia nam, ¿e
ludzie ze wiata bywaæ i wystawiaæ w Gryficach te¿ mog¹. Z uzyskanych informacji wiemy, ¿e

Bramkê w minionym roku odwiedzi³o ponad 20 tys. osób. W
najbli¿szym czasie, tj. 24 stycznia
br. wizytê w Muzeum i Galerii Brama z³o¿y p. Mieczys³aw Kalenik s³ynny Zbyszko z Bogdañca, którego pamiêtamy z filmu Krzy¿acy.
Spotkanie godz. 18.00
x

CZ£OWIEK
Z TALENTEM

(GRYFICE) Inauguracja drugiego roku dzia³alnoci Muzeum i
Galerii Brama w Gryficach mia³a
miejsce 18 stycznia br.
W dniu tym mia³o miejsce otwarcie wystawy plakatu autorstwa
Leszka ¯ebrowskiego. Kustosz Galerii Brama p. Halina Pokorska witaj¹c przyby³ych na wystawê mieszkañców, w tym burmistrza Gryfic i
cz³onków gminnej komisji do spraw
kultury i sportu, przedstawiaj¹c p.
Leszka ¯ebrowskiego powiedzia³a
m.in., ¿e p. Leszek jest absolwentem
Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie w pracowni G. Recka i Wydzia³u projektowania Graficznego w Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w
Gdañsku w pracowni I. Krechowicza. Oprócz malarstwa zajmuje siê
wieloma dziedzinami plastyki równoczenie. Projektuje plakaty teatralne
i wystawiennicze dla teatrów i galerii
Szczecina, Krakowa, Berlina i Lubecki. Projektuje i ilustruje ksi¹¿ki i katalogi dla szczeciñskich wydawnictw:

Globu, Krajowej Agencji Wydawniczej i Biura Wystaw Artystycznych.
Bierze udzia³ w wystawach (oko³o 70ciu) indywidualnych i zbiorowych w
kraju i zagranic¹. W gryfickim Liceum
Plastycznym jest wyk³adowc¹. Sam
o sobie p. Leszek ¯ebrowski powiedzia³ skromnie: cz³owiek z talentem
nie jest przypisany do miejsca. To
pewne, bo patrz¹c na chronologiê
wystawiennicz¹ artysty i pomijaj¹c
wiêksze i mniejsze miasta Polski odnajdujemy takie miejsca, jak wystawy
w Japonii, Chinach, USA, Finlandii,
Francji i innych zak¹tkach wiata.
W Galerii Brama ka¿dy z obecnych móg³ znaleæ taki plakat, przy
którym zatrzyma³ siê d³u¿sz¹ chwilê,
bo ró¿norodnoæ tematyki du¿a i
warto Galeriê odwiedziæ. Sama Galeria zyska³a te¿ swój plakat, w którym
autor Leszek ¯ebrowski nawi¹zuj¹c
do mitologii greckiej przedstawia
Syzyfa, tyle ¿e Syzyf z tego plakatu
pod górê pcha serce zamiast kamienia. To serce mo¿e byæ sygna³em dla

REKLAMA

gazeta gryficka 25.01.2007 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Str. 11

Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MIESZKANIA
n Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
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

INNE
n Sprzedam przyczepê gasstronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54

Dajesz og³oszenie do jednej
gazety a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
MOTORYZACJA
n Sprzedam Bus Turbo diesel LT
28, rocznik 1994, Opel Kadet Clasic
1.6 benzyna. Cena do uzgodnienia.
Tel. 091 397 31 16.

NIERUCHOMOCI

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

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.

US£UGI

n Projekty budowlane, inwentaryzacje,kierowanie budowy, adaptacje,kosztorysy, prowadzenie formalnosci urzedowych. Tel. 888 412 931
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

n Sprzedam dom wolnostoj¹cy o
pow. 1000 mkw, £obez ul. Sienkiewicza 6. Tel. 608 374 497

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

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

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

INNE

n Sznaucery mini czarne po chammpionie, doskona³e linie hodowlane. 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

Oferta na ferie
w Gryficach
Gryficki Dom Kultury

29.01. (pn)  godz.11,00 Turniej gier planszowych
30.01. (wt)  godz.12,00 przedstawienie teatr. Z³ota rybka , zwiedzanie
gryfickich zabytków, odwiedziny w Galerii i Muzeum Brama
01.02. (r)
 godz. 11,00 poranek filmowy
02.02. (cz)
 godz. 11,00 zajêcia plastyczne maski karnawa³owe
03.02. (pt)
 godz. 10,00 wiat iluzji na weso³o, zabawa karnawa³owa
05.02. (pn)  godz. 10,45 wyjazd do Rzêskowa  gry i zabawy przy ognisku
z harcerzami
06.02. (wt)  godz. 11,00 dyskoteka z grami i zabawami ruchowymi
07.02. (r)
 godz.10,00 eliminacje powiatowe DELETE
godz. 11,00 poranek filmowy
08.02. (cz)
 godz. 10,00 fina³ powiatowy rozgrywek gminnych DELETE
09.02. (pt)
 godz. 11,00 Koncert Dzieci  dzieciom w wyk. Zespo³u
Piosenki i Ruchu Tarantule

Gimnazjum Nr 1

29.I.  02.II. godz. 10,00  13,00: zajêcia sportowo-rekreacyjne (sala gimnastyczna)
05.II. 09.II. godz. 10,00  12,00: zajêcia w pracowni komputerowej

Szko³a Podstawowa Nr 3

Godz.9,00  13,00: Turniej Dzikich Dru¿yn w pi³ce no¿nej
30,31.I.  01.II. godz. 10,00 Eliminacje Gminne DELETE

Szko³a Podstawowa Nr 4

Zajêcia w godz. 9,30  13,30
- klasowy turniej pi³ki no¿nej o mistrzostwo szko³y (sala gimn. du¿a)
- gry i zabawy dla uczniów m³odszych (sala gimn. du¿a)
- konkurs strzelecki z broni pneumatycznej (sala gimn. du¿a)
- nauka gry w badmintona (sala gimn. ma³a)
- nauka gry w tenisa sto³owego (hol szko³y)
- gry komputerowe (pracownia informatyczna)
- zajêcia wietlicowe i czytelnicze (czytelnia)
- próby teatrzyków szkolnych
- próbne testy dla uczniów klas szóstych wraz z omówieniem

Miejska Biblioteka Publiczna

Pn.  Pt. godz. 10,00  15,00
- godz. 13,00  14,00: czytanie bajek w ramach akcji Ca³a Polska czyta dzieciom
- zajêcia plastyczne
- konkurs plastyczny Najciekawsze miejsca w moim miecie
- konkurs uk³adanie puzzli
- gry i szach oraz rozgrywki szachowe
- gry planszowe i uk³adanki
- projekcje DVD: bajki i lektury szkolne
- wycieczka do Muzeum i Galerii Brama
- g³one czytanie
- wycieczka plenerowa

OPEROBUS
Trzebiatowski Orodek Kultury oraz Opera na Zamku w Szczecinie zapraszaj¹ do korzystania z
OPEROBUSA.
Repertuar Opery na Zamku: 10
lutego 2007 r. (sobota) wyjazd
godz.16.10; Wolfgang Amadeusz
Mozart Czarodziejski flet: (opera).

25 lutego 2007 r. (niedziela) wyjazd
godz. 15.10 Jacques Offenbach
Opowieci Hoffmanna (opera).
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem repertuarem prosimy o
wczeniejsze rezerwowanie biletów na spektakle! Oferujemy ulotki z programem.
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III Liga Juniorów
w Szachach
20 stycznia 2006 rozegrano I rundê III Ligi Juniorów w Szachach.
Wyniki (liczby np. 1600 oznaczaj¹ ranking. Im wiêkszy tym lepszy szachista):
I runda
UKS Skoczek Choszczno - Szczeciñskie Stowarzyszenie Szachowe  2,5:3,5
£UCZAK Filip
1600 - KULIS Grzegorz
1800 0-1
CIBOROWSKI Szymon
1400 - JACEK Roksana
1600 0-1
PIETKIEWICZ JAN
1400 - MAJEWSKI Aleks
1600 ½
SIELICKI Krzysztof
1400 - WYPYCH Micha³
1400 1-0
KAROLEWICZ Anna
1100 - OCIEPKA Dominika
1400 0-1
LIWA Marta
1400 - MARUSZCZAK Joanna
1400 1-0
Mechanik Stargard Szczeciñski - UKS Szach Gryfice
- 2:4
MIRONOWICZ Karol
1600 - BRZOZOWSKI Arkadiusz 1452 0-1
SIKORSKI Krzysztof
1600 - KWOCZ Wojciech
1600 1-0
MACUK Rafa³
1400 - KARWOWSKI Kacper
1800 0-1
KAZNOWSKI Arkadiusz 1400 - SMAL Tobiasz
1200 1-0
KAZNOWSKA Joanna
1000 - JÊDRUSZEK Dorota
1600 0-1
WALUKIEWICZ Dominika 1250 - KWOCZ Aleksandra
1250 0-1
Kazimierz £aszewski

Fina³ Grand Prix
Wybrze¿a 2006
21 stycznia br. w sali Prywatnego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gryficach
przy ul. Rapackiego rozegrano turniej fina³owy Grand
Prix Wybrze¿a 2006. Dziesiêciu szachistów, którzy
uzyskali najwiêcej punktów

w dotychczas rozegranych
turniejach (Gryfice, Trzebiatów, wierzno, Kamieñ
Pom., winoujscie, Karnice)
zagra³o w finale. Pozostali
szachici (35) zagrali w turnieju dodatkowym.
Kazimierz £aszewski

Dzikie dru¿yny
na start!
W poniedzia³ek 29 stycznia
br. po raz VIII ZPO  Sport
szkolny w Gryficach inauguruje Zimowy Turniej Dzikich Dru¿yn w Pi³ce No¿nej FERIE
2007. Uczestnicy rywalizowali bêd¹ w trzech kategoriach
wiekowych.
Rocznik 1996 i m³odsi  fundatorem pucharu jest koordynator
sportu szkolnego Andrzej Kubalica. Rocznik 1994/1995  fundatorem pucharu jest gryficki
przedsiêbiorca, w³aciciel ZEG
Mariusz Sowiñski. Rocznik
1991/1993  fundatorem pucharu

jest burmistrz Gryfic Andrzej
Szczygie³. Turniejowe mecze
rozgrywane bêd¹ w sali sportowej gryfickiej SP-3. Szczegó³owych informacji o przedsiêwziêciu oraz warunkach uczestnictwa
udzielaj¹ organizatorzy pod numerami telefonów 091 384 29 40 i
0512 909 206 do dnia 29 stycznia
br. (poniedzia³ek godzina 9.15).
Przewidywane zakoñczenie turnieju po³¹czone z wrêczeniem nagród
planowane jest na pi¹tek 9 lutego
br. Uwaga uczestnicy turnieju
musz¹ mieæ pisemn¹ zgodê rodziców lub opiekunów na udzia³ w
turnieju.
Organizatorzy

Sparta Gryfice

W³adze nowe,
zasady nadal stare
Jacek Karczewski przesta³ trenowaæ juniorów
(GRYFICE) Po rezygnacji Tomasza Malczewskiego z funkcji
prezesa Sparty zast¹pi³ go na
tym stanowisku jego dotychczasowy zastêpca W³odzimierz Parol. Wiceprezesem zosta³ Marek Dziêgielewski.
Nieoficjalnie mówi³o siê, ¿e do
zarz¹du klubu weszli tak¿e Janusz
Budzelewski, Stanis³aw Borowiecki i Mariusz Konieczny, ale
nie uda³o nam siê potwierdziæ tych
informacji. Na pewno wiadomo, ¿e
cz³onkiem zarz¹du jest W³odzimierz Nigmatulin i ¿e zast¹pi³ on
Jacka Karczewskiego na stanowisku trenera juniorów. Bêdzie wiêc
prowadzi³ dwie dru¿yny  juniorów
i trampkarzy.
Na przypadku Nigmatulina mo¿na powiedzieæ, ¿e ludzie zarz¹dzaj¹cy Sparta nadal nie rozumiej¹ stan-
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dardów funkcjonowania jakichkolwiek cia³ samorz¹dowych, a takim
jest stowarzyszenie. Takim standardem jest rozdzia³ w³adz uchwa³odawczych od wykonawczych;
oznacza to, ¿e trener nie powinien
zasiadaæ w zarz¹dzie. Przecie¿ to
zarz¹d podejmuje wszelkie decyzje
dotycz¹ce trenerów; zakresu obowi¹zków, wynagrodzenia itp. Trudno, by trener (bêd¹c jednoczenie
w zarz¹dzie) sam sobie ustala³ warunki pracy i p³acy oraz sam siebie
kontrolowa³. Warto pamiêtaæ, ¿e
normalnie funkcjonuj¹cy zarz¹d
jest organem kolegialnym, czyli
podejmuje decyzje wiêkszoci¹
g³osów. Warto, by zarz¹d w koñcu
przyj¹³ pewne standardy w swoim
dzia³aniu, bo inaczej trudno bêdzie
komukolwiek uwierzyæ, ¿e zmieni³o
siê na lepsze.
KAR

Ferie z ping-pongiem
Klub Tenisa Sto³owego Nasiennik w Gryficach og³asza nabór do sekcji
tenisa sto³owego dzieci klas od I do III w cyklu pt. Ferie z ping-pongiem.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ przez okres ferii zimowych od poniedzia³ku do
pi¹tku dwa razy dziennie w godz. od 10.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.00.
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbêdzie siê w poniedzia³ek 29.01.2007 r. w
sali przy ul. Rodziewiczówny 2 o godz. 16.00.

Sparta przygotowuje siê do rundy wiosennej

Masovia
na pocz¹tek

(GRYFICE) 8 stycznia 2007 rozpoczê³a przygotowania do rundy rewan¿owej bie¿¹cego sezonu pi¹toligowa Sparta Gryfice. Mimo, i¿ po
17 grach mistrzowskich gryficzanie z
dorobkiem 19 punktów plasuj¹ siê
na odleg³ym 12 miejscu w tabeli,
nowy prezes klubu W³odzimierz
Parol, trener Artur Kurkiewicz i
sami pi³karze s¹ dobrej myli. Licz¹ i¿
przy pe³nej mobilizacji dru¿yna jest
w stanie skutecznie powalczyæ o
bezpieczn¹ lokatê w rodkowej strefie tabeli.
Sparta trenuje 3 razy w tygodniu.
Dwukrotnie w sali sportowej SP 3 i
raz w si³owni. Szkoleniowiec w tej
fazie zajêæ szczególny nacisk k³adzie
na doskonalenie cech motorycznych pi³karzy. Od 28 stycznia ¿mudne treningi przeplatane bêd¹ grami
kontrolnymi. Pierwszym rywalem
Sparty bêdzie wystêpuj¹ca w klasie okrêgowej Masovia. Do konfrontacji dojdzie w nadchodz¹c¹ niedzielê o godz. 13.00 na boisku w
Maszewie. Kolejnymi sparingpartnerami pi¹toligowców bêd¹: A klasowy Bizon Cerkwica (mecz rozegrany zostanie na boisku ze sztuczn¹
nawierzchni¹ w Niechorzu); IV ligow¹ Kluczevi¹ w Stargardzie, III
ligowym KP w Policach i z Piastem
Drzonowo. Natomiast 11 lutego

Sparta wemie udzia³ w Memoriale
im. Grzegorza Fryta, który po raz IV
odbêdzie siê w Karnicach. Oprócz
gospodarza  Bizona Cerkwica i
Sparty na parkiecie hali widowiskowo  sportowej w stolicy gminy zaprezentuj¹ siê: Polonia P³oty, Wicher Brojce, Mewa Resko, Korona
Stuchowo i ZEG Sowiñski Gryfice.
Je¿eli chodzi o zmiany w kadrze
seniorów - definitywnie karierê zakoñczy³ playmaker Jacek Karczewski, a do Hutnika Eko Tras Szczecin
wypo¿yczony zosta³ Marcin cis³owski. Klub chce pozyskaæ kilku
nowych pi³karzy. Jak na razie nazwiska potencjalnych kandydatów pozostaj¹ tajemnic¹ Zarz¹du.
Obecnie w kadrze zespo³u figuruj¹: Wojciech Chomontek, Pawe³
Rzeszowski, S³awomir Zió³kowski
(bramkarze), Pawe³ Bogacz, Adam
Bogacz, Jakub Gnat, Mariusz D¹browski, Przemys³aw D¹browski,
Piotr Lenkiewicz, Krzysztof cis³owski, Tomasz Krupa, Przemys³aw Miller, Robert Bartoszewicz,
Zbigniew Stosio, £ukasz Zwierzchowski, Mariusz Wlalak, Pawe³
Rynalski, Andrzej Paruch, Mateusz Janowski i Bartosz Machaj.
O wszystkich zmianach w klubie
bêdziemy na bie¿¹co informowaæ na
³amach Gazety Gryfickiej.
(j)

Igrzyska w Niemczech
Na zaproszenie gminy Wandlitz
przedstawiciele powiatu gryfickiego
Tomasz Bia³y z Powiatowego Centrum Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej w
Gryficach oraz Kamil Malankiewicz  Radny Gminy Gryfice, nauczyciel wychowania fizycznego w gryfickim liceum uczestniczyli 22 stycznia we wstêpnych rozmowach dotycz¹cych organizacji polsko-niemieckiej wymiany m³odzie¿y o charakterze
integracyjno-sportowym.
Przygotowywane przedsiêwziêcie jest kontynuacj¹ Igrzysk M³odzie¿owych, odbywaj¹cych siê od
dwóch lat na terenie powiatu gryfickiego, z udzia³em m³odzie¿y z Wandlitz, wspó³finansowanych ze rodków Unii Europejskiej.
W³adze tej po³o¿onej niedaleko
Berlina gminy od lat wspó³pracuj¹
intensywnie z gmin¹ Trzebiatów w

zakresie wielu ró¿nych przedsiêwziêæ. P³aszczyzn¹ wspó³pracy z
powiatem gryfickim sta³a siê m³odzie¿ szkó³ ponadgimnazjalnych, w
tym te¿ kierunku obaj partnerzy zamierzaj¹ rozwijaæ dalsz¹ wspó³pracê
transgraniczn¹.
Tegoroczna edycja Igrzysk odbêdzie siê we wrzeniu na terenie gminy
Wandlitz. Udzia³ w niej wezm¹ sportowcy ze szkó³ ponadgimnazjalnych
powiatu gryfickiego, chc¹cy rozwijaæ swoje umiejêtnoci w zakresie
pos³ugiwania siê jêzykiem obcym.
- To niebywa³a okazja do zawarcia nowych znajomoci, do kontaktu z rówienikami z zagranicy, mieszkaj¹cymi jednak bli¿ej, ni¿ nam siê
wydaje  mówi Tomasz Bia³y, uczestnik spotkania. Bardzo mile zaskoczony jestem ¿yczliwoci¹ oraz otwartoci¹ na nowe, wspólne przedsiêwziêcia ze strony dyrektora Gimna-

zjum Wandlitz pana Hartmuta Arndta.  powiedzia³ Kamil Malankiewicz, obecny przy rozmowach.
Przedsiêwziêcie sfinansowane
zostanie przy udziale rodków Unii
Europejskiej, przeznaczonych na
rozwój wspó³pracy transgranicznej.

Takie rozwi¹zanie umo¿liwia udzia³ w
Igrzyskach m³odym sportowcom,
których sytuacja materialna w przypadku braku dofinansowania nie
pozwoli³aby na udzia³ w podobnym
przedsiêwziêciu. Wielu z nich nigdy
jeszcze nie by³o za granic¹. (pcp)

Str. 14

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 04

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!

STRA¯ - POLICJA
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Rybak

NAPROMILOWANI

(GRYFICE) 15 stycznia w Gryficach zatrzymano Daniela K., mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³
kradzie¿y 6 kg ryb. Straty w kwocie
oko³o 30 z³ poniós³ Jan K.

Kradzie¿ w spo¿ywczym

(GRYFICE) 15 stycznia w Gryficach zatrzymano Wies³awa P., lat 47,
mieszkañca Gryfic, który dokona³ w³amania do sklepu spo¿ywczego, sk¹d
skrad³ pieni¹dze. Straty w kwocie oko³o 300 z³ ponios³a Magda K.

Okradli wojsko

(DZIADOWO) 15 stycznia w Dziadowie zatrzymano Daniela O., lat 29 i Krystiana
O., lat 31, którzy dokonali kradzie¿y kabla telekomunikacyjnego. 260 z³ strat ponios³a
Agencja Mienia Wojskowego.

W³amywacz z³apany

(SKORBUTOWO) 16 stycznia w
Skorbutowie zatrzymano Daniela K., lat
25, mieszkañca powiatu gryfickiego, który w dniu 15 stycznia br dokona³ w³amania do pomieszczenia gospodarczego.

17.01.2007r.
Godz. 08:47 Dre¿ewo  zastêp
OSP Karnice gasi³ po¿ar balotów
s³omy w pobli¿u sterty, które zosta³y
celowo podpalone.
18.01.2007r.
Godz. 11:35 Brodniki  wypadek samochodowy; zdarzy³y siê
dwa samochody osobowe Alfa
Romeo oraz VW Golf, w nastêpstwie czego jedna osoba zosta³a
uwiêziona w kabinie kierowcy, 3
osoby wydosta³y siê z pojazdów o
w³asnych si³ach. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, od³¹czeniu akumulatorów w pojazdach oraz na uwolnieniu zakleszczonego mê¿czyzny z
auta przy u¿yciu narzêdzi hydraulicznych, którego przekazano pogotowiu ratunkowemu. W prowadzonych dzia³aniach bra³y udzia³
trzy zastêpy PSP Gryfice.
Godz. 18:30 Trzebiatów, ul. Nowa
 zastêp OSP Trzebiatów wypompowywa³ wodê z zalanej stacji paliw przy
u¿yciu pompy p³ywaj¹cej.
Godz. 18:51 Karczewie  zastêp
OSP P³oty wypompowywa³ wodê z
zalanej posesji, która zagra¿a³a zalaniem budynku mieszkalnego.
Godz. 19:35 Gryfice, ul. Ma³a 
zastêp PSP Gryfice wypompowywa³
wodê z zalanej ulicy.
Godz. 01:48 Gryfice ul. Nowy
wiat  powalone drzewo na drodze oraz zerwana linia energetyczna. W prowadzonych dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp PSP Gryfice.

Str. 15

Zderzenie

(CHOMÊTOWO) 16 stycznia w
Chomêtowie, Marek P., lat 41, mieszkaniec gminy Ko³obrzeg kieruj¹c samochodem osobowym marki VW Golf nie
opanowa³ pojazdu w wyniku czego zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i zderzy³
siê czo³owo z prawid³owo jad¹cym samochodem ciê¿arowym marki Daf, którym kierowa³ Jacek U., mieszkaniec
powiatu gryfickiego. Kierowca oraz
pasa¿er VW Golf doznali ogólnych
obra¿eñ cia³a.

Kablarze

(GRYFICE) 16 stycznia w Gryficach zatrzymano Marka S., lat 30, mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³ kradzie¿y 39 kg przewodu telekomunikacyjnego. Straty w kwocie oko³o 800
z³ ponios³a JW w Trzebiatowie.

19.01.2007r.
Godz. 15:57 Cerkwica, ul. Gryficka  w mieszkaniu wyczuwalny jest
dym. Po przybyciu SP na miejsce zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono popêkane p³ytki na
przewodzie kominowym w jednym z
mieszkañ. Dzia³ania polega³y na dokonaniu pomiaru stê¿enia tlenku wêgla w mieszkaniach przylegaj¹cych do
przewodu kominowego i piwnicy oraz zalecono wykonanie czyszczenia
przewodów kominowych i wykonanie
ekspertyzy przez firmê kominiarsk¹.
W prowadzonych dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp PSP Gryfice.
Godz. 18;34 Gryfice, ul. Sosnowa - po¿ar drzewa, które zosta³o podpalone i zosta³o ugaszone przez zastêp PSP Gryfice.
Godz. 19:06 Pniewo  po¿ar sadzy w niedro¿nym przewodzie kominowym. Dzia³ania SP polega³y na
wygaszeniu pieca i przejrzeniu przewodu kominowego. Zalecono w³acicielowi kontrolê przewodu kominowego przez zak³ad kominiarski. W
prowadzonych dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp OSP Pniewo.
20.01.2007r.
Godz. 13:13 Gryfice, ul. Starogrodzka  plama substancji ropopochodnej w strumyku wp³ywaj¹cym
do rzeki Regi. Dzia³ania SP polega³ na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
sprawdzeniu strumyka na ca³ej d³ugoci wraz z przedstawicielami Sanepidu i Gminnego Biura Reagowania,
bazy PKS znajduj¹cej siê obok strumyka. Okaza³o siê, ¿e plamy spowo-

Z³apany sprawca wypadku

(TRZEBIATÓW) 17 stycznia w
Trzebiatowie zatrzymano Marka P., lat
41, mieszkañca powiatu gryfickiego,
który 15 stycznia spowodowa³ wypadek drogowy na trasie Trzebiatów 
Cerkwica, bêd¹c w stanie nietrzewoci.

Kierowa³ z zakazem

(GOS£AW) 17 stycznia w Gos³awiu zatrzymano Roberta G., lat 31,
mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem marki Opel
pomimo zakazu S¹du.

Zatankowa³

(MECHOWO) 20 stycznia w Mechowie zatrzymano Wojciecha K., lat 27,
Micha³a P., lat 24 i Leszka D., mieszkañców powiatu gryfickiego, którzy dokonali kradzie¿y oleju napêdowego z samochodu marki Man. Straty w kwocie oko³o 430 z³ poniós³ Józef F.

dowa³y silne opadu deszczu W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³
dwa zastêpy PSP Gryfice.
Godz. 20:51 Otok  po¿ar instalacji elektrycznej. Po przybyciu SP na
miejsce zdarzenia i przeprowadzonym
rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e iskrzy
przewód elektryczny miêdzy budynkiem mieszkalnym a s³upem. Przed
przybyciem s³u¿by energetycznej na
miejsce zdarzenia zosta³o odciête zasilanie na linii redniego napiêcia. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz owietleniu
miejsca zdarzenia dla s³u¿by energetycznej. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice.
21.01.2007r.
Godz. 20:14 Czarne  po¿ar
mieszkania. Po przybyciu SP na miejsce zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono po¿ar pokoju w
mieszkaniu w budynku wielorodzinnym. Dzia³ania SP polega³y na wejciu
do mieszkania w aparatach oddechowych oraz ewakuacji mieszkañców
ok.20 osób oraz podaniu 2 pr¹dów
wody w natarciu. Mieszkania przewietrzono, sprawdzono wszystkie pomieszczenia w ca³ym budynku, gdy¿ ze
wstêpnych informacji wynika³o, ¿e w
mieszkaniu, w którym wybuch³ po¿ar
prawdopodobnie mo¿e znajdowaæ siê
lokator. W³aciciel mieszkania znalaz³
siê po kilkunastu minutach (przyszed³
na miejsce zdarzenia). W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp PSP
Gryfice oraz dwa zastêpy OSP P³oty.
22.01.2007r.
Godz. 09:40 Mrze¿yno, ul. Trzebiatowska  zastêp OSP Mrze¿yno
przy u¿yciu drabiny ci¹ga³ kota z
drzewa, który od kilku dni nie móg³ z
niego zejæ.

(TRZEBIATÓW) 15 stycznia
w Trzebiatowie zatrzymano
S³awomira F., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,44.
(NOWIELICE) 15 stycznia w
Nowielicach zatrzymano Adama
S., mieszkañca Trzebiatowa, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,28.
(GOS£AW  GO£AÑCZ)
Na trasie Gos³aw  Go³añcz zatrzymano Jaros³awa T., mieszkañca Trzebiatowa, który kierowa³ samochodem osobowym
marki Opel pod wp³ywem alkoholu  1,24?.
(NOWIELICE) 17 stycznia w
Nowielicach zatrzymano S³awomira M., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  0,62?.
(TRZEBIATÓW) 19 stycznia
w Trzebiatowie zatrzymano Janusza M., mieszkañca Trzebiatowa,
który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  0,62?.
(MRZE¯YNO) 19 stycznia w
Mrze¿ynie zatrzymano Przemys³awa H., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  0,50?.
(TRZEBIATÓW) 19 stycznia
Trzebiatowie zatrzymano Krzysztofa H., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  0,40?.
(TRZEBIATÓW) 18 stycznia
w Trzebiatowie zatrzymano Andrzeja W., mieszkañca Trzebiatowa, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  0,66.
(TRZYG£ÓW) 18 stycznia w
Trzyg³owiu zatrzymano Tadeusza
., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  0,96.
(TRZEBIATÓW) 21 stycznia w Trzebiatowie zatrzymano
Ma³gorzatê K., mieszkankê powiatu gryfickiego, która kierowa³a samochodem osobowym marki
Suzuki, bêd¹c pod wp³ywem alkoholu  1,60?.
(LIWIN  REWAL) 21
stycznia na trasie liwin  Rewal
zatrzymano Jana W., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,96.
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