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Przestanie byæ radnym, w radzie zast¹pi go Joanna Ruta

Tomasz Malczewski
wiceburmistrzem
(GRYFICE) Sta³o siê tak, jak
przewidywalimy. Tomasz Malczewski zosta³ wiceburmistrzem.
Burmistrz Andrzej Szczygie³ zrezygnowa³ z pomys³u powo³ania drugiego wiceburmistrza, a skoro
chcia³ mieæ za zastêpcê Malczewskiego, miejsca musia³ mu ust¹piæ
dotychczasowy wiceburmistrz
Miros³aw Tyburski. Zostanie on

cmyk

kierownikiem Wydzia³u Inwestycji. Ale to nie koniec zmian. Malczewski jest radnym gminy. W
przypadku objêcia stanowiska
wiceburmistrza straci mandat radnego. Automatycznie na jego
miejsce do rady wejdzie kolejna
na licie wyborczej komitetu
Idziemy Razem Joanna Ruta, która zdoby³a... 53 g³osy.
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Tomasz Malczewski wiceburmistrzem

(GRYFICE) Sta³o siê tak, jak
przewidywalimy. Jacek Malczewski zosta³ wiceburmistrzem. Burmistrz Andrzej Szczygie³ zrezygnowa³ z pomys³u powo³ania drugiego wiceburmistrza, a skoro
chcia³ mieæ za zastêpcê Malczewskiego, miejsca musia³ mu ust¹piæ
dotychczasowy wiceburmistrz Miros³aw Tyburski. Zostanie on kierownikiem Wydzia³u Inwestycji.
Ale to nie koniec zmian. Malczewski jest radnym gminy. W przypadku objêcia stanowiska wiceburmistrza straci mandat radnego. Automatycznie na jego miejsce do rady
wejdzie kolejna na licie wyborczej
komitetu Idziemy Razem Joanna
Ruta, która zdoby³a... 53 g³osy.

List do redakcji
Jak wszyscy wiemy bloki wyborcze organizowane przed wyborami samorz¹dowymi mia³y przynieæ wspólne zwyciêstwo i równie wspólne zale¿noci. KWW Ziemia Gryficka, KWW Idziemy Razem z Samoobron¹ tworzy³y taki
blok. Na IV sesji Rady Miejskiej w
Gryficach, która odby³a siê 23
stycznia br., burmistrz  zwyciêzca
poinformowa³, ¿e na stanowisku
wiceburmistrza nast¹pi¹ zmiany i
miejsce wiceburmistrza Miros³awa

List do redakcji
Przypadkowo bêd¹c w urzêdzie
Miasta Gryfice na parapecie kiosku z gazetami dostrzeg³em ró¿nokolorowe rozrzucone karteczki.
Pomyla³em, ¿e jaka nowa agitacja. Wzi¹³em jedn¹ i czytam, ¿e burmistrz miasta zaprasza mieszkañców na spotkanie noworoczne do
hali sportowej przy SP nr 4 dnia 20
stycznia o godzinie 18.00. Wiedziony ciekawoci¹ ¿onê i syna na
spotkanie namówi³em. W korytarzu hali sportowej wita³ nas burmistrz w towarzystwie ma³¿onki.
Mi³o. Hala sportowa tonê³a w mroku, na drabinkach rozwieszone
ozdoby wi¹teczne, na rozstawionych sto³ach pali³y siê wieczki
owietlaj¹c talerze z ciastkami i
cukierkami, muzyka gra³a, to Big
Band z GDK popisywa³ siê swoimi
osi¹gniêciami. Oficjeli by³o sporo,
mieszkañców podobnych do mnie
niewielu. Widaæ zaproszeñ nie znaleli. Bo jak wiem, ¿adnych afiszy
informuj¹cych o tym spotkaniu na
s³upach ani w gablocie GDK nie wi-

Burmistrz o swojej decyzji poinformowa³ na sesji w dniu 23 stycznia.
Chce Malczewskiemu powierzyæ zadania z zakresu sportu i kultury. Nieoficjalnie mówi siê, ¿e powo³anie
Malczewskiego na wiceburmistrza to
realizacja przedwyborczych umów
miêdzy burmistrzem a starost¹. Malczewski zosta³ radnym startuj¹c z
komitetu Idziemy Razem. Nacisk na
realizacjê zobowi¹zañ musia³ byæ silny, gdy¿ tego stanowiska nie dosta³
nikt z szerokiego zaplecza burmistrza,
skupionego w komitecie Ziemia Gryficka. Tym bardziej, ¿e miêdzy burmistrzem a niedawnym prezesem Sparty istnia³y du¿e rozbie¿noci, w patrzeniu na gryficki sport. W lipcu
ubieg³ego roku pisalimy o konflikcie

miêdzy klubem a ZGK, który nie
chcia³ wpuciæ pi³karzy na stadion i
do szatni. Malczewski twierdzi³ wtedy, ¿e stadion powinien przej¹æ klub,
burmistrz Szczygie³ mia³ zupe³nie odmienne zdanie. Jak teraz bêd¹ siê
dogadywaæ?
Niestety, Tomasz Malczewski
zostaj¹c wiceburmistrzem straci
mandat radnego, a to w zwi¹zku z art.
24a. Ustawy o samorz¹dzie gminnym, który mówi, ¿e Z radnym nie
mo¿e byæ nawi¹zywany stosunek
pracy w urzêdzie gminy, w której radny uzyska³ mandat. Na jego miejsce
wejdzie pani Joanna Ruta, która zdoby³a na licie komitetu Idziemy Razem najwiêcej g³osów po Malczewskim. Najwiêcej to nie znaczy du¿o;

Wybór
Tyburskiego zajmie by³y ju¿ prezes
zarz¹du Sparty Tomasz Malczewski. M³ody, prê¿ny, specjalista od
sportu i jego ró¿nych dyscyplin.
Przypominam, umowa przedwyborcza by³a taka: burmistrz Szczygie³ z
KWW Ziemia Gryficka, a wiceburmistrzem zostanie kto z Idziemy Razem
i tak siê sta³o. Teraz idziemy razem po
ziemi gryfickiej, a za nami Samoobrona ze swoim wa¿nym cz³owiekiem w
KRUS-ie. Rozwój gminy Gryfice i jej
potêga bêdzie ros³a w si³ê podobnie,

jak rós³ presti¿ Sparty za rz¹dów
Tomasza Malczewskiego, który od
dnia 1 lutego obejmuje fotel wiceburmistrza gminy Gryfice. Burmistrzowi Szczyg³owi gratulujê trafnoci wyboru, a respondenta z
Panoramy Gryfickiej Henryka K.
zapewniam, ¿e ma ca³kowit¹ racjê, ¿e w Gryficach trzeba przeprowadziæ deszczygielizacjê,
czyli pomyleæ o referendum o
odwo³anie burmistrza.
Ojciec juniora ze Sparty.

Szanowna redakcjo
dzia³em. Ciekaw by³em, co te¿ janie
pan burmistrz powie do swoich i do
nas, tej nielicznej grupki usadowionej na tak zwanej galerii. Powiedzia³,
¿e zbuduje nam kryt¹ p³ywalniê i tor
kolarski. Nie wyjani³ jednak sk¹d
wemie pieni¹¿ki na takie przedsiêwziêcie, ani po co nam tor kolarski.
Niech sobie buduje. Ale mo¿e redakcja zapyta burmistrza, co siê sta³o z
obiecan¹ w styczniu 2006 r. na podobnym spotkaniu Magiczn¹ Stref¹
Rekreacji Dzieciêcej pod nazw¹
GRYFFINDOR, maj¹c¹ powstaæ na
terenie by³ego przedszkola nr 4?
Podany by³ koszt inwestycji, to jest
 1.640.470 z³. To by³y finanse ze
rodków Sektorowego Programu
Operacyjnego, Zintegrowanego
Programu Regionalnego ZPOR oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. O ile mi wiadomo, to dwa
dni przed drug¹ tur¹ wyborów na
burmistrza Gryfic, ówczesny i obecnu burmistrz (wybory dziêki poparciu wiosek wygra³) w otoczeniu
wity podleg³ych sobie dyrektorów

wkopa³ tablicê informuj¹c¹ o zagospodarowaniu terenu przedszkola
nr 4. Rodzi siê pytanie - czy ten magiczny obiekt powstanie w tym
roku, czy te¿ budowa roz³o¿ona
jest na czteroletni¹ kadencje. Nastêpne pytanie - czy kryta p³ywalnia przewy¿szy standardem kurnik jaki zosta³ zbudowany przy
boisku dla kretów w Prusinowie.
Mylê sobie, ¿e burmistrz nie powinien niczego budowaæ. Niech
sobie przeczeka te parê miesiêcy
bo i tak, jeli trafi do Gryfic rzeka
unijnych pieniêdzy, to w³aciwie
ich nie wykorzysta. Przypominam,
¿e ostatnio w widwinie powsta³
park wodny. Dlatego poczekajmy
na m³odych niezale¿nie myl¹cych
ludzi, którzy w³adzê w tym miecie
wczeniej czy póniej przejm¹, a
pan panie burmistrzu niech razem
ze starost¹ uporz¹dkuje ulice naszego miasta. Mylê , ¿e na cztery
lata pracy Wam wystarczy.
Heniek
(dane do wiadomoci redakcji).

otrzyma³a ich
zaledwie 53,
ale takie to s¹
uroki ordynacji proporcjonalnej.
Mal-

czewski (na zdjêciu) bêdzie musia³
rozwi¹zaæ jeszcze jeden problem,
nad którym jego zwierzchnicy do tej
pory przymykali oko. Otó¿ bêd¹c
jeszcze etatowym wicedyrektorem
PUP by³ on równie¿ zatrudniony w
starostwie na 1/4 etatu jako Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Wyrabia³ wiêc w ci¹gu obowi¹zuj¹cych
w instytucjach 8 godzinach pracy 
10 godzin, czyli pensjê i æwiartkê, za
któr¹ pobiera³ 510 z³ plus dodatek za
wys³ugê lat. Je¿eli tego nie zrobi,
burmistrz Szczygie³ wemie sobie na
kark drugi taki przypadek, po casusie £obo¿ewicza jako dyrektora
szko³y i Zespo³u Placówek Owiatowych jednoczenie. Czy Gryfice to
wytrzymaj¹? Zobaczymy.
KAR
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Prosto z K³odawy

W ZGK u³atwili sobie walkê z
ewentualn¹ lizgawic¹. Przy alejce
prowadz¹cej (obok gmachu s¹du
te¿) nawieli sól ze znikom¹ iloci¹
piasku. Piasek, jak mówi¹, materia³
deficytowy, zapasy bêd¹ wywo¿one do Trzyg³owia, bo w razie mrozów musz¹ zasypywaæ trzciny rosn¹ce nad brzegiem jeziora. W Trzyg³owiu chc¹ i bêd¹ mieli pla¿ê, wia-

towa wie. Niech sobie maj¹, co
chc¹, ale mieszkañcy Gryfic te¿ chc¹
chodziæ po chodnikach posypanych piaskiem, a nie tylko czyst¹
sol¹ prosto z K³odawy. Mo¿e tak
panowie z ochrony rodowiska zabior¹ w tej sprawie g³os i poucz¹
kogo trzeba, ¿e sól niszczy nie tylko
obuwie, ale i rodowisko. Ta z alejki
sp³ywa do rzeki Regi.
xyz

Mieszkañcy osiedli mog¹
szykowaæ siê do wyborów
(GRYFICE) Na ostatniej sesji
rada miejska podjê³a uchwa³ê w
sprawie zarz¹dzenia wyborów do
organów samorz¹du mieszkañców
osiedli w miecie Gryfice.
Wybory winny byæ przeprowadzone do dnia 30 kwietnia br. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów okrelaj¹ statuty osiedli. Termin zebrañ wyborczych ustali bur-

mistrz. Zastrze¿ono w uchwale, ¿e
zebrania bêd¹ wa¿ne, je¿eli mieszkañcy zostan¹ powiadomieni o
zwo³aniu zebrania co najmniej 7 dni
przed jego terminem. Rada zobowi¹za³a burmistrza do zapewnienia
odpowiednich warunków do odbywania i obs³ugi zebrañ wyborczych oraz koordynacji prac wyborczych. (r)

15 tys. na prowadzenie
Klubu Abstynenta

(GRYFICE) Burmistrz og³osi³ wynik konkursu na realizacjê zadania w
zakresie ochrony zdrowia i przeciwdzia³ania alkoholizmowi, którego
przedmiotem by³o powierzenie wykonania zadania publicznego bêd¹cego
zadaniem w³asnym gminy.
REKLAMA
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INFORMACJE

Tym zadaniem by³o udzielenie
wsparcia rodowiskom abstynenckim
na terenie gminy Gryfice na prowadzenie klubu abstynenta. Pieni¹dze w
wysokoci 15 tys. z³ otrzyma³o Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta
Rega w Gryficach.
(r)

Eliminacje gminne
DELETE
REAKTYWACJA

Turniej gier komputerowych Delete Reaktywacja 2007 rozpocz¹³ siê
30 stycznia na terenie gmin powiatu
gryfickiego.
Konkurs podzielony jest na trzy
grupy wiekowe  szko³y podstawowe,
gimnazja oraz absolwenci gimnazjów.
W gminie Gryfice turniej odbywa siê w
SP nr 3, do fina³u z grupy Szkó³ Podstawowych przeszli: Tomasz Paw³owski SP 4 Gryfice, Wojciech Major
SP 3 Gryfice oraz Tomasz Rydalski SP
Trzyg³ów  na zdjêciu fina³ w SP3.

Wczoraj rozegra³ siê fina³ gimnazjalistów a dzi najstarszej grupy. W nastêpnym numerze podamy kolejnych
finalistów etapu gminnego. 8 lutego o
godz. 10.00 w Gryfickim Domu Kultury odbêdzie siê fina³ powiatowy. Natomiast 7 lutego w GDK odbêd¹ siê
pó³fina³y kategorii open (dla chêtnych
do 18 lat) o statuetkê mistrza Powiatu
DELETE 2007  zapisy tak¿e tego
dnia w GDK.Zapisy za okazaniem legitymacji. Dodatkowe informacje pod
numerem telefonu 091 384 64 50. (r)

10 tysiêcy dla Umiechu
(GRYFICE) Burmistrz og³osi³
wynik konkursu na realizacjê zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdzia³ania alkoholizmowi, którego
przedmiotem by³o wsparcie wykonania zadania publicznego bêd¹cego
zadaniem w³asnym Gminy.
Tym zadaniem jest prowadzenie

zajêæ socjoterapeutycznych dla
dzieci i m³odzie¿y oraz rodziców w
celu zapobiegania uzale¿nieniom i
przemocy. Zadanie bêdzie realizowaæ Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³ecznych Umiech w Gryficach, które otrzyma³o na ten cel z
bud¿etu 10 tys. z³.
(r)

PCK informuje

PCK imformuje, ¿e posiada
odzie¿ u¿ywan¹ do odst¹pienia
nieodp³atnie osobom potrzebuj¹cym. Wydawanie w pi¹tki od
REKLAMA

godziny 12.00 do 14.00, informacje w pokoju nr 207 budynku
urzêdu miejskiego w Gryficach,
tel. 091 384 68 24.
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D³ubanie w kanalizie

Myla³ by kto, ¿e iloæ dyrektorskich sto³ków prze³o¿y siê na
b³yskawiczn¹ dzia³alnoæ w terenie. Otó¿ nic bardziej mylnego.
Prawd¹ jest jednak fakt, i¿ po publikacji w naszej gazecie nr 4 z dnia 25
stycznia br. notatki pt. Bumerang, a dotycz¹cej studzienki na
ul. Niepodleg³oci przy posesji nr1
ju¿ rano 26 stycznia pojawi³a siê
jaka ekipa. W jednej ze studzienek
(na przeciwleg³ej stronie ulicy jest
druga studzienka) d³ubali jak dzieci w nosie, a¿ wyd³ubali na powierzchnê oko³o 100 kilogramów, a
mo¿e i wiêcej, mazistego b³ota i odjechali zostawiaj¹c b³oto zgomadzone w pryzmê na chodniku pod
oknami posesji nr 1. Studzienka
nadal jest niedro¿na, chodnik zapada siê coraz bardziej, a woda nie
maj¹ca odp³ywu bryzga spod kó³
jad¹cych samochodów, po pozostawionym b³ocie i oknach mieszkania na parterze. D³ubanie w studzience przynios³o te¿ dodatkowowy efekt, a mianowicie wodê
tak¿e w piwnicy. Zalane jest
wszystko nie tylko na posesji nr 1,
ale w ca³ym sektorze starej zabudowy. Tak by³o do dnia 31 stycznia br.
Czas by odpowiedzialni za przepustowoæ studzienek, uporz¹dkowanie chodnika i usuniêcie b³ota
wzieli siê do pracy. Bo tak naprawdê historia studzienek budzi wiele

negatywnych emocji i mo¿e zakoñczyæ siê tym, ¿e mierdz¹ca ma wy-

l¹duje na wypucowanym biurku zarz¹dcy ul. Niepodleg³oci.
xy

Owiadczenie ZGK
Gazeta Gryficka ul. Wa³owa 8/7, 72-300 Gryfice.
W zwi¹zku z artyku³em pt. Bumerang umieszczonym w gazecie gryfickiej 4 (109) z dnia
25.01.2007r., Zak³ad Gospodarki Komunalnej w
Gryficach pragnie poinformowaæ, i¿ nieprawd¹ jest
stwierdzenie, ¿e cyt. ...za stan przepustowoci
studzienek na ulicach naszego miasta odpowiada
podleg³y burmistrzowi ZGK. Odpowiedzialnym za
stan techniczny wpustów ulicznych jest w³aciciel
drogi, gdy¿ s¹ to urz¹dzenia s³u¿¹ce jej odwodnie-

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 15 stycznia 2007r. Sygn. akt VI K 820/06 skaza³

Adriana B¹calskiego

ur. 19.08.1986r. w Szczecinie na karê 6 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 w kwocie 200 z³otych
na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno-Uniecie a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art.
178a§2kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 4 padziernika 2006r.
na ulicy Cichej w Trzebiatowie powiatu gryfickiego na drodze
publicznej, kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci
0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

niu. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.
U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z póniejszymi zmianami). W tym przypadku
zarz¹dc¹ ul. Niepodleg³oci jest Zarz¹d
Dróg Powiatowych.
Z powa¿aniem
kierownik oddzia³u Obs³ugi Urz¹dzeñ Komunalnych
Andrzej Durbaj³o

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 15 stycznia 2007r. Sygn. akt VI K 829/06 skaza³

Grzegorza Petruka

ur. 11 01.1959r. w O³awie na karê grzywny w wysokoci 60 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 50 z³otych, orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na
okres 4 lat, na poczet zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowy zaliczono okres
zatrzymania prawa jazdy od dnia 28.10.2006r. a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci
przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178a§1kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 27 padziernika 2006r. na trasie Gryfice-Brojce kierowa³ samochodem osobowym m-ki BMW znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci siêgaj¹cym 1,15 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Zbyszko z Bogdañca
w Gryficach

(GRYFICE) Z inicjatywy Gryfickiego Domu Kultury mieszkañcy miasta mieli nie lada okazjê spotkania z artyst¹, który do dzi elektryzuje mi³oników kina.
Mieczys³aw Kalenik, bo o nim
mowa, odtwórca roli Zbyszka z Bogdañca w filmowej adaptacji Krzy¿aków w re¿yserii Aleksandra Forda,
by³ w ostatni czwartek i pi¹tek gociem Muzeum i Galerii Brama w
Gryficach, koñcz¹c przy okazji bardzo udane przedsiêwziêcie, jakim
by³a wystawa, któr¹ wspólnie z Muzeum Kinematografii w £odzi otwarto w listopadzie ubieg³ego roku.
Trzeba przyznaæ, ¿e pan Mieczys³aw okaza³ siê bardzo interesuj¹c¹
osob¹, która wci¹gnê³a s³uchaj¹cych w historie zwi¹zane z filmem.
Opowiadaj¹c o planie filmowym w
sposób tak barwny, ¿e mia³o siê wra¿enie bycia tam osobicie.
To by³ bardzo udany wieczór magiczny, jak mówili gocie.
Zreszt¹ obserwuj¹c samego gocia
widaæ by³o, ¿e spotkanie tak z samymi mieszkañcami jak i przedmiotami
zwi¹zanymi z filmem na d³ugo zapadnie w pamiêci tak samego artysty jak i zaproszonych goci. Tego
dnia Krzy¿acy byli obecni duchem w Bramie.
Dzieñ póniej na nowo wyremontowanej scenie Gryfickiego
Domu Kultury w sali widowiskowej
odby³o siê spotkanie z m³odzie¿¹
REKLAMA
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Urz¹d Marsza³kowski promuje GRYFLAND

Gryfland
po niemiecku
Mi³oników turystyki rowerowej, a w szczególnoci cz³onków
Klubu GRYFLANDER informujemy
o pozyskaniu przez Powiatowe Centrum Marketingu Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej w
Gryficach z Urzêdu Marsza³kowskiego kilkudziesiêciu egzemplarzy
nowo wydanego Atlasu znakowanych szlaków rowerowych Województwa Zachodniopomorskiego
w niemieckiej wersji jêzykowej, w
którym przedstawiona jest sieæ szlaków rowerowych w powiecie gryfickim pod nazw¹ GRYFLAND.
- Mapie towarzyszy zwiêz³a charakterystyka, opis najwa¿niejszych
atrakcji krajoznawczych na trasie.
Doczekalismy siê publikacji, która
zostanie wykorzystana przez organizacje turystyczne podczas szeregu imprez, w których udzia³ bierze
coraz wiêksza liczba turystów z Niemiec.  mówi Przemys³aw Kowalew-

gryfickich szkó³. Podobnie jak dzieñ
wczeniej, mo¿na by³o wys³uchaæ
opowieci zwi¹zanych z filmem, ale
nie tylko, gdy¿ artysta zaprezentowa³ min. fragment roli, któr¹ obecnie
mo¿na zobaczyæ na deskach teatru w
Warszawie w jego wykonaniu. Wystêp ten, co nie mo¿e dziwiæ, m³odzie¿ nagrodzi³a gromkimi brawami.
Warto tu nadmieniæ, ¿e spotkanie to równie¿ dla jednej z uczennic
sta³o siê nie lada atrakcj¹ i okazj¹ do
zaprezentowania swoich umiejêtnoci na deskach sceny w cieniu
mistrza. Uczennica na probê Mieczys³awa Kalenika wyrecytowa³a
obszerny fragment Pana Tadeusza, który sta³ siê przyczynkiem
do rozmów o pracy w teatrze. Ca³oæ
spotkania zakoñczy³a swoista sesja
fotograficzna oraz autografy, po
które ustawi³a siê pokana kolejka
m³odych ludzi.
(r)

ski, dyrektor Centrum.
Sieæ szlaków rowerowych zostanie zaprezentowana równie¿ na targach zagranicznych. Jest to du¿y
krok w kierunku podniesienia atrakcyjnoci turystycznej nie tylko ziemi gryfickiej, ale i ca³ego województwa zachodniopomorskiego. (wp)

Ma³e granty
Banku wiatowego
Ruszy³a nowa edycja Programu
Ma³ych Grantów (PMG) Banku
wiatowego. Wszyscy zainteresowani Programem powinni zaplanowaæ przes³anie swoich aplikacji do
23 lutego 2007roku.
Program Ma³ych Grantów
wspiera dzia³ania promuj¹ce obywatelskie zaanga¿owanie.
O fundusze mog¹ ubiegaæ siê
organizacje z siedzib¹ w Polsce i zajmuj¹ce siê problemami rozwoju.
Pierwszeñstwo bêd¹ mieæ organizacje, które nie by³y wspierane przez
Program w poprzednich latach (organizacje nie mog¹ uzyskaæ wiêcej,
ni¿ trzy granty z Programu Ma³ych
Grantów w okresie piêciu lat).
Dzia³ania mog¹ obejmowaæ:
- warsztaty i seminaria poszerzaj¹ce umiejêtnoci i/lub wiedzê z zaREKLAMA

kresu obywatelskiego zaanga¿owania;
- odpowiednie kampanie komunikacyjne, maj¹ce na celu wywieranie wp³ywu na twórców polityki i
wiadczenie us³ug publicznych;
- innowacyjne dzia³ania w zakresie
tworzenia sieci maj¹cych na celu
budowanie potencja³u konkretnego
sektora.
Najczêstsze dofinansowanie
waha siê od 3 do 7 tys. USD (kwota
maksymalna to USD 15 tys.).
Program Ma³ych Grantów rzadko finansuje ponad po³owê proponowanego bud¿etu danego dzia³ania. Dane dzia³anie powinno byæ
zakoñczone w ci¹gu jednego roku
od daty przyznania grantu.
Wiêcej informacji na stronie:
http://www.worldbank.org.pl
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Jeden dzieñ z ¿ycia feriowiczów
(GRYFICE) Zimowe ferie bez
niegu, to dni uci¹¿liwe dla dzieci,
bo ile¿ mo¿na siedzieæ w domu, gapiæ siê w telewizor, czy te¿ czytaæ
dobr¹ ksi¹¿kê! My znamy sposób by
dni te urozmaiciæ. Wystarczy wst¹piæ do Dzia³u Dzieciêcego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gryficach, a
ka¿de dziecko znajdzie zajêcie dla
siebie przez ca³y okres ferii.
Dnia 30 stycznia br. wiedzeni ciekawoci¹ sami do niej weszlimy.
Gry planszowe roz³o¿one na stolikach, pochylone nad nimi g³ówki
obecnych w czytelni dzieci dowodzi³y, ¿e rywalizacja o palmê pierszeñstwa i wygran¹ jest doæ za¿arta Z magnetowidu lecia³a historia
Harry Pottera, s³ychaæ by³o spokojne komentarze do rozgrywaj¹cej siê
akcji. Ale na pytanie p. Ani - kto idzie
na wycieczkê, wszyscy jak jeden
m¹¿ przerwali swoje zajêcia. Ubrani ciep³o, wyszli na misto, by pójæ
do nowego i dobrze dzia³aj¹cego

przybytku kultury, jakim siê staje
Muzeum i Galeria Brama w Gryficach. Po w¹skich schodach odrestaurowanej Wysokiej Bramy dzieci
wbieg³y na drugie piêtro, by stan¹æ
przed polsk¹ chor¹gwi¹, by dotkn¹æ
mieczy krzy¿ackich i obejrzeæ fotosy
z filmu pt. Krzy¿acy. Kto jeszcze
tego wszystkiego nie widzia³, niech
siê spieszy, bowiem wystawa - potrwa tylko do po³owy lutego.
Piêtro ni¿ej, ju¿ w Galerii Brama,
dzieci zwróci³y uwagê na wystawê
plakatów jednego z najlepszych polskich plakacistów p. Leszka ¯ebrowskiego. Ale zaproszeni do zajêcia
miejsc przez p. Ewê Zemsk¹ usiedli
tam gdzie mogli, na pod³odze równie¿. Pani Ania Burda, jak zwykle
wykorzystuj¹ca ka¿d¹ okazjê do
promowania Ogólnopolskiej Kampanii Ca³a Polska Czyta Dzieciom,
rzuci³a has³o: - ca³a Polska czyta
dzieciom, odzew by³ zwielokrotniony. I pani Ewa Zemska chcia³a czy nie

Hej kolêda,
kolêda....

(BROJCE) 25.01. br. mielimy
okazjê po raz pi¹ty uczestniczyæ w
przepiêknej imprezie gminnej pn:
Gminny konkurs kolêd 2007.
Konkurs pod patronatem wójta
gminy Brojce pana Stanis³awa Gnosowskiego, a organizowany przez
nauczycielki: Katarzynê Winiewsk¹
i Mariê Sudê w za³o¿eniach swoich
mia³ na celu kultywowanie tradycji
ludowych i ich upowszechnianie
wród dzieci i m³odzie¿y.

W gminnym konkursie kolêd
udzia³ brali najlepsi z najlepszych,
czyli laureaci szkolnych eliminacji
w kategorii solici klas I-III i IV- VI
szko³y podstawowej w Dargos³awiu
i Brojcach. W jury konkursowym
zasiedli wójt gminy Brojce pan Stanis³aw Gnosowski, dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia
w Gryficach pani Izabela Kuzia, nauczycielka Szko³y Podstawowej
w Brojcach pani Justyna Woko-

zmuszona zosta³a do przeczytania
fragmentu powieci Henryka Sienkiewicza pt. Krzy¿acy. Tekst trudny, dzieci w ró¿nym wieku, ale jak
powiedzia³ p. Leszek ¯ebrowski
otwieraj¹c wystawê swojego plakatu
i te mury i ta Brama maj¹ w sobie
co magicznego, sprawdzi³o siê i
dzisiaj. Dzieci zauroczone miejscem i
piêknym g³osem p. Ewy s³ucha³y w
skupieniu o losach ksiê¿nej Anny
Danuty. I jako tak bez entuzjazmu
wychodzi³y z Bramy, by pójæ do

GDK na przedstawienie ma³ych form
teatralnych pt: Z³ota rybka. Trzeba
przyznaæ przedstawienie te¿ je bawi³o i w sumie by³ to dobry dzieñ w ¿yciu
milusiñskich znaj¹cych drogê do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach, a tych którzy tej drogi jeszcze
nie znaj¹ zapraszaj¹ panie z Dzia³u
Dzieciêcego, które równie¿ w czasie
wycieczki sprawowa³y opiekê nad
dzieæmi. Opiekunem grupy ze wietlicy socjoterapeutycznej by³a p. Krystyna Jakubowska
x

Kawka i przewodnicz¹cy komisji
owiaty przy radzie gminy w Brojcach pan S³awomir Fuda³a.
W ocenie swojej brali pod uwagê
nastêpuj¹ce kryteria: zgodnoæ wykonania z tekstem, ciekawoæ aran¿acji i interpretacji oraz ogólny wyraz artystyczny.
Uczestnicy konkursu przepiêknie zaprezentowali przygotowane
przez siebie utwory, wzruszeniom i
aplauzom nie by³o koñca. Jury mia³o
nie lada problem, by wy³oniæ tegorocznych zwyciêzców, laureatów I, II
i III miejsca oraz wyró¿nienia miejscowe. Po burzliwych obradach
wy³oniono: w kategorii klas I-III; I
miejsce zdoby³a Emilia ¯urek z SP w
Brojcach, II miejsce Aleksandra
Rogalska z SP w Dargos³awiu, III
miejsce Oliwia Stêpniak z SP w Brojcach ; wyró¿nienia: Weronika Grudkowska i Dominika Bigos z SP w
Brojcach. W kategorii klas IV-VI; I

miejsce zdoby³a Magdalena Pograniczna z SP w Brojcach, II miejsce
Magdalena Zab³ocka z SP w Brojcach , III miejsce Paulina £adyñska
z SP w Dargos³awiu; wyró¿nienia
Magdalena Jêdrysek z SP w Brojcach i Milena Zimna z SP w Dargos³awiu. Organizatorzy konkursu dziêkuj¹ nauczycielom instruktorom za
profesjonalne
przygotowanie
uczniów do wokalnego wykonania
wybranej kolêdy. Wszyscy uczestnicy konkursu zgodnie z regulaminem zostali nagrodzeni dyplomami
laureatów i uczestnictwa oraz piêknymi nagrodami rzeczowymi sponsorowanymi przez wójta gminy w
Brojcach pana Stanis³awa Gnosowskiego. Na koniec wykonalimy pami¹tkowe zdjêcie, które zapewne
bêdzie mi³ym wspomnieniem naszej
imprezy, kiedy siêgniemy do kart
naszej szkolnej kroniki.
Katarzyna Winiewska
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Sebastian i Marta
Kokoszka

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

Akcja PPIS i Policji

BEZPIECZNE
FERIE

Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gryficach informuje, ¿e w
ramach wspó³pracy z Komend¹ Powiatow¹ Policji, Komend¹ Stra¿y Miejskiej
w Gryficach, Komend¹ Stra¿y Gminnej
w Rewalu i Komend¹ Stra¿y Granicznej
rozpocz¹³ realizacjê akcji / kampanii
BEZPIECZNE FERIE 2007, która ma
na celu poprawê bezpieczeñstwa podczas wypoczynku w okresie zimowym w
2007 roku na terenie powiatu gryfickiego.
Myl¹ przewodni¹ prowadzonych
dzia³añ o charakterze profilaktyczno 
edukacyjnym bêdzie has³o U¯YWKI
KRADN¥ WOLNOÆ. W dzia³aniach edukacyjnych ujête bêd¹ równie¿
najwa¿niejsze aspekty zagro¿eñ zwi¹zane ze specyfik¹ okresu zimowego.
Dzia³ania owiatowe kierowane bêd¹
do dzieci i m³odzie¿y przebywaj¹cej na
zorganizowanym wypoczynku tj. na
zimowiskach oraz w placówkach
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szkolnych. Praca zespo³u oparta bêdzie o za³¹czony Harmonogram dzia³añ profilaktyczno  edukacyjnych w
realizacji akcji  kampanii BEZPIECZNE FERIE na terenie powiatu gryfickiego styczeñ  luty 2007 . W ramach
akcji opracowana zosta³a równie¿ ulotka pt. Bezpieczne Ferie, która jest
adresowana do dzieci i m³odzie¿y i
zwraca uwagê na najwa¿niejsze aspekty zagro¿eñ wynikaj¹cych z wypoczynku w okresie ferii zimowych
Osob¹ desygnowan¹ do podjêcia
dzia³añ z ramienia Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Gryficach jest Kierownik Oddzia³u
Nadzoru Sanitarnego in¿. El¿bieta
Dembowska, który podj¹³ koordynacjê akcji/kampanii na obszarze powiatu gryfickiego i udziela informacji na
powy¿szy temat pod numerem telefonu 091 38 78 319 lub 605991616.

wiêto Dziadków
w Brojcach

27 stycznia przedszkolaki ze Szko³y Podstawowej w Brojcach zorganizowa³y uroczystoæ z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Licznie przyby³ych goci
powita³a wychowawczyni p. Halina
Goszczyñska, za rodzice maluchów
przygotowali dla nich s³odki poczêstunek, kawê i herbatê. W scenografii sali
dominowa³y serca, którymi dzieci
chcia³y wyraziæ swoj¹ mi³oæ do dziadków. Mali artyci rozpoczêli uroczystoæ tañcem narodowym  polonezem.
Nastêpnie deklamowa³y wiersze, piewa³y piosenki oraz zaprezentowa³y
inscenizacjê pt. Diabe³ek. Wystêp
wnuków wywo³a³ wród dziadków
wzruszenie, czêsto ³zy. Po skoñczonym programie artystycznym by³o tradycyjne Sto lat i
upominki, za które
wnuki otrzyma³y od
swych dziadków ca³usy i s³odycze. W
trakcie
imprezy
dziadkowie mogli
wykonaæ pami¹tkow¹ fotografiê z
wnukiem w specjalnie przygotowanym
na t¹ okazjê sercu.

Odby³a siê równie¿ aukcja prac, podczas której dziadkowie mogli zaopatrzyæ siê w drzewa genealogiczne lub
jego zdjêcie w specjalnie wykonanej na
t¹ uroczystoæ ramce. Nie zabrak³o
równie¿ tañców oraz konkursów,
które prowadzi³a p. Halina. W ramach akcji Ca³a Polska Czyta Dzieciom dziadkowie i babcie czytali
wnukom wiersze Juliana Tuwima.
By³o wiele zabawy i miechu.
Tego popo³udnia dominowa³o
wzruszenie  u dziadków, radoæ  u
wnuków. Kiedy gocie opuszczali
mury szko³y, wychodzili zachwyceni
swoimi wnukami, a wnuki dziadkami.
Kacper Goszczyñski

Ferie Zimowe w Gryfickim Domu Kultury
01.02.2007 r. czwartek

godz. 11.00  ZAJÊCIA PLASTYCZNE MASKI KARNAWA£OWE

02.02.2007 r. pi¹tek

godz. 10.00  WIAT ILUZJI NA WESO£O - ZABAWA KARNAWA£OWA
godz. 17.00  KULTURA HIP-HOP (POKAZY BREAK DANCE I FREE STYLE)

05.02.2007 r. poniedzia³ek

godz. 11.00  GRY I ZABAWY PRZY OGNISKU W RZÊSKOWIE (WYJAZD Z GDK)

06.02.2007 r. wtorek
godz. 11.00 - DYSKOTEKA

07.02.2007 r. roda

godz. 10.00 - DELETE ELIMINACJE POWIATOWE
godz. 11.00 - PORANEK FILMOWY W GDK

08.02.2007 r. czwartek

godz. 10.00 - DELETE FINA£ POWIATOWY ROZGRYWEK GMINNYCH

09.02.2007 r. pi¹tek

godz. 11.00  KONCERT ZPIR TARANTULE

INFORMACJE
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Pieni¹dze dla wsi

Pad³a propozycja  podnieæ diety

Bud¿et powiatu przyjêty,
dyskusji nie by³o
(POWIAT) Na
pi¹tej ju¿ sesji
rady powiatu g³ównym punktem obrad by³o przyjêcie
bud¿etu powiatu
gryfickiego
na
2007 rok. Radni
bud¿et przyjêli.
Dyskusji nie by³o.
Sesje rady powiatu s¹ krótkie.
Radni nie maj¹ pytañ, nie podejmuj¹
dyskusji, nie zg³aszaj¹ interpelacji i
propozycji. Chocia¿ na tej sesji pad³a
jedna, i to nie byle jaka. Radny Jan
Symczak z Samoobrony zaproponowa³, by podnieæ sobie diety. Propozycja pad³a na koniec sesji i nikt ju¿ nie
podj¹³ siê jej przedyskutowania, ale
radni bêd¹ mogli odnieæ siê do niej
w komisjach przed nastêpn¹ sesj¹.
Rada wczeniej przyjê³a bud¿et
na ten rok. Jedyn¹ krytyczn¹ uwagê
do niego zg³osi³ OPZZ w formie opinii, któr¹ odczyta³ wiceprzewodni-

cz¹cy Marek Go³uchowski. Nikt siê
do niej nie odniós³. Uchwali³a tak¿e
statut oraz regulamin organizacyjny
starostwa. Wobec braku pytañ i interpelacji g³os zabra³ starosta Kazimierz Saæ, który powiedzia³, ¿e prowadzi³ w Warszawie rozmowy na
temat gryfickiej cukrowni i strefy
specjalnej. Konkluzja  klimat jest
przychylny. Starosta poinformowa³
tak¿e, ¿e zosta³ wybrany na wiceprzewodnicz¹cego Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego.
(r)
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Dotacje na projekty
realizowane we wsiach
i miasteczkach do 10 tys.
mieszkañców, których celem
jest zwiêkszenie aktywnoci
mieszkañców
w spo³ecznociach lokalnych.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej rozpocz¹³ realizacjê - za porednictwem Fundacji Polska Wie 2000 im
Macieja Rataja - nowego programu grantowego Fundacji pn. Program Wspierania
Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Terenów Wiejskich.
Celem programu jest pobudzenie
aktywnoci rodowisk i organizacji lokalnych na rzecz rozwoju spo³ecznego,
kulturalnego i owiatach w ma³ych miejscowociach i na wsi.
Projekty konkursowe powinny dotyczyæ inicjatyw obywatelskich w nastêpuj¹cych dziedzinach:
1. owiata
2. ochrona zdrowia i rehabilitacja
lecznicza
3. zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie narodowych produktów turystyki kulturo-

wej na terenach wiejskich, w tym w
szczególnoci:
- rewaloryzacja, renowacja, remont i
adaptacja obiektów zabytkowych - tak¿e w zakresie infrastruktury technicznej
o walorach atrakcji turystycznej - wraz
z ich otoczeniem, na cele kulturalne,
- adaptacja, ochrona i zachowanie
obiektów o znaczeniu symbolicznym
dla kultury (np. pola bitew, miejsca pamiêci i martyrologii, miejsca kultu)
- zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzie¿¹
i zniszczeniem.
O granty mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe i ich zwi¹zki, w tym
fundacje, stowarzyszenia, organizacje
charytatywne, a tak¿e parafie i lokalne
grupy dzia³ania (LGD).
Maksymalna wysokoæ grantu to
10 tys. z³otych.
Wnioski mo¿na przesy³aæ poczt¹ do 15 lutego 2007 r., na adres:
Fundacja Polska Wie 2000 im.
Macieja Rataja
Al. Reymonta 12 A, 01-842 Warszawa, tel. 022 663 78 00
Wiêcej informacji na stronie:
www.efrwp.com.pl/polish/programwio/

Szkolenie - agroturystyka
w powiecie Gryfickim

Wysoka frekwencja
i ¿ywa dyskusja

REKLAMA

(GRYFICE) Wsparcie oferty
agroturystycznej Powiatu Gryfickiego - to tytu³ projektu realizowanego przez Orodek Informacji Europejskiej w Sieci Agro-Info przy
Starostwie Powiatowym w Gryficach. W ramach projektu w poniedzia³ek (29.01.07) w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Gryficach odby³o siê szkolenie Agroturystyka  przepisy prawne oraz mo¿liwoci jej finansowania, po³¹czone z prezentacj¹ folderu Turystyka
wiejska w Powiecie Gryfickim.
Szkolenie adresowane by³o do
osób zajmuj¹cych siê turystyka
wiejsk¹, jak i tych, którzy dopiero nios¹
siê z zamiarem otworzenia dzia³alnoci
agroturystycznej. Czêæ merytoryczn¹
poprowadzili Andrzej Czerwiñski oraz
Izabella Dudziñska-Krawczyk  pracownicy Orodka Doradztwa Rolniczego w Koszalinie oraz S³awomir SiREKLAMA

dor  zastêpca dyrektora Banku Spó³dzielczego w Gryficach.
Wysoka frekwencja i ¿ywa dyskusja potwierdzi³y celowoæ spotkania. Mamy nadziejê, ¿e przyczyni
siê ono do upowszechniania wiedzy
o agroturystyce, co w konsekwencji
bêdzie mia³o pozytywny wp³yw na
rozwój naszego regionu.
Szkolenie oraz folder sfinansowane zosta³y ze rodków Programu
Agro - Info Fundacji Fundusz
Wspó³pracy.
(a)
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KONCERT MUZYCZNY

AKORDEONOWY
KONCERT MUZYKI RÓ¯NEJ
(TRZEBIATÓW) 24.01.2007r. w
trzebiatowskim Pa³acu odby³ siê
koncert muzyki ró¿nej w wykonaniu
zespo³u akordeonowego PSM I
stopnia w Gryficach w sk³adzie:
Martyna Pluta, Joanna Labuda,
Sebastian So³owij, Marta Drelich,
Marcin Hawryluk, oraz gocinnie:
Dagmara Siwiñska, Micha³ Drelich i Mateusz Lal. Opiekunem zespo³u jest pani mgr Ma³gorzata
Drelich  wietny pedagog i specjalista w grze na instrumencie.
W pierwszej czêci koncertu,
wykonaniu zespo³u, mo¿na by³o
us³yszeæ najpiêkniejsze polskie kolêdy w bardzo ciekawych aran¿a-

M£ODZI AKORDEONICI
O SOBIE

Martyna Pluta

Pochodzê ze Stuchowa. Moja nauka gry na akordeonie trwa ju¿ szósty
rok. W zespole gram od pocz¹tku powstania kwintetu. Lubiê akordeon za
barwê dwiêków, jakie z niego mo¿na
wydobyæ. To dziêki mojej babci
zwróci³am uwagê na ten instrument.
Tremy przed koncertem nie mam, bo
wiem, ¿e jeli potrafiê dobrze zagraæ
utwór, to tremy byæ nie mo¿e.

Marta Drelich
Mieszkanka Gryfic. Szósty rok
nauki w klasie akordeonu, instrument
wybra³am sama. Lubiê muzykê rozrywkow¹. Przysz³oæ? Szko³a rednia muzyczna w Koszalinie, a póniej
mo¿e studia.

cjach. Druga czêæ, to akordeonowe
opracowania muzyki: klasycznej
(m.in. J.S. Bacha, W.A. Mozarta), filmowej (m.in. melodie z filmu Micha³
Strogow- kurier carski), melodii ludowych oraz muzyki wspó³czesnej
(m.in. One moment in time z rep.
Whitnej Houston). W cudowny nastrój wprowadza³a publicznoæ mgr
Ma³gorzata Drelich, która w ciekawy,
a czasem humorystyczny sposób
opowiada³a historie i anegdoty zwi¹zane z utworami granymi przez kwintet. Koncert prowadzi³a Sylwia So³owij, która przedstawi³a osi¹gniêcia i

krótk¹, ale ciekaw¹ historie zespo³u.
Kwintet akordeonowy powsta³
we wrzeniu 2005 roku i pracuje pod
kierunkiem mgr Ma³gorzaty Drelich.
Mimo tak krótkiej dzia³alnoci zespó³ du¿o koncertuje i bierze udzia³
w presti¿owych konkursach i festiwalach muzyki akordeonowej. M³odzi kameralici wyst¹pili m.in. w w
pa³acu w Rybokartach, w kociele w
Stuchowie, na otwarciu siedziby
CDiDN w Gryficach, na koncercie
galowym jubileuszu 15-lecia PSM I
st. w Gryficach, na uroczystoci 60lecia chóru imieniem w. Cecylii w

Gryficach, na prezentacji akordeonów w³oskiej firmy Fantinii w Koszalinie. Jednak, jak sami mówi¹,
najwiêkszym ich sukcesem by³
udzia³ w VI Miêdzynarodowym
Festiwalu Zespo³owej Muzyki
Akordeonowej w Koszalinie.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.
(peggy)

Marcin Hawryluk
Szeæ lat nauki w klasie fortepianu. Lubiê ró¿n¹ muzykê, zale¿nie od
nastroju. Obecnie uczê siê w trzeciej
klasie Technikum Ekonomicznego.

Sebastian So³owij
Mieszkaniec Trzebiatowa. Gry
uczy siê od 5-ciu lat. - Zainteresowanie instrumentem wynios³em z domu,
poniewa¿ mój dziadek sam piêknie gra
na akordeonie i mylê, ¿e trochê w
genach mi przekaza³. Uwa¿am, ¿e
akordeon w chwili obecnej prze¿ywa
swój renesans, kojarzy siê z muzyk¹
ludow¹. Nauka gry na nim rozwija
mnie ogólnie, radzê sobie ze stresem,
nie mam lêku przed publicznoci¹.

Joanna Labuda
Jestem absolwentk¹ Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I st. w Gryficach
w klasie akordeonu. Do kwintetu nale¿ê od pocz¹tku. Lubiê muzykê rozrywkow¹. Jestem uczennic¹ Gimnazjum nr 2 w Gryficach. Przysz³oæ
jeszcze nie sprecyzowana.
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Regionalni Odkrywcy na starcie
Ferie zimowe to okres, kiedy
dzieci czêsto walcz¹ g³ównie
z nud¹. W tym roku szczególnie
doskwiera brak prawdziwej zimy,
przez co o prawdziwym wypadzie
w góry nale¿y zapomnieæ na
kolejne 12 miesiêcy. Szczególnie
w ma³ych miasteczkach jedyn¹
atrakcja dla uczniów staje siê
telewizor i komputer. Jednak
w P³otach dziêki zapa³owi kilku
osób uda³o siê zorganizowaæ
ciekaw¹ formê wypoczynku
dla dzieci.
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi P³otowskiej wraz ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 w P³otach przygotowa³y dla dzieci w wieku 11-13 lat
warsztaty z edukacji regionalnej
pn. Ferie Regionalnego Odkrywcy. Przez dwa tygodnie dzieci,
które zg³osi³y swój akces do programu, bêd¹ poszerza³y swoj¹
wiedzê na temat Pomorza Zachodniego. Projekt zosta³ równie¿ pozytywnie rozpatrzony przez Fundacjê Wspomagania Wsi, organizatora konkursu grantowego Po¿yteczne Ferie 2007. W ramach
tego konkursu projekt zosta³ sfinansowany.
W ostatni poniedzia³ek 29
stycznia nast¹pi³o oficjalne otwarcie dwutygodniowych warsztatów. Oprócz uczestników zajêæ do
Szko³y Podstawowej nr 2 w P³otachlicznie przybyli zaproszeni gocie. Oprócz przedstawicieli Zarz¹du Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi P³otowskiej, swoj¹ obecnoci¹
m³odzie¿ zaszczyci³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w P³otach pan
Piotr Jasina, który wraz z pani¹
dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
P³otach dokona³ oficjalnego

otwarcia, wrêczaj¹c ka¿demu z
uczestników pami¹tkow¹ koszulkê, ufundowan¹ przez burmistrza
Gminy i Miasta P³oty pana Mariana Maliñskiego. Po tej krótkiej ale
mi³ej uroczystoci m³odzi odkrywcy zabrali siê do ciê¿kiej pracy.
Ju¿ pierwsze zajêcia bardzo zainteresowa³y uczestników warsztatów. Pierwszego dnia bowiem m³odzie¿ poznawa³a najwiêksze skarby
zachodniopomorskiej przyrody.
Temat jak i forma zajêæ niew¹tpliwie
przypad³a uczniom do gustu, o
czym wiadczy szczególna aktywnoæ podczas pracy w grupach.
Przez kolejne dni Regionalni
Odkrywcy bêd¹ w równie aktywny sposób spêdzali wolny czas.
Podczas zajêæ terenowych poznaj¹

REKLAMA

najwa¿niejsze zabytki ziemi p³otowskiej. Kulminacyjnym punktem
bêdzie jednak dla wszystkich wyjazd do Szczecina. W programie
wycieczki zajêcia w Muzeum Narodowym, zwiedzanie schronów z
czasów drugiej wojny wiatowej,
wizyta w Galerii na Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich oraz w katedrze. Po
tych wszystkich atrakcjach obowi¹zkowy seans w kinie.
Realizacja projektu nie by³a by
jednak mo¿liwa, gdyby nie pomoc
sponsorów. Regionalnych Odkrywców wspar³y nastêpuj¹ce instytucje
i osoby:
· Burmistrz Gminy i Miasta P³oty
Marian Maliñski
· Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w P³otach Piotr Jasina

· Pan Grzegorz Wasilewski Punkt
Banku BPH w P³otach
· Pan S³awomir Szajnowski Miêdzynarodowe Us³ugi Transportowe
· Parafialny Zespó³ Caritas przy
parafii pw. Przemienienia Pañskiego
w P³otach.
Zajêcia z m³odzie¿¹ prowadz¹
nieodp³atnie nauczyciele ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w P³otach.
Wszystkim, którzy wspieraj¹
projekt, nale¿¹ siê s³owa uznania
i podziêkowania za pomoc w organizacji tego wspania³ego
przedsiêwziêcia.
TheFrog
Projekt finansowany ze rodków
Fundacji Wspomagania Wsi.
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MIESZKANIA

n Pilnie potrzebne mieszkanie w
£obzie 1 lub 2 pokojowe, parter lub
1 piêtro, tel. 600 265 547
n Sprzedam mieszkanie 75mkw 2
piêtro, w centrum £obza. Cena do
uzgodnienia Tel. 668 555 810, 091
397 52 48.
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

n Wynajmê mieszkanie 3 pokojowe przy ul. Akacjowej w Gryficach.
Tel 091 384 12 13

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

NIERUCHOMOCI

n Projekty budowlane, inwentaryzacje,kierowanie budowy, adaptacje,kosztorysy, prowadzenie formalnosci urzedowych. Tel. 888 412 931

n Kupiê dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹ od 700mkw do 1000mkw przy
ulicy Szymanowskiego. Tel. 668
555 810

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

n Wynajmê lokal u¿ytkowy w gryficach ul. D¹bskiego. Tel. 663 500
800.

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

INNE
n Sprzedam przyczepê gasstronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5 miesiêczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 z³.
Tel. 604 911 055, 696 593 304
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 Boksery - szczeniêta sprzedam.
Tel. 697 580 517
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

MOTORYZACJA
n Sprzedam Golf IV 1988/1999
dwie poduszki, wspomaganie,
centralny zamek, alarm, ABS. Tel.
504 531 068, 880 547 037.
n Sprzedam Bus Turbo diesel LT
28, rocznik 1994, Opel Kadet Clasic
1.6 benzyna. Cena do uzgodnienia.
Tel. 091 397 31 16.

Zareklamuj
siê w
Gazecie
Gryfickiej

tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl
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Dzikie dru¿yny graj¹

W szkole podstawowej nr 3 codziennie
rozgrywany jest turniej Dzikich dru¿yn. Do
rywalizacji przyst¹pi³y a¿ 33 dru¿yny, które
maj¹ od piêciu do omiu zawodników w
swoich sk³adach. Turniej podzielony zosta³
na trzy dzia³y wiekowe: roczniki 91/93, 94/95
i 95 i m³odsi.
Pierwsze dwa dzia³y rocznikowe maj¹
po dwie grupy dru¿yn, a ostatni tylko jedn¹,
które rozgrywaj¹ mecze miêdzy sob¹. Awans
z grupy bêd¹ mia³y cztery najsilniejsze
zespo³y. Poni¿ej przedstawiamy nazwy
wszystkich teamów:
Rozmawialimy z prowadz¹cym turniej Dzikich
dru¿yn £ukaszem Zakrzewskim:
- Ile jest dru¿yn.
- Do turnieju zapisa³y siê 33
dru¿yny.
- Jak widzia³em dzisiaj sala
nie jest wype³niona po brzegi, czy turniej cieszy siê zainteresowaniem kibiców?
- Mylê, ¿e w poniedzia³ek
by³o w sumie najwiêcej, bo
oko³o 400 osób razem z graj¹cymi. A tak codziennie £ukasz Zakrzewski
przewija siê oko³o 250 osób.
- Bêd¹ jakie zmiany czy jest ju¿ plan na ca³e dwa tygodnie?
- W poniedzia³ek ma siê co zmieniæ, bo w ka¿dej grupie jest po
6 dru¿yn, a awansuj¹ tylko 4, wiêc od poniedzia³ku trochê ju¿
odpadnie.
- Jak s¹dzisz, czemu jest tak wiele dru¿yn?
- M³odzie¿ przychodzi, zamiast jechaæ na ferie wol¹ graæ w
pi³kê. W sumie du¿o osób gra w dzikiej lidze z zespo³ów np.
ze Sparty czy z Or³a Prusinowa, trenuj¹, graj¹. W jednej z kategorii np. zespó³ Prusinowo, graj¹ juniorzy. Z Prusinowa
s¹ chyba w piêciu zespo³ach.
- Dziêkujê za rozmowê.

Rocznik 91/93
Grupa I: FC Patupaje, Prusinowo, Betonowi Wêdkarze,
Cwaniaki za dyche, Marcepany, Elo, The Fanatic, Konserwatorzy Powieszchni.
Grupa II: Gryf, Zielone Diab³y,

Zygl¹g, Tyc-Tyc, Ekipa z niebieskiego Jeppa, Osiedle, ZSRR
Rocznik 94/95
Grupa I: Las Galaktikos,
Gryf, Wersusy, Kapela wujka
Stacha, Synowie Saperów, Tiger

Grupa II: Kociaki, Sêmpiki,
Bronx, Dzika Pi¹tka, FC Szado³, Manchester Gryfice.
Rocznik 95 i m³odsi:
Grupa I: Diab³y, Brico, Kanonierzy, Asy z czwartej klasy
Kociaki  94/95
Kaszyszyn
Natalia, ¯ó³tek
Patrycja, Gierszewska Karolina, Wo³oszczyk
Agata, Bobrowska Justyna, Rajnerowicz Paulina.

Zielone Diab³y  91/93
Joanna Gawin, Joanna
Dobosz, Joanna Janas, Joanna Zieliñska, Daria
Krawczyk, Ewa Hud, Kamila Kordowicz.

Osiedle  91/93
Koz³owski Sebastian, Pietrzak Marcin, Laskowski Poulo,
D¹gielski
Krzysztof, Szczotkowski
Mateusz,
Targosz Dawid.

Patrycja i Natalia
Po jednym z meczów zapytalimy czêæ zespo³u Kociaki Patrycjê i Natalê o wra¿enia z turnieju:
- Z jakiego rocznika jestecie?
- Z rocznika 94/95, gramy razem w dru¿ynie Kociaki.
- Jak oceniacie turniej?
- Gramy w tym turnieju po raz pierwszy, jest bardzo fajnie. W ca³ym turnieju s¹ tylko dwie dru¿yny dziewczyn; my gramy w redniej, a dziewczyny z drugiej dru¿yny graj¹ w starszej kategorii.
- Co wam siê podoba w takim turnieju? Nie wyje¿d¿acie na ferie?
- Lubimy graæ w pi³kê, poza tym nasza pani od wf-u zachêci³a
nas, ¿ebymy gra³y. Zreszt¹ my chcia³ymy, zrobi³ymy dru¿ynê, koszulki po¿yczy³ymy i gramy.
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Halowe Mistrzostwa
Polski Juniorów
w Lekkoatletyce

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 11 stycznia 2007 r. Sygn. akt
VIK 862/06 skaza³

Artura Pagasa

ur. 24.03.1979 r. w P³otach na karê 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoci, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w
ruchu l¹dowym na okres 6 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej
wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art.
178a§ 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 §2 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu
8 wrzenia 2006r. ok. godz. 14.40 na drodze krajowej nr 6 w rejonie miejscowoci
S³udwia gm. P³oty, kierowa³ samochodem osobowym m-ki Polonez o nr rej. ZGY
65AL znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 1.43 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przez co nie stosowa³ siê do orzeczonego prawomocnym
wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach VI Wydzia³ Grodzki z dnia 16 marca
2006r. sygn. akt. VI K 33/06 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres jednego roku tj. do dnia 1.02.2006r. oraz prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach VI Wydzia³ grodzki z dnia
22.08.2006r. sygn. akt. VI K 375/06 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat do dnia 29.08.2009r.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 16 stycznia 2007r. Sygn. akt
VI K 728/06 skaza³

Adriana Warcholaka

ur. 22.01.1985r. w Nowogardzie na karê grzywny w wysokoci 120 stawek
dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 30 z³otych, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku, na poczet zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowy zaliczono okres zatrzymania prawa jazdy od dnia
27.10.2006r. a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci
przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178a§lkk,
polegaj¹ce na tym, ze w nocy 26 sierpnia 2006r. na ul. Trzebiatowskiej w
Mrze¿ynie, powiatu gryfickiego kierowa³ samochodem osobowym m-ki Volkswagen Golf, nr rej. ZGL 95XA, jad¹c nim po drodze publicznej i bêd¹c w stanie
nietrzewoci tj. 0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniach 26-28 stycznia najlepsi
polscy lekkoatleci w kategorii juniorów spotkali siê w Orodku Przygotowañ Olimpijskich w Spale, aby rywalizowaæ o medale Halowych
Mistrzostw Polski.
Województwo zachodniopomorskie w
konkurencji
800 m reprezentowa³
£ukasz Przybysz (na zdjêciu)
uczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Gryficach. Poniewa¿ konkurencja
rozgrywana by³a w seriach i do fina³u awansowali zwyciêzcy poszczególnych biegów, niefortunnym dla
£ukasza by³o wylosowanie pierwszej serii, gdy¿ rywale w nastêpnych
biegach znaj¹c wczeniejsze wyniki,
dostosowywali taktykê biegów do
aktualnej sytuacji. Ostatecznie
£ukasz zaj¹³ V miejsce w swoim biegu a w klasyfikacji koñcowej uplasowa³ siê na XX miejscu, co na ten

okres przygotowañ do sezonu, jeszcze przed zimowym obozem w górach nale¿y uznaæ za sukces.
O wysokim poziomie zawodów
mo¿e wiadczyæ fakt ustanowienia 6
rekordów Polski podczas tych mistrzostw oraz zdobycia przez lekkoatletów województwa zachodniopomorskiego tylko jednego srebrnego medalu w biegu na 3000 m przez
Krystiana Zalewskiego z Barnima
Goleniów, cz³onka kary narodowej.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 15.01.2007r. sprawy
sygn.akt VIK 823/05

Sylwestra Mielczarka

s. Jerzego i Heleny, ur. 16.09.1970r. oskar¿onego o to,¿e w dniu 25.08.2006r.
o godz.18,30 w rejonie skrzy¿owania dróg P³oty-Mechowo i Sowno-Krê¿el gm.
P³oty na drodze publicznej kierowa³ samochodem marki Volkswagen Derby nr rej.
ZGY V 970 bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c w wydychanym powietrzu
alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 2,88 promila tj. o czyn z art.
178a§1kk uzna³ Sylwestra Mielczarka winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê grzywny w wys.100 stawek dziennych przyjmuj¹c, ¿e
jedna stawka dzienna wynosi 20,-z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat; zas¹dzi³ na rzecz Fundacji
Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Kielno-Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 300,-z³; na poczet orzeczonego rodka karnego zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym zaliczy³ okres zatrzymania prawa jazdy od 22.09.2006r.; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci w prasie lokalnej.
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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 05

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!

Str. 15

STRA¯ - POLICJA
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Nieostro¿ni piesi

(GRYFICE) 23 stycznia w Gryficach na ul. Kociuszki Józef H., lat 58,
mieszkaniec Gryfic kieruj¹c samochodem osobowym marki Skoda potr¹ci³
Ewê N., lat 44 i Jacka K., lat 41, którzy
w miejscu niedozwolonym wtargnêli na
jezdniê wprost pod nadje¿d¿aj¹cy samochód. W wyniku potr¹cenia kobieta
dozna³a z³amania prawego barku, natomiast mê¿czyzna ogólnych pot³uczeñ i
wstrz¹nienia mózgu.

Kierowa³ z zakazem

(GRYFICE) 24 stycznia w Gryfi-

23.01.2007 r.
Godz. 12:43 trasa P³oty  Lisowo;
wypadek samochodowy. W zdarzeniu
udzia³ bra³y trzy samochody osobowe,
z których jeden wpad³ do rowu. Dzia³ania stra¿y polega³y na od³¹czeniu akumulatorów. Osób poszkodowanych nie
by³o. W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp
OSP P³oty.
Godz. 21:45 Trzebiatów, ul. Nowotki - do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wp³ynê³a informacja o zas³abniêciu kobiety z podejrzeniem
podtrucia, która zas³ab³a w ³azience.
Dzia³anie SP polega³o na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przewietrzeniu
pomieszczenia ³azienki. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
OSP Trzebiatów.
25.01.2007r.
Godz. 10:06 Gryfice, ul. Kociuszki  zwisaj¹ca antena nad chodnikiem. Dzia³ania Stra¿y polega³y na
usuniêciu anteny, która zwisa³a nad
chodnikiem. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp JRG PSP Gryfice.
Godz. 19:08 W³odarka  po¿ar sadzy w kominie. Dzia³ania SP polega³y
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
wygaszeniu w piecu oraz zakazano
protokolarnie u¿ytkowania pieca do

cach zatrzymano Waldemara G., lat 48,
mieszkañca Gryfic, który kierowa³ rowerem pomimo zakazu S¹du.
(STRZYKOCIN) 25 stycznia w
Strzykocinie zatrzymano Edwarda J.,
lat 59, mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ samochodem osobowym
pomimo zakazu S¹du.
(KO£OM¥Æ) 26 stycznia w Ko³om¹ciu zatrzymano Andrzeja ¯., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem pomimo zakazu S¹du.

Mechanicy

(GOCIEJEWO) 24 stycznia w
Gociejewie zatrzymano El¿bietê B., lat

czasu uzyskania pozytywnej opinii
przez uprawnionego kominiarza. W
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp OSP
Trzebiatów.
26.01.2007 r.
Godz. 13:52 K³odkowo, gm. Trzebiatów  wypadek samochodowy. W
skutek bardzo trudnych warunków pogodowych spowodowanych zawiej¹
nie¿n¹ kierowca sam. Ford Transit
straci³ panowanie nad pojazdem, w
wyniku czego dachowa³ w przydro¿nym rowie. Dzia³ania stra¿y polega³y
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
od³¹czeniu akumulatora oraz kierowaniu ruchem do czasu przybycia policji.
W wypadku bra³y udzia³ dwie osoby, u
których nie stwierdzono ¿adnych obra¿eñ. W zdarzeniu bra³y udzia³ dwa zastêpy z PSP Gryfice.
Godz. 21:49 P³oty, ul.Piaskowa 
po¿ar kominka w mieszkaniu. Dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, podaniu pr¹du wody
na pal¹c¹ siê podsufitkê, zerwaniu czêci sufitu, usuniêciu ocieplenia w stropie
miêdzy sufitem a pod³og¹ oraz zerwaniu
czêci pod³ogi na piêtrze. Mieszkanie
przewietrzono i przekazano protokolarnie w³acicielowi budynku. W dzia³aniach bra³y dzia³a zastêp z JRG PSP
Gryfice oraz zastêp OSP P³oty.

Wyrok

52 i Piotra G., lat 52, mieszkañców powiatu gryfickiego, którzy dokonali kradzie¿y butli gazowej, lewara samochodowego, dwóch kompletów kluczy nasadowych, rub metalowych. Straty w
kwocie oko³o 4200 z³ poniós³ Jacek F.

Zniewa¿enie

(GRYFICE) 26 stycznia w Gryficach zatrzymano Ryszarda R., lat 54,
mieszkañca Gryfic, który podczas interwencji zniewa¿y³ s³owami obel¿ywymi interweniuj¹cych policjantów.

Cyklista

(POBIEROWO) 28 stycznia w Pobierowie zatrzymano Emila T., lat 18,
mieszkañca powiatu kamieñskiego, który dokona³ kradzie¿y roweru górskiego.
Straty 500 z³ poniós³ Krzysztof K.

Godz. 09:35 Janowo ¿wirownia 
po¿ar samochodu ciê¿arowego VOLVO. Dzia³anie SP polega³o na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu
pr¹du wody na pal¹cy siê samochód.
Bardzo trudny dojazd do miejsca zdarzenia ze wzglêdu na grz¹ski oraz podmok³y teren oraz zanie¿on¹ drogê dojazdow¹ do ¿wirowni. Spaleniu uleg³a
kabina oraz silnik. W prowadzonych
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp OSP
Karnice oraz Pobierowo.
27.01.2007 r.
Godz. 20:14 Trzebiatów, ul. Dworcowa  zas³abniêcie w czasie k¹pieli.
Przed przybyciem stra¿y na miejsce
zdarzenia karetka pogotowia zabra³a
dziecko z podejrzeniem podtrucia, które
zas³ab³o w trakcie k¹pieli. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, przewietrzeniu pomieszczenia. Przy u¿yciu miernika gazów stwierdzono du¿e stê¿enie CO w pomieszczeniu. Na miejsce zdarzenia wezwano pracownika gazowni, który po skontrolowaniu instalacji oraz dokonaniu pomiarów zakaza³ u¿ytkowania pieca gazowego w pomieszczeniu ³azienki do czasu
wykonania ekspertyzy kominiarskiej.
W zdarzeniu bra³ udzia³ zastêp OSP
Trzebiatów i PSP Gryfice.
28.01.2007 r.
Godz. 01:24 Bieczyno, gm. Trzebiatów  zadymienie w budynku wolnostoj¹cym. Podczas zabawy wiejskiej w

NAPROMILOWANI
(BROJCE) 22 stycznia w Brojcach zatrzymano Marcina ., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,82.
(BROJCE) 22 stycznia w Brojcach zatrzymano S³awomira S.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,76.
(BROJCE) 24 stycznia w Brojcach zatrzymano Zbigniewa £.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,20.
(KARNICE  MOJSZEWO) 26
stycznia na trasie Karnice  Mojszewo zatrzymano Waldemara J., mieszkañca Radomia, który kierowa³ samochodem osobowym marki Honda, bêd¹c pod wp³ywem alkoholu  2,10.
wietlicy rozpalono ogieñ w starym prowizorycznym kominku. Przez popêkany przewód kominowy ogieñ przedosta³ siê na sufit wykonany z desek oraz
p³yt pilniowych, a nastêpnie rozprzestrzeni³ siê na dach pokryty deskami
oraz pap¹. Dziêki szybkiemu zauwa¿eniu ognia przez osoby tam przebywaj¹ce po¿ar uda³o siê opanowaæ bez wiêkszych strat. Dzia³ania stra¿y polega³y na
podaniu jednego pr¹du wody w natarciu,
wyciêciu przy u¿yciu pi³ spalinowych
kawa³ka dachu oraz podsufitki, przewietrzeniu oraz oddymieniu pomieszczeñ.
Budynek jest nie zamieszka³y, znajduje
siê w nim sklep spo¿ywczy. Zmagazynowany towar nie zosta³ naruszony.
Miejsce zdarzenia przekazano so³tysowi pani Ewie Kapo³ko. Na miejsce zdarzenia przyby³a policja oraz oficer dyspozycyjny z KPPSP Gryfice. W dzia³aniach bra³y udzia³ dwa zastêpy z OSP
Trzebiatów.
Godz. 02:01 Pustkowo, gm. Rewal
 zadymienie w mieszkaniu. Podczas
dogrzewania pomieszczenia grzejnikiem elektrycznym powsta³ po¿ar w
jednym z pomieszczeñ budynku mieszkalnego, który w porê zosta³ ugaszony
przez jednego z mieszkañców. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, przewietrzeniu i
sprawdzeniu pomieszczeñ. Spaleniu
uleg³a lodówka oraz czêæ boazerii.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 27 grudnia 2006r. Sygn.
akt II K 3 14/06 skaza³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 23 padziernika 2006 r.
Sygn. akt VI K 571/06 skaza³

ur. 07.07.1970r. w Trzebiatowie na karê grzywny w wysokoci 50 stawek dziennych, przyjmuj¹c, ¿e wysokoæ jednej stawki dziennej wynosi 20,00 z³otych, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej
wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art.
178a§ 1 kk w zw. z art. 3 1 §2kk, polegaj¹ce na tym, ze w dniu 23 lipca 2006r. o godz.
17:40 w Gryficach na ul. Pi³sudskiego maj¹c w znacznym stopniu ograniczona
zdolnoæ rozumienia znacznie czynu i pokierowania swoim postêpowaniem kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu
alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 0,39 mg/l.

ur. 12.06.1986 r. w Bêdzinie na karê 1 (jednego) roku pozbawienia wolnoci,
orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci
przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178a§ 1 kk w
zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 §2 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 24 czerwca 2006
r. w Mrze¿ynie na ulicy 1000 - Lecia na drodze publicznej kierowa³ samochodem
osobowym marki Ford Eskort nr rej. ZKL J922 nie stosuj¹c siê do orzeczonego
wyrokiem sygn. akt. VI K 446/04 przez S¹d Rejonowy Wydzia³ Grodzki w Gryficach zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym, jednoczenie bêd¹c w stanie nietrzewoci tj. 0.38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Artura W¹sa

Rafa³a Sowê
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14 lutego  w. Walentego. Z³ó¿ ¿yczenia ukochanej osobie
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Walentynek tak jak to
siê odbywa³o w zesz³ym roku redakcja Gazety Gryfickiej zaprasza wszystkich Czytelników do bezp³atnego umieszczania ¿yczeñ na ³amach tygodnika.
Wszyscy zakochani sk³adajcie ¿yczenia, aby pokazaæ, ¿e mimo mrozu Wasze uczucie jest gor¹ce.

cmyk

¯yczenia prosimy przesy³aæ na adres redakcji
listownie: ul. Wa³owa 8/7, 72  300 Gryfice
e-mailem: gazetagryficka@wp.pl
lub telefoniczne: (091) 384 71 53
Na ¿yczenia czekamy do 14 lutego br. do godz. 12.00

Nades³ane ¿yczenia opublikujemy 15 lutego br.
Serdecznie zapraszamy
Redakcja Gazety Gryfickiej
Z poród wszystkich osób, którzy ju¿ nades³ali i nadel¹ ¿yczenia walentynkowe rozlosujemy nagrodê niespodziankê.

cmyk

