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Komu robi¹ elewacjê,
jak dach cieknie
(GRYFICE) Pytamy Zarz¹dcê
posesji przy ul. Wojska Polskiego
107, to jest Gryficki TBS spó³ka
z.o.o., jakie to ekspresowe plany
zmuszaj¹ Was do remontu
elewacji tego budynku? Czy
prawd¹ jest, ¿e nowym najemc¹
(byæ mo¿e w³acicielem) sklepu
na parterze tej posesji jest
Znajomy znajomego i w imiê tej
znajomoci w rodku zimy
chcecie remontowaæ elewacjê
budynku? Pytanie retoryczne bo
jaka jest prawda, to czas poka¿e.

GRYFICKI
UK£AD PÊKA
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Z drugiej strony

Fikcyjne etaty w samorz¹dowej spó³ce

Kazimierz Rynkiewicz

GRYFICKI
UK£AD PÊKA

To, o czym napisa³a Panorama
Gryficka w najnowszym wydaniu to
kolejny skandal w otoczeniu burmistrza Andrzeja Szczyg³a, któremu
podlega Zak³ad Gospodarki Komunalnej. Panorama napisa³a, ¿e
dwóch gryfickich dziennikarzy w
ubieg³ym roku, przed wyborami, zosta³o zatrudnionych na fikcyjnych
etatach w ZGK. Mieli zostaæ zatrudnieni w ramach robót publicznych
jako robotnicy gospodarczy. Jak
wynika z tekstu, nie zajmowali siê
jednak robotami publicznymi, lecz
dziennikarstwem. Redaktor naczelny Gryfickich Ech Krzysztof W. (pos³u¿ê siê skrótem, jakiego u¿ywa
Panorama, chocia¿ wiadomo o kogo

chodzi) mia³ byæ zatrudniony od 17
padziernika do 15 grudnia 2006 r. w
ZGK w ramach robót publicznych, a
po tym okresie, 20 grudnia, mia³ zarejestrowaæ siê w urzêdzie pracy jako
bezrobotny. Oszustwo mia³oby polegaæ na tym, ¿e Krzysztof W. w tym
samym czasie by³ redaktorem naczelnym, bêd¹c udzia³owcem spó³ki
wydaj¹cej gazetê.
Panorama poda³a, ¿e drugi dziennikarz, Grzegorz G. pracowa³ na fikcyjnym etacie w ZGK jeszcze d³u¿ej.
Panorama tak pisze o nim: Desant z
Kulis Trzebiatowskich. Zatrudnienie, Grzegorza G. nast¹pi³o w Dzieñ
Dziecka i trwa³o a¿ do 21 listopada
2006, rzecz jasna w ramach robót

publicznych i na etacie robotnika
gospodarczego. Jak ju¿ pamiêtamy,
obowi¹zkiem robotnika gospodarczego ZGK jest pisaæ. Pisa³ wiêc na
³amach Gryfickich Ech. Przy okazji, w
stroju ozdobionym winiet¹ tygodnika, z gustown¹ czapeczk¹ na czubku
redaktorskiej g³owy wykonywa³
inne dziennikarskie prace na rzecz
jedynego prywatnego tygodnika
drukowanego w Gryficach. Egzekwuj¹c op³acone przecie¿ us³ugi,
zabiera³ burmistrz swym s³u¿bowym
samochodem, niebrzydkim fordem
mondeo, redaktora G. w podró¿e i
rozjazdy, na imprezy, które redaktor
relacjonowa³, bynajmniej nie krytycznie. I tak wspó³praca kwit³a ku
obustronnym po¿ytkom.
Je¿eli to, co napisa³a Panorama
jest prawd¹, a zak³adam ¿e jest, to
powinien to byæ koniec dziennikarskiej misji obu panów, których
zreszt¹ znam przecie¿ osobicie. Od
dawna uwa¿am, ¿e Gryfickie Echa
wydawane s¹ ju¿ tylko zarobkowo,
bo ¿adnej misji i powinnoci dziennikarskiej nie realizuj¹. Utrzymywa³y
siê dziêki pieni¹dzom, które dawa³
burmistrz pod przykrywk¹ alkoholówki. Teraz okazuje siê, ¿e zarobkowanie posz³o jeszcze dalej. Ale w
takim razie po co wydawaæ gazetê.
Przecie¿ wygodniej i uczciwiej jest
zatrudniæ siê w ZGK lub gdziekolwiek i zarabiaæ pieni¹dze nie oszukuj¹c czytelników, ¿e robi siê gazetê.
Szkoda, ¿e Krzysztof sam nie doszed³ do takiego wniosku i nie za-

14 lutego  w. Walentego

Z³ó¿ darmowe ¿yczenia ukochanej osobie
i wygraj tort walentynkowy

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 gazety. Wszyscy zakochani sk³adajcie ¿yczenia, aby pokazaæ, ¿e mimo mrozu Wasze uczucie jest gor¹ce.
¯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.

¯yczenia s¹ darmowe, a ponadto z poród wszystkich osób, które ju¿ nades³ali i
nadel¹ ¿yczenia walentynkowe, rozlosujemy nagrodê niespodziankê, ufundowan¹
przez INTERMARCHE oraz ufundowany przez Gminn¹ Spó³dzielniê w Gryficach  tort
walentynkowy w kszta³cie serca.
Serdecznie zapraszamy Redakcja Gazety Gryfickiej

koñczy³ honorowo swojej przygody
z dziennikarstwem.
Jakie bêd¹ reperkusje tego skandalu? Burmistrz Andrzej Szczygie³
kompromituje siê coraz bardziej i ile
jeszcze trzeba takich skandali, by
zrezygnowa³ z rz¹dzenia Gryficami.
To samo powinien uczyniæ pan Peru¿yñski, który musia³ o tym wszystkim wiedzieæ i akceptowaæ.
Mam przeczucie, ¿e rz¹dy gryfickich wata¿ków dobiegaj¹ swojego
kresu, tak jak dobiegaj¹ one w ca³ym
kraju. Uk³ady pêkaj¹ z wielkim hukiem. Coraz wiêkszymi krokami nadchodzi czas ABW, CB, ministra
Ziobry i prokuratora Kaczmarka. Nie
ma ¿adnej przyczyny, by ominê³y
Gryfice. Prêdzej czy póniej zapuka
do bram i tego miasta. Gryfice przecie¿ nie znajduj¹ siê na ksiê¿ycu. S¹
czêci¹ ojczyzny, któr¹ wielu chce
naprawiæ i wielu czeka na tê naprawê, by móc w niej normalnie ¿yæ.
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do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
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Dro¿ej¹ bilety
komunikacji miejskiej

Nik³e zainteresowanie
rolników wyborami
(POWIAT) W niedzielê 4 lutego odby³y siê
wybory do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
W powiecie gryfickim zainteresowanie wyborami
by³o nik³e. We wszystkich
lokalach
wyborczych
(poza Rewalem gdzie by³ 1
mandat) wybierano dwóch
kandydatów. W pi¹tek w
Szczecinie odbêdzie siê
oficjalne zatwierdzenie
wyników, wiêc podajemy
nieoficjalne wyniki.

Gmina Gryfice (2 mandaty): uprawnionych 1070, g³osowa³o 100 osób.
Byczkiewicz Wac³aw - 65
Radziun W³adys³aw - 55
(GRYFICE) 23 stycznia br. rada
miejska w Gryficach ustali³a uchwa³¹
nowe op³aty za przewozy rodkami
lokalnego transportu zbiorowego
na terenie gminy. Oznacza to, ¿e
zdro¿ej¹ bilety komunikacji miejskiej. Bilet jednorazowy normalny,

który obecnie kosztuje z³otówkê,
bêdzie kosztowa³ 1,20 z³. Cena biletu
jednorazowego ulgowego oraz
op³ata za przewóz jednej sztuki baga¿u bêdzie wynosiæ 0,60 z³ (by³o 50
groszy). Nowe op³aty bêd¹ obowi¹zywaæ od 1 marca br.
(r)

Burmistrz buduje
tor rowerowy
(GRYFICE) Burmistrz og³osi³
przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej dla zadania inwestycyjnego Projekt
budowy toru rowerowego FOUR
CROSS (4x) wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ na dzia³kach nr ewidencyjny 585 i 586 o pow. 2,9 ha

przy ul. Nowy wiat w Gryficach.
Wykonawca jest zobowi¹zany do
wniesienia wadium w wysokoci
1.000 z³ najpóniej do dnia 23.02.
2007 r. do godz. 10.00. Oferty bêd¹
oceniane na podstawie ceny oferty
 100 % znaczenie. Oferty nale¿y
sk³adaæ w urzêdzie miejskim do dnia
23.02.2007r. do godz. 10.00. (r)

Dni otwarte
w Prokuraturze

(POWIAT) W dniach od 22 do 23.02 br. i od 26.02 do 1.03.2007r.
w Prokuraturze Rejonowej w Gryficach wyznaczeni prokuratorzy bêd¹
przyjmowaæ w godzinach 15:30 - 17:00 osoby pokrzywdzone przestêpstwami, w celu udzielania tym osobom informacji o przys³uguj¹cych
im uprawnieniach. Informacje takie bêdzie tak¿e mo¿na uzyskaæ w
zwyk³ych godzinach urzêdowania prokuratury (7:30 - 15:00).
Jednoczenie pragnê zwróciæ uwagê, i¿ celem prowadzonej akcji
nie jest udzielanie bezp³atnych porad prawnych wszystkim osobom
zainteresowanym, lecz jedynie udzielenie informacji ofiarom przestêpstw, informacji dot. konkretnych przestêpstw godz¹cych w dobro pokrzywdzonych, sposobu cigania, zapobiegania i usuwania
skutków takich przestêpstw jak równie¿ dochodzenia naprawiania
szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem.

Gmina Brojce (2 mandaty): uprawnionych 1704, g³osowa³o 39 osób.
Lucjan £ukomski
Jary Feliks
Gmina P³oty (2 mandaty): uprawnionych 582, g³osowa³o 122 osoby.
Bukowiec Czes³aw Piotr
Krzeniak Jaros³aw Adam
Gmina Karnice (2 mandaty): uprawnionych 534, g³osowa³o 64 osoby.
Szydlik Wies³aw - 57
Kokoszka Wies³aw  25
Gmina Trzebiatów (2 mandaty): uprawnionych 1170, g³osowa³o 112 osób.
Szafrañski Bogdan  68
Libera Zenon  54
Gmina Rewal (1 mandat): uprawnionych 216, g³osowa³o 26 osób.
Antoni Cichorek
REKLAMA

Str. 4

GRYFICE
Nowy sk³ad Komisji Rewizyjnej
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Bêdzie kontrola czy fasada?

(GRYFICE) Na ostatniej sesji rada miejska powo³a³a jedn¹ z wa¿niejszych komisji  rewizyjn¹. Jak jest ona wa¿na mówi ju¿ pierwszy punkt
statutu Gminy, gdzie zapisano, ¿e zostaje ona powo³ana w celu kontrolowania dzia³alnoci Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i
jednostek pomocniczych oraz dokonuje kontroli z punktu widzenia
interesu gminy uwzglêdniaj¹c kryterium celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci oraz zgodnoci z przepisami prawa.
W minionej kadencji niewiele by³o
s³ychaæ o dzia³alnoci komisji rewizyjnej; jej istnienie, tak jak i poprzedniej
rady, by³o w³aciwie czyst¹ fasad¹ gryfickiej niby demokracji. Nie podjêto siê
rozliczenia jazd s³u¿bowych burmistrza, nie próbowano skontrolowaæ
ewidentnego nadu¿ywania w³adzy i
niegospodarnoci w zwi¹zku z zatrudnieniem Romana £obo¿ewicza na
dwóch stanowiskach w tych samych
godzinach urzêdowania.
Czy ta komisja bêdzie podejmowaæ dra¿liwe sprawy i w myl ustawy
bêdzie rzeczywicie kontrolowaæ burmistrza oraz dzia³alnoæ gminnych jednostek? Trudno w to uwierzyæ zwa¿ywszy, ¿e na jej czele stan¹³ radny
wybrany z komitetu wyborczego popieraj¹cego burmistrza, co nie jest
dobr¹ praktyk¹ samorz¹dow¹. Czy w
tym sk³adzie podejmie siê wyjaniæ
zaleg³e, ale do tej pory nie wyjanione
sprawy? Czy bêdzie reagowaæ na krytykê prasow¹, jak chocia¿by na najnowsze doniesienia Panoramy Gryfickiej w sprawie fikcyjnych etatów
dziennikarskich w ZGK? Mo¿e w³anie ZGK powinien staæ siê pierwszym obiektem jej zainteresowania.
Przypomnijmy wiêc tych rewizo-

rów; przewodnicz¹cym jest Wies³aw
Malaca, jego zastêpc¹ Kamil Malankiewicz, a cz³onkami Piotr Figura,
Edward G³os, Magdalena Kupczyk,
Wies³aw Pietrzak i Teresa Rêkas.
Przypomnijmy tak¿e kompetencje
Komisji Rewizyjnej, zapisane w statucie Gminy, a s¹ one spore.
§ 59. 1. Rada wybiera sporód radnych w g³osowaniu tajnym Komisjê
Rewizyjn¹ w liczbie 7 radnych, w celu
kontrolowania dzia³alnoci Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej
wchodz¹ radni - przedstawiciele klubów z wyj¹tkiem przewodnicz¹cego i
wiceprzewodnicz¹cego Rady.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje
wykonanie bud¿etu i wystêpuje z
wnioskiem do Rady w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w
sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹.
4. Komisja Rewizyjna poza zadaniami okrelonymi w ust. 3 wykonuje inne
zadania kontrolne zlecone przez Radê.
5. Jawnoæ b¹d tajnoæ postêpo-

wania okrela Rada w zleceniu.
§ 60. Komisja dokonuje kontroli
z punktu widzenia interesu gminy
uwzglêdniaj¹c kryterium celowoci,
gospodarnoci, rzetelnoci oraz
zgodnoci z przepisami prawa.
§ 61. Komisja rozpatruje skargi na
Burmistrza oraz inne organy gminy
i radnych. Komisja przygotowuje
opinie i wnioski w tych sprawach
przedstawiaj¹c je na sesji Rady.
§ 62. Pracami komisji kieruje jej
przewodnicz¹cy lub zastêpca przewodnicz¹cego.
§ 63. Komisja pracuje w zespo³ach
i na posiedzeniach plenarnych.
§ 64. Komisja mo¿e wnioskowaæ do
Rady o powo³anie bieg³ego do przeprowadzenia ekspertyzy konkretnego
przypadku (problemu).
§ 65. Komisji przys³uguje prawo
korzystania z dowodów, które uzna
za istotne w sprawie (dokumenty, zeznania wiadków, przedmioty itp.) i
w zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alnoci¹ kontroln¹ komisja ma prawo:
1/ wstêpu do pomieszczeñ i innych
obiektów kontrolowanej jednostki w
trakcie prowadzonej kontroli,
2/ wgl¹du do wszystkich dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w
trakcie przeprowadzania kontroli,
3/ sporz¹dzania odpisów i kopii dokumentów zwi¹zanych z przedmiotem
kontroli i ¿¹dania potwierdzenia ich
zgodnoci z orygina³em,
4/ wezwania do z³o¿enia wyjanieñ
w formie ustnej lub pisemnej przez kierownika jednostki kontrolowanej. (r)

Przeszkadza!
Wytrawny i stary kierowca
ma k³opot wje¿d¿aj¹c w ulicê
Parkow¹ np. do biura ENEA,
czy dalej do przedszkola. K³opot
maj¹ wszyscy, którzy musz¹
omijaæ star¹ spróchnia³¹ lipê stoj¹c¹ po rodku zjazdu z ulicy
Tenisowej w parku. Jest niebezpieczna o ka¿dej porze roku i
czas pomyleæ by j¹ usun¹æ. S¹dzimy, ¿e do naszego apelu o
usuniêcie starego drzewa przy³¹cz¹ siê tak¿e mi³onicy przyrody. Chroniæ musimy, ale nie za
cenê naszego zdrowia i ¿ycia. x

Burmistrz remontuje
wietlicê w Trzyg³owie

(GRYFICE) Burmistrz og³osi³
przetarg nieograniczony na adaptacjê
po³¹czon¹ z remontem pomieszczeñ w
budynku Nr 15 w Trzyg³owie z przeznaczeniem na wietlicê wiejsk¹ wraz
z jej wyposa¿eniem. Jedynym kryte-

rium oceny ofert jest cena brutto. Oferty mo¿na sk³adaæ w terminie do
22.02.2007 r. godz. 10.00. Informacji
na ten temat udziela w urzêdzie
Krzysztof Ka³êcki, tel. (091)
3843315, fax (091) 38-436-42.
(r)

Przetarg
dla banków

(GRYFICE) Burmistrz og³osi³ przetarg nieograniczony na bankow¹ obs³ugê
bud¿etu Gminy Gryfice. Oferty nale¿y
sk³adaæ w urzêdzie miejskim w Gryficach
do dnia 20 lutego br. do godz. 11:30.
(r)
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Komu robi¹ elewacjê,
jak dach cieknie

(GRYFICE) W nawi¹zaniu (skan
obok tekstu) skierowanego W.J.
Pytamy Zarz¹dcê posesji przy ul.
Wojska Polskiego 107, to jest Gryficki TBS spó³ka z.o.o., jakie to ekspresowe plany zmuszaj¹ Was do remontu elewacji tego budynku? Czy
prawd¹ jest, ¿e nowym najemc¹ (byæ
mo¿e w³acicielem) sklepu na parterze tej posesji jest Znajomy znajomego i w imiê tej znajomoci w rodku zimy chcecie remontowaæ elewacjê budynku? Pytanie retoryczne bo
jaka jest prawda, to czas poka¿e. Dzi
¿adne gadanie ani pisanie niczego
nie wyjani. Niemniej jednak zwracamy uwagê na niew¹tpliwy fakt, ¿e
chc¹c remontowaæ elewacjê, to w
pierwszej kolejnoci nale¿y wyremontowaæ dziurawy dach. Na strychu tej posesji, ubytki w dachówkach s¹ ³atane blachami przez mieszkañców. Tam, gdzie nie s¹ w stanie
za³ataæ dziur podstawiaj¹ miski,
garnki i pe³ne deszczówki zlewaj¹ do
wanienki i kocio³ka ustawionych na
strychu, by póniej znieæ wodê na

dó³. W jednym z pokoi usytuowanych nad komórk¹, deski stanowi¹ce w nim pod³ogê nie maj¹ ¿adnej
podsufitki ani innego zabezpieczenia. W pokoju s¹ pomalowane, ale w
komórce widoczna na nich bia³a
pleñ. Jak pan myli panie dyrektorze TBS - ile centymetrów gruboci
ma taka deska stanowi¹ca jednoczenie pod³ogê i sufit. Kto poniesie odpowiedzialnoæ, jeli którego dnia
kobieta z mieszkania wpadnie do
komórki, bo zwyczajnie dechy
spróchnia³y - Pan, panie dyrektorze,
czy kto inny? Dlaczego przystêpuj¹c do remontu elewacji nie prowadzicie rozbiórki oficyny przylegaj¹cej do tej posesji, wszak na niej przybilicie ostrzegawcz¹ tabliczkê z napisem budynek do rozbiórki. Z
dachu tej oficyny w czasie deszczu
woda leje siê przez okno do mieszkania cz³owieka, któremu w trybie natychmiastowym nakazujecie usun¹æ drewno opa³owe le¿¹ce przy
cianie. Wreszcie jak d³ugo piwnice
tej posesji i innych licz¹c od przylegaj¹cej do niej, ale bêd¹cej
ju¿ na ul. Niepodleg³oci
posesji numer 1, a¿ do numeru 10, bêd¹ zalane
wod¹? Jak d³ugo jeszcze
chodnikiem nale¿¹cym do
posesji przy ul. Wojska
Polskiego 107 i ul. Niepodleg³oci 1 nie bêdzie mo¿na przejæ. P³yty na chodniku s¹ lune, zapadaj¹
siê; czy czekacie, a¿ kto
z³amie nogê? Odpowiadacie za chodniki przy waszych posesjach, tak
samo, jak za podwórko na
terenie wymienionej ju¿
wielokrotnie posesji, a z
którego woda deszczowa

REKLAMA

sp³ywa potokiem na chodnik i ulicê.
Wygodnie, niczego udra¿niaæ nie
musicie. W trybie pilnym chcecie remontowaæ elewacjê, ale klatka schodowa w tym budynku by³a malowana w³asnorêcznie i za w³asne pieni¹dze wiele
lat temu przez mieszkañców. Dzi proponujecie dostarczenie materia³ów z
¿yczeniem, ¿eby znowu sami pomalowali. Nazwiemy to chamstwem w ka¿-

dym calu, bo panie, te  mieszkanki, to
osoby starsze i chorowite, a ¿adna z
nich nie ma znajomego kolesia, chocia¿by w TBS, który umia³ by trzymaæ
pêdzel w rêku. Wystarczy, jak na ich si³y,
¿e ratuj¹ budynek przed ca³kowit¹ ruin¹
wy³apuj¹c do misek i garnków deszczówkê na strychu. Wystarczy te¿ ¿e
musz¹ tê wodê wynosiæ po le naprawionych schodach.
K.M.

Str. 6

DELETE

gazeta gryficka 8.02.2007 r.

Delete
w gminie Brojce

turnieju p. Leszek Perzanowski.
Zwyciêzcy etapu gminnego bêd¹
reprezentowaæ gminê Brojce w eliminacjach powiatowych w Gryficach w dniu 8 lutego 2007 r.

I m. Popik Jakub

II m. Winiewski Marek

III m. Stasiak Szymon

(BROJCE) Po raz trzeci w Szkole
Podstawowej w Brojcach odby³y siê
eliminacje gminne turnieju, w których uczestniczy³o 30 uczniów
Szko³y Podstawowej w Brojcach
oraz Filii w Dargos³awiu. Do etapu gminnego turnieju zakwalifikowa³o siê 4 uczniów z Filii w Dargos³awiu (Misikonis Wojciech
klasa VI, Piercionek Wojciech
klasa V, Pokorski Damian klasa VI
oraz Piercionek Jakub z klasy III)
oraz 4 uczniów ze Szko³y Podstawowej w Brojcach (Stasiak Szymon z
klasy VI, Winiewski Marek z klasy IV, Popik Jakub z klasy IV oraz

Pastusiak Seweryn z klasy VI).
Eliminacje gminne, które odby³y
siê 01.02.2006 roku wygrali Popik
Jakub z klasy IV, Winiewski Marek z klasy IV oraz Stasiak Szymon
z klasy VI. Uczestnicy turnieju rozegrali 6 rund yetisport. Atrakcyjne
nagrody ufundowa³ wzorem lat poprzednich wójt gminy Brojce Stanis³aw Gnosowski, a nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwa³a
komisja w sk³adzie: przewodnicz¹cy Komisji Owiaty p. S³awomir
Fuda³a, p. Stanis³aw Gnosowski,
dyrektor szko³y p. Janina Perzanowska oraz gminny koordynator

Burmistrz Szczygie³ nie zaszczyci³

REKLAMA

Delete gmina Gryfice
(GRYFICE) Eliminacje gminy Gryfice w turnieju Delete
rozegrane zosta³y w
Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach.
Rozgrywki w trzech
kategoriach wiekowych pod bacznym
okiem prowadz¹cego pana Waldemara
Pycia wy³oni³y po trzech zwyciêzców w ka¿dej kategorii, którzy
otrzymali nagrody w finale szczebla
gminnego. Nagrodami w rozgrywkach gminnych by³y: odtwarzacze
MP3, MP4, kierownica do komputera oraz gry Gotik III.
Tu¿ przed rozdaniem nagród od
uczniów w szkole dowiedzia³em siê,
¿e rozdanie ju¿ siê zaczyna, tylko czekaj¹ na burmistrza. Ten nie zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹ rozdania nagród na szczeblu gminnym, mo¿e
pojawi siê na rozdaniu powiatowym.
Na wrêczenie oddelegowa³ sekretarza gminy pani¹ Wandê Piwoni, która bardzo dobrze wywi¹za³a siê z powierzonego zadania; krótkim wstêpem powita³a finalistów i przesz³a do
wrêczania nagród. Na koniec doda³a
- wszystkim ¿yczê zajêcia tak¿e wysokich miejsc na szczeblu powiatowym. Dobrze, ¿e chocia¿ w kategorii
Ponadgimnazjalnej s¹ jakie dziewczyny, bona szczeblu ni¿szym nie ma
ani jednej. Jeszcze raz wszystkim graREKLAMA

tulujê i ¿yczê sukcesów i zapraszam
na fina³ 8 lutego na godzinê 10.00.
Oto zwyciêscy, którzy bêd¹ reprezentowaæ gminê Gryfice w powiatowych rozgrywkach:Kategoria
Szkó³ Podstawowych: I. Tomasz
Paw³owski z SP 4; II. Wojciech Major
SP 3; III. Tomasz Rydalski SP Trzyg³ów; Kategoria Szkó³ Gimnazjalnych: I. Pawe³ D¹browski Gimnazjum
nr 2; II. Grzegorz Pyæ Gimnazjum nr 2;
III. Jakub Matuszewski Gimnazjum
nr 2. Kategoria Ponadgimnazjalne: I. Aneta Major Liceum Profilowane; II. Agnieszka Pyæ Liceum
Profilowane; III. Micha³ Przêzak
Liceum Profilowane.
(BAR)

DELETE
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Delete Reaktywacja wielki fina³ w GDK

Rywalizowa³o kilkuset
m³odych pasjonatów gier
(GRYFICE) Zakoñczy³y siê ju¿
gminne eliminacje turnieju komputerowego Delete. W rodê 7 lutego rozpoczê³a siê ostatnia czêæ tegorocznych rozgrywek o tytu³ Mistrza Gier Komputerowych Delete
2007 Reaktywacja.
Na poziomie Gmin w turnieju wystartowa³o kilkuset m³odych pasjonatów rywalizacji komputerowej, z
których najlepsi dzi rozpoczn¹
zmagania o tytu³y i nagrody. Wczoraj natomiast m³odzi sympatycy turnieju wziêli udzia³ w turnieju OPEN
o statuetkê DELETE 2007 oraz
nagrody ufundowane przez sponsorów. W tej kategori s¹ to: Monitor LCD 19 z tunerem TV, telefon
komórkowy, g³oniki, kierownica
do komputera, gamepad, kamera
internetowa oraz programy edukacyjne, które przypad³y fina³owej
trójce, która rywalizowa³a miêdzy
sob¹ w grze MOTO GP 3: Kamilowi
Zab³ockiemu (I miejsce - 6:24),
Krzysztofowi Targoszowi (II miejsce - 6:51), Paw³owi Przedaszkowi
(III miejsce 7:48).
Miejscem rozgrywania fina³ów
jest Gryficki Domu Kultury miejsce, które jest wietnie znane osobom, które pamiêtaj¹ pierwsze turnieje sprzed paru lat. Tym razem
oprócz stanowisk komputerowych
organizatorzy dostarczyli dwa automaty do gier, które zapewne podnios¹ adrenalinê ka¿demu, kto tego
dnia przyjdzie do GDK.
Zakoñczenie i rozdanie nagród
odbêdzie siê dzisiaj - 8 lutego w sali
kinowej GDK oko³o godziny 13.00.
Na zakoñczenie przedstawiamy
Wam równie¿ listê finalistów na
szczeblu gmin; to w³anie te osoby
ju¿ dzi wy³oni¹ drog¹ rywalizacji
najlepszych oto oni:

GMINA GRYFICE. Kategoria
Szkó³ Podstawowych. 1. Tomasz
Paw³owski 2. Wojciech Major 3.
Tomasz Rydalski. Kategoria Szkó³
Gimnazjalnych. 1. Pawe³ D¹browski
2. Grzegorz Pyæ 3. Jakub Matuszewski Kategoria Ponadgimnazjalne 1.
Aneta Major 2. Agnieszka Pyæ 3.
Micha³ Przêzak.

Finalici Open

GMINA REWAL Kategoria
Szkó³ Podstawowych. 1. Damian
Sobola 2.Mateusz Rysik. Kategoria Szkó³ Gimnazjalnych. 1. Dejnakowski Jan.
GMINA P£OTY. Kategoria
Szkó³ Podstawowych. 1. Wojciech
Buchwa³ 2. Micha³ Broniewicz 3.
B³a¿ej Pasik. Kategoria Szkó³ Gimnazjalnych. 1. Aleksander Kulon 2.
Andrzej Karczmarek 3. Rafa³ Tytoñ.
Kategoria Szkó³ Ponadgimnazjalnych 1. Natalia Buchwa³ 2. Wioletta
Kujawa 3. Katarzyna Haraszczuk.
Gmina KARNICE. Kategoria
Szkó³ Podstawowych. I. Arkadiusz Ostrowski II. U³asewicz
Marcin III. Kubiak Daniel.

Fina³ Open

GMINA BROJCE. Kategoria
Szkó³ Podstawowych. I. Popik Jakub, II Winiewski Marek III Stasiak Szymon.
GMINA TRZEBIATÓW. Kategoria Szkó³ Podstawowych. 1. Patryk Biniêda 2. Kamil Bogusz 3.
Damina Ho³ub. Kategoria Szkó³
Gimnazjalnych. 1. Robert Ragan
2. Piotr Kluczka 3. Dennis Warcholak. Kategoria Ponadgimnazjalne. 1. Grzegorz Rolewicz 2.
Adrian Walesiewicz 3. Marcin
Skukowski.

Zwyciêzca Kategorii Open Kamil Zab³ocki
Tu¿ po finale kategorii OPEN, która odby³a siê 7 lutego w GDK porozmawialimy ze zwyciêzc¹ Kamilem Zab³ockim.
- W³anie zwyciê¿y³e w kategorii
OPEN, jak d³ugo æwiczy³e.
- Æwiczy³em w domu ca³y miesi¹c.
- Gra³e w jakie inne gry w tym czasie
oprócz MOTO GP3?
- Nie, tylko w to, w nic wiêcej, w³aciwie
dzieñ w dzieñ w to samo.
- Jak mylisz jak Ci posz³o, w domu lepiej?
- W domu gorzej ni¿ tu. Wygra³em nagrodê
jeszcze nie wiem jak¹, chyba monitor 19.
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UDANY WYPAD ZA MIASTO

(RZÊSKOWO) Jeszcze w pi¹tek,
2 lutego br., dzieci z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach ustali³y,
¿e do Rzêskowa na ognisko fundowane przez Gryficki Dom Kultury dn.
5 lutego pojedzie oko³o 10 osób.
W sobotê i niedzielê przemyla³y
problem i rano 5 lutego br. w Dziale
Dzieciêcym naszej biblioteki zjawi³o
siê 27 milusiñskich gotowych do wyjazdu. Panie Ania Burda i Bo¿ena
Oszucik zaskoczone takim obrotem
sprawy szybko musia³y znaleæ zastêpstwo (kole¿anka z Dzia³u dla Doros³ych) i obie wyruszy³y z dzieciakami do GDK, gdzie na autobus
oczekiwa³a ju¿ inna grupa dzieci, tj.
te, które w okresie ferii znalaz³y swoje miejsce do zabawy w³anie w GDK.
O godz. 10.15 wygodnie usadowieni
w autobusie wyruszyli w niezapomnian¹ podró¿ do Rzêskowa(takie
podró¿e pozostaj¹ w pamiêci).

W Rzêskowie przy ognisku dzieci i opiekunów powita³, jak zawsze
umiechniêty i ¿yczliwy, so³tys p.
Wies³aw Polanowski. Ciut póniej
przyjecha³y jeszcze dzieci ze Smolêcina i wietlicy socjoterapeutycznej
z Gryfic, których opiekunem jest p.
Zofia Brzeziñska.
W sumie dzieci by³a setka, a
mo¿e i wiêcej! Zwabieni muzyk¹,
krzykami i miechem, powoli ale
przysz³y te¿ dzieci z Rzêskowa. Zabawy i konkursy prowadzi³a niestrudzona p. Krystyna Radom z GDK,
pani Ania rozdawa³¹ symboliczne
nagrody: batoniki albo lizaki. Kto siê
zmêczy³, móg³ sobie usi¹æ przy kominku w wietlicy, pos³uchaæ muzyki albo z patykiem w rêku usma¿yæ
kie³baskê nad ogniskiem. So³tys i
Rada So³ecka ca³ej zgraji zafundowa³a s³odycze: ciastka, cukierki i
herbatkê, a opiekunom ciasto i kawê,

Justyna i Marcin
Lewandowscy

na któr¹ zd¹¿yli równie¿ policjanci
sier¿. sztab. Krzysztof Bogdanowski i sier¿. Maciej Wêdziñski, by jednak zas³u¿yæ na kie³baskê z ogniska
(sami musieli upiec), ciasto i kawê,
musieli zadaæ wiele pytañ w ramach
akcji - bezpieczne ferie, póniej
przewieæ dzieci samochodem po

wiosce i pozwoliæ na chwilê usi¹æ w
tym samochodzie wszystkim dzieciakom. Dziêki pomys³owi dyr. Gryfickiego Domu Kultury p. Ró¿y Szuster by³ to udany wypad za miasto,
a dla dzieci fantastyczny dzieñ, jak
mówi¹ rodzice. Mimo wszystko ¿al,
¿e tej zimy niegu zabrak³o.
x

Nowy radiowóz do Brojc

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

Komenda Powiatowa Policji w
Gryficach otrzyma³a kolejny nowy
samochód s³u¿bowy marki Fiat Stilo wspó³finansowany przez samorz¹dy lokalne.
- Samochód ten w najbli¿szych
dniach przeka¿ê Zespo³owi Dzielnicowych w Brojcach, gdy¿ samorz¹dowcy tej gminy do³o¿yli do
jego zakupu 15 tys. z³otych - poin-

formowa³ Komendant Powiatowy
Policji w Gryficach podinsp. Andrzej Spaczyñski.
Przy kolejnym przydziale pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, nowy samochód
otrzyma tak¿e Posterunek Policji w
P³otach. Samorz¹dowcy tej¿e gminy
równie¿ do³o¿yli do zakupu pojazdu
s³u¿bowego kwotê 15 tys. z³otych.
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STUDNIÓWKA

Studniówka w ZSP im. Wincenta Witosa w P³otach
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Bawili siê do bia³ego rana

(P£OTY) We wczeniejszych
numerach pisalimy o balach
studniówkowych liceum im.
Chrobrego oraz ZSP im. Cz.
Mi³osza. W dzisiejszym numerze
przedstawiamy studniówkê
Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych im.
Wincentego Witosa w P³otach,
która odby³a siê 26 stycznia br.

Wychowawcami klas maturalnych s¹: Marcin Michalski  III
LO; Zofia Kopiñska-Manowiec
IV TG; Jerzy Nowicki IVa T¯; Zbigniew Klimasz IVb T¯.
Pi¹tkowego wieczoru w Nowym
Zamku w P³otach o godzinie 18.00
rozpocz¹³ siê d³ugo oczekiwany
przez maturzystów bal studniówkowy. Oprócz wychowawców, nauczycieli, byli tak ¿e rodzice, zaproszeni
gocie oraz grono pedagogiczne.
Oficjalnego otwarcia dokona³a dyrektor Jadwiga Wypijewska, nastêpnie m³odzie¿ przedstawi³a programy
artystyczne. Tu na wyró¿nienie zas³uguje III klasa Liceum, która
przygotowa³a konkurs w ró¿nych
kategoriach na Super Belfra 2007
oraz bañ w postaci prezentacji o
swym wychowawcy pod tytu³em
Poszukiwanie tego co. W bani
tej Natalia Bugzel oraz prezentuj¹-

cy zdjêcia Krzysztof Spycha³a
przedstawiali ró¿ne sytuacje z
¿ycia wychowawcy, który szuka³
tego czego i tym czym okaza³a
siê klasa III LO. Po czêci artystycznej tradycyjnie Poloneza czas by³o
zacz¹æ - wiêc wszyscy ruszyli w tan,
dobra atmosfera pozwoli³a wybawiæ siê do bia³ego rana.
(BAR) Foto: M.Ostrowski

Str. 10

INFORMACJE

gazeta gryficka 8.02.2007 r.

Na nudê nie ma czasu

Okres ferii zimowych to nie tylko
nudny czas w domu. Kto chce mo¿e
znaleæ sobie zajêcie i rozrywkê w
Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
Gryfickim Domu Kultury. Stowarzyszenie Pomó¿my Naszym Dzieciom, którego za³o¿ycielem i prezesem jest Joanna Ruta, tak¿e zorganizowa³o ferie dla dzieci z rodzin maj¹cych trudnoci.
Grupa dzieci od 25 do 30 osób w
ró¿nym wieku spotykaj¹ siê codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku
w sali sportowej by³ego OSIR-u,
gdzie otrzymuj¹ niadanie i podwieczorek w³asnorêcznie przygotowany przez pani¹ Joannê i wolontariuszy z Liceum Plastycznego z Zachodniopomorskiej Szko³y Biznesu.
Pyszny obiadek przywo¿ony jest z
Domu Pomocy Spo³ecznej, a na deser zawsze znajdzie siê ulubione
przez dzieci jab³uszko. Na nudê nie
ma czasu, m³odzi plastycy: Aneta
Barañska, Kamil Nowak, Agata Sawicka i Karolina Trêbacz przekazuj¹
swoj¹ wiedzê, ucz¹ jak trzymaæ o³ówek i pêdzelek, jak stawiaæ pierwsze
kreski, aby rysunek czy obrazek malowany przybra³ kszta³t serduszka,
kwiatów itp. Gry i zabawy prowadz¹

scy bêd¹ trzymali kciuki za nasz¹ dru¿ynê, rozgrywaj¹c¹ wieczorem mecz
pi³ki rêcznej z dru¿yn¹ duñsk¹. To
jednak nie by³ koniec wizyt, bowiem
do dzieci na herbatkê przyszli jeszcze policjanci: naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego i Prewencji podins.

te¿ razem ws³uchuj¹c siê pilnie w
propozycje dzieci. Na 1 lutego br.
wszyscy niecierpliwie oczekiwali na
zapowiedzian¹ wizytê najwa¿niejszej osoby w powiecie gryfickim
czyli starosty Kazimierza Sacia. Pan
starosta oczywicie przyszed³ przynosz¹c kosz s³odyczy. Du¿o tego
by³o, ale w zamian od dzieci otrzyma³
namalowane serduszka i kwiaty, czyli wyobra¿enia dzieciêcej dobroci.
Dziewczynka wrêczaj¹ca kartki z
rysunkami powiedzia³a: Dziêkujemy za serce, dajemy swoje serca,
dziêkujemy za pana dobro i za to, ¿e
pan do nas przyszed³. Dzieci usadowione w pó³kolu zaprosi³y starostê do dyskusji. A by³o w niej o geografii Polski i wiata, o ssakach i
wiedzy samorz¹dowej oraz innych
problemach nie tylko dotycz¹cych
dzieci. Rozmowy zakoñczono na
wspólnym przyrzeczeniu, ¿e wszy-

Tomasz Piêtal, sier¿ant sztab.
Krzysztof Bogdanowski i sier¿ant
Maciej Wêdziñski. Spotkanie z policjantami prowadz¹cymi dialog z dzieciakami daje wiêcej, ni¿ rodzicielskie
nakazy i zakazy. Policyjna akcja ferie
przyniesie efekty nietylko w czasie
trwania ferii ale i póniej, bo dziecko
na pewno zapamiêta jak bezpiecznie
przejæ przez jezdniê, czy te¿ kogo zawiadomiæ w razie bójki w szkole.
Dnia 2 lutego br. dzieci bêd¹ce
pod opiek¹ Stowarzyszenia Pomó¿my naszym Dzieciom nie oczekiwa³y
na ¿adne wizyty, same z³o¿y³y wizytê
w Powiatowej Komendzie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach,
gdzie obejrzeli nie tylko sprzêt ganiczy, ale mogli posiedzieæ w samochodach, za³o¿yæ na g³owê stra¿acki
he³m i kurtkê. Tam w³anie wiêkszoæ
dzieci uzna³a, ¿e w przysz³oci zostan¹ stra¿akami, bo stra¿ ma lepszy,

ciekawszy sprzêt, ni¿ policjanci, u
których byli dwa dni wczeniej. My
zwrócilimy uwagê na radoæ dzieci i
opiekê, jak¹ pani Joanna Ruta wraz z
wolontariuszami sprawuj¹ nad dzieæmi. Uwagê nasz¹ przyku³a sytuacja, w
REKLAMA

której przeziêbione dziecko nie zosta³o odes³ane do domu, ale z pani¹ Joann¹ posz³o do lekarza, a póniej do
apteki po lekarstwa. Niby drobiazg, ale
tak w³anie powinna wygl¹daæ opieka
nad powierzonymi dzieciakami. x
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OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MIESZKANIA
n Pilnie potrzebne mieszkanie w
£obzie 1 lub 2 pokojowe, parter lub
1 piêtro, tel. 600 265 547
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 ulicy Akacjowej w Gryficach.
Tel. 091 384 12 13.

n Wynajmê mieszkanie 3 pokojowe w domku dwurodzinnym. Tel.
094 363 20 39.

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

n Sprzedam przyczepê rolnicz¹ 4
tony, na niskich ko³ach, stan bardzo
dobry. Tel. 606 662 529

US£UGI

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

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

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 Przyjmê dyspozycyjn¹ pomoc domow¹ z Drawska z umiejêtnoci¹
gotowania, prasowania, sprz¹tania.
Wiek 4-50 lat. Tel. 094 363 21 39 w
godz 9-17, 094 363 51 04 po 17.

n Sprzedam DVD Deavou tanio,
kompletny zestaw komputerowy z
porz¹dnym osprzêtem. Tel. 091
384 55 59, 0 696 047 548
n Boksery - szczeniêta sprzedam.
Tel. 697 580 517
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

NIERUCHOMOCI
n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

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

Zareklamuj
siê w
Gazecie
Gryfickiej

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

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 19.01.2007r. sprawy sygn.akt
VIK 848/06

Krzysztofa, Tadeusza Mydlarskiego
s. Tadeusza i Stanis³awy, ur. 25.07.1970r. zamieszka³ego w Gryficach oskar¿onego o to, ¿e w dniu 29.09.2006r. o godz. 17.20 w Gryficach na ul. Lenej, na
drodze publicznej kierowa³ motorowerem marki Simson o nr rej. ZGY R 668
bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol
prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 1,24mg/l. tj.o czyn z art. 17°a par 1kk
uzna³ oskar¿onego winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³
karê grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych przyjmuj¹c, ¿e jedna stawka
dzienna wynosi 50, -z³ orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 5 lat; orzek³ podanie wyroku do
publicznej wiadomoci poprzez, opublikowanie go w prasie lokalnej.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 18 stycznia 2007 r. Sygn. akt II K
324/06 skaza³

Zbigniewa Kalinowskiego

ur. 18.10.1956 r. w Gryficach na karê 8 (omiu) miesiêcy ograniczenia
wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na
cel spo³eczny w wymiarze 20 godzin miesiêcznie, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat,
a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez
og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178a§2 kk,
polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 2 wrzenia 2006 r. w Gryficach na ulicy
Pi³sudskiego kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
siêgaj¹cym 1,21 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 22 stycznia 2007r. sygn. akt VIK
873/06 skaza³

Leszka Rosó³

ur. 12.05.1987r. wGryficach na karê 12 miesiêcy ograniczenia wolnoci z
obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 40 godzin miesiêcznie, orzeczono zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na
okres 2 lat, zas¹dzono wiadczenie pieniê¿ne na rzecz Fundacji Na Rzecz
Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno-Uniecie w
kwocie 400 z³otych, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej
wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej za przestêpstwo z art.
178a § 2kk . polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 07 padzierniku 2006r. w P³otach na
ul. Kolejowej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,79 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 19.01.2007r. sprawy sygn.
akt VIK 821/06

Kamila Koniora,

s. Waldemara i Ewy ur. 29.01.1988r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu 5.11.2006r. na
ul. Ko³obrzeskiej w Trzebiatowie, na drodze publicznej kierowa³ rowerem
bêd¹c w stanie nietrzewoci 0,61 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
uzna³ oskar¿onego winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³
karê 5 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej
kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 20 godzin miesiêcznie
wskazanej przez Zarz¹d Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i
rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 22 stycznia 2007r. sygn. akt VIK
869/06 skaza³

Piotra Stefanowicza

ur. 18.09.1977r. w Trzebiatowie na karê 25 stawek grzywny przyjmuj¹c, ¿e
jedna stawka dzienna równa siê 20 z³., orzeczono zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na
okres 3 lat, zas¹dzono wiadczenie pieniê¿ne na rzecz Fundacji Na Rzecz
Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno-Uniecie w
kwocie 100 z³otych, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej
wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej za przestêpstwo z art.
178a § 2kk , polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 28 padzierniku 2006r. w Trzebiatowie na ul. Kiliñskiego kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
siêgaj¹cym 0,63 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 22 stycznia 2007r. sygn. akt VIK
860/06 skaza³

Jana Janickiego

ur. 20.03.1951r. w P³otach na karê 10 miesiêcy ograniczenia wolnoci z
obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin miesiêcznie, orzeczono zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat, zas¹dzono wiadczenie pieniê¿ne na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno-Uniecie w kwocie 200 z³otych, a
tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie
go w prasie lokalnej za przestêpstwo z art. 178a § 1kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w
dniu 29 padzierniku 2006r. w Plotach na ul. Sienkiewicza kierowa³ samochodem marki Opel Kadet o nr rej. ZPL U527 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
prowadz¹cym do stê¿enia 1,05 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 22 stycznia 2007r. Sygn. akt VI K
853/06 skaza³

Ryszarda Kurysia

ur. 29.10.1948r. w Gryficach na karê 4 miesiêcy pozbawienia wolnoci, wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres
próby w wymiarze 4 lat, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 6 lat, zas¹dzono
wiadczenie pieniê¿ne na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w
Wypadkach Komunikacyjnych Mielno-Uniecie w kwocie 300 z³otych, a tak¿e
zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w
czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178a§2kk w zb. z art. 244kk w zw.
z art. 11 §2kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 21 wrzenia 2006r. o godz. 20:35 w
Gryficach na ulicy 3 Maja prowadzi³ rower, bêd¹c w stanie nietrzewoci
posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w
wysokoci 1,29 mg/l, przy czym naruszy³ orzeczony wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach Sygn. akt VI K 596/05 z dnia 21 listopada 2005r. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym n okres 2 lat.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 19.01.2007r. sprawy sygn.
akt. VIK 842/06

Paw³a Zió³kowskiego.

s. Andrzeja i Haliny, ur. 28.06.1987r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu 21.10.2006r. o
godzinie - 00,45 w miejscowoci Karnice na ul. Bocznej kierowa³ samochodem
osobowym marki Golf II nr rej. ZGY I 933 po drodze publicznej, w ruchu l¹dowym
bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol
d¹¿¹cy do stê¿enia 0,44mg/l. tj. o czyn z art. 178a par 1kk uzna³o oskar¿onego
winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³o karê grzywny w
wysokoci 50 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi
20,-z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu
l¹dowym na okres jednego roku na poczet zakazu prowadzenia pojazdów
zaliczy³ okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 21.10.2006r.; orzek³ podanie
wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 18 stycznia 2007 r. Sygn. akt II
K 334/06 skaza³

Miros³awa Fr¹ckowiaka

ur. 07.03.1960 r. w Trzebiatowie na karê 6 (szeciu) 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 2
padziernika 2006r. na ulicy Dworcowej w Trzebiatowie powiatu gryfickiego, nie
stosuj¹c siê do orzeczonego przez S¹d Rejonowy w Gryficach sygn. akt. VI K
501/06 i VI K 479/05 zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerowych, kierowa³ rowerem po drodze publicznej znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci tj. 0,78 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 19.01.2007r. sprawy sygn.
akt VI K 822/06

Stanis³awa Lisowskiego

s. Ludwika i Olgi, ur. 11.11.1944r. zam. Trzebiatów oskar¿onego o to, ¿e w dniu
21.10.2006r. w Trzebiatowie na ul. Kiliñskiego kierowa³ rowerem bêd¹c w
stanie nietrzewoci posiadaj¹c 0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
tj. o czyn z art.176a par 2kk uzna³ winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i
wymierzy³ mu karê 8 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 40 godzin miesiêcznie
w skazanej przez Zarz¹d Dróg i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie;
orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku; orzek³ podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej.
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Turniej dzikich dru¿yn w SP3

Walka
dobiega koñca
(GRYFICE) Powoli koñcz¹ siê zimowe ferie a z nimi turniej dzikich dru¿yn. Organizatorzy
planuj¹ zakoñczenie turnieju oraz wrêczenie nagród na pi¹tek o godzinie 10.00. W ka¿dej grupie
nagrodzone bêd¹ trzy miejsca. W najm³odszym roczniku (95 i m³odsi) ju¿ zakoñczy³y siê rozgrywki,
wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co I  BRICO, II  KANONIERZY, III - DIAB£Y, IV ASY Z
CZWARTEJ KLASY. Do koñca turnieju pozosta³o oko³o 20 meczy do rozegrania w rocznikach 91/
93 i 94/95. Jak informowalimy w zesz³ym numerze do turnieju przyst¹pi³y 33 dru¿yny lecz dwie
siê wypisa³y wiêc w turnieju jest aktualnie 31 dru¿yn. Poni¿ej przedstawiamy sk³ady wszystkich
dru¿yn, które wyst¹pi³y w turnieju Dzikich Dru¿yn podczas zimowych ferii 2007.
(BAR)
Rocznik 91/93

Grupa I:

FC PATUPAJE  Kaczmarski £ukasz, Wylociñski Maciej,
Machaj Patryk, Wêcylowski
Micha³, Piwoñski Maciej, Tomaszewski Damian.
PRUSINOWO  Czerwiecki Adam, £ysiak Adrian,
Damagalski Hubert, Ka³chowski Patryk, Biesznad Marcin.
BETONOWI WÊDKARZE  Stefañski Wojciech, Janowski Krzysztof, Laskowski
Tomasz, Jiziuk Adam, Szinowagis Konrad.
CWANIAKI ZA DYCHE
 Pawelec Arek, Piêtal Robert, Szameto Adam, liwiñski Robert, witniewski Mateusz, Kanarek Marcin, Ka³u¿ny Marek.
MARCEPANY - ,
ELO  Kar³owiak Arkadiusz, Tapczewicz Dawid,
Sienkiewicz Mateusz, Sienkiewicz Tomek, Sma¿yñski Damian, Dawidowicz Dawid,
Góralski Mateusz, Dawidowicz Damian.
THC FANATIC  Szymon
Weso³y, Tomasz Mas³owski
Marcin Sadowski, Bartek Koziorowski, Grzesiek Sypka,
Kacper Sasin, Wojtek Kadrzyñski, Jakub Wiech.
K O N S E RWAT O R Z Y
POWIESZCHNI  Losik
Pawe³, Proluk Tomasz, Rytwiñski Pawe³, Kamopla
Piotr, Czesnowicz Dawid,
Wrona £ukasz.

Grupa II:
GRYF  ¯ó³tek Adrian,
¯ó³tek Sebastian, Bobrowski
Krzysztof, Rupental Micha³,
Gawryja³ek, Kujawski Bogdan, Sêk Szymon.
ZIELONE DIAB£Y - Joanna Gawin, Joanna Dobosz,
Joanna Janas, Joanna Zieliñska,
Daria Krawczyk, Ewa Hud,
Kamila Kordowicz,
ZYGL¥G  Jarek Pruszczyñski, Micha³ Ankiewicz,
Adrian Rysa, Pawe³ Dobosz,

Krystian Winiewski.
TYC-TYC  Daniel Malankowski, Bartek Richlik,
Mateusz Kielek, Tomek
Adamczyk, Jaros³aw Staszczyk, Tobiasz Smal.
EKIPA Z NIEBIESKIEGO JEPPA  Konrad Bublewicz, Mateusz Leniak, B³a¿alski £ukasz, Hubert Syniec,
Bartek Winiewski, Rados³aw
Rawicki, Jarek Jakuszewicz,
Moch Pawe³.
OSIEDLE - Koz³owski
Sebastian, Pietrzak Marcin,
Laskowski Poulo, D¹gielski
Krzysztof,
Szczotkowski
Mateusz, Targosz Dawid.
ZSRR  Maczyszym Maciej, Dymkowski Przemek, Jaskulski Tomek, Wysoczañski
Adrian, Szeterlak Krzysztof.
Rocznik 94/95

Grupa I:

LAS GALAKTIKOS 
Bartoszewicz Mateusz, Szczupaczyñski B³a¿ej, Palicki Cezary,
Zieliñski Kamil, Mazurek Maciek, Kotwas Maciek, Wawrzyniak Mateusz.
GRYF  Jankiewicz
Pawe³, Aleksiuk Pawe³, Kosek
Wojtek, Sto³owski Patryk,
Grz¹dziela Wojtek, Nizio³ Micha³.
WERSUSY  Siwiñski Damian, B¹k Kuba, £aniecki Daniel, Zió³ek Piotr, Gaby Ryszard, Szczepañski Piotr, Kêpiñski Damian, Henryk
Krzysztof.
KAPELA WUJKA STACHA  Kocielny Marek, S¹dowski Jakub, Winiewski
£ukasz,
Ogrodowczyk
£ukasz, Major Karol, Maækowiak Maciek.
SYNOWIE SAPERÓW 
Czeszek Rafa³, Szabliñski
Micha³, Jaworski Mariusz,
Dêbicki Krystian, Ry Damian, Sza³kowski Dawid,
Szameto Piotrek.
TIGER  Krupiecki
Grzesiek, Asztel Konrad,
Michalak Mateusz, Pardu³a
Patryk, Kowalski Szymon,

Betonowi Wêdkarze

No¿ownik Krystian, Kubik
Rafa³, Jasiñski Wiktor.

Grupa II:
KOCIAKI - Kaszyszyn
Natalia, ¯ó³tek Patrycja, Gierszewska Karolina, Wo³oszczyk
Agata, Bobrowska Justyna,
Rajnerowicz Paulina,
SÊPIKI LIZBONA  Janowski Jakub, Popowicz
Kacper, Suprun Grzegorz,
Kowalczyk £ukasz, Woniak Mateusz.
BRONX - , Kacznarek
Oskar, Barczak Patryk, Goss
Daniel, Laduda Marcin, Formaniak Micha³.
DZIKA PI¥TKA  Borowiecki Rafa³, Andrzejeski, Sebastian, Paszkowski Mateusz,
Lewandowski Patryk, S³oniowski Jakub.
FC SZADO£  Pawelec
Micha³, Siemaszko Rafa³, Barczak Dominik, Osiewicz Adrian, Grabowiecki Marcin.
MANCHESTER GRYFICE  Rochowicz Grzegorz,
Gójski Kornel, Gójski Czarek,
Drzeniecki Micha³, Drzeniecki
Patryk, Fisher Mariusz.

Cwaniaki za dychê

THC Fanatic

Rocznik 95 i m³odsi:

Grupa I:

DIAB£Y  Dymowski
Mateusz, Gierczak Patryk, Józefowicz Marcin, Krauz Damian, Winiewski Krystian,
Jaworski Oktawian.
BRICO  Stelewski Mateusz, Kujawski Dawid,
Korgul Micha³, Malecewski
Bart³omiej, Perkowski Dawid, Wawrzyniak Tomasz,
Kuniczek Gracjan.
KANONIERZY  Bogdaniec Pawe³, Czeszot Zygmunt, Nowicki Patryk, Gajda
Dawid, Wolkenstein Kornel,
Urblych Mateusz.
ASY Z CZWARTEJ KLASY  Grzennda Przemys³aw,
Marcinowski Damian, Kubik Patryk, Karnowski Piotr, Jaworski
Krzysztof, Kwiatkowski Patryk, Busrel Eryk.

Prusinowo

Ekipa z niebieskiego Jeppa
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INFORMACJE

IV Turniej Zimowy
w szachach rozegrany

W tegoroczne ferie, z nazwy tylko zimowe, pogoda nie
dopisa³a. Tym cenniejsze s¹
wszystkie imprezy, które pozwalaj¹ atrakcyjnie spêdziæ
dzieciom czas wolny od nauki.
Po raz czwarty Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach i UKS SZACH zorganizowa³y zimowy turniej szachowy dla dzieci.
Na stracie stanê³o 12 szachistów, w tym jedna dziewczyna. W turnieju nie by³o niespodzianek. Wygra³ faworyt -
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KRZY¯ÓWKA 06

Arek Brzozowski - wyprzedzaj¹c kadrowiczów - Kacpra Karwowskiego i Kamila
Puszkarka.
Wyniki:
1. Brzozowski, Arkadiusz
2. Karwowski Kacper 3. Puszkarek Kamil 4. Przybylska
Agata 5. Hoffman Damian 6.
Smal Tobiasz 7. Prociak
£ukasz 8. Prociak Kamil 9.
Brzeziñski Marcin 10. Kubik
Rafa³ 11. Rynalski Marcin12.
Bienek Dawid.
Kazimierz £aszewski

Sparta sparuje
Bizon Cerkwica - Sparta Gryfice 1:1 (0:1)
W pierwszym tegorocznym
sparingu Sparta pokona³a Masoviê Maszewo 2:0. W drugim,
rozegranym 4 lutego w Niechorzu, pi³karze gryfickiej Sparty
zaledwie zremisowali z A klasowym Bizonem Cerkwica 1:1.
Pierwsz¹ bramkê w meczu zdoby³ Mariusz D¹browski w 6 min.
umieszczaj¹c pi³kê g³ow¹ w siatce, strzelaj¹c z 2 metrów po centrze z prawej strony Paw³a Rynalskiego. Bizon wyrówna³ w 71
min., kiedy to jeden z zawodników rywali pokona³ Paw³a Rzeszowskiego strza³em w d³ugi róg
z 16 metrów.
Zespó³ Bizona prowadzony przez Bronis³awa Lala po
rundzie jesiennej zajmuje 10
miejsce w tabeli A klasy grupy
1, ze strat¹ a¿ 13 punktów do
prowadz¹cych w tabeli B³êkitnych Trzyg³ów. Jak na razie

oprócz kilku zawodników z
dru¿yny juniorów, którzy do³¹czyli do zespo³u seniorów
Sparty (£ukasz Kamiñski,
Dawid Jurkowski, Bartosz
Machaj, Hubert Urbanowicz)
jedynym nowym pi³karzem
jest £ukasz Gabry, który wystêpowa³ w ubieg³ym sezonie
w barwach Mewy Resko.
Sparta zagra³a w sk³adzie:
Chom¹tek - Janowski, Stosio,
Paruch, Rynalski, Wawiórko,
Bartoszewicz, Remplewicz,
Machaj, D¹browski M., Jurkowski. Grali tak¿e: Rzeszowski, Kamiñski, cis³owski K.,
Gabry, Lenkiewicz, Gnat.
Trener Artur Kurkiewicz.
Najbli¿szy sparing zapowiadany jest na 17 lutego na
godz. 13:00 w Stargardzie
Szczeciñskim z tamtejsz¹
Kluczevi¹.
(r)

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!

mieszkañca Gryfic, który posiada³
przy sobie 33 kg kabla telefonicznego miedzianego.

Nastoletni bandyci

(KARCZEWO) 29 stycznia w
Karczewie zatrzymano Paw³a P., lat
17 i Micha³a B., lat 17, mieszkañców
powiatu gryfickiego, którzy dokonali pobicia Mateusza P.

kañców powiatu gryfickiego, którzy
dokonali kradzie¿y czêci rowerowych. Straty w kwocie 270 z³ poniós³
Kazimierz B.

Otar³ siê o mieræ

(TRZEBIATÓW) 30 stycznia w
Trzebiatowie zatrzymano Rafa³a K.,
lat 27 i Tomasza B., lat 27, mieszkañców gminy Trzebiatów, którzy dokonali pobicia Zygmunta K., lat 55.

(GRYFICE) 2 lutego w Gryficach
na ul. Nowy wiat poci¹g relacji Gryfice  Ko³obrzeg w okolicach przejazdu kolejowego niestrze¿onego z
zaporami dokona³ potr¹cenia le¿¹cego w pobli¿u szyn Sylwestra L. lat
41, mieszkañca powiatu gryfickiego,
który w wyniku zderzenia dozna³
rany szarpanej g³owy i pozosta³ na
oddziale chirurgicznym.

Okrad³ armiê

Komórkowiec

Doroli bandyci

(PRUSZCZ) 30 stycznia w
Pruszczu zatrzymano Andrzeja P., lat
51, mieszkañca powiatu gryfickiego,
który dokona³ kradzie¿y kabla miedzianego. Straty w kwocie oko³o 900
z³ ponios³a Jednostka Wojskowa.

Na rowerze z zakazem

(TRZEBIATÓW) 31 stycznia w
Trzebiatowie zatrzymano Jerzego
S., lat 48, mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pomimo zakazu S¹du.

Cyklici

(LISOWO) 1 lutego Lisowie zatrzymano Piotra G., lat 23, Daniela
Ch. Lat 16 i Albina L., lat16, miesz-

30.01.2007r

Zapali³a siê sadza

Godz. 17:28 Trzebiatów, ul. Kopernika  po¿ar nagromadzonej sadzy w niedro¿nym przewodzie kominowym W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
Trzebiatów.
31.01.2007r.

Zabezpieczenie
przed podtopieniem

Godz.14:10 Lêdzin, gm. Karnicezabezpieczenie Pensjonatu oraz gara¿y
przed pod topieniami - W wyniku intensywnych opadów atmosferycznych
woda stwarza³a zagro¿enie zalaniem
budynków pensjonatu oraz gara¿owych na terenie orodka agroturystycznego rancho- Zenobia- .Dzia³anie
zastêpów SP polega³o na u³o¿eniu wa-
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(GRYFICE) 2 lutego w Gryficach
zatrzymano B³a¿eja K., lat 17, mieszkañca powiatu gryfickiego, który
dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego. 300 z³ strat poniós³ Karol B.

Z³omiarze

(GRYFICE) 2 lutego w Gryficach zatrzymano Rafa³a S., lat 18,
Macieja W., lat 14 i Rafa³a S., lat 18,
mieszkañców powiatu gryfickiego, którzy usi³owali dokonaæ
sprzeda¿y w punkcie skupu z³omu
118 kg drutu miedzianego.

Kablarz

(GRYFICE) 2 lutego w Gryficach
zatrzymano Grzegorza S., lat 30,

Samochodem z zakazem

(SKROBOTOWO) 2 lutego w
Skrobotowie zatrzymano Marka L.,
lat 27, mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem
pomimo zakazu S¹du.

Zatrzymany z narkotykami

(MRZE¯YNO) 2 lutego w
Mrze¿ynie zatrzymano Dariusza T.,
lat 30, mieszkañca powiatu gryfickiego, który posiada³ przy sobie
rodki narkotyczne w postaci
dwóch woreczków strunowych
marihuan¹ i amfetamin¹.

Polizg na prostej drodze

(KARCZEWIE) 4 lutego w Karczewiu kieruj¹cy samochodem osobowym marki VW Passat Jerzy H., lat
52, mieszkaniec Gryfic na prostym
odcinku drogi wpad³ w polizg i
uderzy³ w przydro¿ne drzewo. W
wyniku zdarzenia kieruj¹cy dozna³
uszkodzeñ cia³a w postaci rozciêcia
tylnej czêci g³owy.

Drwale

(CZAPLICE) 4 lutego w Czaplicach zatrzymano Tadeusza P. Lat 51,
Piotra P. Lat19 i Adama A., lat 20,
mieszkañców powiatu gryfickiego,
którzy dokonali kradzie¿y drewna z
lasu. Straty oko³o 1199 z³ ponios³o
Nadlenictwo Gryfice.

³ów przeciwpowodziowych (300 worków z piaskiem oraz dwie przyczepy nape³nione piaskiem) przed zalaniem budynków. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice
oraz zastêpy z OSP Karnice ,Skorbotowo oraz Cerkwica.

przy u¿yciu pi³y spalinowej , a nastêpnie usun¹³ je poza obrêb drogi.

Powalone drzewa

Godz.01:15 Trasa Trzebiatów
Go³añcz Pom.- zastêp z OSP Trzebiatów usuwa³ powalone konary drzewa z drogi.

Godz.22:45 Niechorze, ul. Krótka zastêp z OSP Niechorze usuwa³
powalone drzewo z drogi przy u¿yciu spalinowych pi³ do drewna.
Godz. 23:25 Trasa  Lubiszewo
 Rotnowo - powalone drzewo oraz
konary drzewa na drodze. Gwa³towne podmuchy wiatru powali³y drzewo, które tarasowa³o jezdniê. Na
miejsce zdarzenia zadysponowano
zastêp z JRG Gryfice, który przeci¹³
zwalone drzewo na mniejsze kawa³ki

Godz. 00:15 Trasa RotnowoWyszobór kolejny raz zastêp z PSP
Gryfice usuwa³ z drogi powalone konary drzewa które blokowa³y drogê.

02.02.2007r.

Zabezpieczenie
przed zalaniem

Godz.14:45 Lêdzin  zalanie posesji wod¹ oraz umocnienie wa³ów
przeciwpowodziowych. W wyniku
wczeniejszych intensywnych opadów atmosferycznych i sp³ywaniem
wody z pól woda stwarza³a zagro¿e-

NAPROMILOWANI
(REWAL) 29 stycznia w Rewalu zatrzymano Roberta K.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,48.
(TRZEBIATÓW)30styczniaw
Trzebiatowie zatrzymano Andrzeja
B., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  1,38 promila.
(POBIEROWO) 30 stycznia
w Pobierowie zatrzymano Artura
C., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  1,56 promila.
(GRYFICE) 31 stycznia w Gryficach zatrzymano Andrzeja P.,
mieszkañca Gryfic, który kierowa³
samochodem VW pod wp³ywem
alkoholu  0,30 promila.
(GRYFICE) 31 stycznia w Gryficach zatrzymano W³adys³awa
R., mieszkañca Gryfic, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,48 promila.
(OTOK) 31 stycznia w Otoku
zatrzymano Andrzeja S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ motocyklem pod wp³ywem alkoholu  0,24 promila.
(GRYFICE) 1 lutego w Gryficach zatrzymano Stanis³awa W.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,58 promila.
(GRYFICE) 2 lutego w Gryficach zatrzymano Krzysztofa M.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,36 promila.
nie zalaniem budynków pensjonatu
oraz gara¿owych na terenie orodka
agroturystycznego rancho- Zenobia- .Dzia³anie zastêpów SP polega³o na umocnieniu wa³ów przeciwpowodziowych (100 worków z piaskiem)przed zalaniem budynków
oraz wypompowaniu wody z czêciowo zalane posesji. W prowadzonych dzia³aniach bra³ dzia³aniach
bra³y udzia³ zastêpy z OSP Karnice
oraz Niechorze.
03.02.2007r.

Zabezpieczenie
przed zalaniem

Godz.08:20 Lêdzin  zalanie posesji wod¹ oraz umocnienie wa³ów
przeciwpowodziowych. Dzia³anie
zastêpów SP polega³o na umocnieniu wa³ów przeciwpowodziowych
(100 worków z piaskiem) przed zalaniem budynków oraz wypompowaniu wody z czêciowo zalanej posesji. W prowadzonych dzia³aniach
bra³ dzia³aniach bra³y udzia³ zastêpy
z OSP Karnice oraz Niechorze.

Powalone drzewa

Godz. 11:46 Niechorze ul. Rzeczna  Zastêp z OSP Niechorze usuwa³
powalone drzewo z drogi.
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Zabawa sto dni
przed matur¹
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HUMOR
TYGODNIA
Rozmawia dwóch kolegów:
- Podobno przesta³e piæ?
- To dziêki teciowej,
stale widzia³em j¹ potrójnie!

cmyk

cmyk

