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Nikt nie chce
przyznaæ siê do
mietnika
REKLAMA

Monitoring jest, a wandale niszcz¹
REKLAMA
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Walentynki...

Dzieñ zakochanych, wiêto mi³oci przywêdrowa³o do nas z USA. Na
sta³e jednak zadomowi³o siê w naszym
kraju i w naszej kulturze. Moc mi³oci
podobno z gwiazd przyby³a? To dziêki tej mocy istniejemy, ¿yjemy, kochamy... Nie da siê jednak zapanowaæ nad
ta moc¹, ona rz¹dzi swoimi prawami.
Dzieñ zakochanych mija niestety zbyt

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

szybko, dlatego te¿ na co dzieñ powinnimy okazywaæ mi³oæ bliniemu. Bo
choæ mi³oæ jest ulotna jak powietrze, to
tak jak bez powietrza tak bez mi³oci nie
da siê ¿yæ. T¹ moj¹ myl i wiersz pt.
Moc mi³oci dedykujê wszystkim
zakochanym w dniu ich wiêta. Z powa¿aniem Marek Siemianowicz  vel 
Marco www.marco.szczecin.pl

List do redakcji

Moc mi³oci
Moc mi³oci wraz z ¿yciem na Ziemi siê rodzi³a.
Ta moc z gwiazd ponoæ przyby³a?
Ona mylami i sercami naszymi w³ada, w niej ka¿dy z nas nadziejê sw¹ pok³ada.
Bo kochaæ prawdziwie, bez bólu i cierpieñ
Ka¿dy z nas by chcia³.
Lecz nikt jeszcze z ludzi, nad moc¹ mi³oci nie zapanowa³.
Wystarczy jednak dobrze serce mieæ i umiech na twarzy.
A mi³oæ moc¹ sw¹ ka¿dego z nas obdarzy.
Marek  vel Marco

Sugestia dla Rady i Burmistrza Gminy Gryfice.

List do redakcji

Przekazuje moje przemylenia dotycz¹ce poprawy wizerunku miasta w ramach
planu jego przestrzennego zagospodarowania.
1. Wszystkie dzia³ki w miecie przeznaczone do sprzeda¿y pod zabudowe, uzbroiæ
i doliczyæ koszty do ceny dzia³ek.
2. Spowodowaæ prawne odsuniêcia linii zabudowy o ca 2 m. Od krawêdzi chodnika.
3. Dzia³ki zakupione przez nabywców w celach spekulacyjnych ( brak inwestycji 35 lat )zgodnie z aktem notarialnym, odebraæ potr¹caj¹ce koszty i sprzedaæ je ponownie
rzeczywistym inwestorom.
4. Zapisaæ w przysz³ych umowach sprzeda¿y dzia³ek mówi¹cy o potr¹ceniu np. 20% kwoty
transakcji o ile nabywca z³amie zapisy notarialne dot. inwestycji w okrelonym terminie.
Zak³adane korzyci w/w dzia³añ:
Ad. 1. Chodzi mi o to , aby potencjalni inwestorzy ju¿ nigdy nie rozkopywali ulic na w³asn¹
rêkê. Mo¿na bêdzie wtedy na³o¿yæ na drogi w miecie nowe i trwa³e nawierzchnie- g³adziutkie
jak dupka Eskimosa.
Ad. 2. Chodzi mi o to by obecnie wychodz¹cy z budynków nie zderzali siê z tymi id¹cymi
czy biegn¹cymi chodnikiem , oraz by inwestorzy czy w³aciciele posesji ju¿ nigdy nie p³acili
( haraczów dla Zarz¹dów Dróg za tzw. zajêcie pasa drogowego)
Ad. 3. Sprawa oczywista.
Ad. 4. 20% to kwota potr¹cenia od ceny dzia³ki za wiadome psucie wizerunku miasta ( jego
szczerbatoæ ) co odstrasza potencjalnych turystów.
Razem zrobimy wiêcej! Jan Ciosek

Sprostowanie

Frekwencja
ponadprzeciêtna

Do podanych w ostatnim wydaniu Gazety Gryfickiej wyników wyborów do gryfickiej Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wkrad³ siê b³¹d. Dotyczy³ on
frekwencji w gminie Brojcie. Otó¿ w
tej gminie frekwencja by³a jedn¹ z
najwy¿szych w województwie, a
mo¿e i kraju, gdy¿ wynios³a ponad 42
procent. Na 402 uprawnionych do
g³osowania do urn posz³o 170 osób.
Jak nam powiedzia³a przewodnicz¹ca komisji wyborczej pani Irena Witkowska, w Brojcach dosz³o do rzeczywistych wyborów, bo startowa³o
czterech kandydatów, st¹d tak liczny
udzia³ wyborców. Za pomy³kê przepraszamy.
Redakcja.

Redakcja Gazety Gryfickiej

Na salonach... fryzjerskich w Gryficach rozleg³ siê
miech pusty, by pochwili
przerodziæ siê we wciek³¹
dyskusjê dotycz¹c¹ artyku³u
w Panoramie Gryfickiej nr
3-4 z dnia 7 lutego 2007 o znamiennym tytule Korupcja Gminna. Rzecz dotyczy redaktora naczelnego Gryfickich Ech Krzysztofa W. I tego, ¿e by³ zatrudniony w
ZGK na etacie pracownika gospodarczego, dzi zarejestrowanego w
PUP, jako bezrobotny bez prawa do
zasi³ku, ale jak wiadomo z prawem
do darmowej opieki lekarskiej. Wasza gazeta  redaktora naczelnego
Kazimierza Rynkiewicza kieruj¹c siê
artyku³em Panoramy napisa³a w
zesz³ym numerze artyku³ Gryficki
uk³ad pêka. Spokojnie, nie pêka i
nie pêknie, chyba ¿e temat bêdzie
rozwojowy. Taki byæ mo¿e jeli formalnie i publicznie (np. najbli¿sza
sesja Rady Miejskiej) zostanie zadane kierownikowi Powiatowego
Urzêdu w Gryficach i jednoczenie
wieloletniemu radnemu rady miejskiej panu Go³êbiowskiemu, pyta-
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nie  od kiedy i w jakich latach pan
Krzysztof W. by³ zarejestrowany w
PUP z prawem do zasi³ku dla bezrobotnych, a w jakich miesi¹cach bez
prawa do zasi³ku. Pytanie drugie
skierowane do obecnego dyrektora
ZGK Jacka Zdancewicza  czy mo¿e
pan sprawdziæ od kiedy i w jakich
latach pan Krzysztof W. by³ zatrudniony na fikcyjnym etacie w samorz¹dowej spó³ce  jak¹ jest ZGK.
Oczywicie sprawdziæ i podaæ do
wiadomoci publicznej. Sugestie
zawarte w pana artykule panie Rynkiewicz, ¿e za zatrudnienie Krzysztofa W. w ZGK ponosi odpowiedzialnoæ pan Peru¿yñski s¹ b³êdne. Mi³ociwie panuj¹cy nad gryfickim folwarkiem swoim wasalom, nakazuje
swoj¹ wolê i tyle. Panowie z Panoramy i Gazety Gryfickiej zapytajcie, czy
pan Krzysztof W. przypadkiem nie
by³ zatrudniony w ZGK ju¿ za sprawuj¹cego funkcjê dyrektora tego¿
przedsiêbiorstwa pana Kubiaka. Na
salonach fryzjerskich mówi siê, ¿e
by³ podobnie jak w roli pomocnika
kucharza w DPS (pierwszym gryfickim domu pomocy spo³ecznej przy

ul. Kociuszki), ale wydawc¹ gazety równie¿ w tym czasie by³. Mo¿e
dziwiæ fakt, ¿e ¿aden z Was panowie
nie zwróci³ uwagi na to, ¿e Krzysztof
W. ma siê dobrze i funkcjonuje na
rynku medialnym podobnie d³ugo
jak d³ugo burmistrz Szczygie³ jest
burmistrzem. Dlatego nie dziwi nagroda za wieloletni¹ wspó³pracê,
wytrwa³oæ na rynku mediów lokalnych i zdecydowanie w postrzeganiu problemów spo³ecznych - napisa³ burmistrz gminy i muszê przyznaæ, ¿e to wyró¿nienie odebra³em z
dum¹! Tak w³anie skomentowa³
otrzyman¹ nagrodê Krzysztof W. A
nam siê wydaje, ¿e to wypaczone
poczucie dumy. Wytrwa³oæ sta³a
siê w¹tpliwa, a postrzeganie problemów spo³ecznych naganne, bo
¿eruj¹c na fikcyjnym etacie komu
potrzebuj¹cemu chleb siê zabra³o.
Wed³ug nas Krzysztof W. nale¿y do
elity BMW, co w t³umaczeniu daje:
Bierny Mierny ale Wierny, a za to na
pewno nagrody siê dostaje.
(bywalec salonów fryzjerskich)
adres do wiadomoci redakcji

Dziêkujemy
sportowcom
z Mokasyna
Otrzymalimy widokówkê ze
Szklarskiej Porêby z widokami na
zanie¿one góry. Mo¿emy tylko
pozazdrociæ. Pozdrowienia z
gór dla redakcji przes³ali nam zawodnicy p³otowskiego MLUKS
Mokasyn. Dziêkujemy za pamiêæ i ¿yczymy, po takiej zaprawie, sukcesów w 2007 roku.
Redakcja

Gazeta Powiatowa
Redakcja: Kazimierz Rynkiewicz - redaktor naczelny (tel.
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Sygna³y czytelników

Ba³agan w miecie

Sygna³y od naszych czytelników s¹ dla nas bardzo wa¿ne. S¹ jakby podstaw¹ istnienia ka¿dej gazety,
która chce byæ pomocna w rozwi¹zywaniu zwyk³ych ludzkich problemów, jak równie¿ wydarzeñ kulturalnych dziej¹cych siê w naszej gminie.
Dlatego telefon od czytelnika, traktuj¹cy o ba³aganie na dzia³ce budowlanej, znajduj¹cej siê miêdzy
sklepem GS Rolnik z posesj¹ pana
Jana Cioska, by³ jakby poleceniem

odwiedzenia tego miejsca. Udalimy siê wiêc tam 12 lutego. Czytelnik
mówi³, ¿e le¿y zabity kot  rzeczywicie le¿a³! ¯e s¹ pot³uczone butelki
po wódce i winie  te¿ s¹! Ale jest te¿
wie¿o wyrzucona choinka  có¿,
wiêta i okres powi¹teczny daleko
za nami; du¿e drzewko spe³ni³o
swoj¹ rolê i czas je z domu usun¹æ.
Gdzie? Najlepiej na pusty teren, a
ZGK niech uprz¹tnie! S¹dzimy jednak, ¿e ZGK nie mo¿e i nie powinno

wysy³aæ swoich ludzi do uprz¹tniêcia terenu z choinek, ani szukaniem
pot³uczonego szk³a z butelek po winie, wódce czy piwie wszêdzie tam,
gdzie mo¿na wypiæ z tzw. gwinta.
Sprawa kota, choæ smutna, te¿ mog³a
zostaæ rozwi¹zana wczeniej, tzn.
kiedy zgin¹³ trzeba by³o to zg³osiæ w
Stra¿y Miejskiej lub ZGK. Albo zwyczajnie wzi¹æ szpadel i zakopaæ go
pod stoj¹c¹ w pobli¿u grusz¹. By³oby to lepsze rozwi¹zanie, ni¿ codzienne sprawdzanie czy kot jeszcze
le¿y. Niestety nadal le¿y, choæ trudno go znaleæ! Nie we wszystkim
musimy siê wyrêczaæ Zak³adem Gospodarki Komunalnej, którego jednak informujemy, ¿e uschniêty ju¿
kot le¿y blisko ciany budynku przy
ul. Niepodleg³oci. (x)

Spotkanie
z Agnieszk¹
Fitkau-Perepeczko

Miejska Biblioteka Publiczna w
Gryficach serdecznie zaprasza na
spotkanie z autork¹ i aktork¹, Pani¹
Agnieszk¹ Fitkau-Perepeczko które
odbêdzie siê w dniu 23 lutego 2007r
(pi¹tek) o godz. 20.00 w Czytelni
G³ównej.
Agnieszka Fitkau-Perepeczko
jest autork¹ ksi¹¿ek:
Babie lato, czyli b¹d szczêliwa
ca³e ¿ycie, Fascynuj¹ce podró¿e
gwiazd...i moje, S jak serial, Fascynacje kulinarne gwiazd, niadanie w
³ó¿ku, i inne rozkosze... kulinarne.
Od 2003 r. w serialu M jak Mi³oæ gra Simonê Möller (matkê Stefana).
W trakcie spotkania mo¿na kupiæ
ksi¹¿kê, otrzymaæ autograf, dedykacjê.
Z.Cz.

OG£OSZENIE

W dniu 23 lutego 2007 roku w godz. 10.00-12.00
w Urzêdzie Miasta i Gminy Gryfice (Pl. Zwyciêstwa 37, sala nr 106)

odbêdzie siê spotkanie Pos³a
Arkadiusza Litwiñskiego
z mieszkañcami Gryfic.
Spotkanie odbywa siê w ramach dy¿uru poselskiego i ma charakter otwarty.

S¹d Rejonowy w Gryficach og³asza:
GDK informuje

Eliminacje Ma³ego
Konkursu Recytatorskiego
(GRYFICE) Gryficki Dom
Kultury zaparsza na miejskogminne eliminacje Ma³ego Konkursu Recytatorskiego, które
REKLAMA

odbêd¹ siê w kawiarni Gryfickiego Domu Kultury w dniu
17.02.2007 r. o godz. 10.00.
Zapraszamy

- w dniach od 22 lutego do 1 marca 2007 r. z okazji obchodów Tygodnia
Ofiar Przestêpstw sêdziowie i kuratorzy zawodowi bêd¹ udzielaæ informacji osobom pokrzywdzonym przestêpstwem i tak:
- w dniu 27 lutego 2007 r. od godz. 15.00  17.00 w Urzêdzie Gminy P³oty
- w dniu 28 lutego 2007 r. od godz. 15.00  17.00 w Urzêdzie Gminy Trzebiatów
- w dniu 27 lutego 2007 r. od godz. 15.00  17.00 w Urzêdzie Gminy Brojce
- w dniach od 22 lutego do 1 marca 2007 r. w S¹dzie Rejonowym w Gryficach
REKLAMA
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Monitoring jest,
a wandale niszcz¹

Przystankowe wiaty komunikacji miejskiej s¹ notorycznie dewastowane przez wandali z naszych
domów; braci, a mo¿e synów. Nic na
to nie poradzimy, bo kiedy przychodz¹ do domu nie mówi¹, co
pón¹ por¹ robili na ulicach miasta.
Rano przechodzieñ widzi kolejny raz
zniszczon¹ szybê i te¿ nic nie mo¿e
zmieniæ, bo przystanek jest na uboczu, choæ w pobli¿u ulicznej latarni.
Wielu z nas nie jest w stanie zrozumieæ, jak to siê dzieje, ¿e nie ma
winnych niszczenia wiaty obok kiosku przy ul.Niepodleg³oci w pobli¿u Urzêdu Skarbowego, na którym
jest zamontowana kamera, maj¹ca
monitorowaæ Plac Zwyciêstwa. Gmina Gryfice wyda³a masê pieniêdzy na
monitoring. Pytamy wiêc: czy zakupiono i zamontowano jakie buble? Czy kamerê mo¿e zainstalowano pro forma, ¿eby mieszkañcy
uwierzyli, ¿e kto dba o ich bezpieczeñstwo? Stoj¹cy obok kiosk (nieczynny od wielu miesiêcy) jest dobrym parawanem, za którym pij¹
wódkê z ma³ych buteleczek (le¿¹ takie butelki!), a æpuny wstrzykuj¹
sobie w ¿y³ê jakie wiñstwo zosta-

wiaj¹c puste strzykawki jednorazowego u¿ytku i woreczki po jakim
innym wiñstwie (wiñstwem
oczywicie nazywamy narkotyki).
Mieszkañcy okolicznych bloków
twierdz¹, ¿e informuj¹ policjê o
ha³aliwym zachowaniu siê m³odzie¿y i miejscu spotkañ za kioskiem, ale nigdy nie widzieli interweniuj¹cych funkcjonariuszy!
Jednak nawet gdyby interweniowali, to ka¿dy mo¿e im powiedzieæ,
¿e ¿yje w wolnym kraju i wolno mu

noc¹ staæ za kioskiem, czy siedzieæ na ³awce, gdzie w wiacie
przed chwil¹ rozlecia³a siê szyba.
Jak d³ugo jeszcze bêdziemy bezsilni wobec panosz¹cego siê wandalizmu? Jak d³ugo jeszcze, wracaj¹c
noc¹ z pracy, mieszkaniec Gryfic bêdzie musia³ wybieraæ d³u¿sz¹, ale
bezpieczniejsz¹ drogê do domu,
gdy¿ boi siê przechodziæ obok opisywanego wy¿ej miejsca. Czy nie
czas usun¹æ kiosk zapomniany
przez w³aciciela?
(maja)

Nowy dyrektor
By³y dyrektor
Edward lêzak

Obecny dyrektor Zbigniew H³¹d
Gimnazjum nr 1 w Gryficach ma nowego dyrektora.
Og³oszony w grudniu konkurs

wygra³ pan Zbigniew H³¹d.
Zast¹pi³ on na tym stanowisku
pana Edwarda lêzaka. Jego

wizjê prowadzenia szko³y
przedstawimy szerzej w kolejnym numerze. (r)
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Od wrzenia mundurki!

Nowy pomys³
na lepsz¹
szko³ê?

Zgodnie z now¹ uchwa³¹ ministra
Romana Giertycha, od nowego roku
szkolnego podstawówki i gimnazja maj¹
obowi¹zek wprowadziæ wród uczniów
zakaz noszenia przez nich telefonów komórkowych oraz ubraæ ich w równe,
szkolne stroje  tzw. mundurki. W sprawie tej toczy siê ju¿ od pewnego czasu
dyskusja zarówno wród sfer owiatowych, jak i uczniowskich. G³osy s¹, jak
zwykle zreszt¹, podzielone. Niektórzy
chwal¹ pomys³, twierdz¹c, ¿e wreszcie
znikn¹ go³e brzuchy uczennic oraz
podzia³y na gorszych i lepszych. Drudzy
z kolei wyra¿aj¹ siê o nim niezwykle krytycznie, uzasadniaj¹c swoje zdanie tym,
¿e to kolejny niepotrzebny wydatek dla
i tak biednych rodzin oraz niszczenie indywidualnoci uczniów.
Postanowilimy wiêc dowiedzieæ siê
co na ten temat s¹dz¹ w³adze gryfickich i
p³otowskich szkó³, a tak¿e sami najbardziej zainteresowani, czyli uczniowie.
Analizuj¹c wypowiedzi tych pierwszych, mo¿na wysun¹æ jeden podstawowy wniosek: niezale¿nie, co s¹dz¹ na ten
temat, decyzja zosta³a ju¿ podjêta i po
prostu trzeba siê do niej dostosowaæ. Dyrektorzy maj¹ czas do 30 czerwca, aby do-

k³adnie okreliæ, jak bêdzie wygl¹da³o
wdra¿anie nowej uchwa³y w ich szko³ach.
Decyzje na temat wygl¹du i ceny mundurków bêd¹ podejmowane wspólnie z Rad¹
Rodziców, jak równie¿ z uczniami. W
wielu placówkach to w³anie oni maj¹
byæ pomys³odawcami kroju i stylu nowych szkolnych strojów. A jakie jest ich
zdanie na tez temat? Wiêkszoæ nie jest
zadowolona z nowego pomys³u. M³odzie¿ uwa¿a go bowiem za ograniczanie
ich osobistej wolnoci, za dodatkowe
utrudnienie i zbyt du¿y wydatek pieniê¿ny. Niektórzy nawet ju¿ teraz
otwarcie manifestuj¹, ¿e nie bêd¹ nosiæ
mundurków, pomimo odgórnego nakazu.
S¹ jednak i tacy, którym mundurkowa
propozycja bardzo siê podoba.
Twierdz¹, ¿e mo¿e przyczyniæ siê do likwidacji wystêpuj¹cego w szko³ach podzia³u na bogatszych i biedniejszych oraz
¿e przyczyni siê to do zwiêkszenia bezpieczeñstwa w tych instytucjach, gdy¿
obcy nareszcie zaczn¹ siê odró¿niaæ i
ciê¿ej bêdzie siê im poruszaæ bezkarnie po
terenie szko³y, a tym samym jest szansa,
¿e zmniejszy siê iloæ kradzie¿y.
No có¿, pomys³ powrotu do przesz³oci jak widaæ budzi wiele kontro-

wersji. Jednak uchwa³a jest i tego siê ju¿
raczej nie zmieni. Teraz trzeba j¹ tylko
rozs¹dnie zrealizowaæ, co jest nie lada
wyzwaniem dla dyrektorów placówek
edukacyjnych. Praktyczna strona
wprowadzenia mundurków nie bêdzie
wielkim problemem, gdy¿ w rekordowym tempie mno¿¹ siê firmy, które
zasypuj¹ wrêcz szko³y ofertami produkcji szkolnych strojów. Najpierw
jednak trzeba dojæ do porozumienia jak
one maj¹ wygl¹daæ, a wiadomo, ¿e ilu
uczniów, tyle ró¿nych pomys³ów i
wszystkich niestety nie da siê zadowoliæ. ¯yczymy wiêc w³adzom szkó³ cierpliwoci  byæ mo¿e przyda³by siê
szybki kurs mediacji?
(m)

Pomys³ wprowadzenia mundurków jest bez sensu. Dla uczniów bêdzie
niewygodnie je nosiæ. Nie podoba mi
siê, ¿e wszyscy bêd¹ tak samo ubrani,
ale jak bêdzie trzeba, to bêdê go ubiera³.

PS. Zostalimy równie¿ poinformowani, ¿e jest ponoæ szko³a w naszym
powiecie, która mundurki ju¿ wprowadzi³a. Jeli wiadomoæ ta siê potwierdzi, w nastêpnym numerze na pewno
przedstawimy j¹ czytelnikom  byæ
mo¿e rozwi¹zania w niej wprowadzone
bêd¹ wskazówk¹ dla innych placówek
 jej pracowników, uczniów i ich rodziców, którzy dopiero oswajaj¹ siê z giertychow¹ wizj¹ szko³y!

Ja mylê, ¿e mundurki to nawet fajny
pomys³. Przynajmniej nie bêd¹ siê odró¿niaæ te biedniejsze dzieci od tych bogatszych. Dobrze, ¿e je wprowadzaj¹, tylko
¿eby ich cena nie by³a za wysoka!

KONKURENCJA

Pojawienie siê konkurencji w tej samej bran¿y czasem bywa deprymuj¹ce,
a czasem mobilizuje do dzia³ania. Takie w³anie, drugiego typu dzia³ania, zauwa¿ylimy w obrêbie marketu Plus. Teren przyleg³y do niego jest uporz¹dkowany, a chodniki wy³o¿one polbrukiem. Trwaj¹ te¿ prace przy przebudowie parkingu, o którym pisano du¿o i bez skutku  a¿ samo ¿ycie zmusi³o do
inwestycji. Nowy market Biedronka przestaje byæ tym samym istotn¹ konkurencj¹ dla Plusa, jest jednak zbyt du¿¹ konkurencj¹ dla ma³ych sklepików
spo¿ywczych, w których obroty zmniejszy³y siê o wiele procent! (maja)

Mateusz

£ukasz

Aleksandra
Mundurki nie powinny byæ wprowadzone, bo po co? To jest bez sensu.
Nie jest dobrze, ¿e wszyscy bêd¹ idealnie tak samo ubrani. Do szko³y trzeba
chodziæ normalnie ubranym, a nie jakie mieszne mundurki nosiæ!

Agata
Ja nie jestem za mundurkami, dlatego ¿e w niektórych rodzinach jest
bardzo du¿o dzieci i nie ka¿dego staæ
na to, ¿eby zakupiæ mundurek. To
jest kolejny bezsensowny pomys³!

DELETE

Str. 6
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Game Over

Delete 2007
zakoñczone

(POWIAT) W czwartek, 8 lutego, zakoñczy³ siê powiatowy
fina³ komputerowego turnieju DELETE REAKTYWACJA 2007,
który odbywa³ siê w budynku GDK. Przez dwa tygodnie rywalizowano miêdzy sob¹, najpierw na szczeblu gminnym, a nastêpnie
w wielkim finale powiatowym. Organizatorami byli Starostwo
Powiatowe w Gryficach, gminy: Gryfice, Karnice, Brojce, Trzebiatów, P³oty oraz Rewal, To w³anie w tych miejscowociach odbywa³y siê eliminacje gminne. W powszednim numerze publikowalimy gminnych zwyciêzców, dzi przedstawiamy wyniki rozgrywek powiatowych.

Zwyciêzca Open

Ostateczne wyniki:
Kategoria Szkó³ Podstawowych gra Yeti SPORTS.

Miejsce pierwsze Arkadiusz Ostrowski z Karnic, miejsce drugie Jakub
Popik z Brojc, miejsce trzecie Marek Winiewski z Brojc.

Kategoria Szkó³ Gimnazjalnych gra WORMS 3D.

Miejsce pierwsze Piotr Kluczko z Trzebaiatowa, miejsce drugie Robert
Ragan równie¿ z Trzebiatowa, miejsce trzecie Aleksander Kulon z P³ot.

Kategoria Szkó³ Ponadgimnazjalnych gra LITERAKI.

Miejsce pierwsze Grzegorz Rolewicz z Trzebiatowa, miejsce drugie
Adrian Walasiewicz równie¿ z Trzebiatowa, miejsce trzecie Micha³ Przêzak z Gryfic.

Kategoria OPEN gra MOTO GP3.

Miejsce pierwsze Kamil Zab³ocki Brojce, miejsce drugie Krzysztof Targosz z Gryfic, miejsce trzecie Pawe³ Przedaszek z P³ot.
Organizatorzy turnieju kieruj¹ szczególne podziêkowania do sponsorów, wspó³organizatorów oraz wszystkich osób, które popar³y inicjatywê zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y w czasie
trwania ferii zimowych.
(BAR)

gazeta gryficka 15.02.2007 r.

Str. 7

KRONIKA GAZETY GRYFICKIEJ

Katarzyna i Dariusz
Mentlak

Witamy wród nas
Wszystkim wie¿o upieczonym rodzicom,
ca³a redakcja Gazety Gryfickiej
serdecznie gratuluje
i sk³ada najserdeczniejsze ¿yczenia.

Micha Sio³a
12.02,2007, g.12.33
z Wyszoboru

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

Majderek
12.02.2007, g. 6.25
z Reska

WALENTYNKI

Gdy pierwszy raz spojrza³em w Twoje oczy, Wiedzia³em, ¿e spojrzenie te mnie zauroczy.
Gdy spojrza³em po raz drugi w Twoje oczy, By³em pewny, ¿e bêdê przez ca³e ¿ycie za nimi kroczy³.
Nie do oczu, lecz do serca twego na kolana bym siê rzuci³, Bo dzi serce moje bardzo kocha serce Twoje.
Zatem grzecznie obiecujê, ¿e nie minie to, co czujê. Bo Amor nie po to tylko dosta³ zadanie,
¯eby w Twe serce celowa³ i dla mnie Ciê upolowa³, Zamkn¹æ ma Ciê w mym sercu na dwa spusty,
Bo wiat bez Ciebie KOCHANA ¯ONO jest strasznie pusty!

Wiolecie Jakubowskiej

W tym dniu, tak szczególnym, jak Dzieñ Zakochanych, pragnê ¿yczyæ Ci zdrówka, zdrówka
oraz zdrówka i pogody ducha. Najukochañszej, najdro¿szej, zawsze licznej i nigdy niezast¹pionej memu sercu ¿onie Wiolecie Jakubowskiej, ¿yczy z g³êbi serca kochaj¹cy nad ¿ycie M¥¯.

Kochany B¹belku z ul. Akacjowej 11...

Maskotka jeszcze czeka
na swojego w³aciciela
Do przysz³ej rody czekamy na ¿yczenia od
wszystkich spónialskich,
wród których rozlosujemy
widocznego na zdjêciu misia.

B¹d przy mnie blisko bo tylko wtedy nie jest mi zimno, ch³ód wieje z przestrzeni. Kiedy mylê jaka ona du¿a i jaka ja ma³a, to mi trzeba twoich dwóch
ramion zamkniêtych dwóch promieni wszechwiata.
Kochaj¹cy Micha³

Kochana Ewciu!

Tort walentynkowy
odbiera Pani
Wioleta Jakubowska

¯ycze Tobie du¿o dobrego z okazji dnia Walentego. Chcia³bym równie¿ Tobie ¿yczyæ, aby zda³a
maturê i dyplom i abymy zapomnieli o z³ych chwilach. Twój Kochaj¹cy Micha³ F.
Buziaczki :-* :-* Kocham Ciê BARDZO!!!
Nagrody ufundowali: tort - Gminna Spó³dzielnia
w Gryficach, maskotka - INTERMARCHE
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Zerwany dach uszkodzi³ samochód
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Nikt nie chce przyznaæ
siê do tego mietnika
Jest w Gryficach ulica Nowy
wiat. Mieci siê przy niej blok mieszkalny, do którego przylega parking i
podwórze, na którym stoi mietnik.
W nocy, z 31 padziernika na 1 listopada 2006 roku ze mietnika wiatr
zerwa³ blaszany dach. Spad³ on tak
niefortunnie, ¿e uszkodzi³ stoj¹cy
przy nim samochód, nale¿¹cy do
mieszkanki znajduj¹cego siê w pobli¿u domu jednorodzinnego. Straty
by³y na tyle du¿e, ¿e rano wezwa³a
ona policjê, aby spisali protokó³
szkodowy. Chcia³a bowiem uzyskaæ
odszkodowanie od w³aciciela
mietnika. I tu zaczê³y siê problemy.
Okaza³o siê bowiem, ¿e nie mo¿na
ustaliæ, do kogo on nale¿y. Oprócz
policji, w sprawê zaanga¿owa³a siê
Stra¿ Miejska oraz sama poszkodowana. Ka¿dy poszukiwa³, ale nikt nigdzie niczego nie móg³ siê dowiedzieæ. Nikt, pocz¹wszy od zarz¹dcy
bloku Nowy wiat 9, a skoñczywszy
na Agencji Mienia Wojskowego, do
której ponoæ mia³ on nale¿eæ, nie
chcia³ braæ odpowiedzialnoci za
mietnik i co za tym idzie, zwrot kosztów uszkodzenia samochodu. Nikt
te¿ nie naprawi³ dachu mietnika,
który do dnia dzisiejszego oparty jest
o jego cianê. Zdesperowana gryficzanka poprosi³a o pomoc nasz¹ ga-

zetê. Postanowilimy wiêc najpierw
udaæ siê do zarz¹dcy bloku przy
Nowym wiecie. Niestety, nie chcia³
on z nami rozmawiaæ, odsy³aj¹c do
Agencji Mienia Wojskowego. Kiedy
jednak skontaktowalimy siê z t¹ instytucj¹, tam równie¿ krótko odciêli
siê od problemu, podaj¹c nam numer
telefonu do Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej, bo podobno takie
sprawy w³anie do niej nale¿¹. Szukalimy wiêc dalej  niestety, nadal bez
rezultatów, poniewa¿ zgodnie z informacjami uzyskanymi w WAM, do
nich ani blok mieszkalny ani podwórze, na którym znajduje siê mietnik,
nie nale¿y  w ka¿dym razie nie posiadaj¹ go w swojej ewidencji. Jednak
poradzono nam, abymy udali siê do
Wydzia³u Geodezji w urzêdzie miejskim w Gryficach, gdzie na pewno
znajdziemy w³aciciela interesuj¹cego nas miejsca.
Ustalilimy, ¿e dzia³ka (nr 239/2),
na której stoi blok mieszkalny nale¿y
do wspólnoty mieszkaniowej. Parking i mietnik znajduj¹ siê na s¹siaduj¹cej z ni¹ odrêbnej dzia³ce (nr 239/3).
Miêdzy ni¹ a domem jednorodzinnym
znajduje siê droga publiczna (dzia³ka
nr 249). Pozostawa³o pytanie, czy
dzia³ka, na której znajduje siê parking
i stoi mietnik, z którego korzysta

Kolejne stanowisko
gryfickiego starosty!
24 stycznia 2007 r. w Szczecinku
odby³o siê pierwsze posiedzenie Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego III
kadencji samorz¹dów powiatowych.
Jest to organ opiniotwórczy i doradczy
w sprawach dotycz¹cych kompetencji
wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie
powiatowym. Podczas posiedzenia wybrano nowe w³adze oraz przedstawicieli
do Komitetu Steruj¹cego. W ich sk³ad
wszed³ równie¿ Kazimierz Saæ  gryficki
starosta  który zosta³ wiceprzewodni-

cz¹cym Konwentu. Przewodnicz¹cym
wybrano Krzysztofa Lisa starostê
szczecineckiego, drugim wiceprzewodnicz¹cym zosta³ Artur Mackiewicz starosta ko³obrzeski, a sekretarzem Wiktor To³oczko - starosta pyrzycki. Przedstawicielem Konwentu w Komitecie Steruj¹cym, który bêdzie pracowa³ nad Programem Ochrony rodowiska Województwa Zachodniopomorskiego i
Rady Spo³ecznej Zachodniopomorskiego Oddzia³u NFZ zosta³ starosta kamieñski Pawe³ Czapkin.
(r)

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 22 stycznia 2007 r. sygn. akt VI K 863/
06 skaza³

Micha³a lêzaka

ur. 13.03.1989 r. w Gryficach na karê 6 (szeciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci, której
wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat oddaj¹c go w tym czasie pod dozór
kuratora, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie
go w czasopimie lokalnym za przestepstwo z art. 191 par. 1 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w
dniu 20 wrzenia 2006 r. w P³otach na ul. Paderewskiego w budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych gro¿¹c zdetonowaniem bomby zmierza³ tym do zmuszenia pracowników
szko³y do przerwania zajêæ lekcyjnych i ewakuacji szko³y.

wspólnota, jest przez ni¹ dzier¿awiona, czy te¿ nale¿y do WAM, a wspólnota korzysta z niej nielegalnie.
I znów kolejny telefon i kolejna
zaskakuj¹ca informacja  teren nale¿y do WAM! Pomylelimy, ¿e co
jest chyba nie tak, skoro wojsko nie
wie co posiada. Oczywicie natychmiast znowu siê z nimi skontaktowalimy, przekazuj¹c najnowsze wiadomoci. I nareszcie znalaz³a siê
kompetentna osoba, która udzieli³a
nam dok³adnych informacji co do
interesuj¹cego nas obiektu.
Jak nam powiedzia³ wicedyrektor
szczeciñskiego oddzia³u WAM pan
Ruciñski, co prawda nie ma umowy
na pimie, ale dzia³k¹, na której znajREKLAMA

duj¹ siê parking i mietnik, zarz¹dza
wspólnota mieszkaniowa tego bloku, korzystaj¹c z nich. Ponoæ by³a
nawet uchwa³a tej wspólnoty w
sprawie remontu mietnika. Administratorem mienia jest pan Jan Kacperec z Gryfic (ul. Sportowa 16), do
którego wicedyrektor skierowa³
nasz¹ czytelniczkê.
Mamy nadziejê, ¿e w koñcu sprawa ta zostanie za³atwiona, a dach naprawiony. Mamy przecie¿ w oczach
skutki niedawnych wichur, które
mog¹ siê powtórzyæ, a wtedy porwany przez wiatr stoj¹cy obok mietnika dach mo¿e narobiæ wiêkszych
szkód. Trzeba go wiêc solidnie zamocowaæ.
(bar, m)
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STUDNIÓWKA

Bal studniówkowy
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(GRYFICE) W dniu 26 stycznia
br. o godzinie 20.00 rozpoczê³a
siê studniówka uczniów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego Centrum
Edukacyjnego Szczeciñskiej
Fundacji Talent Promocja Postêp
w Gryficach.

W piêknie udekorowanej sali
gryfickiej restauracji Duet spotkali siê uczniowie wraz ze swoimi sympatiami, nauczycielami i pracownikami fundacji. Uroczystoæ zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹ starosta powiatu pan Kazimierz Saæ. Ceremoniê
powitaln¹ rozpoczê³a pani ¯aneta
Bartczak  zastêpca dyrektora, przekazuj¹c g³os dyrektorowi Krzysztofowi Pilchowi, który ¿yczy³ wszystkim wspania³ej zabawy i zapomnienia chocia¿ dzisiaj tego, co czeka

REKLAMA

maturzystów ju¿ 4 maja... dodaj¹c otuchy i optymizmu na ca³e
100 dni przed matur¹, a tak¿e i
dalsze...
Wspólnym polonezem poprowadzonym przez dyrekcjê szko³y
zainicjowano czêæ taneczn¹ ca³ego wieczoru. Zabawa obfitowaREKLAMA

³a w ró¿nego rodzaju atrakcje taneczne i niespodzianki; pojawi³
siê m.in. piêkny tort z logo fundacji, z p³on¹cymi ogniami, upieczony w piekarni GS-Gryfice,
os³adza³ wszystkim te piêkne
chwile. Zabawa trwa³a do godziny czwartej rano.
(d)

INFORMACJE
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Z NOWEGO JORKU PROSTO
DO GALERII BRAMA W GRYFICACH
Przyznaæ musimy,
¿e Muzeum i GaleriaBrama w Gryficach zmusza nas do
czêstych odwiedzin.
Wczoraj jeszcze mo¿na
by³o podziwiaæ, trwaj¹c¹ miesi¹c, wystawê
plakatów
Leszka
¯ebrowskiego a ju¿ dn.
14 lutego 2007 uczestniczylimy w wernisa¿u modelarstwa Jerzego Gumieli. Artysta
przyjecha³ z Nowego
Jorku gdzie mieszka i
tworzy od 16 lat. Niewtajemniczonych informujemy ¿e urodzi³
siê w Nowogardzie.
Studiowa³ w Akademii
Sztuk Piêknych w Poznaniu oraz w Królewskiej Akademii Sztuk
Piêknych w Kopenhadze. Posiada tytu³ ma-

Czas do szko³y,
koniec laby

Szybko przemija czas. Ferie bez
nie¿ynek i lepienia ba³wanków minê³y równie¿. W pi¹tek 9 lutego br.
dzieciaki w ró¿nym wieku i du¿ej grupie spotka³y siê ostatni raz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach. O zajêciach w bibliotece pisalimy, ale jeszcze raz napiszemy, ¿e
spotkania w tym przybytku kultury
owocowa³y g³onym czytaniem w
ramach Ogólnopolskiej Kampanii
Ca³a Polska Czyta Dzieciom, rozegrano turniej szachowy, w którym
udzia³ wziêli nowicjusze i stare
wygi, wszyscy prowadzeni i uczeni
gry w szachy przez fanatyka tej
gry, zacnego pana Kazimierza
£aszewskiego. Gry planszowe i puzzle dostêpne by³y dla ka¿dego, kto
by³ zainteresowany tak¹ form¹ zabawy. Wspólna wycieczka za miasto tj.
na ognisko z kie³baskami do Rzêskowa pozostawi³a w serduszkach mi³e
wspomnienie. Og³oszony w bibliotece konkurs plastyczny pt.:
Naciekawsze miejsce w moim miecie przyniós³ obfity plon w postaci 50 rysunków obrazuj¹cych star¹ i
now¹ architekturê Gryfic. W przewa¿aj¹cej iloci by³y to przedstawione
widoki Wysokiej Bramy, Kamiennej
Bramy, baszty Prochowej przed i po
rewitalizacji, kamieniczek przy Placu
Zwyciêstwa. Jeden z rysunków dotyczy³ rzeki Regi a inny bardzo piêkny (wg nas) przedstawia³ dom zbu-

dowany z drewnianych bali w tle
widoczny las i jeleñ z du¿ym poro¿em na wolnej przestrzeni. Czy takie
miejsce w Gryficach istnieje?  nie
wiemy. Ale jest bardzo prawdopodobne bo lasów w okolicy du¿o.
Dzieñ podsumowania ferii nie móg³
obyæ siê bez czytania w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii Ca³a Polska Czyta Dzieciom. Dzi czyta³a
Legendê Gryfick¹ pani Gra¿yna
Janowiak, bibliotekarka z dzia³u dla
doros³ych. Koniec spotkania wieñczy³y s³odkoci rozdawane przez
dyr. MBP w Gryficach p. Zofiê Czosnowicz i p. Bo¿enê Oszucik. Dzieci
otrzyma³y tak¿e ¿elowe d³ugopisy w
ró¿nych kolorach i czerwone serduszka, znak, ¿e zbli¿aj¹ siê walentynki a wszystkie dzieci odwiedzaj¹ce bibliotekê s¹ kochane. Niestety
wród tego grona zabrak³o pani Ani
Burdy, któr¹ dopad³ wirus grypy i
nie mog³a uczestniczyæ w tym radosnym dniu. Opiekunem dzieci ze
wietlicy socjoterapeutycznej by³a
p. Monika Lal. Koniec ferii nie oznacza koñca spotkañ w bibliotece.
Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach ka¿dego dnia od pi¹tku do
poniedzia³ku zawsze oczekuje na wizyty swoich czytelników i dzieci,
które wolny czas lubi¹ spêdziæ
wród ksi¹¿ek i ¿yczliwoci pañ prowadz¹cych Dzia³ Dzieciêcy w naszej
bibliotece.
(maja)

gistra sztuk. Swoje prace wystawia³
w: Polsce, Szwecji, Francji, Danii, Holandii, Niemczech, Norwegii i Stanach
Zjednoczonych. Jego prace znajduj¹
siê w 7 muzeach, prywatnych zbiorach
w Polsce i na wiecie oraz jedna w kawiarence GDK. Znawca malarstwa(sama tê sztukê uprawia), kustosz
Galerii Brama Halina Pokorska mówi,¿e: jego sztuka jest prawdziwa;
wiat radosny, wiat bia³ej energii(tak
potrzebny w naszych domach), pozytywnej gloryfikacji s³owa BYÆ. Na
wernisarzu obecni byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i licznie przybyli mieszkañcy miasta.

Sam Jerzy Gumiela ze wzruszeniem podziêkowa³ za zaproszenie i
piêkne wyeksponowanie jego prac.
Przyzna³, ¿e w wielu miejscach na
wiecie wystawia³ swoje prace, ale
pierwszy raz w bramie wjazdowej do
miasta. Zauwa¿y³ podobnie jak Leszek ¯ebrowskijej metafizyczn¹ atmosferê, któr¹ wspó³tworz¹ p. Halina
Pokorska, Robert Erchardt i Ewa Zemska. Dobra atmosfera, to nie tylko
stare mury, ale i ludzie, którzy chc¹
kochaæ to nowe miejsce w Gryficach.
Muzeum i Galeria Brama zaprasza
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
10.00-17.00.
(maja)

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 26 stycznia 2007r. sprawy
sygn. akt VIK 865/06

Mariana Balcerzaka,

s. Józefa i Walentyny, ur.02.01.1952r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu 24 wrzenia
2006r. w Gryficach na ul. Niepodleg³oci kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 1,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art.178a
§2kk uzna³ oskar¿onego winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu
karê grzywny w wysokoci 50 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 20,-z³ grzywny;orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 26 stycznia 2007r. Sygn. akt VI K 884/
06 skaza³

Stanis³awa Lewandowicza

ur. 11.03.1956r. w P³otach na karê grzywny w wysokoci 50 stawek dziennych przy
przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 20 z³otych, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat, na poczet orzeczonego
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym zalicza okres
zatrzymania prawa jazdy od dnia 26.10.2006r. 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 26 padziernika 2006r. w P³otach na ulicy Golczewskiej kierowa³ samochodem osobowym marki Toyota Carina o nr rej. ZGY G 117 znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 1,04 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MIESZKANIA
n Zamieniê ma³e mieszkanie 1 lub
2 pokojowe na 4pokojowe. Tel. 600
265 547.
n Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.

n Sprzedam mieszanie 3 pokojowe IV piêtro o powierzchni 56,7
mkw w centrum Drawska. Tel. 0
889 588 671, 094 363 22 42
n Wynajmê mieszkanie 3 pokojowe w domku dwurodzinnym. Tel.
094 363 20 39.

n Wydzier¿awiê punkt handlowy
nad morzem. Tel. 663 742 966
n Wynajmê lokal u¿ytkowy w gryficach ul. D¹bskiego. Tel. 663 500
800.

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

INNE
n Konten. bud. szt. 2 cena - uzg.,
p³yt. parap. glaz. 105x285 szt. 120,
p³ytka lastrikowa 25x25 szt. 120,
¿y³ka przemys³owa k³êbki 75 sztuk,
drzwi szt. 3, futryna metalowa, pokost lniany w beczkach 350 l. Tel. 091
397 13 31 po 20.00, 503 132 774.
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 Boksery - szczeniêta sprzedam.
Tel. 697 580 517
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

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 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.

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

n Manager do spraw szkolenia
BHP, sporz¹dzanie dokumentacji
dla PIP. Tel. 693 996 009, tel./fax.
091 385 58 53.
n Szukasz pracy - dodatkowego
zarobku - mi³ego spêdzenia wolnego czasu - zadzwoñ! Tel. 660 167
338 lub 091 386 60 37.
n Zatrudnimy - okolice Gryfic - operatora na koparko-³adowarkê z
uprawnieniami. Tel. 507 896 856
lub 606 139 085.

Zareklamuj siê
w Gazecie
Gr yfickiej
tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl
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Prze³amujemy stereotypy

Dom Dziecka jak dom rodzinny?
Dom Dziecka to instytucja, która
wiêkszoci spo³eczeñstwa kojarzy siê
z ciemnymi cianami, pomalowanymi
zwyk³¹ olejn¹ farb¹ i dzieæmi o smutnych twarzach, które czekaj¹ na kogo,
kto oka¿e im trochê ciep³a. W wyobrani ludzi to bardziej internat czy przechowalnia dla tych, którzy nie maj¹ rodziców lub z jaki powodów nie mog¹
z nimi mieszkaæ, gdzie zapewnia siê im
minimum bytowe, odbiegaj¹ce jednak
daleko od tego, co ma siê w normalnym
domu. Jednak wchodz¹c do budynku
Domu Dziecka w Gryficach ten stereotypowy wizerunek zostaje od pierwszego momentu prze³amany. Ró¿nokolorowe ciany, weso³e dwu i trzypokojowe pokoiki, które kojarz¹ siê z dobrobytem i ciep³em prawdziwego domu rodzinnego, aneksy kuchenne, wyposa¿one jak w prawdziwej kuchni z jadalni¹ i przytulne wietlice. Jego m³odzi
mieszkañcy podzieleni s¹ na trzy grupy  tzw. domy, w których ka¿dy ma
swoje obowi¹zki i wszyscy wspólnie
odpowiadaj¹ za porz¹dek oraz czystoæ. Ka¿dy z nich ma osobn¹ kuchniê
i wietlicê, ka¿dy te¿ ma swój w³asny,
odrêbny styl, który by³ wspó³tworzony przez dzieci. Wygl¹d tego Domu
Dziecka tak nas zaskoczy³, ¿e postanowilimy porozmawiaæ z dyrektorem tej
instytucji- pani¹ Halin¹ Kawczyñsk¹ o
tym, jak uda³o siê jej osi¹gn¹æ tak wysoki standard placówki.
R: Jak funkcjonuje prowadzony
przez Pani¹ Dom Dziecka?
HK: Przede wszystkim Dom Dziecka w Gryficach jest zobowi¹zany do
wchodzenia w standardy Unii Europejskiej. Najwa¿niejszym z nich jest zmniejszenie liczby dzieci w tych placówkach.
Nie mog¹ to byæ w tym momencie domy
molochy, które zamieszkuje 60- 70
podopiecznych. W naszym domu znajduje siê 35 dzieci, ale ustawa przewiduje
30 dzieci. Bardzo niewiele jest wród nich
sierot i pó³sierot - wiêkszoæ to sieroty
spo³eczne. Rodzice oczywicie odwiedzaj¹ te dzieci, zabieraj¹ je na weekendy
czy wiêta, jeli jest na to zgoda S¹du.
Wystêpuje u nas bardzo du¿a rotacja
podopiecznych  tak na przyk³ad liczba
dzieci, które przyby³y do placówki w

ci¹gu zesz³ego roku wynosi³a 26, a opuci³o j¹ 45, w tym do domu rodzinnego
powróci³o 16, do adopcji 8, do rodzin
zastêpczych 8, a do innych placówek 9
dzieci. Wszystko to jest rezultatem intensywnej pracy z rodzinami oraz wspó³pracy z innymi instytucjami.
Oprócz tego mamy wyznaczone
standardy, które okrelaj¹ nam na przyk³ad ile metrów kwadratowych przypada na jedno dziecko, ile dzieci powinna
obejmowaæ jedna grupa (od 10 do 12
dzieci), ¿e ka¿da z nich powinna mieæ
aneks kuchenny itp. Grupy te nie s¹
podzielone wiekowo, lecz w ten sposób,
¿e w ka¿dej z nich s¹ dzieci z ró¿nych
grup wiekowych. Staramy siê jednak,
aby dzieci przychodz¹ce z jednej rodziny, by³y umieszczane w jednej grupie, a
nawet jeli jest taka mo¿liwoæ to w jednej rodzinie, aby ich nie rozdzielaæ. Praca
z naszymi podopiecznymi nie jest
³atwa, bo czêsto s¹ to dzieci trudne, nie
nauczone podstawowych nawyków higienicznych, ale tak¿e nie przestrzegaj¹ce ¿adnej dyscypliny. Jednak jako musimy dawaæ sobie radê. Mamy wyspecjalizowany personel  oprócz wychowawców, z których ka¿dy posiada ju¿
wy¿sze wykszta³cenie kierunkowe, zatrudniamy tak¿e psychologa i pedagoga.
Wspólnie staramy siê jak najlepiej opiekowaæ siê naszymi podopiecznymi.
R: Wasz budynek jest wie¿o wyremontowany, sk¹d by³y na niego pieni¹dze?
HK: Remonty u nas trwaj¹ praktycznie ca³y czas, bo przy takiej liczbie
dzieci zawsze jest co do zrobienia.. Co

roku, na ile starcza³o pieniêdzy staralimy siê co udoskonalaæ. Do tej pory
wyremontowalimy wszystkie ³azienki, ale niestety znowu trzeba je poprawiaæ. W tym roku uda³o nam siê umeblowaæ wszystkie pokoje i musielimy
przy tym tak¿e je wie¿o pomalowaæ.
Efekt jest rzeczywicie widoczny.
Oprócz tego wyremontowalimy korytarze, a tak¿e nowoczenie wyposa¿ylimy wszystkie trzy aneksy kuchenne.
Teraz pozostaje nam jeszcze zewnêtrz-

ny wygl¹d budynku, czyli elewacje.
Byæ mo¿e uda nam siê go przeprowadziæ jeszcze w tym roku. Oprócz swoich bud¿etowych pieniêdzy, staramy
siê jeszcze pozyskiwaæ rodki ze starostwa oraz z Unii Europejskiej. Chcemy
bowiem, ¿eby nasze dzieci czu³y siê u
nas jak najlepiej!
R: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
dalszych sukcesów w prowadzeniu tak
trudnej instytucja, jak Dom Dziecka .
Rozmawia³a Magdalena liwiñska

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 26 stycznia 2007r. Sygn. akt VI K 898/06
skaza³

Daniela Swobodê

ur. 19.02.1958r. w Po³czyn Zdrój 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 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 100 z³otych, na poczet
orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 19.11.2006r. 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 19 listopada 2006r. w miejscowoci Wyszobór gm.
P³oty kierowa³ samochodem osobowym marki VW Golf o nr rej. ZGY S409 znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci siêgaj¹cym 0,53 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Pokolenie, które ignoruje historiê,
nie ma przesz³oci, ani przysz³oci
Ferie zimowe to czas odpoczynku dla dzieci i m³odzie¿y. Jednak
nie zawsze m³odzie¿ mo¿e ten czas
spêdziæ w sposób aktywny. Dlatego
podczas mijaj¹cych ferii Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi P³otowskiej wysz³o na przeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców i we
wspó³pracy ze Szko³¹ Podstawow¹
nr 2 w P³otach zorganizowa³o dwutygodniowe warsztaty z edukacji
regionalnej pn. Ferie Regionalnego Odkrywcy.
Okres ferii zimowych, uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 2 w P³otach,
którzy wczeniej zadeklarowali chêæ
uczestnictwa w programie Ferie Regionalnego Odkrywcy, spêdzili bardzo aktywnie. Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi P³otowskiej
przez dwa tygodnie m³odzie¿ poznawa³a historiê, kulturê, tradycjê i przyrodê Pomorza Zachodniego. Oprócz
zajêæ w szkole swoj¹ wiedzê m³odzi
odkrywcy poszerzali podczas zajêæ
terenowych oraz wycieczek.
W pierwszym tygodniu zajêæ
szczególnym zainteresowaniem i aktywnoci¹ uczniów cieszy³y siê zajêcia prowadzone przez pani¹ Dorotê Æwielowsk¹ dotycz¹ce legend i
podañ pomorskich. Najbardziej
wszystkich rozbawi³a Legenda o
smoku Bdziuszku. Jak pewnie nikt
nie przypuszcza³, zgodnie z t¹ legend¹ Smok Wawelski pochodzi
w³anie ze stolicy naszego województwa. Nie zabrak³o równie¿ legendy O Kindze ze Starego Zamku,
podania o trzebiatowskiej kaszy, czy
gryfickim kociele i jego okrutnym
proboszczu, co wiernych bi³ ró¿añcem. Niestety Regionalni Odkrywcy nie odkryli ¿adnej legendy dotycz¹cej rzeki Regi. Dlatego te¿ postanowili napisaæ j¹ sami. Teksty s¹
obecnie sprawdzane i nied³ugo bêd¹
gotowe do publikacji.
W pierwszym tygodniu trwania
programu jego uczestnicy odbyli
równie¿ zajêcia na terenie miasteczka. Podczas wizyty w Starym Zamku,
pracownicy Biblioteki Publicznej,
zapoznali m³odzie¿ z histori¹ zamku,
zaprezentowali regionaln¹ ekspozycjê, a tak¿e przeprowadzili zajêcia biblioteczne, których celem by³o zachêcenie m³odzie¿y do czêstszego
siêgania po literaturê. Równie ciekawa by³a wizyta w kociele parafialnym w P³otach i spotkanie z ks. proboszczem Piotrem Kurzajem TChr.,
który przedstawi³ historiê samego
kocio³a a tak¿e miejscowej parafii.
Drugi tydzieñ to g³ównie czas
wycieczek. We wtorek 6 lutego Regionalni Odkrywcy wyruszyli na
podbój stolicy naszego województwa. Pierwszym etapem by³a lekcja w

Muzeum Narodowym. Podczas blisko dwugodzinnych zajêæ prowadzonych przez pani¹ Krystynê Milewsk¹, m³odzie¿ pozna³a historiê
Pomorza za czasów pierwszych S³owian, ich kulturê, tradycjê, religiê
oraz osi¹gniêcia. Ka¿dy uczestnik
móg³ przymierzyæ stary wojenny
he³m, wzi¹æ w d³oñ VIII-wieczny
miecz czy te¿ zrobiæ m¹kê pocieraj¹c

czerpuj¹cym dniu nadszed³ czas
rozrywki i wizyta w kinie. Film, jaki
obejrzeli Regionalni Odkrywcy to
oczywici Noc w muzeum. Po tak
wyczerpuj¹cym dniu wszyscy zmêczeni ale zadowoleni wrócili do P³otów. W czwartek natomiast w nagrodê za aktywne i po¿yteczne spêdzenie czasu ferii, nie przed komputerem i telewizorem, m³odzie¿ wraz z

ziarna kamieniem. Dziewczêta mog³y
natomiast przymierzyæ star¹ s³owiañsk¹ bi¿uteriê.
Po wizycie w Muzeum, m³odzi historycy zwiedzili krypty w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich oraz niemieckie schrony z czasów drugiej wojny wiatowej
znajduj¹ce siê na Dworcu G³ównym w
Szczecinie. Niew¹tpliwie labirynt podziemnych korytarzy wywar³ wielkie
wra¿enie na uczestnikach wyprawy.
Zwiedzanie schronów by³o mo¿liwe
dziêki ¿yczliwoci sponsora, Punktu
Banku BPH w P³otach, znajduj¹cego
siê przy ulicy Jednoci Narodowej, za
co m³odzie¿ sk³ada podziêkowania.
Atrakcje historyczne to g³ówny
punkt wizyty w Szczecinie. Po wy-

opiekunami wybra³a siê na basen do
widwina, gdzie podczas wodnych
harców pozytywnie po¿ytkowa³a
nadmiar m³odzieñczej energii.
Ostatni dzieñ ferii to spotkanie
Regionalnych Odkrywców z burmistrzem Gminy i Miasta P³oty Marianem Maliñskim. Podczas wizyty w
ratuszu m³odzie¿ dzieli³a siê z gospodarzem Gminy swoimi wra¿eniami z uczestnictwa w projekcie. Burmistrz pogratulowa³ pomys³u organizatorom, a dzieciom wrêczy³ pami¹tkowe dyplomy i ¿yczy³ dalszych sukcesów w poznawaniu historii, tradycji, kultury i przyrody
najbli¿szej okolicy. Ze swojej strony
zapewni³, ¿e chêtnie poprze kolejne

inicjatywy, które bêd¹ poszerza³y
wiedzê m³odzie¿y o naszym regionie
i budowa³y wci¹¿ niewykszta³con¹
to¿samoæ zachodniopomorsk¹.
Ferie Regionalnego Odkrywcy
pokaza³y, ¿e w dobie Internetu i telewizji nowej generacji dzieci i m³odzie¿
chc¹ i potrzebuj¹ alternatywnej mo¿liwoci spo¿ytkowania nadmiaru wolnego czasu. Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w P³otach, którzy najpierw zadeklarowali i nastêpnie
uczestniczyli w projekcie, byli w pe³ni
usatysfakcjonowani sposobem w jaki
spêdzili przerwê miêdzysemestraln¹.
Dwutygodniowe warsztaty Ferie Regionalnego Odkrywcy dobieg³y koñca. Realizacja przedsiêwziêcia nie by³aby mo¿liwa, gdyby nie
pomoc i ¿yczliwoæ osób i instytucji,
które wspar³y organizatorów. Stowarzyszenie ju¿ dzisiaj planuje kontynuacjê w czasie wakacji. Byæ mo¿e
uda siê zrealizowaæ kilkudniowe
warsztaty w jednej z nadmorskich
miejscowoci naszego powiatu.
Projekt Ferie Regionalnego Odkrywcy realizowany by³ w ramach
programu grantowego Po¿yteczne
Ferie 2007 finansowanego przez
Fundacjê Wspomagania Wsi. Pomys³odawc¹ i koordynatorem projektu by³ Sekretarz Zarz¹du Stowarzyszenia Marcin Makowiecki, na
co dzieñ nauczyciel historii w Szkole
Podstawowej nr 2 w P³otach.
TheFrog
Regionalni Odkrywcy sk³adaj¹ podziêkowania nastêpuj¹cym
osobom i instytucjom, które wspar³y realizacjê projektu:
Burmistrz Gminy i Miasta P³oty
pan Marian Maliñski
Rada Miejska w P³otach i Przewodnicz¹cy Rady pan Piotr Jasina
Us³ugi Finansowe, Punkt Banku
BPH w P³otach
Parafialny Zespó³ Caritas
Us³ugi Transportowe pan S³awomir Szajnowski, P³oty.
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IV Memoria³ im. Grzegorza Fryta

Sparta wygrywa turniej w Karnicach

Pi³karze gryfickiej Sparty, w rozgrywanym po raz IV Halowym Memoriale im. Grzegorza Fryta, okazali siê
bezkonkurencyjni
ogrywaj¹c
wszystkich rywali i pewnie siêgaj¹c
po zwyciêstwo w rozgrywanym na hali
w Karnicy turnieju. Dodatkowo najlepszym zawodnikiem memoria³u
wybrany zosta³ Andrzej Paruch.
W pierwszym spotkaniu gryficzanie
podejmowali Or³a Prusinowo. Bramkê na
1:0 zdoby³ Pawe³ Bogacz, wyrówna³
Rafa³ Gojlik. Drugiego gola dla Sparty
do³o¿y³ Paruch i skoñczy³o siê 2:1. W
tym pojedynku kontuzji nabawi³ siê
Pawe³ Rynalski, który nie móg³ kontynuowaæ gry do koñca turnieju. W drugim
meczu Sparta zagra³a z Bizonem II Cerkwica aplikuj¹c rywalom dwa gole zdobyte przez Andrzeja Parucha i Mariusza
Wlalaka, nie trac¹c przy tym ¿adnego.
Mecz numer 3 to derby z ZEG Gryfice,
wzmocnionym Przemys³awem D¹brow-

skim, Arkadiuszem Skolmowskim, Jackiem Karczewskim i Arturem Kurkiewiczem. Gra by³a wyrównana, jako pierwsi
gola zdobyli czarno-niebiescy za spraw¹
Paw³a Bogacza, jednak chwilê póniej
wyrówna³ Jacek Karczewski, a potem
prowadzenie ZEG-owi da³ Przemys³aw
D¹browski. Po rzucie ro¿nym pi³kê do
siatki Arkadiusza Skolmowskiego skierowa³ Zbigniew Stosio i by³o 2:2, w ostatnich minutach gry Sparta ponownie wysz³a na prowadzenie po piêknym golu
g³ow¹ Paw³a Bogacza, który przerzuci³
Arkadiusza Skolmowskiego i Sparta
zwyciê¿y³a 3:2. Potem przyszed³ mecz z
Bizonem I Cerkwica. Ju¿ na pocz¹tku
meczu golkiper Sparty Wojciech Chom¹tek nabawi³ siê gronego urazu kolana i
zosta³ przewieziony do szpitala. Na
bramce zast¹pi³ go Mateusz Janowski,
który spisywa³ siê znakomicie. Gryficzanie jedynego gola w tym meczu zdobyli w
ostatnich sekundach gry, a jego autorem

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu sprawy sygn.akt VIK 900/06 w dniu 26
stycznia 2007r.

Jerzego ¯arów

s. W³adys³awa i Janiny, ur. 13.06.1954r. w Trzebiatowie oskar¿onego o to,¿e w dniu 21
listopada 2006r. na trasie Lêdzin-Skrobotowo kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,64mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178a
§2kk uzna³ oskar¿onego winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ karê 7
miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin miesiêcznie wskazanej przez Urz¹d Gminy
w Karnicach; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych
w ruchu l¹dowym na okres 2 lat;zobowi¹za³ oskar¿onego do zwrotu prawa jazdy Wydzia³owi
Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gryficach; orzek³
na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach komunikacyjnych Mielno-Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100,-z³ oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 26 stycznia 2007 r. sprawy sygn. akt
VI K 891/06

Dariusza Rutkowskiego,

s. Waldemara i Wies³awy, ur. 17.10.1961 r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu 8.11.2006 r. na
trasie Gryfice  Rotnowo kierowa³ samochodem osobowym m-ki Ford Fiesta nr rej. ZDR
U 500 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 2,3 promila alkoholu we krwi tj. o czyn
z art. 178a par. 1 kk uzna³ oskar¿onego winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ karê grzywny 50 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 40.00
z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres
3 lat; na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym zaliczy³ oskar¿onemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 29 listopada 2006 r.; ponadto
orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu sprawy dnia 26 stycznia 2007r. Sygn. akt VIK
894/06

Piotra Biernata

s. Jana i Anny, ur. 28.12.1982r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu 3 grudnia 2006r. oko³o godziny
2,00 w miejscowoci Niechorze na ul. Ludnej powiatu gryfickiego po drodze publicznej kierowa³
motorowerem marki JMSTAR nr rej. ZGY R 700 bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c 0,94
i 0,95 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art.178a §1kk uzna³ oskar¿onego winnym
pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ karê 40 stawek dziennych grzywny przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 30,-z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; orzek³ na rzecz Fundacji osób Poszkodowanych
w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno-Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100,-z³ oraz
orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej.

Orze³ Prusinowo
by³ Andrzej Paruch umieszczaj¹c pi³kê w
siatce ³adnym strza³em z woleja. W ostatnim pojedynku team znad Regi, bêd¹c ju¿
pewnym zwyciêstwa, rozbi³ B³êkitnych
Trzyg³ów 5:1, po golach Bartosza Machaja, Paw³a Bogacza, Mariusza Wlalaka i
dwóch trafieniach Andrzeja Parucha. Jedynego gola dla B³êkitnych zdoby³ Krzysztof W³odarczyk. Sparta na turnieju wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Wojciech
Chom¹tek - Andrzej Paruch, Zbigniew
Stosio, Krzysztof Wawiórko, Mateusz

Janowski, Pawe³ Rynalski (kpt.), Mariusz
Wlalak, Pawe³ Bogacz, Bartosz Machaj.
Tabela koñcowa I
1. Sparta Gryfice
-15pkt.
2. ZEG Gryfice
-10 pkt.
3. Bizon I Cerkwica
- 8 pkt.
4. Orze³ Prusinowo
- 4 pkt.
5. Bizon II Cerkwica
- 3 pkt.
6. B³êkitni Trzyg³ów
- 2 pkt.
Relacja ze strony internetowej
Sparty Gryfice.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 29 stycznia 2007 r. sprawy sygn. akt
VI K 890/06

Mariusza Czusz,

s. Franciszka i Zofii ur. 11.12.1972 r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu 31.10.2006 r. o godz.
16.55 w Rewalu na ul. Kamieñskiej kierowa³ samochodem marki Honda Accord nr rej. ZKA
L 961 po drodze publicznej posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloci 0,83 mg/
l tj. o czyn z art. 178 a 1 kk uzna³ go winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³
karê 50 stawek dziennych grzywny przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 40.00
z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres
4 lat; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez opublikowanie w gazecie.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 29.01.2007 r. sprawy sygn. akt VI K
896/06

Daniela Tomasza Kmity,

s. Ireneusza i Krystyny ur. 31.01.1978 r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu 21.10.2006 r. o
godz. 4.00 na trasie Cerekwica  Gos³awice powiatu gryfickiego kierowa³ samochodem marki
VW Golf III nr rej. ZGY W 637 po drodze publicznej posiadaj¹c 0,9 promila alkoholu we krwi
tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk uzna³ go winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³
mu karê grzywny w wysokoci 70 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna
wynosi 10.00 z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu
l¹dowym na okres jednego roku; na poczet zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
zaliczy³ okres zatrzymania prawa jazdy od 21.10.2006 r. oraz orzek³ podanie wyroku do
publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 22 stycznia 2007 r. sygn. akt VI K 859/
06 skaza³

Marka Fr¹ckowiaka

ur. 28.11.1965 r. w Trzebiatowie na kare 3 (trzech) miesiêcy pozbawienia wolnoci, której
wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 2 lat, orzeczono zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 5 lat, a tak¿e zarz¹dzono
podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym za
przestêpstwo z art. 178 a par. 1 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 14 padziernika 2006 r.
w Trzyg³owiu gm. Gryfice kierowa³ samochodem m-ki VW Golf nr rej. SCM 4382 znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci siegaj¹cym 1,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Gryficcy ciê¿arowcy

Wystarczy chcieæ!

(GRYFICE) Powszechnie uwa¿a
siê, ¿e wspó³czesnej m³odzie¿y brak
jest konkretnych zainteresowañ, ¿e
najczêciej wolny czas spêdzaj¹ w³ócz¹c siê bez celu po ulicach. O tak¹
sytuacjê czêsto oskar¿ani s¹ rodzice, szko³y i instytucje kulturalne,
które w pewnym sensie odpowiadaj¹ za wspomaganie i rozwój ró¿nego typu zami³owañ u dzieci. Niektórzy wywi¹zuj¹ siê z tego zadania
znakomicie. Udowodnili nam to ju¿
gryficcy szachici, którzy zgromadzili wokó³ siebie znaczn¹ iloæ m³odych ludzi i z ogromnym powodzeniem rozwijaj¹ ich umiejêtnoci.
Zreszt¹ z ciekawoci¹ obserwujemy
ich poczynania i na bie¿¹co staramy
siê relacjonowaæ je czytelnikom.
Jest i pi³ka no¿na, która praktycznie
od zawsze pasjonowa³a i pasjonuje
mêsk¹ czêæ m³odzie¿y, nie tylko
biernie przygl¹daj¹c¹ siê meczom
swych ulubionych dru¿yn, ale i samodzielnie sprawdzaj¹c¹ swe umiejêtnoci na boiskach czy w halach.
W minion¹ niedzielê znowu udowodniono, ¿e wystarczy chcieæ, a
mo¿na ³atwo zmobilizowaæ m³odzie¿
do konstruktywnego dzia³ania. Tym
razem inicjatywy rozbudzenia zdolnoci gryfickich dzieciaków podjêli
siê panowie Przemys³aw Jankowski
i Maksymilian Boruk, którzy zorganizowali imprezê dla m³odych mi³oników podnoszenia ciê¿arów.
Udzia³ brali jednak równie¿ starsi
amatorzy tego sportu. Pod patronatem Starostwa, które ufundowa³o
puchary i przy udziale wielu sponso-

rów odby³y siê w naszym miecie I
Mistrzostwa Powiatu Gryfickiego w
Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c. Okaza³o

siê, ¿e zainteresowanie imprez¹ by³o
ogromne. Wystarczy³o, ze organizatorzy rozreklamowali j¹ za pomoc¹
plakatów i informacji w lokalnych
mediach, aby zgromadziæ a¿ 46 chêtnych do startu zawodników z ca³ego
powiatu i liczn¹ publicznoæ, która z
zapa³em kibicowa³a ciê¿arowcom.
Uczestnicy rywalizowali w 6 kategoriach wagowych oraz 4 kategoriach wiekowych. Najlepszych,
oprócz wspomnianych ju¿ wy¿ej pucharów, nagrodzono sprzêtem sportowym i specjalnymi od¿ywkami dla
wyciskaj¹cych. I znów impreza ta
jest ewidentnym odzwierciedleniem
powiedzenia: chcieæ to móc. Gratulujemy ciekawego pomys³u i czekamy na dalsze tego typu akcje, maj¹c nadziejê, ¿e stan¹ siê one wydarzeniami cyklicznymi!
(m)

Poni¿ej przedstawiamy najsilniejszych w ka¿dej z kategorii, wród których
przewa¿ali gryficzanie:
M³odzicy do 80 kg: Patryk Woniak 115 kg, Tomasz M³ynarski 95 kg, Mateusz Kêdzierak 90 kg.
M³odzicy powy¿ej 80 kg: Mateusz Jankowski 105 kg, Szymon Weso³y 50 kg
Juniorzy do 85 kg: £ukasz Sierzchu³a 130 kg, Bartosz Bezoñ 130 kg, Krystian Suda 105 kg.
Juniorzy powy¿ej 85 kg: Micha³ Olejnik 135 kg, Przemys³aw Milczuk 130
kg, Bartosz Martynowicz 110 kg.
Seniorzy do 100 kg: £ukasz Sztukowski 175 kg, Robert Weso³owski 170 kg,
Mariusz Bamber 150 kg.
Seniorzy powy¿ej 100 kg: Grzegorz Szymañski 210 kg, Micha³ Staszczyk
180 kg, Robert Siuty³a 160 kg.
Weterani do 100 kg: Zenon Bednarczyk 150 kg, Zbigniew Gziut 145 kg,
Krzysztof Dzinowagis 140 kg.
Weterani powy¿ej 100 kg: Przemys³aw Jankowski 200 kg, Krzysztof Sadowski 130 kg.
Mistrz Mistrzów: Grzegorz Szymañski.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 26 stycznia 2007 r. sygn. akt VI K 872/06
skaza³

Zenona £onyszyn

ur. 04.03.1957 r. Kamieñ Pomorski na karê grzywny w wysokoci 40 stawek dziennych przy
przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 10.00 z³otych, orzeczono zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat, zobowi¹zuje skazanego do zwrotu prawa jazdy do Wydzia³u Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gryficach, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej
wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178 a par. 2 kk
polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 12 listopada 2006 r. godz. 20.40 w Pobierowie na ul. Wojska
Polskiego kierowa³ rowerem po drodze publicznej w ruchu l¹dowym posiadaj¹cym w
wydychanym powietrzu alkohol w iloci prowadz¹cej do stê¿enia 1.02 mg na dcm szec..
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Rozgrywki dzikich dru¿yn zkoñczone

Osiedle, Brico i Las
Galaktikos na podium

W pi¹tek 9 lutego zakoñczy³ siê turniej dzikich dru¿yn. O puchar walczy³o 31 dru¿yn
w najm³odszej grupie wygra³ zespó³ Brico w redniej Las Galaktikos a w najstarszej
Osiedle. Uroczystoæ wrêczenia nagród dokona³ wiceburmistrz Tomasz Malczewski
a odby³a siê ona na terenie SP 3 gdzie tak¿e rozgrywany by³ turniej. W powszednim
numerze podalimy sk³ady wszystkich zespo³ów bior¹cych udzia³ w turnieju a dzi
przdstawiamy tabelê koñcow¹ rozgrywek oraz zdjêcia zespo³ów.
(BAR)

Gryf 91-93

Kociaki

Osiedle - zwyciêzcy I miejsca

Rocznik 95 i m³odsi

Manchester Gryfice

1. Brico
2. Kanonierzy
3. Diab³y
4. Asy z IV klasy

Rocznik 94/95

1. Las Galaktikos
2. Manchester Gryfice
3. Synowie Saperów
4. Wersusy
5. Fc Sêpiki
6. Dzika Pi¹tka
7. Gryf
8. Kapela Wujka Stacha
9. Kociaki
10. Bronx

27
22
17
16
16
13
11
4
3
1

32-4
24-4
16-6
15-15
16-9
16-11
12-10
5-24
5-33
0-23

THC Fanatic

Rocznik 91/93

1. Osiedle
24
31-7
2. Fc Patupaje
22
20-4
3. Cwaniaki Za Dychê
19
18-4
4. Prusinowo
18
21-7
5. THC Fanatic
16
18-9
6. Gryf
15
19-14
7. Ekipa z Niebieskiego Jeppa 9
11-27
8. Tyc-Tyc
4
3-29
9. ZSSR
4
3-15
10. Konserwatorzy Powierzchni0
0-26
Foto: £ukasz Zakrzewski

Asy z IV Klasy

Kanonierzy
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Marcepany

Gryf 94-95

Tiger

Diab³y

Betonowi Wêdkarze

Konserwatorzy powieszchni

Wersusy

Szado³

Sêpiki

Tyc-Tyc

Dzika pi¹tka

Las Galaktikos

Cwaniaki za dyche

Prusinowo 91-93
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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
murarz
elektryk
instalator sanitarny
specjalista ds. Inwentaryzacji
kierowca kat. C+E
psycholog; wykszt. wyýsze kierunkowe, mile widziany kurs oligofrenopedagogiki (½ 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
kierowca kat.B; osoba z Gryfic
pracownik biurowy; obs³uga komputera, prawo jazdy kat.B
piekarz
mechanik maszyn
cukiernik
kierowca kat.C+E; dowiadczenie
pilarz; prawo jazdy kat.B
pracownik leny
sprzedawca; obs³uga komputera
kierowca kat.C
pomocnik lakiernika
blacharz
mechanik- spawacz
posadzkarz
murarz
hydraulik
ciela
dziennikarz
mechanik maszyn
przedstawiciel handlowy
sprzedawca; obs³uga kasy fiskalnej
pracownik fizyczny
sprzedawca; obs³uga komputera
magazynier sprzedawca
programista; HTML, PHP, CSS
przedstawiciel handlowy; wykszta³. rednie
sprzedawca; obs³uga kasy fiskalnej
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
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magazynier; uprawnienia na wózki
tokarz
frezer
krojczy
szwaczka
sprzedawca
kierowca kat.C+E
pracownik fizyczny
psycholog; wyk.kierunkowe
informatyk
magazynier; prawo jazdy kat. B
spawacz;
monter konstrukcji stalowej
pracownik do polerowania stali
brygadzista; min. zawodowe
in¿ynier budownictwa
in¿ynier mechanik
in¿ynier instalacji sanitarnych
nauczyciel stolarki
kelner- barman
kucharz; praca w Pobierowie
pomoc kuchenna; w Pobierowie
g³ówny kasjer

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
psycholog; ½ etatu
monter telewizji przewodowej; praca w Szczecinie
mechanik maszyn
pracownik fizyczny; praca na terenie Europy
konserwator; wykszta³. Zawodowe, uprawnienia SEP do 1 KV,
uprawnienia palacza CO gazowe,
sta¿ pracy 3 lata
kierowca kat. C  monter mebli

P³oty:

spedytor; min. rednie, sta¿ pracy,
bieg³a znajomoæ j.niem. lub angielskiego
spawacz; uprawnienia podstawowe do spawania pólautomatem spawalniczym (w os³onie gazów
ochronnych)
tokarz
stolarz budowlany; zawodowe,
sta¿ pracy 5 lat
kierowca samochodu ciê¿arowego
pracownik ogólnobudowlany
dekarz
murarz
zbrojarz
brukarz
betoniarz
ksiêgowa
sprzedawca
kierownik budowy; wyk. wy¿sze
operator
pracownik obs³ugi klienta

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

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

Przyjazdy:

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

OBJANIENIE

1  poci¹g popieszny, kursuje 23.VI  02.IX
2  oprócz 25.XII, 01.I, 08.VI
Uwaga: 10.XII.06  10.I.07
poci¹g do Ko³obrzegu o 21.34
bêdzie odje¿d¿a³ 10 min. póniej,
a poci¹g ze Szczecina G³. bêdzie
przyje¿d¿a³ 30 min. póniej!

STRA¯ - POLICJA
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Kronika policyjna

Z no¿em na brata!

NAPROMILOWANI
(Gryfice) 5 lutego 2007 r. zatrzymano
£ukasza L., mieszkañca Gryfic, który kierowa³ samochodem marki Polonez pod
wp³ywem alkoholu  3,52.
(Gryfice) 5 lutego 2007 r. zatrzymano Piotra D., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat pod wp³ywem alkoholu  2,64.
(Niechorze) 5 lutego 2007 r. zatrzymano Jaros³awa L., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem
osobowym marki Daewoo pod wp³ywem alkoholu  0,68.
(Brojce) 6 lutego 2007 r.zatrzymano Miros³awa B., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  1,48.
(Gryfice) 6 lutego 2007 r.zatrzymano Stanis³awa S., mieszkañca Gryfic,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  1,86.
(Gryfice) 6 lutego 2007 r. zatrzymano Jaros³awa R., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki VW Golf pod
wp³ywem alkoholu  0,22.
(Miros³awice) 6 lutego 2007 r.
zatrzymano Grzegorza R., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,78.

Co tam zakaz!

(Gryfice) 6 lutego 2007 r.zatrzymano Jaros³awa R., lat 24, mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³
samochodem pomimo zakazu S¹du.

Elewacyjni artyci

(Gryfice) 9 lutego 2007 r. zatrzymano Macieja K., lat 18, Kamila B., lat
19 i Macieja K., lat 19, mieszkañców

(Miros³awice) 6 lutego 2007 r. zatrzymano Paw³a R., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  1,98.
(Gos³awiec) 7 lutego 2007 r. zatrzymano Bogdana K., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ ci¹gnikiem
pod wp³ywem alkoholu  1,80.
(Roby) 8 lutego 2007 r. zatrzymano
Andrzeja K., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  0,96.
(Cerkwica) 8 lutego 2007 r. zatrzymano Bogus³awa K., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,14.
(Gryfice) 9 lutego 2007 r. zatrzymano Ryszarda W., mieszkañca Gryfic,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  0,64.
(Gos³awice) 10 lutego 2007 r. zatrzymano Krzysztofa K., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³
rowerem pod wp³ywem alkoholu 
0,44.
(Trzebiatów) 11 lutego 2007 r. zatrzymano Krzysztofa K., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³
samochodem osobowym marki fiat pod
wp³ywem alkoholu  1,30.
(Górzyca) 11 lutego 2007 r. zatrzymano Jana P., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem
osobowym marki Fiat pod wp³ywem
alkoholu  2,08.
Gryfic, którzy dokonali zniszczenia
elewacji w sklepie Plus. Straty wynios³y oko³o 500 z³.

Bokserzy

(P³oty) 10 lutego 2007 r. zatrzymano Kamila K., lat 20, Rados³awa P., lat 20, mieszkañców powiatu gryfickiego, którzy dokonali
pobicia Sylwestra L.

Nowinki policyjne

Gryficcy wandale
zatrzymani!

W dniu 9 lutego br. oko³o godziny
22.00 funkcjonariusze Sekcji Prewencji
z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach dokonali zatrzymania trzech
sprawców uszkodzenia elewacji budynków S¹du Rejonowego, Urzêdu
Skarbowego, sklepu Plus, sklepu
Biedronka, przystanku PKS przy ul.
Starogrodzkiej oraz znaku drogowego
informuj¹cego o kierunku ruchu przy
skrzy¿owaniu ul. Starogrodzkiej i
Zdrojowej poprzez pomalowanie
czarn¹ farb¹ w sprayu ró¿nego rodzaju
napisów. Zatrzymani to mieszkañcy

Gryfic, 18-letni Maciej K. oraz dwóch
19-latków: Kamil B. i Micha³ K. Wszyscy znajdowali siê pod wp³ywem alkoholu. Sprawcom zniszczeñ przedstawiono zarzuty z art 288 § 1 k.k, tj.
uszkodzenie mienia. Za akt wandalizmu grozi im od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoci.
Policja po raz kolejny apeluje do
mieszkañców powiatu gryfickiego,
by o wszelkich aktach wandalizmu i
ich sprawcach informowali dy¿urnego KPP w Gryficach pod numerem
telefonu 091 38 57 511, lub 997. (r)

W nocy z 12 na 13 lutego 2007r w
jednej z miejscowoci powiatu gryfickiego dosz³o do rodzinnej
sprzeczki, która wywi¹za³a siê pomiêdzy dwoma braæmi; 28-letnim
Danielem R. i 33-letnim Arkadiuszem
R. M³odszy z nich ugodzi³ kilkakrotnie no¿em starszego, powoduj¹c
tym zagro¿enie dla jego ¿ycia i zdrowia. Arkadiusz R zosta³ przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w
Gryficach, gdzie poddano go zabiegowi chirurgicznemu.
Wys³ani na miejsce zdarzenia
policjanci z KPP Gryfice po zabezpieczeniu miejsca, w którym do-

sz³o do ugodzenia no¿em, dokonali zatrzymania sprawcy tego
czynu ujawniaj¹c jednoczenie
nó¿, którym pos³u¿y³ siê Daniel R.
Ten przyzna³ siê do zaatakowania
brata, nie poda³ jednak powodu
swego agresywnego zachowania.
Po przeanalizowaniu zgromadzonego przez policjê materia³u Prokuratura Rejonowa w Gryficach
podejmie decyzjê co do kwalifikacji prawnej tego czynu oraz co do
ewentualnego zastosowania wobec Daniela R. rodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
(r)

Potop w piwnicy
06.02.2007r. o godz.10;45 we W³odarce gm. Trzebiatów zastêp z OSP
Trzebiatów wypompowywa³ wodê z
zalanych pomieszczeñ piwnicznych.
budynku mieszkalnego.

wielicach zosta³o rozlane paliwo po
kolizji drogowej . Dzia³ania Stra¿y
polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia , neutralizacji i zebraniu
przy pomocy sorbentu rozlanego
paliwa. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP Trzebiatów.

Trzylatek sam w mieszkaniu
06.02.2007r. o godzi.15:50 w
Gryficach na ul. Trzyg³owskiej 42
zosta³y zatrzaniête drzwi do mieszkania w którym pozostawiono 3 letnie dziecko. Po przybyciu SP na miejsce zdarzenia i po przeprowadzonym
rozpoznaniu stwierdzono zatrzaniête drzwi do mieszkania na I piêtrze
Ratownicy dostali siê do mieszkania
przez wywa¿enie drzwi przy pomocy rozpieraka hydraulicznego rêcznego a nastêpnie weszli do mieszkania w
którym znajdowa³o siê dziecko które
przekazano matce. W prowadzonych
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z PSP
Gryfice.
Zalana piwnica 2
07.02.2007r. w Trzebuszu gm.
Trzebiatów zastêp z OSP Trzebiatów wypompowywa³ wodê z zalanych pomieszczeñ piwnicznych w
budynku wietlicy przy u¿yciu
pompy p³ywaj¹cej.
Uderzy³ w drzewo
07.02.2007r. o godz. 18:27 w Ko³om¹ci gm. Gryfice dosz³o do wypadku
samochodowego.
Na trasie Jab³onowo-Ko³om¹æ samochód osobowy Mitsubishi Galant na
³uku drogi uderzy³ w drzewo. W wyniku
zdarzenia dwie osoby poszkodowane
zabrane przez pogotowie ratunkowe do
szpitala w Gryficach. Dzia³ania stra¿y
polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu akumulatora i uprz¹tniêciu miejsca akcji po zakoñczeniu dzia³añ. W prowadzonych dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z PSP Gryfice.
Ka³u¿a benzyny
08.02.2007r. o godz.8:30 w No-

Woda w piwnicy
08.02.2007r. o godz. 9:40 w Trzebuszu pompowano wodê z piwnicy wietlicy wiejskiej. Dzia³ania Stra¿y polega³y na wypompowaniu wody z piwnicy przy pomocy pompy szlamowej .
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
Trzebiatów.
Sprz¹tanie jezdni
08.02.2007r. o godz.10:09 w Karczewie zosta³a uprz¹tniêta jezdnia po
kolizji drogowej. Dzia³ania Stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia , uprz¹tniêciu jezdni , od³¹czeniu
akumulatorów oraz zebraniu i neutralizacji rozlanego paliwa przy pomocy
sorbentu., W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP P³oty.
Zapali³y siê opony
08.02.2007r. Godz. 21:14 Miros³awice Gm. Trzebiatów wybuch³ po¿ar
opon obok szopki. Dzia³ania stra¿y
polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia , owietleniu terenu akcji oraz
ugaszeniu po¿aru sk³adowanych opon
obok szopki dwoma pr¹dami wody. W
dzia³aniach uczestniczy³y dwa zastêpy
z OSP Trzebiatów.
Po¿ar domu
10.02.2007r. o godz. 23:16 w
Niechorzu na ul. £¹kowej wybuch³
po¿ar w drewnianym domku. Przyczyna po¿aru by³y wada urz¹dzeñ
grzewczych w domku. Dzia³ania
stra¿y polega³y na dogaszeniu tl¹cych siê bali z których zbudowany
by³ domek, oraz rozebraniu czopuch
kominka w celu zlokalizowania
miejsca po¿aru. W dzia³aniach
udzia³ bra³y dwa zastêpy OSP Niechorze.
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HUMOR TYGODNIA
- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszed³ brudny
do szko³y i pani go za kare wysala do domu!
- I co pomog³o?
- Tak, dzisiaj cala klasa przysz³a brudna.

GAZETA GRYFICKA

gazeta gryficka 15.02.2007 r.

- Drogi ch³opcze! - mówi Szkot do syna
w jego osiemnaste urodziny. - Od dzi
bêdziesz z nami dzieli³ rodzinne radoci
i smutki.
- Jestem na to przygotowany, ojcze!
- A wiêc na pocz¹tek synu - zap³acisz
ostatni¹ ratê za swój wózek dzieciêcy!
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