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Co dalej z gryfickim szpitalem?

Sytuacja jest trudna,
ale stabilna!
(GRYFICE) Sytuacja polskich szpitali nie jest
zadowalaj¹ca, ¿eby nie powiedzieæ, ¿e jest wrêcz
tragiczna. Niskie p³ace lekarzy i pielêgniarek, szerz¹ce
siê ³apówkarstwo, ograniczone us³ugi dla pacjentów,
a nawet zmniejszane racje ¿ywnociowe. Do tego
w ostatnim czasie Polacy zadr¿eli po us³yszeniu informacji,
¿e czêæ szpitali ma zostaæ w ogóle zlikwidowana, choæ
i tak te, które jeszcze funkcjonuj¹, wci¹¿ s¹
przepe³nione, a chorzy miesi¹cami czekaj¹ na zabiegi.
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Ca³a policja szuka Stanis³awa Antczaka z Reska

Podsycana psychoza strachu

Kazimierz Rynkiewicz
Gdy jaki czas temu opublikowalimy na ³amachTygodnika £obeskiego
portret pamiêciowy i list goñczy za Stanis³awem Antczakiem, nikomu siê nie
ni³o, ¿e jego zdjêcie obiegnie wkrótce
wszystkie serwisy informacyjne, a on
sam stanie siê postrachem mieszkañców ca³ego województwa.
Dzisiaj wszystkie gazety drukuj¹
jego ¿yciorys wyci¹gaj¹c na wiat³o
dzienne najdrobniejsze szczegó³y z
jego ¿ycia. Okazuje siê, ¿e poszukiwany, 41-letni Stanis³aw Antczak ju¿
dawno opuci³ Resko, zostawiaj¹c tu
matkê. Za liczne kradzie¿e trafi³ na 13
lat do wiêzienia, z czego odsiedzia³ 10,
gdy¿ po umo¿liwieniu mu pracy w zak³adzie pó³otwartym po prostu uciek³.
Jak donios³a prasa, dzieci pani Wandy Antczak, z powodu biedy w domu
trafi³y w dzieciñstwie do domu dziecka
i byæ mo¿e tutaj nale¿y szukaæ przy-

czyn ich póniejszych patologicznych i
kryminalnych zachowañ.
Psychoza strachu wybuch³a w momencie, gdy nieznany policji z³odziej
postrzeli³, podczas kradzie¿y, rzecznika prasowego SLD w Szczecinie, a kilka
dni póniej strzela³ do opiekuna prostytutek przy hotelu Panorama. Policjanci zestawili te dwa zdarzenia, gdy¿
sprawca u¿ywa³ pistoletu z laserowym
celownikiem optycznym. Po przeprowadzonym dochodzeniu na sprawcê obu
napadów wytypowano w³anie Stanis³awa Antczaka, chocia¿ do koñca nie
wiadomo, ¿e to on dokonywa³ napadów.
Policja rozpoczê³a szeroko zakrojon¹
akcjê poszukiwawcz¹. Najpierw przetrz¹niêto czêæ Puszczy Bukowej, póniej odkryto gara¿, w którym mia³ mieszkaæ. Jednak nikogo nie z³apano. Prasa
poda³a, ¿e kto widzia³ go w Resku, ale do
dzisiaj nie zosta³o to potwierdzone. Opublikowane w prasie jego wizerunki spowodowa³y, ¿e do policji nap³ywaj¹
sprzeczne informacje mówi¹ce o ró¿nych
miejscach jego pobytu. Policja wydaje siê
byæ sko³owana, bo jak go cigaæ po ca³ym
województwie. Psychoza strachu dotar³a tak¿e do naszego powiatu, ale to za
spraw¹ gronie brzmi¹cych komunikatów prasowych, w których chyba zbyt

Raport o WSI to raport o Polsce

ZMIANA DZIENNA
Zauwa¿am, ¿e mo¿e ju¿ powstaæ druga czêæ filmu Jacka Kurskiego,
NOCNA ZMIANA. Tym razem pod tytu³em ZMIANA DZIENNA. Z identyczn¹ obsad¹, jak w czêci pierwszej plus przystawki. Z jakim zakoñczeniem
 nie wiadomo. Bêdzie ono chyba wynegocjowane nawet w drodze rozmów miêdzynarodowych i miêdzykontynentalnych.

SPISKOWA PRAKTYKA DZIEJÓW
W tych dniach mia³em pierwszy raz
w ¿yciu przeczytaæ Konstytucjê RP.
Uzna³em jednak, ¿e lepiej bêdzie jak przeczytam Raport o WSI. Przed³o¿y³em
praktykê nad teoriê. Spiskow¹ praktykê
dziejów nad spiskow¹ teoriê dziejów.
Dowiedzia³em siê z Raportu o
moim kraju tyle, ¿e jego konstytucyjne
organa nie pracowa³y na rzecz tego kraju. Nagminnie. Pracownicy tych organów, szkoleni poza krajem nie na potrzeby tego kraju, nie mogli ³apaæ szpiegów szkodz¹cych krajowi, bo ci szpiedzy byli zwierzchnikami ³api¹cych.
Dokonano sprzeda¿y energetyki kraju
krajowi ociennemu, tyle, ¿e wszystko
zosta³o wstrzymane, bo zadzia³a³a odpowiednia Komisja Sejmowa. WSI nie
zadzia³a³y, bo by³y szkolone inaczej.

RAPORT O WSI JEST RAPORTEM
O III RP. KTO TU JEST NIE TYLKO
DURNIEM?
Trzy dni po raporcie nie rozmawia
siê o tym, o czym raport jest. A raport
jest o Polsce. O III RP. Codziennie stacja telewizyjna, której by nie by³o, gdyby nie WSI w³anie, w tej sprawie informuje po swojemu, czyli po ichnemu.

Popularny tu dziennik niemiecki w jêzyku polskim, te¿ drobi przeciwko raportowi, jak jeszcze niedawno drobi³ w
seksaferze, bo by³a szansa na przewrócenie rz¹du. Teraz te¿ j¹ wêszy.
Wypomina siê by³emu Prezydentowi, ¿e odbudowa³ lew¹ nogê, a ten z
kolei u¿ywa obraliwego s³owa w stosunku do osoby najwy¿szej w Pañstwie; tak sta³ siê bezradnym, a do
tego z najbardziej zaufanym przyjacielem od polityki w wiêzieniu. Bohaterowie, o których Pan Lech Wa³êsa
zapomnia³ jako, ordery odebrali dopiero teraz i to od obecnego Prezydenta. Kto tu jest nie tyko durniem?

S¥ WINOWAJCY,
NIE BÊDZIE WINNYCH???
Dramaturgia wydarzeñ jest ogromna,
bo g³ówni winowajcy wedle raportu, to
najbardziej prominentni i czynni politycy tak zwanej opozycji, ale jako ci¹gle na
wolnoci. W tym ministrowie obrony i
byli prezydenci. Przeciwko raportowi s¹
te¿ przystawki, a to mówi chyba najwiêcej o niezwyk³ej odkrywczoci autorów
dokumentu. Gdyby wszystko teraz zale¿a³o od tak zwanej opozycji, to Tusk
post¹pi³by w ZMIANIE DZIENNEJ
tak, jak post¹pi³ w Nocnej Zmianie. Tylko, ¿e dzisiaj Tusk nie mo¿e ju¿ byæ zmia-

pochopnie straszy siê mieszkañców poluj¹cym na nich Snajperem.
Po wnikliwszym wczytaniu siê w
historiê Stanis³awa Antczaka okazuje
siê, ¿e ani on snajper, ani nie poluje na
ludzi. Snajper kojarzy siê z kim, kto
z dachu strzela do ludzi, co w tym
przypadku nie mia³o miejsca, gdy¿
Antczak, je¿eli strzela³, to w chwili
zagro¿enia lub ucieczki. Tak by³o w
przypadku postrzelenia rzecznika
SLD, który przy³apa³ z³odzieja na gor¹cym uczynku i próbowa³ go zatrzymaæ. Nie napada³ równie¿ na ludzi
(prasa nie podaje ani jednego takiego
przypadku), a jedynie okrada³ domy.
Oczywicie posiadaj¹c broñ jest niebezpieczny, ale nie wydaje siê by by³
psychopatycznym bandyt¹ czyhaj¹cym za rogiem na ka¿dego poruszaj¹cego siê mieszkañca lub gotowym terroryzowaæ szko³y i dzieci.
Policja pope³ni³a b³¹d ulegaj¹c histerii wywo³anej przez prasê w tym
momencie, w którym wys³a³a setki
policjantów w las na poszukiwanie
Antczaka. Skala poszukiwañ nada³a
odpowiednio wysok¹ rangê przestêpcy; urós³ on w oczach opinii publicznej do gronego gangstera i do takiej
skali wzros³o poczucie zagro¿enia.

nowym, bo tak chcieli wyborcy. Przystawki piek¹ przy tym ogniu swoje, tyle
¿e smrodu wiêcej ni¿ pieczeni.
Co teraz trzeba podawaæ wyborcom,
by byli przeciwko Raportowi (czyli Polsce) dziêki stacjom telewizyjnym zak³adanym przez WSI, to widzimy ka¿dego
dnia i ka¿dej minuty. Tylko, ¿e to ju¿ na
nic siê nie zdaje. Antoni Macierewicz w
ci¹gu kilku miesiêcy zrobi³ tak wiele, ¿e
kilku prezydentów i wielu ministrów
obrony narodowej nie potrafi³o tego dokonaæ w przeci¹gu siedemnastu lat. To nie
by³o zaniechanie, to by³o wiadome dzia³anie. To jest konstatacja najstraszniejsza.

OFICEROWIE NADZOROWANI
PRZEZ OFICERÓW.
W TLE ZAMACH NA PAPIE¯A
Telewizja Publiczna poda³a, ¿e porwanie ksiêdza Jerzego Popie³uszki dokonane przez esbeków by³o obserwowane przez innych oficerów z innej s³u¿by. Ci oficerowie mieli ksiêdza przej¹æ na
kilka dni.Widaæ w Polsce zbli¿amy siê
powoli do runiêcia wszystkich kurtyn.
Dlatego nie ma tu wspó³czesnej literatury, wspó³czesnych filmów. Nawet reporta¿y. Bo nie ma instrukcji. Bo jest
tylko rzeczywistoæ, której zwykli
wynajmowani ludzie nigdy nie potrafi¹
sprostaæ, bo nie do tego siê najmuj¹. A
jeli ktokolwiek tego próbuje, tak jak
Antoni Macierewicz, budz¹ siê upiory i
pêdz¹ na DZIENN¥ ZMIANÊ. Ale tu
czeka na nie Raport o WSI i to ju¿ w
wietle dziennym.
Profesor z W³och wyjawia, kto
przygotowywa³ zamach na Papie¿a.
Pracuje nad tym te¿ IPN. Oto konstytucja III RP. Ju¿ zwolna odtajniana. Genera³owie maj¹ byæ szeregowcami, tyle, ¿e
to obra¿a szeregowców a¿ do szpiku
koci.
Tadeusz Nosel

Jak siê szuka cz³owieka w lesie, powinni pamiêtaæ policjanci szukaj¹cy
rzeczywistych gangsterów w lesie
pod Golczewem, po napadzie na tamtejszy komisariat, gdzie po przykuciu
policjanta do kaloryfera napastnicy
obrobili pobliski bank i spokojnie
odjechali. Gor¹czkowe i ambicjonalne
poszukiwania w lasach nic nie da³y, a
rezultat przynios³y dopiero póniejsze dzia³ania operacyjne. Gangsterami okazali siê... byli milicjanci.
Ma wiêc racjê Marcin Kossak, ekspert od dzia³añ antyterrorystycznych,
który na pytanie  co najbardziej szkodzi z³apaniu snajpera powiedzia³
Dziennikowi: Rozg³os, filmy w internecie. O tej sprawie w ogóle nie powinno
siê mówiæ. (...) Gdyby sprawa przycich³a, on by wyszed³ z ukrycia. Wyprowadzi³oby go z równowagi to, ¿e nikt siê
nim nie interesuje. I wtedy pope³ni³by
b³¹d. A teraz jest na fali i jest tak samo na
fali emocjonalnej, bardzo siê pilnuje.
Dlatego ciê¿ko go namierzyæ.
Policja nie powinna ulegaæ mediom,
za spo³eczeñstwo powinno rozumieæ,
¿e trudno z³apaæ kogo, kto siedzi
gdzie w piwnicy, altance lub lesie i siê
nikomu nie pokazuje. Nie mo¿na te¿
ulegaæ psychozie strachu w miejscach
tak odleg³ych od Szczecina, gdy¿ ka¿dy przejazd poszukiwanego grozi³by
jego dekonspiracj¹, a trudno sobie wyobraziæ, by przeszed³ piechot¹ sto kilometrów przez las, chc¹c byæ niezauwa¿onym. Dlatego w ocenie tej sytuacji potrzeba trochê rozs¹dku.
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Uwaga
naci¹gacze

Nasze interwencje
pomagaj¹!
(GRYFICE) Po naszych publikacjach dotycz¹cych posesji przy ul.
Niepodleg³oci 1, tj. zapchane studzienki i lune
p³yty chodnikowe, prace
naprawcze zosta³y wykonane! Studzienki udro¿niono, odp³ywy wód opadowych z dachów równie¿, a p³yty chodnikowe prze³o¿ono.
Rodzina mieszkaj¹ca na parterze w/w

posesji dziêkuje z dobrze wykonan¹
pracê i spokój dziecka.
(maja)

Wyrwid¹b w akcji.

Tradycyjnie z wiosn¹ zjawiaj¹
siê panowie z obrazkami w os³onkach na ul. Niepodleg³oci przy tzw.
deptaku. Zaczepiaj¹ przechodniów,
wrêczaj¹ im obrazek z papie¿em Janem Paw³em II, ¿ycz¹ b³ogos³awieñstwa bo¿ego i mówi¹, ¿e w porozumieniu z ksiê¿mi Werbistami zbieraj¹ datki na pielgrzymkê do Watykanu, by odwiedziæ grób papie¿a.
Trudno powiedzieæ ile takich pielgrzymek ju¿ zaliczyli, bowiem pojawiaj¹ siê od kilku lat. Zaczynali od
zbiórek pieni¹¿ków dla chorej
dziewczynki z okolic Koszalina.
Mieli wszystkie potrzebne dokumenty, tyle tylko, ¿e dziewczynka
ani jej rodzice grosza z tych zbiórek
nie otrzymali. Sprawa swego czasu
by³a bardzo g³ona w prasie i telewizji. W styczniu br. naci¹gaczy z
REKLAMA

obrazkami zatrzyma³a policja w Ko³obrzegu, te¿ mówili o tym w TVP 3.
Ale oni siê rozmna¿aj¹ i grasuj¹
dalej. Maj¹ siê dobrze, bo potrafi¹
przekonaæ przechodnia, ¿e cel jest
szczytny, a oni pieni¹¿ków nie maj¹.
S¹ bezczelni, nachalni, psychologia zawodowego naci¹gacza opanowana do perfekcji. 20 lutego br.
na ul. Niepodleg³oci by³o ich
dwóch, w minionym tygodniu w
tym samym miejscu byli ci sami,
wczeniej wysoki brunet, dzia³a³
sam. I bêd¹ siê pojawiali, jeli policja
zwyczajnie ich nie przegoni. A tak¹
w³anie mamy nadziejê, bo nabieraj¹
dzieci i osoby starsze. Dla nich nie
wa¿ne, kto daje, wa¿ne kto da siê
nabraæ. Przez dwie godziny intensywnego nagabywania o 2 z³ czy 5 z³
za obrazek suma uzbiera siê pokana.

(GRYFICE) Ciekawe ile wypi³
piwek, by wyzwoliæ w sobie
tak¹ moc, ¿e zwali³ wskanik kierunku ruchu?
REKLAMA
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67 Rocznica Zsy³ek na Syberiê

NIKT PUTINA W MONACHIUM
NIE ZAPYTA£. DLA POLSKI
NIE PRZEWIDZIANO G£OSU
(REGION) Przed paroma laty w
jednym z miasteczek jego kilkoro
mieszkañców opowiada³o zebranym,
co robili 5 marca 1945 roku, w póniejszy dzieñ niby wyzwolenia. Akurat
wtedy ci pañstwo w bydlêcych wagonach pod¹¿ali na Syberiê z rozkazu
wyzwoliciela Polski. Od tamtych
czasów w miasteczku, mimo ³o¿enia tu
na samorz¹dow¹ kulturkê niebywale
wysokich kwot, nie ma ¿adnego miejsca, w którym mo¿na by wspomnieæ
tamte wydarzenia, w tym zabór Polsce
oko³o stu tysiêcy kilometrów kwadratowych jej terytorium, historiê tutejszych rodzin, ich genealogie, ¿ycie tu w
Z³ocieñcu w warunkach pezetpeerowskiego zniewolenia.
Wywo¿eni przez NKWD jechali na
przymusowe prace. Do dwóch milionów ludzi u kresu tej podró¿y znalaz³o
mieræ. Tam, na Sybirze. Teraz minê³a
67 rocznica najwiêkszej zsy³ki Polaków z Kresów Wschodnich w³anie
tam. To by³a jedna z najwiêkszych
zbrodni dokonanych na polskim narodzie. Zbrodnia ludobójstwa. W czasie
transportu zmar³ych chowano bezporednio przy torach. Zwi¹zek Sowiecki

w³anie w ten sposób robi³ porz¹dek na
zagrabionych terenach. Polaków goniono na Syberiê i do Kazachstanu. Ludzi
tygodniami transportowano w bydlêcych wagonach. Wspominaj¹ dzisiaj, ¿e
mróz czêsto dochodzi³ do szeædziesiêciu stopni. G³ód, wycieñczenie, mêki.
W sobotê w telewizyjnych wiadomociach us³yszelimy wspomnienie
masakry Polaków podczas przeprawy
przez rzekê Ob: - NKWudzici celowali z brzegów rzeki w ³odzie pe³ne ludzi,
by je zatopiæ. Ogromna liczba ludzi z
podniesionymi rêkami do góry krzycza³a RATUNKU. Gdy w tej chwili
s³yszê RATUNKU, to tak, jakby przeze mnie przechodzi³ jaki pr¹d. Strach
 wspomina zes³anka.
Z 9 na 10 lutego owego roku NKWD
czyni³a swoje. Ludzi wieziono na zag³adê. Blisko dwa miliony Polaków. Tam¿e
pozosta³y dziesi¹tki symbolicznych
mogi³. Polscy historycy odkrywaj¹cy te
karty historii natrafiaj¹ znów na mur nie
do przebycia. Na decyzjê Rosjan o niedostêpnoci akt tam ukrytych. W sobotê w
Monachium nikt Putina o te sprawy nie
zapyta³. To by³ dok³adnie 10 dzieñ lutego.
I z tego powodu samorz¹dowa

kultura za pieni¹dze samorz¹dowe w
wielu miasteczkach winna ju¿ zacz¹æ
pracowaæ tak, jak wymaga tego
wspó³czesna Polska. Jak¿e inna przecie¿, nawet od tej sprzed choæby tylko pó³tora roku.
Tadeusz Nosel

Sygna³y czytelników

Zapomniana uliczka

Zwróæcie uwagê na uliczkê, stanowi¹ca zaplecze pawilonów handlowych przy ul. Kocielnej. Na ba³agan
tam panuj¹cy, górki i doliny stanowi¹ce
drogê po której trudno przejæ. Fakt,
przejæ nie mo¿na, obok przy jezdni s¹
chodniki i jest ul. Podgórna, a ta uliczka
nie jest przejazdowa ani dojazdowa,
choæ znaki drogowe stoj¹ od ul. Wojska
Polskiego i ul. Niepodleg³oci zakazuj¹ce skrêtu w prawo czy lewo, zale¿y od
nazwy ulicy. W tê uliczkê mo¿e wjechaæ
tylko mieciarka, która zabiera mieci z
pojemników nale¿¹cych do wspólnoty
przy ul. Podgórnej zarz¹dzanej przez
TBS w Gryficach. To prawda, ¿e sprzedaj¹c grunt pod pawilonami, sprzedano
równie¿ ten kawa³ek ziemi, wy³o¿ony
omiok¹tnymi p³ytkami, ale nie dano
mo¿liwoci korzystania z dostaw towarów do sklepów od strony zaplecza,
tzn. na te uliczkê nie mo¿e wjechaæ
¿aden samochód z towarem przeznaczonym do któregokolwiek sklepu. Jeli wjedzie, p³aci mandat. Jest tak, ¿e kierowca jeszcze nie wysi¹dzie z kabiny samochodu a ju¿ obok stoi policjant z mandatowym bloczkiem.
W tym miejscu telefony dzia³aj¹ bez
zarzutu.
W³aciciele
pawilonów
twierdz¹, ¿e ten kawa³ek ziemi, to jak
wrzód na d..., bo nie mog¹ nic zrobiæ, nie
mog¹ te¿ wyrêczaæ TBS-u. A wiêc nie

mog¹ zbieraæ papierków, butelek i innych
mieci wyrzucanych przez dzieci i przechodz¹cych têdy doros³ych. Nie uwa¿aj¹
te¿, ¿e s¹ zobowi¹zani do uporz¹dkowania i prze³o¿enia p³yt, skoro maj¹ zakaz
u¿ytkowania drogi nie bêd¹cej drog¹. W
centralnej Polsce w³aciciel gruntu ju¿
dawno zagrodzi³by to, co do niego nale¿y,
nie zwa¿aj¹c na wy¿szoæ u¿ytecznoci
publicznej. Dlatego TBS powinien na

w³asny koszt uporz¹dkowaæ to miejsce,
poniewa¿ jest jego jedynym u¿ytkownikiem. Mo¿e te¿ wzi¹æ przyk³ad ze
wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 102 i na Podgórnej postawiæ
pojemniki do segregacji mieci, a mietnik na zapleczu pawilonów zlikwidowaæ
 wówczas ich w³aciciele bêd¹ wiedzieli
jak zagospodarowaæ i utrzymaæ w czystoci teren bêd¹cy ich w³asnoci¹. (r)
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Pierwsze po wyborach posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej

Przewodnicz¹cym
ponownie Wies³aw Szydlik
Zarz¹d Zachodniopomorskiej
Izby Rolniczej zwo³a³ I posiedzenie
Rady Powiatowej Izby w powiecie
gryfickim, które odby³o siê dnia
20 lutego br.
Po wyborach z dnia 4 lutego, w
sk³ad Rady weszli: W³adys³aw Byczkiewicz, Lucjan £ukomski, Wies³aw
Kokoszka, Czes³aw Bukowiec, Zenon Libera, Feliks Jary, W³adys³aw
Radziuñ, Wies³aw Szydlik, Jaros³aw
Krzeniak, Antonii Cichorek i Bogdan Szafrañski. Z biura Izby Zachodniopomorskiej na posiedzeniu zjawili siê: Stanis³aw Przybyliñski, Jacek Wojakowski oraz Jan Piêtal 
cz³onek komisji wyborczej.
Obradom przewodniczy³ senior 
W³adys³aw Radziuñ. Proponowany
przez niego porz¹dek obrad zosta³
zmieniony o jeden dodatkowy
punkt. Pan Lucjan £ukomski zaproponowa³ bowiem, aby ka¿dy z nowo
powo³anych cz³onków przedstawi³
siê; poda³ swoje imiê i nazwisko, jak
d³ugo prowadzi gospodarstwo rolne, o jakim areale, ile ma ziemi w³asnej
a ile dzier¿awi itp. Wniosek ten zosta³ przyjêty jednog³onie.
Po wzajemnej prezentacji, przyst¹piono do wyboru Komisji Wyborczej Rady, w sk³ad której weszli:
Wies³aw Kokoszka, Zenon Libera i
Wac³aw Byczkiewicz. Przewodnicz¹cym zosta³ Zenon Libera. Na stanowisko przewodnicz¹cego Rady
zg³oszono dwie kandydatury: Lucjana £ukomskiego i Wies³awa Szydlika, którzy przedstawili w zarysie
plany dotycz¹ce dzia³alnoci Izby
Rolniczej w Gryficach. Generalnie
chodzi³o o to, aby byæ bli¿ej rolnika
i jego problemów. W g³osowaniu
tajnym Wies³aw Szydlik uzyska³ 8
g³osów, a Lucjan £ukomski 3. G³osów wa¿nych oddano 11. I od tej
chwili obradom przewodniczy³ ponownie wybrany na to stanowisko
Wies³aw Szydlik. Nastêpnym punktem by³ wybór delegata na Walne
REKLAMA

Zgromadzenie ZIR. Kandydatami
byli: Czes³aw Bukowiec i Bogdan
Szafrañski. Delegatem zosta³ Czes³aw Bukowiec. Teraz cz³onków Izby
czekaj¹ wa¿ne zadania, do których
nale¿¹ miêdzy innymi:
1. Prowadzenie dzia³añ na rzecz
tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu p³odów rolnych
na terenie powiatu.
2. Promowanie idei samoorganizacji rolników, tworzenia grup producenckich i wspierania ich dzia³alnoci.
3. Tworzenie warunków do poprawy struktury agralnej i racjonalnych zasad obrotu gruntami rolnymi. Utrzymanie bie¿¹cej wspó³pracy
w tym zakresie z terenowymi przedstawicielami Agencji W³asnoci
Rolnej Skarbu Pañstwa.
4. Wspó³praca z Biurem Powiatowym ARiMR w zakresie budowy i
wdra¿ania Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania i Kontroli.
5. Prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej dla rolników w sprawie
zasad i warunków integracji z Uni¹
Europejsk¹.
A wiêc, rolnicy do dzie³a! (maja)

OPINIE
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Wybory so³tysów,
czyli nieuleczalnych spo³eczników
W ca³ej Polsce dobiega koñca kampania wyborcza na
so³tysów i rad so³eckich, których kadencja trwaæ bêdzie
cztery lata, od 2007 do 2010 roku. So³ectwo jest
najmniejsz¹ jednostk¹ samorz¹du gminnego i jako takie
ma prawo zg³aszania swych programów i prawo do
udzia³u w realizacji zadañ gminy. Przedstawicielem gminy
w terenie jest so³tys wybierany na Zebraniu Wiejskim
przez lokaln¹ spo³ecznoæ.

So³tys jest reprezentantem tzw.
jednostki pomocniczej gminy, który
w praktyce czêsto wyrêcza na wsi
urzêdników i do tego nie otrzymuje
za sw¹ pracê ¿adnej zap³aty.
Najlepszym kandydatem na so³tysa jest osoba, któr¹ mo¿na nazwaæ
nieuleczalnym spo³ecznikiem. Dobry so³tys to taki sztukmistrz, który
ze miesznie niskich rodków przekazywanych co roku przez burmistrza lub wójta, rzêdu 1.800 z³otych
na dzia³alnoæ so³ectwa- potrafi
zorganizowaæ kilka imprez wiejskich, w tym do¿ynki, zapewniæ
opiekê w czasie wolnym wiejskiej
m³odzie¿y, nieæ pomoc s¹siedzk¹,
umacniaæ kulturê wspó³¿ycia
mieszkañców, przygotowaæ dzieciom wi¹teczne paczki i prezenty
pod choinkê, zorganizowaæ samotnym spotkanie wigilijne.
Poniewa¿ so³tys nie ma co liczyæ,
¿e otrzyma dodatek na paliwo, warunkiem jego sprawnoci jest posiadanie roweru. On zapewni mu dojazd do
bêd¹cych pod jego opiek¹ czasami
kilku wsi. Do jego obowi¹zków nale¿y tak¿e umacnianie bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego. Musi mieæ
rozeznanie, kto we wsi bije ¿onê,
przepija ca³¹ wyp³atê, kradnie s¹siadowi paliwo z ci¹gnika, zaniedbuje
dzieci. So³tys musi mieæ wiedzê na
temat stanu przeciwpo¿arowego, kto
nie czyci³ komina od kilku lat, kto
spuszcza szambo do rowu.

Musi wykonywaæ wszelkie polecenia urzêdników w³adz lokalnych, nawet
policzy kury w wiejskich zagrodach.
Dobry so³tys to taki spo³ecznik, który potrafi przed wiejsk¹
imprez¹ w³¹czyæ siê do robienia
pierogów na konkurs, wypleæ
wieniec do¿ynkowy, za³atwiæ bezp³atn¹ grochówkê, zorganizowaæ
fanty na loteriê. So³tysowi przychodzi ³atwiej dzia³aæ, gdy w³¹cza
siê w ¿ycie wsi rada so³ecka i niektóre zadania s¹ rozdzielone.
Musi byæ obiektywny przy rozdzielaniu pomocy spo³ecznej dla
najbardziej potrzebuj¹cych rodzin
w so³ectwie i sporz¹dzaniu listy
bezrobotnych do prac interwencyjnych we wsi.
So³tys ma jeszcze obowi¹zek
zrobienia czego dla wsi. Realizuj¹c postulaty mieszkañców
ubiegaæ siê bêdzie u burmistrz lub
wójta o rodki na naprawê dziury w
jezdni, postawienie jeszcze jednej
latarni, naprawy daszku na przystanku autobusowym. Inne, wiêksze programy i tak zostan¹ tylko na
papierze i od³o¿one przez radê
gminy na nastêpne lata.
I tak so³tysowi i radzie so³eckiej
zejdzie czteroletnia kadencja, a na jej
koñcu zostan¹ skrytykowani przez
mieszkañców, ¿e mo¿na by³o lepiej i
inaczej podzia³aæ.
Bêd¹c obserwatorem ¿ycia
spo³ecznego na wsi, tej najmniej-

szej komórki samorz¹dowej w terenie nasuwa siê gorzka refleksja,
straconej szansy rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Wybory so³tysa i rady so³eckiej
na wsi to wielkie wydarzenie dla tej
spo³ecznoci, która ¿yje w przewiadczeniu, ¿e mo¿e mieæ wp³yw na
zmiany. Jest to równie¿ egzamin wyborców okrelaj¹cy ich wiadomoæ
jak¹ rolê mo¿e spe³niaæ lokalny samorz¹d w ¿yciu wsi i jego reprezentanci.
Od wyboru tych ludzi powinien zale¿eæ poziom organizacji ¿ycia spo³ecznego w so³ectwie. Gdyby choæ w
czêci realizowane by³yby zadania
statutowe, so³ectwo zyska³o by miano wzorca krainy obywatelskiej.
Rzeczywistoæ bywa jednak ró¿na. Jest mitem, ¿e od tych ludzi bêdzie mog³o cokolwiek tu zale¿eæ. Na
wyborczych zebraniach wiejskich
ustalany jest równie¿ program rozwoju wsi wchodz¹cych w obrêb
so³ectwa, który so³tys jest zobowi¹zany z³o¿yæ w gminie. Bez wp³ywu na
podzia³ rodków w gminie statut so³ectwa jest w praktyce fikcj¹ lokalnej
samorz¹dnoci. Ju¿ sam fakt, ¿e Zebrania Wiejskie odbywaj¹ siê szeæ
miesiêcy po wyborach na burmistrza, wójta i rad gmin, wiadczy o
tym, ¿e nikogo tu nie interesuje co na
nich uchwali³a ta spo³ecznoæ. Te
szeæ miesiêcy - to czas na uchwalenie bud¿etu gminy i rozdzielenie pieniêdzy bez ogl¹dania siê na so³eckie
projekty. To czas by przydzieliæ pieni¹dze na podniesienie pensji urzêdników, diet radnych i realizacjê programów inwestycyjnych przepchniêtych przez grupy maj¹ce w radzie wiêksz¹ si³ê przebicia. Nie istnieje tu takie prze³o¿enie, ¿e na program
rozwoju gminy sk³adaj¹ siê równie¿
projekty spo³ecznoci so³eckiej, a
etapem koñcowym jest opracowanie

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach, po rozpoznaniu dnia 05 lutego 2007r. sprawy
sygn.akt VIK 2/07

Leszka Grzegorskiego,

ur. 06.03.1964r. s.Jana, oskar¿onego o to, ¿e dnia 20 listopada 2006r. o
godz.15.45 na trasie Ninikowo- Karnice kierowa³ rowerem po drodze publicznej
w ruchu l¹dowym posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloci prowadz¹cej do stê¿enia 0,93 mg/dm3 i 0,89 mg/dm3, tj. o czyn z art.178§2kk uzna³ Leszka Grzegorskiego winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê 10 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 20 godzin miesiêcznie wskazanej przez
Urz¹d Gminy Rewal, 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 Gazecie Gryfickiej.

bud¿etu- sprawiedliwego podzia³u
rodków finansowych.
O wyborach so³tysów i rad so³eckich nie bêdzie w telewizji, ani w
radio. Ma³o który z burmistrzów i odpowiedzialnych ludzi za wybory z
rad gminnych zadaje sobie trud poinformowania wyborców o ich prawach i zadaniach so³tysa. W terenie, we wsiach nie prowadzona
jest ¿adna dzia³alnoæ z zakresu
popularyzacji idei samorz¹dowej i
tworzenia pañstwa obywatelskiego. Ustawy o samorz¹dzie lokalnym to jedna sprawa - dzia³alnoæ
obywatelska w so³ectwie to zupe³nie inna codziennoæ.
Spo³ecznoæ wiejska ma mo¿liwoæ brania spraw we w³asne rêce. Na
obecnych zebraniach wyborczych
mog³y by paæ propozycje projektów
programów, które wymusz¹ na w³adzach gminnych i powiatowych doprowadzenie do upowszechnienia
Internetu w ka¿dej wsi, podstawy
wspó³czesnej edukacji m³odzie¿y.
Opracowania i uruchomienia programu rozwoju rzemios³a i drobnej wytwórczoci w terenie w ramach walki z
bezrobociem. Otoczenia dzieci wiejskich i ich matek opiek¹ poprzez tworzenie wiejskich przedszkoli. Wypracowanie strategii i rodków pomocowych dla ludzi pragn¹cych siê zaj¹æ
turystyk¹. Propozycje mo¿na mno¿yæ.
Od uczestników Zebrania Wiejskiego zale¿eæ bêdzie, czy dyskusja
programowa nad przysz³oci¹ so³ectwa sprowadzona bêdzie do ustalenia wielkoci wk³adu kie³basy do
grochówki, jaka bêdzie wydawana
na wiêcie ludowym, czy wypracowaniu strategii jak wydobyæ wie
drawsk¹ z zapaci cywilizacyjnej.
Pod warunkiem, ¿e wybierze siê nieuleczalnego spo³ecznika, który ma
sprawny rower.
Jerzy Wohl

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 30 stycznia 2007r.,
sygn.akt IIK 346/06 skaza³

Micha³a Bakalarskiego

ur. 03.01.1952r. w Gryficach na karê 12 (dwunastu) 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 4 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w lokalnym czasopimie za przestêpstwo z art.178§1kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 8 czerwca 2006 roku w Gryficach na ulicy Ks. St.Ruta, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,83 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Kamila i Daniel
z synem Cezarym

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

Gruszczyñska Maja
2007.02.20
godz. 10.50
Trzeszyn

Wanarska
2007.02.20
godz. 9.10
Gryfice

Pop³awski Kornel
2007.02.20
godz. 7.45
S³udwia gm. P³oty
Zdjêcie z chrztu: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul Kocielna 5.

WALENTYNKI
Nagrodê
misia maskotkê
otrzymujê Micha³ F.
Nagrody ufundowali: tort - Gminna Spó³dzielnia
w Gryficach, maskotka - INTERMARCHE

INFORMACJE
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Kasa radnych
gminy Gryfice cz.1
Woniak Edmund

Radny jest dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryficach.
W sk³ad jego maj¹tku wchodzi
mieszkanie o pow. 86,54 mkw.
wartoci 70 000 z³ oraz samochód
osobowy  Mercedes Benz C220 z 1999r. wartoci 39 000 z³.
Oprócz tego posiada on równie¿
na wieczyste u¿ytkowanie - gara¿
o pow.18,75 mkw. wartoci 6000
z³. Radny zarobi³ w zesz³ym roku
45426,02 z³ z tytu³u zatrudnienia.
Dodatkowymi dochodami by³y
jeszcze: 200 z³ ze zleceñ (umowa
o dzie³o) oraz 8 350 z³ za pe³nienie
obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich.

Tokarczyk Krzysztof

Radny jest emerytem. Na jego
maj¹tek sk³adaj¹ siê: papiery wartociowe na kwotê ok. 13 000 z³
(74 jednostki uczestnictwa FIO
Pionier), mieszkanie w³asnociowe o pow. 68 mkw. wartoci
ok.100 000 z³, gara¿ samochodowy o pow. 20 mkw. wartoci
12 000 z³, camping drewniany
wartoci ok.13 000 oraz samochód osobowy marki Opel Vectra
z 2003 roku. Miesiêczne dochody
radnego, z tytu³u wiadczeñ emerytalnych wynosi³y 4 658 z³. Jest
REKLAMA

¯eby zaspokoiæ ciekawoæ naszych czytelników, przedstawiamy poni¿ej informacje dotycz¹ce owiadczeñ
maj¹tkowych gryfickiech radnych. Nale¿y przy tym podkreliæ fakt, ¿e radni podaj¹c w owiadczeniach
maj¹tkowych stan swojego maj¹tku ruchomego i nieruchomego, maj¹ obowi¹zek zamieszczaæ jedynie takie jego
sk³adniki, których wartoæ przekracza 10 tys. z³. Innymi s³owy: radny posiada trzy samochody, ale tylko jeden
z nich warty jest wiêcej ni¿ wspomniana kwota i tylko jeden samochód znajdzie siê w jego owiadczeniu.

on równie¿ zobowi¹zany do sp³aty dwóch kredytów: samochodowego  ok.14 000 z³ w banku Millenium oraz konsumpcyjnego 
ok.14 000 z³ w PEKAO S.A.

z³. Na jego dochody sk³adaj¹ siê: zarobki z tytu³u zatrudnienia  1000 z³
miesiêcznie oraz 200 z³ uzyskane z
umowy - zlecenia (Bankowy Dom
Faktor spó³ka z o.o.).

Rêkas Teresa

Patelak Edward

Radna jest emerytk¹, ale
oprócz tego jest równie¿ zatrudniona na 1/2 etatu w Starostwie
Powiatowym w Gryficach. Posiada ona dom o pow.186 mkw.
wartoci 120 000 z³, który kupi³a
od Skarbu Pañstwa w 1992r.
Radna jest tak¿e w³acicielem samochodu osobowego Mitsubishi
Pajero z 1996r. oraz wspó³w³acicielem WV Passata z 2002 roku.
Jej miesiêczny dochód wynosi³
2 940 z³, w tym: wiadczenie
emerytalne  1 490 z³ i zarobki z
tytu³u zatrudnienia  1 450 z³.

Pietrzak Wies³aw

Radny jest pracownikiem
ochrony w jednostce wojskowej
33- 46 Mrze¿yno. Jest on w³acicielem mieszkania w³asnociowego o pow. 50 mkw. wartoci 60 000

Radny prowadzi indywidualne
gospodarstwo rolnicze o pow.
0,50 ha, które ma charakter prawny u¿yczenia. W jego sk³ad wchodzi dom mieszkalny, a wartoæ
wynosi 50 000 z³. Radny uzyska³
w zesz³ym roku 10 000 dochodu.

Matuszewski Kazimierz

Radny pracuje w PHUP - Stefan ¯eromski - Us³ugi Internetowe oraz jest administratorem do
spraw technicznych w bloku na
ul. 700-lecia 6/A w Gryficach. Na
jego maj¹tek sk³ada siê dom o
pow. 117,75 mkw. i dzia³ka budowlana o pow. 364 mkw., której
wspó³w³acicielem jest jego ma³¿onka  stoi na niej równie¿ 1/2
bliniaka. Zarobek jego wynosi³ miesiêcznie 889,10 z³.
Malankiewicz Kamil
Radny jest nauczycielem kontraktowym wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokszta³c¹REKLAMA

cym im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach. Jego roczny zarobek
wyniós³ 23385,61 z³. Oprócz tego
podejmowa³ prace na umowêzlecenie, z których osi¹gn¹³ zysk
w wysokoci 1 930 z³.

Malczewski Tomasz

Radny pe³ni funkcjê zastêpcy
dyrektora w PUP w Gryficach, a
tak¿e jest Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Starostwie Powiatowym. Posiada on
mieszkanie o pow. 48 mkw. wartoci 57 000 z³, którego jest
wspó³w³acicielem. W zesz³ym
roku jego wynagrodzenie za pracê w PUP wynios³o ³¹cznie
37437,94 z³, a jako Rzecznik
osi¹gn¹³ dochód 7 106 z³. Radny
ten jest równie¿ zobowi¹zany do
sp³aty kredytu mieszkaniowego
w PKO BP na kwotê 57 000 z³.

Malaca Wies³aw

Radny jest w³acicielem kiosku
handlowego, przemys³owo - spo¿ywczego. Na jego maj¹tek sk³ada siê Fiat Seicento z 2002 roku.
Od I do XI 2006 roku osi¹gn¹³ on
dochód 11 853 z³. Dodatkowo zarobi³ jeszcze 8 350 z³ (do X 2006r.)
z tytu³u diety radnego.
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Bal charytatywny fundacji
Pomó¿ Dorosn¹æ

17 lutego br. odby³ siê szósty z
rzêdu bal charytatywny, zorganizowany przez fundacjê Pomó¿ Dorosn¹æ pani Renaty Baranowskiej. W
tym roku zbierano na nim pieni¹dze
dla dzieci chorych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem potrzeb rodzeñstwa
Ewelinki i S³awka  dobrze znanych
spo³ecznoci gryfickiej. Podczas zabawy odby³a siê licytacja pozyskanych od ró¿nych osób, ciekawych
przedmiotów, takich jak: model F-16,
kapelusz z Iraku i Afganistanu, wizytownik i krawat premiera Kaczyñskiego, zbiór kolekcjonerskich monet od
Marsza³ka Senatu, czy te¿ fili¿anka
turecka, talerzyk zdobiony z³otem i
model sejmu od Marsza³ka Sejmu.
Sprzedawano tak¿e z³ote serduszka, a
tak¿e przeprowadzono loteriê fantow¹
i baloniarniê. By³o bardzo weso³o i
gocie wietnie siê bawili. Znalaz³o siê
wród nich wiele nowych twarzy, których nie odstraszy³a cena biletu 
300z³ od pary. £¹cznie zebrano 20 tys.
z³, które podzielone zostan¹ miêdzy
dwójkê wspominanego ju¿ rodzeñstwa oraz inne chore dzieci. Pocz¹tkowo organizatorzy chcieli zakupiæ dla
Ewelinki i S³awka sprzêt rehabilitacyjny. Jednak podczas balu zg³osi³ siê
chêtny, który postanowi³ sam go

ufundowaæ, wiêc dzieci uzyskaj¹ inn¹,
jeszcze nie okrelon¹ formê pomocy.

W nastêpnym roku kolejny bal i kolejne pieni¹¿ki, które wspomog¹ pod-

opiecznych fundacji i wywo³aj¹ na ich
twarzach umiech!
(m)

Str. 10
Co dalej z gryfickim szpitalem?
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Sytuacja jest trudna,
ale stabilna!

(GRYFICE) Sytuacja polskich
szpitali nie jest zadowalaj¹ca, ¿eby nie
powiedzieæ, ¿e jest wrêcz tragiczna.
Niskie p³ace lekarzy i pielêgniarek, szerz¹ce siê ³apówkarstwo, ograniczone
us³ugi dla pacjentów, a nawet zmniejszane racje ¿ywnociowe. Do tego w
ostatnim czasie Polacy zadr¿eli po us³yszeniu informacji, ¿e czêæ szpitali ma
zostaæ w ogóle zlikwidowana, choæ i tak
te, które jeszcze funkcjonuj¹, wci¹¿ s¹
przepe³nione, a chorzy miesi¹cami czekaj¹ na zabiegi. Postanowilimy zorientowaæ siê wiêc, jak przedstawia siê sytuacja gryfickiej placówki zdrowia, która
jest przecie¿ szpitalem wojewódzkim.
Udalimy siê do jego dyrektora oraz do
jednego z cz³onków Rady Spo³ecznej
ZOZ-u  starosty gryfickiego  i oto
czego siê dowiedzielimy.
Sytuacja szpitala jest ciê¿ka, ale
stabilna, wiêc nie grozi mu zamkniêcie.
Na koniec grudnia placówka ta ma 14
mln z³ zad³u¿enia, a wymagalnych p³atnoci, których termin up³yn¹³ jest 5
mln. Jak nam powiedzia³ dyrektor szpitala Andrzej Gorzka, to i du¿o i ma³o.
Od momentu restrukturyzacji, która

rozpoczê³a siê jeszcze w zesz³ym roku,
zad³u¿enie szpitala zmniejszy³o siê o 5
mln. W tej chwili najwa¿niejsz¹ spraw¹
jest zrealizowanie bardzo ciê¿kiego na
ten rok bud¿etu. Bowiem, ¿eby zabezpieczyæ siê przed windykacjami komorniczymi, szpital musia³ zaci¹gn¹æ
dwa kredyty; jeden na 1,5 mln z³, a drugi
w wysokoci 3 mln z³. Pierwszy z nich,
zwi¹zany z restrukturyzacj¹ mo¿e byæ
nawet w 70 porc. umorzony, jednak ten
drugi jest typowo komercyjny i powinien byæ sp³acony w przeci¹gu 3 lat. Powoduje to, ¿e placówki nie staæ na jakie
du¿e wydatki i podwy¿ki, oprócz tych,
które s¹ przewidziane ustawowo. W
tym roku planowanych jest szereg dzia³añ dostosowuj¹cych szpital do wymagañ prawnych, do których nale¿¹: oddzielenie izby przyjêæ od oddzia³u
ratunkowego, wybudowanie nowej
pracowni endoskopowej, zmodernizowanie oddzia³u neurologicznego i laryngologicznego  chocia¿ te dwie ostatnie
inwestycje s¹ na razie tylko w sferze
planów, gdy¿ szpital nie posiada na nie
rodków. Najpowa¿niejszym zadaniem i celem dyrektora tej placówki

Powiat promuje
agroturystykê
Dziêki staraniom Orodka Informacji Europejskiej w Sieci
Agro  Info, dzia³aj¹cego przy
Starostwie Powiatowym w Gryficach, powsta³ folder Turystyka
wiejska w Powiecie Gryfickim
Wsparcie oferty agroturystycznej Powiatu Gryfickiego  to
tytu³ projektu Orodka Informacji
Europejskiej, nagrodzonego w ramach IX edycji konkursu o grant ze
rodków Programu Agro-Info. Efektem projektu jest bezp³atny folder,
wydany w dwóch wersjach jêzykowych (polskiej i niemieckiej), promuj¹cy gospodarstwa agroturystyczne z terenu Powiatu Gryfickiego. Publikacja zawiera równie¿ informacje o atrakcyjnych miejscach le¿¹cych w pobli¿u prezentowanych
gospodarstw oraz mapkê cie¿ek rowerowych GRYFLAND. Folder jest
elementem ca³ociowego produktu
jakim jest Gryfland  mówi Przemys³aw Kowalewski Dyrektor Centrum
 Dziêki ciekawie skomponowanemu folderowi turysta mo¿e siê dowiedzieæ, ¿e wyruszaj¹c na rowerze
z Trzêsacza, mo¿e spêdziæ noc w jednym z domów wiejskich np. w Broj-

cach, z³owiæ ryby w pobliskiej rzeczce, pojechaæ zobaczyæ Zamek w P³otach i wróciæ na pla¿ê w Niechorzu.
Ciekawie opracowany folder
ma zachêciæ turystów do odwiedzenia naszego regionu i zasmakowania w urokach piêknych terenów wiejskich. Bêdzie on prezentowany na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, oraz
na stronie internetowej Powiatu
Gryfickiego www.gryfice.pl

medycznej jest modernizacja spalarni
odpadów medycznych, na które zbierane s¹ rodki zarówno ze róde³ polskich, jak i zagranicznych. Spowodowa³oby to pe³ne usamodzielnienie szpitala w utylizacji tych¿e odpadów, a
tak¿e mo¿na by wiadczyæ równie¿
us³ugi na zewn¹trz dla szerszego krêgu
zainteresowanych. Jednak to jest inwe-

stycja, która wstêpnie mo¿e kosztowaæ
nawet 9 mln z³.
Jak widaæ pomys³y s¹, ale teraz
wszystko zale¿y od ich realizacji oraz
funduszy, które uda siê pozyskaæ. Liczymy równie¿, ¿e poprawi siê wspó³praca pomiêdzy w³adzami powiatu a
dyrektorem szpitala, o której wiadomo,
¿e nie jest najlepsza ze wzglêdu na rozbie¿noci zdañ. Zawsze jednak, zgodnie ze s³owami starosty Kazimierza
Sacia, w ostatecznoci mo¿emy o pomoc prosiæ Ministra Zdrowia, gdy¿ jest
on przecie¿ przyjacielem powiatu i sam
zaoferowa³ nam swoj¹ pomoc. No có¿,
poczekamy, zobaczymy. Na razie nale¿y siê cieszyæ chocia¿ z tego, ¿e szpitala nie zlikwiduj¹!
Magdalena liwiñska

Bêdzie nowa
stacja dializ!

(GRYFICE) Od pewnego czasu dochodzi³y do nas sygna³y od czytelników, ¿e s¹ trudnoci z transportowaniem osób na dializowanie do szpitala. Zlikwidowano bowiem podjazd,
którym przybywali chorzy. Zapytalimy wiêc dyrektora o jego zdanie na

ten temat. Poinformowa³ on nas, ¿e
podjazd nie bêdzie zbudowany, poniewa¿ za pó³ roku przy szpitalu powstanie nowa stacja dializ. Wytypowany jest ju¿ wykonawca inwestycji
i tylko patrzeæ, a dializowani chorzy
bêd¹ mieli lepiej!
(m)

Selekcjoner
Na osiedlu XXX-lecia mówi¹ na
niego Misiu, w centrum Gryfic Reksio, reaguje na ka¿de z imion merdaniem ogonka. Na terenie naszego miasta pokaza³ siê w sierpniu, wyrzucony
przez cz³owieka, bo sta³ siê zbyteczny
albo cz³owiek przeniós³ siê do lepszego
wiata. Jest m¹dry, ³asy na g³askanie,
obroñca tych, którzy go dokarmiaj¹.
Ale znalaz³y siê dziewczynki, które nauczy³y psiaka polowania na koty i teraz
prowadzi koci¹ selekcjê. Jasne, ¿e w ten
sposób wyrêcza gminne s³u¿by, które
nijak problemu nadmiernej iloci kotów
nie chc¹ dojrzeæ. Misiu vel Reksio
dojrza³ i gania za kotami po ca³ym miecie. Na Pl. Zwyciêstwa dn. 16 lutego br.
jakiego piêknego Rudzielca zmusi³
do b³yskawicznego wdrapania siê na
lipê vis a vis Urzêdu Miasta, sam pod
drzewem ujada³. Odszed³ zawo³any
przez kogo, kogo zna³. Kot na drzewie
zosta³, po 2 godzinach obserwacji te¿
opuci³ swój azyl i poszed³ do domu na
ul. Szewsk¹. Ale Misia nie tylko koty
interesuj¹, nie pogardzi jad¹cym na rowerze, ani mê¿czyzn¹ ubranym na
czarno, poniewa¿ pojawia siê nie wiadomo sk¹d, stanowi zagro¿enie dla jad¹cego roweru, jak te¿ id¹cego spokojnie
cz³owieka. Pies staje siê coraz bardziej
agresywny. W Urzêdzie Miasta w stosownym Wydziale p. Tadeusz P. trzykrotnie zg³asza³ problem bezdomnego
Reksia i zwykle s³yszy: a, jeden to za
du¿y koszt z³apania i wywiezienia i
takie tam dyrdyma³y. Przypominamy,
¿e Gmina Gryfice partycypowa³a w
budowie schroniska dla psów w Sosno-

wicach. Schronisko jest, a w nim 20
boksów gotowych na przyjêcie takiej
iloci psów z naszego terenu. Op³aty
miesiêczne za utrzymanie boksów s¹ 
tak¹ mamy nadziejê  wnoszone comiesiêcznie. ¯eby z³apaæ Reksia nie
jest potrzebny zawodowy hycel sprowadzony ze Szczecina czy winoujcia. Wystarczy jeden z pracowników
zatrudnionych w schronisku, bez zawodowego hycla te¿ sobie poradzi.
Potrzebna jest tylko odrobina pomylunku w pewnym Wydziale Urzêdu
Miasta Gryfice. Bo dzi Reksio bezkarnie zagryza koty, jutro zrzuci kogo
z roweru wprost pod ko³a samochodu,
innemu pogryzie nogi. Co prawda
Reksio wilczurem nie jest, tylko bezdomnym ³adnym psem, ale agresywnym. Oczekujemy, ¿e Reksio trafi do
schroniska, a tam znajdzie nowego
pana, który zabierze go do domu z
podwórkiem. Cz³owiek zyska wiernego przyjaciela i stró¿a dobytku. Reksiowi w³anie tego brakuje. (maja)
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Udany przegl¹d
W kameralnej atmosferze
GDK-owskiej kawiarenki, dnia
17 lutego br. odby³y siê eliminacje
Ma³ego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu miejskogminnym, w kategorii klas I-III,
IV-VI oraz gimnazjum.
W pierwszej decyzjê podejmowa³o jury w sk³adzie: dyrektor GDK
 Ró¿a Szuster, pani Krystyna Radom i pani Dorota Bogdziñska.
Kwalifikacje do eliminacji rejonowych uzyskali tu:
Julita Wojciechowska  SP nr 3 w
Gryficach
Dawid Wojciechowski  SP Trzyg³ów
Mateusz H³¹d  SP nr 3 w Gryficach.
Wyró¿nienia miejscowe otrzyma³a Klaudia Pasternak. Z kolei
dyplomy uczestnika w MiejskoGminnych Eliminacjach Ma³ego
Konkursu Recytatorskiego dosta³y nastêpuj¹ce uczennice SP nr
3 w Gryficach:
Aleksandra Górna
Martyna Kokoszka
Julia Turkosz
Katarzyna Meyer
Patrycja Nowak
Katarzyna Kowalska.
W kategorii klas IV-VI, decyzj¹
jury w niezmienionym sk³adzie, nominacjê do eliminacji rejonowych
otrzyma³a Kornelia Tomkalska z SP
nr 3 w Gryficach. Wyró¿nienie miejscowe trafi³o w rêce Amandy Piaskowskiej z tej samej szko³y. Dyplomy uczestnictwa uzyskali:
Katarzyna Górska  SP Trzyg³ów
Natalia Su³ek  SP Górzyca
Daria Zieliñska  SP nr 3 Gryfice
Rafa³ Jaskó³a  SP Trzyg³ów
W kategorii gimnazja kwalifikacjê do Eliminacji Rejonowych
Ma³ego Konkursu decyzja jury w
sk³adzie: dyr. GDK Ró¿a Szuster,
p. Krystyna Radom, p. Gra¿yna
Nawrocka otrzymali:
Aleksandra Ziêbicka  Gimnazjum
nr 1 Gryfice
Justyna Kokoszka  Gimnazjum nr
2 Gryfice
Krzysztof Charyton  Gimnazjum
nr 2 Gryfice
Kacper Sasin  Gimnazjum nr 1
Gryfice
Wyró¿nienia miejscowe:
MarcinGórskiGimnazjumnr2Gryfice
Dyplomy uczestnictwa otrzymali:
Karolina Szewczuk Gimnazjum nr 1
Gryfice
Ewelina Bieszczad Gimnazjum nr 1
Gryfice
Karolina Stachowicz Gimnazjum nr
2 Gryfice
Opiekunami prowadz¹cymi m³odych artystów  recytatorów z Gim-

nazjum nr 1 s¹ panie: Dorota Szkudlarek i Bo¿ena D¹browska.
Gimnazjum nr 2 - p. Marzena Wyczkowska.
Nad m³odzie¿¹ z SP Trzyg³ów opiekê sprawuje pani Joanna Dêbicka.
Po uroczystym rozdaniu dyplomów dyr. GDK Ró¿a Szuster przekaza³a kilka istotnych uwag i porad
dotycz¹cych: doboru materia³u tj.
wiersza i fragmentu prozy stosownie
do wieku recytatora, dalszej pracy
nad dykcj¹ i gestykulacj¹ tekstu
podzielonego na mêski i ¿eñski.
Wskaza³a równie¿ na dynamikê recytowanych tekstów, np. wiersz dynamiczny w wymowie, proza spokojna i odwrotnie. Uwagi dotyczy³y
wszystkich tych m³odych z klas
pierwszych oraz gimnazjalistów.
Przed nimi zmagania w eliminacjach
rejonowych  wygrani jad¹ na przegl¹d do Szczecina.
Zaskakuje fakt, ¿e z SP nr 4 nie
by³o ani jednego uczestnika. Nie
mamy informacji o tym, ¿e SP nr 4 jest
w stanie likwidacji, podobno szko³a
istnieje, a dyrektor wygra³ ponownie
konkurs na 5- letni¹ kadencjê. Co w
zwi¹zku z tym dzieje siê w SP nr 4?
Dyrektor spocz¹³ na laurach, czy
mo¿e w SP 4 nie ma nauczania jêzyka
polskiego?
(m)

Str. 12

INFORMACJE

gazeta gryficka 22.02.2007 r.

DZIA£ALNOÆ
KOMENDY STRA¯Y PO¯ARNEJ
W GRYFICACH W 2006 ROKU
1. I INTERWENCJE i ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE POWIATU
Obszarem chronionym przez
jednostki ochrony przeciwpo¿arowej podleg³e operacyjnie Komendzie Powiatowej PSP w Gryficach jest teren powiatu o powierzchni 1018 km² obejmujàcy 6
gmin który zamieszkuje ùàcznie
62 996 mieszkañców. Zabezpieczenie operacyjne wymienionego
obszaru chronionego, a wiæc
dziaùania ratownicze prowadzone s¹ przez:
§ Jednostkê Ratowniczo-Ganicz¹ Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach,
§ 30 jednostek ochotniczych
stra¿y po¿arnych, w tym 25 jednostek typu S (wyposa¿onych
w samochód ganiczy),
§ 5 jednostek typu M (wyposa¿onych tylko w motopompy).
Sporód jednostek typu S 12
jednostek jest w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo 
Ganiczego,
§ Wojskow¹ Stra¿ Po¿arn¹
z Jednostki Wojskowej w
Trzebiatowie.
§ Samochód rozpoznawczoganiczy z Nadlenictwa Gryfice.
Iloæ i rozmieszczenie tych
jednostek zabezpiecza obszar
powiatu i gwarantuje dojazd najbli¿szej jednostki do zdarzenia w
czasie nie przekraczaj¹cym 15
minut w zakresie realizacji zadañ
ganiczych i ratowniczych.
Niezbêdny ze wzglêdu na rodzaj wykonywanych zadañ jest
zakup nowego po¿arniczego samochodu z napêdem 4x4, którego
brak ze wzglêdu na rodzaj chronionego terenu ogranicza mo¿liwoci dojazdu do miejsca po¿aru.
Jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych naszego powiatu
uczestnicz¹ w pe³nym zakresie
w dzia³aniach ganiczych oraz
wspomagaj¹ jednostkê ratowniczo ganicz¹ w dzia³aniach z zakresu ratownictwa technicznego i
medycznego.
W roku 2006 na terenie powiatu
odnotowano 896 zdarzeñ, w tym
515 po¿arów, 377 miejscowych

zagro¿eñ (wypadki komunikacyjne
i inne) oraz 4 alarmy fa³szywe.
Straty w wyniku tych zdarzeñ
oszacowano na kwotê 1803 tys. z³.,
a uratowane przez stra¿aków mienie oszacowano na kwotê 12010
tys. z³. W efekcie powsta³ych zdarzeñ w 2006 r. na terenie powiatu
gryfickiego odnotowano 6 ofiar
miertelnych (po¿ary - 2, miejscowe zagr. - 4) oraz 133 osoby ranne
(po¿ary - 8, miejscowe zagro¿enia
- 125). 90 % po¿arów to po¿ary
ma³e. Du¿y odsetek tej liczby to
sezonowe wypalanie traw na gruntach. W stosunku do poprzedniego
INTERWENCJE JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPO ¯AROWEJ W 2006R.
LP.
gmina
Po¿ary
Inne
Alarmy
RAZEM
miejscowe
fa³szywe
zagro¿enia

1
2
3
4
5
6

Brojce
Gryfice
Karnice
P³oty
Rewal
Trzebiatów
POWIAT:

28,00
156,00
50,00
80,00
45,00
156,00
515,00

2005r. odnotowano spadek interwencji o 3.5 %.
Iloæ interwencji w rozbiciu
na gminy przedstawiono w tabeli:
Wród najczêstszych przyczyn
po¿arów wystêpuj¹ podpalenia
umylne, a na drugim miejscu wady
lub nieprawid³owa eksploatacja
urz¹dzeñ grzewczych na paliwo
sta³e. (piece, kominki itp. ) Najwiêcej zg³oszeñ alarmowych wp³ywa
w dni wolne od pracy. Najwiêcej interwencji poza jednostk¹ PSP Gryfice przeprowadzi³y jednostki OSP
z Trzebiatowa i P³otów.
12 jednostek OSP w powiecie
wcielonych do Krajowego systemu
Ratowniczo  Ganiczego otrzyma³o dotacjê z bud¿etu pañstwa w
³¹cznej kwocie 83 tys. z³. na zakup
sprzêtu specjalistycznego.
Komenda w Gryficach otrzyma³a sprzêt zakupiony przez starostwo powiatowe:
§ Lekki samochód ratowniczo ganiczy NISSAN 4x4;
§ Wysokocinieniowy agregat ganiczy (do Nissana).
W ramach programu informatyzacji administracji Wrota Zachodniopomorskie z funduszu wojewody wyposa¿ono komendê w 8 nowych zestawów komputerowych.
W ramach doskonalenia prze-

10,00
138,00
12,00
54,00
60,00
103,00
377,00

0,00
2,00
0,00
0,00
1,00
1,00
4,00

38,00
296,00
62,00
134,00
106,00
260,00
896,00

prowadzono 5 du¿ych æwiczeñ
na obiektach: OSW Sandra, Cukrowni Gryfice, ZOZ Szpital,
Lasland Gr¹dy i w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Gryficach ul. 11 Listopada.
W ramach doskonalenia
sprawnoci fizycznej funkcjonariuszy KPPSP Gryfice, dru¿yny
i indywidualni reprezentanci komendy brali udzia³ w nastêpuj¹cych zawodach sportowych o
zasiêgu wojewódzkim:
§ VIII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Sporcie Po¿arniczym 
Nowogard, zajmuj¹c IV miejsce

na tych mistrzostwach .
§ VIII Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Rewal, Karnice , zajmuj¹c I miejsce w tym turnieju .
§ VIII Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Przechodni Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  winoujcie,
§ VIII Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego w Halowej
Pi³ce No¿nej w £obzie
2. Dzia³alnoæ kontrolno 
rozpoznawcza
W celu realizacji nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów przeciwpo¿arowych, rozpoznawania
zagro¿eñ po¿arowych i innych
miejscowych zagro¿eñ oraz przygotowania dzia³añ ratowniczych
Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Gryficach przeprowadzi³a ogó³em 122 kontrole.
W ich wyniku wydano 55 decyzji
administracyjnych.
J. Brzeziñski
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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 mieszkanie 3 pokojowe IV piêtro o powierzchni 56,7
mkw w centrum Drawska. Tel. 0
889 588 671, 094 363 22 42.

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

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 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 gastronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Kurki nioski odchowane - sprzeda¿ od 22 marca. Gospodarstwo
drobiarskie ¯abowo 13. Tel 091
391 06 66.
n Boksery - szczeniêta sprzedam.
Tel. 697 580 517.
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

n Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5 miesiêczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 z³. Tel.
604 911 055, 696 593 304

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

n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic tel. 0
602 401 331 .

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

n Szukasz pracy - dodatkowego
zarobku - mi³ego spêdzenia wolnego czasu - zadzwoñ! Tel. 660 167
338 lub 091 386 60 37.

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

n Zatrudnimy - okolice Gryfic - operatora na koparko-³adowarkê z
uprawnieniami. Tel. 507 896 856
lub 606 139 085.

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

NIERUCHOMOCI

INNE

n Zaginê³y dokumenty - dowód osobisty, legitymacja studencka Akademii Rolniczej nr 61817. Znalazcê
proszê o kontakt. Tel. 513 294 745

US£UGI

n Sta³e zatrudnienie - poszukiwane zawody: kucharz/rka,
g³ówny ksiêgowy/owa.Miejsce
pracy Rewal. Tel. kontaktowy 0
605 421 309.

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

NIERUCHOMOCI
n Lokal do wynajêcia - na dzia³alnoæ biurow¹. W centrum Gryfic.
I - piêrto, powierzchnia u¿ytkowa
30 mkw. - 2 pomieszczenia +
³azienka i du¿y korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421 308.
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Rozmowa z nowym dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Gryficach

TROCHÊ RYGORU NA POCZ¥TEK
W poprzednim numerze gazety informowalimy czytelników o zmianie na stanowisku dyrektora w gryfickim Gimnazjum nr 1. Postanowilimy poszerzyæ nieco wiedzê na jego temat, wiêc udalimy siê do szko³y,
aby przeprowadziæ wywiad z panem Zbigniewem H³¹dem.
Red.: - Proszê opowiedzieæ czytelnikom o sobie.
ZH: - Jestem by³ym ¿o³nierzem zawodowym. Skoñczy³em szko³ê oficersk¹ i pracowa³em w jednostce w
Gryficach do 2003 roku. Odszed³em na
emeryturê w stopniu majora, a w jednostce pe³ni³em funkcjê zastêpcy dowódcy do spraw szkolenia. Mogê powiedzieæ, ¿e moja kariera wojskowa by³a
udana  odnios³em sporo sukcesów w
swojej pracy. Nie chcia³em jednak zostaæ tylko emerytem, który przys³owiowo kopie dzia³kê. Zawsze poci¹ga³o mnie nauczanie i dlatego postanowi³em rozpocz¹æ studia w tym kierunku. Skoñczy³em wiêc najpierw Wy¿sz¹
Szko³ê Pedagogiczn¹ w Opolu. Póniej
chcia³em podwy¿szaæ dalej swoje kwalifikacje i podj¹³em naukê na wydziale
Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwem na
Uniwersytecie Szczeciñskim. Potem
nadarzy³a siê kolejna okazja do dalszego kszta³cenia i tak ukoñczy³em Ochronê Ludnoci i Zarz¹dzanie Kryzysowe
na Akademii Rolniczej w Bydgoszczy.
Myla³em o tym, aby w przysz³oci
zaj¹æ siê kierowaniem szko³¹, wiêc
ukoñczy³em Zarz¹dzanie Owiat¹ w
CDiDN pod egid¹ Akademii Rolniczej
w Szczecinie. Dodatkowo jeszcze podj¹³em studia na kierunku Technologia Informacyjna w Nauczaniu. To by³y ju¿
moje czwarte ukoñczone studia podyplomowe! Bêd¹c jeszcze w jednostce
wojskowe skoñczy³em równie¿ dwa
stopnie jêzyka angielskiego. Zajmowa³em siê tak¿e turystyk¹; przez pewien
okres czasu by³em prezesem zespo³u
tanecznego Tarantule - organizowa-

limy ró¿nego rodzaju wyjazdy i spotkania. Przeszed³em równie¿ kurs instruktora biegów na orientacjê. Tê
umiejêtnoæ chcia³bym reaktywowaæ

tak¿e tu  w gimnazjum, bo to wietna
zabawa pobiegaæ z mapk¹ po lasach.
Dziewiêæ miesiêcy by³em na emeryturze, a nastêpnie zosta³em nauczycielem
techniki w Szkole Podstawowej nr 3 w
Gryficach. Dosta³em tam wychowawstwo w jednej z klas V, z której uczniami
oraz ich rodzicami wietnie siê dogadywa³em. Stara³em siê zawsze jak najwiêcej dowiedzieæ siê o swych podopiecznych, ich problemach i oczekiwaniach,
dlatego na wstêpie przeprowadza³em z
nimi ankiety. To samo zreszt¹ przeprowadzam teraz, jako dyrektor gimnazjum, z ka¿d¹ klas¹ indywidualnie.
Obecnie jestem na etapie wyrabiania
stopnia nauczyciela mianowanego, który pozwoli mi nie tylko zarz¹dzaæ pro-

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 26 stycznia 2007r.,
sygn.akt IIK 330/06 skaza³

Patryka Rynkowskiego

ur. 01.01.1984r. na karê 2 lat pozbawienia wolnoci, zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 10 lat
oraz zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w lokalnym czasopimie za przestêpstwo z art.177§1kk w zw. z
art.178§1kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 10 padziernika 2006 roku na
trasie Gryfice- Brojce w pobli¿u miejscowoci Skalin, kieruj¹c samochodem osobowym m-ki Polonez nr rej. SMF 9328, umylnie naruszy³ zasady
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, w ten sposób, ¿e kieruj¹c pojazdem
w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 2,7 promila alkoholu we krwi podj¹³
manewr wyprzedzania innego pojazdu w miejscu niedozwolonym i w efekcie doprowadzi³ do zderzenia kierowanego przez siebie pojazdu z jad¹cym
z przeciwnego kierunku samochodem m-ki Polonez kierowanym prawid³owo przez W³.B., przez co nieumylnie spowodowa³ obra¿enia cia³a u pasa¿era kierowanego przez siebie pojazdu P.P. pod postaci¹ st³uczenia
g³owy i za³amania wielood³amkowego szyjki ramiennej z przemieszczeniem,
które naruszy³y prawid³owe funkcjonowanie dotkniêtego narz¹du na
okres powy¿ej dni siedmiu, po czym zbieg³ z miejsca wypadku.

wadzon¹ przeze mnie szko³¹, ale mieæ
nad ni¹ tak¿e kontrolê pedagogiczn¹.
R: - Jaka jest pana wizja szko³y?
ZH: - W tej chwili przede wszystkim chcia³bym nawi¹zaæ dobre stosunki z uczniami, ale te¿ nauczyæ ich tego,
¿e za pewne zachowania wyci¹gane
bêd¹ od razu konsekwencje. Jestem
zwolennikiem tego, ¿e sprawy szkolne
powinny byæ rozwi¹zywane od razu na
miejscu, a nie dopiero po jakim czasie.
Poza tym chcê, aby w tej szkole nie
tylko wiêcej pracowano ze s³abymi
uczniami, ale tak¿e z tymi najlepszymi.
Rozmawia³em ju¿ na ten temat wstêpnie z nauczycielami, którzy podsunêli
mi pomys³, aby stworzyæ Ko³o Dobrego Ucznia. Uczestniczyliby w nim ci,
którzy chcieliby wiêcej nad sob¹ pracowaæ i osi¹gn¹æ lepsze rezultaty, poprzez poszerzanie swoich umiejêtnoci
i wiedzy oraz branie udzia³u w ró¿nych
olimpiadach, co daje lepszy start na studia. Podczas rady pedagogicznej rozmawia³em tak¿e z nauczycielami o przemocy i narkotykach w szkole i znów podkreli³em, ¿e potrzebne jest natychmiastowe dzia³anie, przede wszystkim z
pomoc¹ policji. Z osobami, które bêd¹
sprawia³y najwiêcej problemów, zaplanowa³em ju¿ spotkania z policjantem ds.
nieletnich. Pani pedagog równie¿ przesz³a szkolenie dotycz¹ce konsekwencji
poszczególnych czynów zabronionych
i od zesz³ego tygodnia wiedza ta jest
przekazywana uczniom na godzinach
wychowawczych. Mam równie¿ pomys³y, jak sprawdziæ czy w szkole s¹
narkotyki, ale chcê je na razie zostawiæ
w tajemnicy, aby nie uprzedzaæ faktów.
Obecnie jestem na etapie zbierania i
szukania funduszy na odnowienie
szko³y, bo w tej dziedzinie jest bardzo
du¿o do zrobienia. W poniedzia³ek

by³em na kursie pozyskiwania rodków
z Unii Europejskiej i tworzenia projektów. 15 marca z kolei w Szczecinie odbêdzie siê tak¿e szkolenie dotycz¹ce
pozyskiwania pieniêdzy z innego funduszu i te¿ bêdê w nim uczestniczy³.
Teraz trzeba dzia³aæ tak, aby przyci¹gn¹æ inwestorów, aby uzyskaæ te pieni¹dze, które gdzie tam s¹, tylko trzeba
umieæ je wydobyæ. I w tym pomog¹ te
kursy. Z³o¿ylimy ju¿ zapotrzebowanie na salê komputerow¹ z funduszy
unijnych i czekamy na odpowied. Patrz¹c z mojej perspektywy najwiêksz¹
bol¹czk¹ jest brak nauczycieli jêzyków
obcych. Chcia³bym stworzyæ w mojej
szkole salê jêzykow¹ w pe³ni wyposa¿on¹ w sprzêt multimedialny i odpowiednie oprogramowanie.
R: - Ile z tego, co wyniós³ pan z wojska, bêdzie przenoszone na funkcjê
dyrektora szko³y?
ZH: - Na radzie pedagogicznej wyranie powiedzia³em nauczycielom, ¿e
chcê, aby ³¹czy³y nas stosunki partnerskie, ale bêdê przy tym wymagaj¹cym
dyrektorem. Wprowadzê jednak
wiêksz¹ karnoæ w stosunku do
uczniów, która ma przejawiaæ siê w
formie respektowania statutu szko³y
oraz praw i obowi¹zków ucznia. Mylê, ¿e to wystarczy  je¿eli takie zachowanie wejdzie w ¿ycie i w nawyk, nie
bêdzie wiêkszych problemów.
R: - Jak w jednym zdaniu mo¿e pan
okreliæ swoj¹ wizjê szko³y?
ZH: - Szko³a, która daje porz¹dne
wykszta³cenie na dalsz¹ drogê edukacyjn¹, czyli dobre podwaliny.
R: - Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Magdalena liwiñska

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 26 stycznia 2007 r.
rozprawy w sprawie sygn. akt VIK 897/06

Marcina Orzechowskiego

s. Walentego i Zofii, ur. 03.06.1987 r. w Gryficach oskar¿onego o to, ¿e
w dniu 4 listopada 2006 r. oko³o godziny 22.25 w miejscowoci Niechorze
na ul. Bursztynowej powiatu gryfickiego po drodze publicznej kierowa³
samochodem osobowym marki Ford Escort nr rej. ZGY X760 bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c 0,26 i 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk uzna³ oskar¿onego winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ karê 6 miesiêcy ograniczenia
wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na
cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin miesiêcznie wskazanej przez Urz¹d
Gminy w Rewalu; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres jednego roku; orzek³ na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno
 Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100,00 z³; na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów zaliczy³ oskar¿onemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 4 listopada 2006 r.; orzek³ podanie wyroku do
publicznej wiadomoci przez opublikowanie w prasie lokalnej.
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DYREKTOR JEST,
KONKURS DOPIERO
OG£OSZONY
Po tym, jak na pocz¹tku stycznia br. gazety gryfickie poda³y, ¿e nowym
dyrektorem Zak³adu Gospodarki Komunalnej zosta³ Jacek Zdancewicz,
zwrócilimy uwagê, ¿e odby³o siê to bez obowi¹zkowego w takich przypadkach
konkursu na to stanowisko. Na pocz¹tku lutego burmistrz og³osi³ taki konkurs w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, ale to wszytko stawia ca³¹ operacjê na g³owie. Nawet zak³adaj¹c, ¿e panu Zdancewiczowi
obowi¹zki dyrektora tylko powierzono, to rodzi siê pytanie - po co robiono
to zamieszanie, skoro ich powierzenie mia³ ju¿ przez kilka lat pan Peru¿yñski i trzeba by³o ze zmian¹ poczekaæ do rozstrzygniêcia konkursu.
Ten kolejny przyk³ad pokazuje, ¿e albo burmistrz Andrzej Szczygie³ ma
w nosie prawo (uwa¿a, ¿e akurat jego nie dotyczy), albo nie daje sobie rady
z jego stosowaniem. I najdalej id¹cy wniosek  konkurs og³oszono pro forma,
kto by siê nie zg³osi³ i tak wiadomo kto wygra.
KAR
Og³oszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gryficach opublikowano w BIP 8 lutego br.
Kandydaci przystêpuj¹cy do konkursu powinni spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria:
1. Warunki niezbêdne:
a) wykszta³cenie wy¿sze: techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
b) minimum 10 letni sta¿ pracy, w tym 5 letni sta¿ na stanowisku kierowniczym,
c) dowiadczenie zawodowe w administracji publicznej ,
d) brak przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
e) osoba nie karana, w tym tak¿e za przewinienia zawodowe i nie toczy siê
przeciwko niej postêpowanie karne,
f) osoba nie karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Wymagania dodatkowe: umiejêtnoæ obs³ugi komputera, umiejêtnoæ sprawnej organizacji pracy i zarz¹dzania personelem, nieposzlakowana opinia.
Zakres dzia³alnoci Zak³adu Gospodarki Komunalnej obejmuje:
- dostawê wody i odprowadzanie cieków,
- wywóz i unieszkodliwianie odpadów sta³ych i p³ynnych,
- utrzymanie obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych tj.: stadion miejski,
k¹pielisko, przystañ kajakowa z zapleczem technicznym, place zabaw,
- zarz¹dzanie sk³adowiskiem odpadów komunalnych,
- utrzymanie czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Gryfice,
- utrzymanie dróg gminnych,
- pielêgnacja i utrzymanie terenów zielonych,
- us³ugi pogrzebowe,
- roboty publiczne i interwencyjne.
Do zadañ Kierownika Zak³adu nale¿y m.in.: kierowanie dzia³alnoci¹ ZGK i
reprezentowanie go na zewn¹trz, tworzenie warunków do realizowania przez Zak³ad
zadañ statutowych poprzez w³aciwe gospodarowanie rodkami okrelonymi w
planie finansowym ZGK oraz ponoszenie odpowiedzialnoci za ich prawid³owe i
zgodne z prawem wykorzystanie, wspó³praca w zakresie wykonywanych zadañ z
so³tysami, radnymi, szko³ami, organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami,
pozyskiwanie rodków s³u¿¹cych rozwijaniu us³ug komunalnych, w tym rodków
z funduszy europejskich, wykonywanie innych zadañ zleconych przez Burmistrza.
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem
Konkurs na Dyrektora Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w
sekretariacie Burmistrza (pok.103 w biurowcu przy PL. Zwyciêstwa 37 w Gryficach) lub poczt¹ na adres: Urz¹d Miejski w Gryficach, Pl. Zwyciêstwa 37, 72300 Gryfice (liczy siê data wp³ywu przesy³ki do Urzêdu Miejskiego). Termin sk³adania ofert: do 28 lutego 2007 r. do godz. 15.00.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza
Gryfic. Oferty, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okrelonym terminie lub bêd¹
niekompletne - nie bêd¹ rozpatrywane.

Dwie kandydatki
na ksiêgow¹ w ZPO

(GRYFICE) Wicedyrektor Zespo³u Placówek Owiatowych w
Gryficach Jan Dani³ów poinformowa³ w Biuletynie Informacji Publicznej, ¿e w wyniku wstêpnej selekcji na stanowisko ksiêgowego
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INFORMACJE

w ZPO do nastêpnego etapu rekrutacji zakwalifikowali siê nastêpuj¹cy kandydaci spe³niaj¹cy
wymagania formalne okrelone w
og³oszeniu: Emilia Pyæ i Anna Rochowicz z Gryfic.
(r)

OFERTY PRACY

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.

Na dzieñ 08.01.2007r.
09138435-06; 38429-34;
www.apraca.pl/szgr
2- 3 lata obs³uga komputera, prawo jazdy kat.B
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
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Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce

Znakomity wynik Macieja Twóra!

W miniony weekend w Spale
odby³y siê Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce,
na które uda³a siê równie¿ ekipa z
województwa zachodniopomorskiego, a wród nich s³ynny ju¿ ze swych
osi¹gniêæ lekkoatletycznych, p³otowianin  Maciej Twór.
Zawodnik Mokasyna P³oty
wywalczy³ w fina³owym biegu na
3000 metrów znakomite 6 miejsce!
Jest to najlepszy jak dotychczas
wynik w jego karierze. Podopieczny
Szymona Keclera wczeniej by³ 5 w
Mistrzostwach Polski LZS w ¯erkowie i 18 w M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski w Poznaniu. Maciek
szóste miejsce w Polsce wywalczy³
tu¿ po powrocie z obozu w Szklarskiej Porêbie i bez specjalnych przygotowañ do wystêpu w hali. Przy
odrobinie szczêcia by³a szansa
walczyæ nawet o br¹zowy medal, jednak g³ównym celem s¹ w tym roku
M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski w
biegach prze³ajowych i na stadionie.

Gratulujemy wietnego rezultatu i
czekamy na dalsze sukcesy!
A oto wyniki mistrzostw:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

£ukasz Parszczyñski (Polonia Warszawa)
Piotr Krupa (Ostrowianka Ostrów)
Jakub Winiewski (Warszawianka Warszawa)
Robert Kosiñski (P³omieñ Sosnowiec)
Tomasz Pietryniak (Omega Kleszczów)
Maciej Twór (Mokasyn P³oty)
Bart³omiej Pêdzich (Polonia Warszawa)
Tomasz Flis (Fart Kielce)

Tenis sto³owy
Nasiennik Gryfice na koñcu tabeli
17 lutego 2007roku rozegrano
kolejn¹ turê spotkañ II rundy IV
ligi mê¿czyzn grupy wschodniej
W w tenisie sto³owym. Dla gryfickiego Nasiennika nie by³ to
szczêliwy dzieñ, gdy¿ przyniós³

dwie przegrane  ze szczecineck¹
Irg¹ i z³ocienieckim Traperem.
Bezpunktowa gra plasuje tenisistów z Gryfic na ostatnim, 8 miejscu w tabeli. Kolejna seria gier
odbêdzie siê 3 marca br.
(r)

Wyniki i tabela IV ligi mê¿czyzn grupa wschodniej W II runda po kolejce
17.02.2007 r.

Mokasyn
w Szklarskiej Porêbie
(P£OTY)OkresferiidlazawodnikówMokasynaP³otyby³wypoczynkiem od szko³y, ale by³ te¿ czasem ciê¿kiej pracy na obozie sportowym.
Szesnastoosobowa grupa wraz z
£ukaszem Przybyszem z Chrobrego
przebywa³a w Szklarskiej Porêbie,
gdzie przygotowywa³a siê do tegorocznych wystêpów. Treningi przeprowadzane by³y przy super pogodzie. Pó³metrowa warstwa niegu, lekki mrozik zachêca³y do wzmo¿onego

wysi³ku . Tak¿e liczne grupy sportowców z innych klubów dzia³a³y motywuj¹co. Oczywicie po zajêciach by³
te¿ czas na rekreacjê i wypoczynek.
Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê rozgrywki przy bilardowym stole. By³ basen, zwiedzanie Szklarskiej Porêby, wyjazd do Harrachowa (i obowi¹zkowe
wejcie na mamuci¹ skoczniê), wêdrówki szlakami turystycznymi i jazda
na nartach. Opiekê nad ca³oci¹ sprawowali Dorota i Szymon Keclerowie.

3 Termin

17.02.2007 r godz. 11.00

p13
UKS Sucha Koszaliñska Orze³ Stara Studnica
p14
II UKS 2005 Bia³ogard Albi III ZTTS Z³ocieniec
p15
II Nasiennik Gryfice
Jrga III SSMTS Szcz.
p16
TKKF Fala Trzebiatów UKS Traper Z³ocieniec
Grupa W godz. 15.00
p17
II UKS 2005 Bia³ogard Orze³ Stara Studnica
p18
UKS Sucha Koszaliñska Albi III ZTTS Z³ocieniec
p19
TKKF Fala Trzebiatów Jrga III SSMTS Szcz.
p20
II Nasiennik Gryfice
UKS Traper Z³ocieniec
TABELA grupy W
m-ce nazwa dru¿yny
meczy pkt
m.pkt
1
III SSMTS Szczecinek
12
24;0
2
UKS Traper Z³ocieniec
12
18;6
3
II UKS 200 5 Bia³ogard
12
15;9
4
III ZTTS Z³ocieniec
12
11;13
5
UKS Sucha Koszaliñska
12
9;15
6
Orze³ Stara Studnica
12
7;17
7
TKKF Fala Trzebiatów
12
6;18
8
II Nasiennik Gryfice
12
6;18

Grupa W

Mural Konrad
Dru¿ba Edward
Grabowski Stanis³aw
Michalski W³adys³aw

5;5
6;4
0;10
2;8

Dru¿ba Edward
Mural Konrad
Michalski W³adys³aw
Grabowski Stanis³aw

5;5
4;6
0;10
0;10

96;12
76;44
64;56
51;69
52;68
53;67
38;82
38;82

SPORT
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VII Memoria³ Pi³ki Siatkowej
im. S³awomira Bia³ego

Niez³y rezultat
gryficzan

Zespó³ zwyciêski
W miniony weekend, w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach
odby³ siê turniej pi³ki siatkowej
o puchar burmistrza. Wziê³o w
nim udzia³ 8 dru¿yn. Oprócz
dwóch ekip gryfickich  kadry
starszej i m³odszej  przyjechali

równie¿ zawodnicy z Gorzowa
Wlkp., Szczecina, Poznania, Golczewa i Wyszomierza. W sobotê
odby³y siê eliminacje grupowe, a
w niedzielê rozegrano spotkania
fina³owe. Wyniki przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co:
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Grand Prix Powiatu Ko³obrzeskiego

Dygowo 2007

18 lutego turniejem szachowym
w Dygowie rozpocz¹³ siê szachowy
cykl Grand Prix Powiatu Ko³obrzeskiego. Organizator - UKS OPP
Neptun - postanowi³, ¿e ka¿dy
turniej bêdzie rozgrywany w innej
gminie powiatu ko³obrzeskiego.
W turnieju, który odby³ siê w sali
gimnastycznej zespo³u szkó³ wziê³o
udzia³ 43 szachistów, w tym du¿a gromadka dzieci. Na turniej przyjecha³o te¿
kilku czo³owych szachistów z Koszalina, na czele z Klaudi¹ Kulon - aktualn¹
mistrzyni¹ wiata do lat 14 i aktualn¹
mistrzyni¹ Polski do lat 20. Powiat gryficki reprezentowa³o piêciu szachistów
z UKS SZACH Gryfice i piêciu z
Trzebiatowa.
Turniej wygra³a faworytka - Klaudia
Kulon, wyprzedzaj¹c Józefa Ferenca (oboje Hetman Koszalin) i Leona Brêgoszewskiego. Czwarte miejsce zaj¹³ Kazimierz
£aszewski (UKS SZACH Gryfice). Pi¹ty by³ Jerzy Wasylów z Trzebiatowa.

Wyniki:
1. Kulon, Klaudia (Hetman Koszalin) 2. Ferenc, Józef (Hetman Koszalin) 3. Bregoszewski, Leon (OPP
Neptun Ko³obrzeg) 4. £aszewski,
Kazimierz (UKS SZACH Gryfice) 5.
Wasylów, Jerzy (Trzebiatów) 6. Hryb,
Micha³ (Charzynianka Charzyno) 7.
Kempkiewicz, Lech (Trzebiatów) 8.
Duszkiewicz, Marek (Solny Zieleniewo) 9. Borkowski, Helmut (Ko³obrzeg) 10. Tofil, Borys (Solny Zieleniewo) 11. Kupiak, Sylwester (Gens
Ko³obrzeg) 12. Karwowski, Kacper
(UKS SZACH Gryfice) 13. Kanarek,
Marian (Hetman Koszalin) 16.
£aszewski, B³a¿ej (UKS SZACH
Gryfice) 18. Makarewicz, Zdzis³aw
(Gryfice) 27. Smal, Tobiasz (UKS
SZACH Gryfice) 35. Wrembel,
Adam (Trzebiatów) 37. Wrembel, Dawid (Trzebiatów) 41. Szymañski,
Oskar (Trzebiatów).
Kazimierz £aszewski

III Liga Juniorów
w Szachach
17 lutego odby³a siê 2. runda rozgrywek III ligi juniorów.
Broni¹cy tytu³u UKS SZACH Gryfice wyjecha³ na mecz do
Choszczna, a Mechanik Stargard Szczeciñski pojecha³
do Szczecina. Mecze zakoñczy³y siê zwyciêstwem faworytów,
choæ zwyciêstwo nie przysz³o im ³atwo.

Wyniki II rundy:

GRYFICE I
I m. - AWF BEAVER z Gorzowa Wlkp.
II m. - ENTER PRISE ze Szczecina
III m. - POZNAÑ
IV m. - LZS WICHER TAW z Gorzowa Wlkp.
V m. - GRYFICE I  kadra m³odsza
VI m. - GRYFICE II - kadra starsza
VII m. - GOLCZEWO
VIII m. - PROBUD z Wyszomierza

UKS Skoczek Choszczno
£UCZAK Filip
CIBOROWSKI Szymon
PIETKIEWICZ Jan
SIELICKI Krzysztof
KAROLEWICZ Anna
LIWA Marta

- UKS SZACH Gryfice
- BRZOZOWSKI Arkadiusz
- KRESTA Wojciech
- PUSZKAREK Kamil
- KARWOWSKI Kacper
- KWOCZ Aleksandra
- PRZYBYLSKA Agata

3½:2½
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
½ -½

Mechanik Stargard Szczeciñski - Szczeciñskie Stowarzyszenie Szachowe 5:1

JACEK Roksana
- MIRONOWICZ Karol
KULIS Piotr
- KAZNOWSKI Arkadiusz
MAJEWSKI Alex
- KOWALCZYK Pawe³
WYPYCH Michaù
- GRELECKI Grzegorz
OCIEPKA Dominika
- brak zawodniczki
MARUSZCZAK Joanna- WALUKIEWICZ Dominika

Tabela:

1. Szczeciñskie Stow. Szach.
2. UKS SZACH Gryfice
3. UKS Skoczek Choszczno
4. Mechanik Stargard Szcz.

6.0
6.0
0.0
0.0

1-0
½ -½
1-0
½ -½
1-0
1-0

8.5
7.5
5.0
3.0

Og³oszenie szachowe
GRYFICE II

W miejskiej Bibliotece Publicznej w dniu 5 marca (poniedzia³ek)
rozpocznie siê systematyczne szkolenie dzieci chc¹cych graæ w szachy.
Kurs podstawowy bêdzie zaczyna³

siê w ka¿dy poniedzia³ek o godz.
16.00, a kurs dla zaawansowanych w
ka¿dy poniedzia³ek o 16.40. Zajêcia
s¹ ca³kowicie bezp³atne. Zapraszamy wszystkich chetnych!
(K£)
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KRZY¯ÓWKA 08

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!

Dziecko na balkonie
13.02.2007r. o godz. 13:18 w Gryficach stra¿acy zostali wezwani na
ul. Akacjow¹. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okaza³o siê ¿e na balkonie na czwartym piêtrze stoi dziecko na taborecie, które wychyla siê
przez barierkê. Zamkniête drzwi do
mieszkania otworzono za pomoc¹
podrêcznego rozpieraka hydraulicznego. Zap³akane dziecko przekazano matce, która przyby³a do domu.
W dzia³aniach udzia³ bra³y trzy zastêpy PSP Gryfice.
Efekty wichur
16.02.2007 r. o godz. 09:49 w Trzebiatowie na ul. Wojska Polskiego
zosta³ nad³amany konar drzewa. Po
przybyciu zastêpu stra¿y na miejsce
zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e w wyniku
wczeniejszy wiatrów oraz mocno
spróchnia³ego drzewa jeden z konarów pêk³ i czêciowo osun¹³ siê niebezpiecznie zwisaj¹c nad chodnikiem, stanowi¹c zagro¿enie dla pieszych. Dzia³ania stra¿y polega³y na
usuniêciu nad³amanego konaru
przy u¿yciu podnonika SH-21 oraz
pi³ spalinowych. W akcji bra³ udzia³
zastêp z OSP Trzebiatów oraz zastêp
z PSP Gryfice.
17.02.2007 r. o godz. 22:59 w Pobierowie na ul. Grunwaldzkiej
zg³oszno drzewo na drodze. Po przybyciu zastêpu stra¿y na miejsce zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e na drodze le¿y
z³amane drzewo. Dzia³ania stra¿y
polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, pociêciu z³amanego drzewa na mniejsze kawa³ki przy u¿yciu
pi³y spalinowej do drewna i usuniêciu ich na pobocze.
Kot na s³upie
18.02.2007r. o godz. 09:10 w Gryficach na ul. Nowy wiat zastêp z
PSP Gryfice przy u¿yciu podnonika
SH-21 ci¹ga³ przestraszonego kota
ze s³upa elektrycznego.
Golf uderzy³ w Mondeo
18.02.2007r. o godz. 15:58 na trasie Ploty Modlimowo zdarzy³ siê
wypadek samochodowy. Samochód
osobowy VW Golf w wyniku niezachowania bezpieczeñstwa ruchu w
trakcie jazdy najecha³ na ty³ samochodu Ford Mondeo, w nastêpstwie
czego jedna osoba poszkodowana
pasa¿erka VG Golfa -lekkie obra¿enia
ogólne, której pomocy udzieli³o pogotowie ratunkowe na miejscu zdarzenia. Dzia³anie SP polega³o na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
od³¹czeniu zasilania elektrycznego
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w pojazdach, uprz¹tniêciu miejsca
zdarzenia oraz kierowaniem ruchem
drogowym. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP P³oty.
P³on¹cy tapczan
18.02.2007r. o godz. 16:40 w Gryficach na ul. Warszawskiej wybuch³
po¿ar mieszkania. Po przybyciu SP
na miejsce zdarzenia i po przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono
zadymienie w jednym z pomieszczeñ
budynku mieszkalnego. Ratownicy
ubrani w aparaty dróg oddechowych dostali siê do wnêtrza pomieszczenia - pokoju, gdzie stwierdzili, ¿e przyczyn¹ zadymienia jest
pal¹ca siê pociel oraz tapczan, które to rzeczy usuniêto na zewn¹trz, a
nastêpnie dogaszono. W prowadzonych dzia³aniach bra³y udzia³
dwa zastêpy z PSP Gryfice.
Po¿ar stodo³y
19.02.2007r. o godz. 23:05 w Miros³awicach wybuch³ po¿ar stodo³y.
Po przybyciu pierwszej jednostki z
OSP Trzebiatów stwierdzono po¿ar
s³omy i stodo³y, z której wychodzi³y
jêzyki ognia. W stodole zgromadzona by³a s³oma w iloci oko³o 200 ton.
W dzia³aniach ganiczych bra³y
udzia³ 2 zastêpy JRG Gryfice, 2 sekcje OSP Trzebiatów, samochód ganiczy z Jednostki Wojskowej Trzebiatów, 1 sekcja OSP Go³añcz i 1 sekcja OSP Dar¿ewo. Z powodu du¿ego
zadymienia ewakuowano mieszkañców pobliskiego budynku mieszkalnego. W trakcie dzia³añ ganiczych
wyst¹pi³y utrudnienia spowodowane brakiem mo¿liwoci u¿ycia sprzêtu mechanicznego do usuniêcia pozosta³oci s³omy, która tl¹c siê powodowa³a du¿e zadymienie.

Brat
zabi³
brata!

W zesz³ym numerze przedstawialimy naszym czytelnikom policyjn¹
relacjê dotycz¹c¹ Aleksandra R., który zosta³ ugodzeny no¿em przez swojego brata  Daniela R.. Niestety historia ta ma tragiczny fina³  ranny
mê¿czyzna nie prze¿y³ zadanych ciosów i 16 lutego zmar³ w szpitalu. Dzieñ
wczeniej jego brat zosta³ tymczasowo aresztowany na okres 3 miesiêcy.
Spraw¹ zajmuje siê prokuratura. (r)

Niepos³uszny rowerzysta

(Gryfice) 12 lutego 2007 r. zatrzymano Jana M., lat 52, mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pomimo zakazu S¹du.

Kradzie¿ jumbo

(Pruszcz) 13 lutego 2007 r. zatrzymano Micha³a J., lat 32, Jana S., lat 48

Napromilowani:
(Trzebiatów) 12 lutego 2007 r. zatrzymano Eugeniusza K., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,42.
(P³oty) 13 lutego 2007 r. zatrzymano
Waldemara S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  2,28.
(Trzebiatów) 14 lutego 2007 r. zatrzymano Kazimierza D., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,04.
(Gryfice) 15 lutego 2007 r. zatrzymano Marcina K., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ motorowerem pod wp³ywem alkoholu  1,5.
(Trzebiatów) 15 lutego 2007 r. zatrzymano Andrzeja K., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,46.
(Rewal) 15 lutego 2007 r. zatrzymano Teresê B., mieszkankê powiatu gryfickiego, która kierowa³a rowerem pod
wp³ywem alkoholu  1,04.
(Gryfice) 16 lutego 2007 r. zatrzymano Andrzeja K., mieszkañca Gryfic,
który kierowa³ samochodem osobowym
marki mercedes pod wp³ywem alkoholu
 1,76.
(Trzebiatów) 16 lutego 2007 r. zatrzymano S³awomira S., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,06.
(Trzebiatów) 17 lutego 2007 r. zatrzymano Grzegorza L., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ ro-

i Marcina S., lat 22, mieszkañców powiatu gryfickiego, którzy dokonali kradzie¿y p³yt jumbo. Straty 1275 z³ ponios³a Agencja Mienia Wojskowego.

Z³odziej Motoroli

(Gryfice) 14 lutego 2007 r. zatrzymano Marcina S., lat 25, mieszkañca
Gryfic, który dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki Motorola. Straty oko³o 600 z³ poniós³ S³awomir B.
werem pod wp³ywem alkoholu  2,56.
(Gryfice) 17 lutego 2007 r. zatrzymano Dariusza M., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Suzuki pod wp³ywem alkoholu  1,42.
(Trzebiatów) 17 lutego 2007 r. zatrzymano Jerzego ., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,84.
(S³udwia) 17 lutego 2007 r. zatrzymano Marcina B., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Ford pod wp³ywem alkoholu  0,20.
(Cerkwica) 18 lutego 2007 r. zatrzymano Tomasza P., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Opel pod wp³ywem alkoholu  0,60.
(Gryfice  Rotnowo) 18 lutego 2007
r. zatrzymano S³awomira B., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Peugeot
pod wp³ywem alkoholu  0,28.
(Gryfice) 18 lutego 2007 r. zatrzymano Andrzeja K., mieszkañca Gryfic,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  2,45.
(Pogorzelica) 18 lutego 2007 r. zatrzymano Karola M., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,30.
(Gryfice  Barkowo) 18 lutego 2007
r. zatrzymano Marcina K., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Ford
Eskort pod wp³ywem alkoholu  1,70.

Wiosna siê zbli¿a
Od kilku dni s³ychaæ w parku
nie tylko piew ptaków , ale równie¿ dwiêk pracuj¹cej pilarki. To
panowie z ZGK porz¹dkuj¹
drzewostan w miejskim parku.
Wycinaj¹ zbyt nisko zwisaj¹ce
konary drzew, usuwaj¹ suche i
niebezpieczne ga³êzie. Aleja
g³ówna jest ju¿ uporz¹dkowana.
Miejsca po usuniêtych konarach
s¹ zabezpieczone specjaln¹
farb¹. Dnia 20 lutego br. prowadzono prace woko³o stawku.
Park zyskuje na estetyce, ale
utrzymanie w nim czystoci zale¿y tak¿e od nas  mieszkañców,
nie tylko od ZGK. Miejmy to na
uwadze wybieraj¹c siê z rodzin¹
na spacer, Papierki do kosza na
mieci, albo do w³asnej kieszeni i
w domu do kosza.
(m)
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HUMOR TYGODNIA
Zdyszany Jasiu wbiega do klasy. Pani pyta go:
- Co siê sta³o, dziecko?!
- Gonili mnie dwaj mê¿czyni!
- Jeste ca³y?
- Tak, ale zabrali mi wypracowanie z polskiego.
II wojna wiatowa. Marsza³ek ¯ukow wychodzi z gabinetu
Stalina zdenerwowany, na korytarzu zakl¹³ i mrukn¹³ A to
sukinsyn w¹saty!. Ale przed drzwiami sta³ oficer ochrony i
zareagowa³ natychmiast pytaj¹c:
- Co powiedzielicie towarzyszu?
¯ukow na to, ¿e nic.
- No to wrócimy do gabinetu towarzysza Stalina i wyjanimy
sprawê - powiedzia³ oficer.
Wrócili wiêc i oficer melduje:
- Towarzyszu Stalin, ja bêd¹c na s³u¿bie us³ysza³em jak marsza³ek ¯ukow powiedzia³ A to sukinsyn w¹saty!.
Stalin popatrzy³ na ¯ukowa i zapyta³:
- Kogo mielicie na myli towarzyszu?
¯ukow natychmiast odpowiedzia³:
- Jak to kogo, Hitlera!
Wtedy Stalin popatrzy³ przeci¹gle na oficera ochrony i zapyta³:
- A wy towarzyszu, kogo mielicie na myli?

Szkot wsiada do taksówki i pyta:
- Ile zap³acê za przejazd na dworzec?
- Dwa funty.
- A za walizkê?
- Walizkê zawiozê za darmo.
- To proszê zawieæ j¹ na dworzec, a ja pójdê piechot¹!
REKLAMA

Przychodzi mama z Jasiem do urzêdu pracy i prosi o jak¹ pracê
dla syna, aby nie spêdza³ ca³ego wolnego czasu na pijañstwie.
- A co syn potrafi?
- Murowaæ - odpowiada mamusia.
- To super! Mamy tu pracê dla murarza, 4 tysi¹ce na rêkê.
- O Bo¿e, to za du¿o, on siê zapije na mieræ za te pieni¹dze!
Nie macie czego za mniejsze pieni¹dze?
- No a co, na pomocnika murarza za 3 tysi¹ce na rêkê?
- Te¿ za du¿o, bêdzie pi³ i pi³...
- Nie macie czego za 600 lub 700 z³otych?
- Mamy, ale aby tê prace dostaæ, to studia trzeba skoñczyæ
kochana paniusiu...

cmyk

cmyk

