CMYk

Kasa radnych gminy Gryfice

TYGODNIK W INTERNECIE - www.gazetagryficka.go.pl;

str. 8

e-mail - gazetagryficka@wp.pl

TYGODNIK POWIATOWY Nr 9 (114) Rok IV 1.03.2007 r. Cena 2,00 z³ (w tym 7% VAT) ISSN 1733-6538

RYGOR CZY LUZACTWO
W GIMNAZJUM?
W poprzednim numerze gazety
opublikowalimy wywiad
z nowym dyrektorem gryfickiego
Gimnazjum panem Zbigniewem
H³¹dem. Artyku³ umieszczony
na stronie internetowej
(www.gazetagryficka.go.pl)
wywo³a³ du¿e zainteresowanie
i pojawi³y siê liczne komentarze.
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Z drugiej strony

Seksafera, Snajper,
Rospuda  konwulsje III RP

Kazimierz Rynkiewicz
Min¹³ zaledwie tydzieñ, gdy w
ostatnim wydaniu napisa³em, co
mylê o aferze koperkowej zwi¹zanej z poszukiwaniem Stanis³awa
Antczaka nazwanego przez media
Snajperem. Zaledwie tydzieñ wystarczy³, by temat znik³ z gazet, a
zast¹pi³a go nastêpna afera zwana
Dolin¹ Rospudy.
Kilka dni wystarczy³o, by
wszystkie spostrze¿enia zawarte artykule o Snajperze zosta³y zweryfikowane przez... samo ¿ycie. Oto pojawili siê prawdziwi gangsterzy, którzy z zimn¹ krwi¹ zamordowali i okradli w³aciciela kantoru i jego syna w
Mylenicach. Gdy za naszego Stacha wyznaczano jakie marne kwoty nagrody za ujawnienie, to burmistrz Mylenic od razu przeznaczy³
na to 100 tys. z³. 20 tys. do 100 to jak
1 do 5. To najlepsza skala porównawcza Snajpera z tamtymi przestêpcami. Jednak skala medialnego rozg³osu jest odwrotna; 5 do 1. Na pytanie
 dlaczego tak siê dzieje, trzeba szukaæ odpowiedzi siêgaj¹c do korzeni
narodzin mediów w III RP. Dzisiaj, po
17 latach, je¿eli kto nie pamiêta jak
one powstawa³y lub nie nauczy³ siê
przez te lata analizowaæ uwa¿nie ich
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treci, mo¿e dawaæ siê codziennie
uwodziæ i zwodziæ produkowanym
aferom i bêdzie ich dobrowoln¹
ofiar¹. Emocje powoduj¹, ¿e przestajemy myleæ racjonalnie. Stajemy siê
ofiarami medialnych manipulacji,
gdy media graj¹ naszymi emocjami z
pominiêciem faktów; gdy te emocje
wywo³uj¹, potêguj¹ i kieruj¹ w okrelonym kierunku, by za³atwiæ w ten
sposób sobie wiadome interesy.
Emocje nie wywiedzione z faktów nie
pozwalaj¹ dotrzeæ do prawdy. Ka¿da
wiêc publiczna dyskusja powinna
zaczynaæ siê od ustalenia faktów w
danej sprawie, które nastêpnie mo¿na interpretowaæ. Nie s¹ problemem
demokracji skrajne pogl¹dy, bo ludzie maj¹ odmienne zdania, byleby
tylko opiera³y siê one na faktach i
wiedzy. Do absurdu doprowadzono
badania opinii publicznej, gdy zaczêto pytaæ respondentów, czy
wierz¹ w to, ¿e - i tu pada pytanie dotycz¹ce jakiej spo³ecznej kwestii.
Mam wra¿enie, ¿e panuj¹ca od
kilku miesiêcy medialna wrzawa i
tworzenie afer to konwulsje III RP.
Konwulsje powoduj¹, ¿e robi siê je
coraz bardziej prostacko i nawet nie
próbuje siê ju¿ ukryæ tych grubych
nici, którymi siê je szyje.
Wemy na przyk³ad tzw. seksaferê; skandal wywo³uje Gazeta Wyborcza i przez miesi¹c relacjonuje jej
przebieg, a gdy wychodzi na jaw, kto
by³ jej inicjatorem i o co chodzi³o (rozwalimy koalicjê i bêdziemy budowaæ partiê z Rokit¹ i P³a¿yñskim) ga-

zety nagle milkn¹ i przerzucaj¹ siê na
Rospudê. Po drodze wychodzi na
jaw, ilu facetów zosta³o przebadanych na ojcostwo córki Anety K.,
ale ¿aden dziennikarz nie idzie tym
tropem. Aneta K. jest oczywicie dla
gazet bohaterem pozytywnym. A¿
prosi siê, by zrobiæ o niej spory artyku³, spróbowaæ dociec tego ojcostwa, ujawniæ prawdê i k³amstwa w
tej sprawie, ale nikt siê tego nie podejmuje. Gdy pojawiaj¹ siê najciekawsze informacje, sprawa zostaje
wyciszona.
Konwulsje III RP wchodz¹ w
etap koñcowy po ujawnieniu raportu o WSI. Raport zostaje zbyty milczeniem. W niektórych gazetach
zaledwie jego krótkie omówienia,
bez dotykania najciekawszych
spraw. Kto zna jego zawartoæ? Co
robi prasa, która powinna przedstawiæ ujawnione w nim fakty, które
ods³aniaj¹ patologie III RP, a wiêc
pokazuj¹ jaki fragment obrazu Polski, w której ¿yjemy teraz, bo zapocz¹tkowane wtedy procesy spo³eczne i gospodarcze nie zniknê³y
wraz z opublikowaniem tego raportu
i bez zrozumienia ich nie jestemy w
stanie rozumieæ tego co siê dzieje. To
tak jakby udawaæ, ¿e skoñczone
przez nas szko³y nie mia³y wp³ywu
na nasze dalsze ¿ycie tylko dlatego,
¿e skoñczylimy je dawno temu.
Wiêc ¿eby nie roztrz¹saæ raportu
zajêto siê Rospud¹. Ju¿ po tygodniu
by³a spo³eczna histeria, a ja nadal nie
mog³em dowiedzieæ siê, o co chodzi.

Cyrk

Wiadomo, ¿e do Gryfic
cyrk zje¿d¿a dwa, mo¿e trzy
razy w roku. Idziemy, ogl¹damy, zdegustowani wychodzimy, bo cyrk straci³ swoje zalety. Artyci mierni, równie
mierny program. Mieszkañcy
gminy Gryfice s¹ wybredni, ale w jesiennych wyborach sami sobie cyrk
zafundowali w gminie. Bo jak inaczej nazwaæ to, co dzieje siê np. w
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej?  nowy dyrektor jest, a w prasie
czytamy, ¿e og³oszono konkurs na
to stanowisko. To ja siê pytam: czy
pan Jacek Zdancewicz dosta³ dyrektorski fotel tak na niby? Czy mia³
na nim usi¹æ i spróbowaæ jak siê w
nim czuje? A jak siê czuje pilnie
sprawdzali: prezes SIO Ziemia Gryficka, koordynator do spraw niby
sportu w szkole i kierownik pewnego wydzia³u gminy, jednoczenie
radny Rady Powiatu. I co im wysz³o

z tych licznych wizyt w ZGK poza
tym, ¿e siedzibê odnaleli i dzi na
pewno wiedz¹, gdzie siê znajduje.
Byæ mo¿e p. Jacek Zdancewicz potrzebowa³ wsparcia duchowego zaprzyjanionych panów i goci³ ich
chêtnie. Mo¿liwe, ¿e wspólnie ustalili, ¿e fotel wygodny i trzeba zaj¹æ
go formalnie, czyli og³osiæ konkurs.
Prawdê znaj¹ oni, mieszkañcy Gryfic maj¹ siedzieæ cicho, o nic nie
pytaæ, bo przecie¿ w jesiennych wyborach dali na wszystkie dzia³ania burmistrza zezwolenie. Tak, dalimy zezwolenie na bzdurne uk³ady i uk³adziki. Od widzimisie uk³adaj¹cych siê zale¿y kto bêdzie wiceburmistrzem, kto
wicestarost¹, kogo na jakim sto³u posadz¹, a reszta? Reszta nie wa¿na,
jeszcze te trzy lata z hakiem za swoim sto³ku burmistrz wytrzyma, a
póniej Gryfice i gminê mo¿na zaoraæ. Jasne jest przecie¿, ¿e przez
najbli¿sze miesi¹ce czy lata nic nie

zrobi¹, a pieni¹dze unijne przejd¹
ko³o nosa. Konkurs na dyrektora
ZGK mo¿e byæ wielokrotnie og³aszany (podobnie jak by³o w Gimnazjum
nr 1), ale obecnie panuj¹cy, pieni¹¿ki
bêdzie zgarnia³ tylko za to, ¿e listê
p³ac podpisze. Podobno w miesi¹cu
styczniu niczego innego nie podpisa³ poza list¹ p³ac. Tak jak podpisuje
dyrektor Zespo³u Placówek Owiatowych i koordynator jakiego tam
sportu. Jakie bêd¹ wyniki konkursu?
Mamy nadziejê, ¿e napiszecie. Jeli
jednak wygra obecny, to bêdzie
miesznie, bardzo miesznie. Choæ
wed³ug nas istnieje te¿ taka mo¿liwoæ, ¿e SIO Ziemia Gryficka znalaz³a kolejnego wojaka, którego chce
posadziæ na doæ eksponowanym
sto³ku. Z tego, co nam wiadomo, jeszcze paru takich maj¹, a za wsparcie w
wyborach, jak wiadomo, trzeba p³aciæ.
Sta³y czytelnik
(adres znany redakcji)

Owszem, dowiedzia³em siê, jak ¿yj¹
ekolodzy, jak pi¹, jak gotuj¹, jakich
kuchenek u¿ywaj¹, jak wchodz¹ na
drzewa, ale nic o meritum sprawy. Do
dzisiaj nie wiem, ilu ludzi zginê³o na
drodze w Augustowie; oko³o to
mo¿na liczyæ mrówki, ludzi nie powinno. Niestety, wyznawany prymat ¿ycia zwierz¹t nad ¿yciem ludzkim skutecznie odpycha od dzia³añ
takich po¿al siê Bo¿e ekologów.
Bêd¹ tam siedzieæ do marca, bo póniej zaczyna siê okres ochronny ptaków. Okresu ochronnego na ludzi
nie ma, wiêc ciê¿arówki nadal bêd¹
mog³y zabijaæ przechodniów w Augustowie.
W ostatnich dniach zaczê³y w
koñcu docieraæ jakie fakty; a to, ¿e
na trasie ekologicznej trzeba wyburzyæ domy, a to, ¿e i tak bêdzie
przecinaæ rezerwat itd. Gazety nie
bêd¹ czekaæ na ujawnienie ca³ej
prawdy o Rospudzie, bo mog³aby
okazaæ siê inna, ni¿ nam wmawia³y.
Ju¿ przeskoczy³y i wa³kuj¹ arcybiskupa Petza.
Maj¹c to wszystko na wzglêdzie
trzeba do tego podchodziæ spokojnie. To tylko przedmiertne konwulsje III RP w wersji medialnej. Jej wersja wojskowa w³anie siê skoñczy³a.
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Spirytus bez akcyzy

W dniu 27 lutego 2007r oko³o
godz. 18:40 w pobli¿u miejscowoci
P³oty funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach zatrzymali dwóch mê¿czyzn,
którzy poruszali siê samochodem
dostawczym marki Peugeot Bus.
Wewn¹trz niego ujawniono 202 plastikowe pojemniki o pojemnoci 5 litrów, z których ka¿dy wype³niony
by³ wyrobami spirytusowymi. Ze
wzgêdu na to, i¿ ujawniony alkohol
nie posiada³ znaków akcyzy, a obaj
mê¿czyni nie byli w stanie wyjaniæ
jego ród³a pochodzenia, zostali
REKLAMA

zatrzymani celem wykonania czynnoci procesowych. Obaj to mieszkañcy Szczecina, a po ich wylegitymowaniu okaza³o siê, ¿e s¹ nimi: 37letni Robert W. i 49-letni Ryszard R.
Ujawniony alkohol zosta³ przewieziony do magazynu KPP Gryfice za samochód, którym poruszali
siê sprawcy zabezpieczono na policyjnym parkingu. Aktualnie nadal trwaj¹ czynnoci zmierzaj¹ce
do wyjanienia ród³a pochodzenia i przeznaczenia zabezpieczonego alkoholu.
Rzecznik prasowy KPP Gryfice

Satyra:
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Pañstwowa Inspekcja Sanitarna w Gryficach

Stan sanitarny powiatu
jest coraz lepszy
W poniedzia³ek, 26 lutego br. lokalne media zosta³y zaproszone na
konferencjê prasow¹ zwo³an¹ przez
Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ w
Gryficach. Tematem jej by³o podsumowanie pracy tej instytucji w roku
2006, którego dokona³a z-ca Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gryficach in¿. El¿bieta Dembowska. Dowiedzielimy siê
od niej, ¿e w minionym roku SANEPID przeprowadzi³ 2315 kontroli sanitarnych, 79 osób ukara³ mandatami
karnymi za naruszenie wymagañ higieniczno - zdrowotnych na ³¹czn¹
kwotê 16 400z³ oraz pobra³ 2300 próbek do badañ laboratoryjnych, których wykona³ ogó³em 2746, w tym: w
zakresie badania wody - 2292 i w zakresie rodowiska pracy  47. W ocenie przedstawiciela Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, stan sanitarny
powiatu gryfickiego jest dobry i z
roku na rok ulega systematycznej
poprawie. Przyk³adem tego jest brak
wystêpowania ognisk zatrucia pokarmowego na tym terenie  jeszcze
w 2005 roku odnotowano dwa takie
przypadki, a ju¿ 12 miesiêcy póniej
nie by³o ich w ogóle. Poprawi³a siê

tak¿e higiena sanitarna w ró¿nego
rodzaju placówkach powiatowych,
gdzie zauwa¿alna jest wiêksza troska
ludzi o stan sanitarny  szczególnie w
tych instytucjach, w których przebywaj¹ dzieci. W³anie one  pocz¹wszy od szkó³ a skoñczywszy na obozach harcerskich - by³y obiektami
priorytetowymi dla gryfickiego SANEPID-u i to one zosta³y objête najostrzejsz¹ kontrol¹, co jak widaæ
przynios³o spodziewany efekt.
Zadowalaj¹ca jest równie¿ jakoæ
produktów spo¿ywczych i chemicznych rozprowadzanych na terenie

powiatu gryfickiego. Sprawdzane s¹
one w dwóch systemach: rasfood,
który dotyczy rodków spo¿ywczych oraz rapex, który dotyczy rodków kosmetycznych i upiêkszaj¹cych. Pozwalaj¹ one na szybk¹ i efektywn¹ interwencjê w w sytacji zg³oszenia jaki nieprawid³owoci, bêd¹cych zagro¿eniem na spo³eczeñstwa,
jak by³o na przyk³ad w przypadku
zatrutej m¹ki. Jak powiedzia³a nam na
zakoñczenie pani El¿bieta Dembowska: generalnie jestemy wszêdzie.
Jest zg³oszenie - obejmujemy nadzorem! I to dotyczy wszystkiego, co
znajduje siê na naszym terenie.
Niedostateczna higiena sanitarna to jeszcze ca³y czas jedna z najwiêkszych bol¹czek Polski, gdy¿ w
dalszym ci¹gu daleko nam jeszcze w
tej dziedzinie do standardów Unii
Europejskiej. Cieszy wiêc fakt, ¿e instytucje, które s¹ odpowiedzialne za
jej propagowanie i kontrolowanie,
takie jak gryficki SANEPID, dzia³aj¹
sprawnie i efektywnie  w ka¿dym
razie tak wynika z analizy zesz³orocznej jej dzia³alnoci. Nale¿y liczyæ
tylko na to, i¿ w tym roku bedzie jeszcze lepiej.
(m)

Pañstwowa Inspekcja Sanitarna w Gryficach

Uczniowie:
trzymajcie formê!

W marcu w
powiatowych
placówkach owiatowych ruszy nowy
program profilaktyczny i prozdrowotny Trzymaj formê, skierowany do
uczniów. Jego pomys³odawcami i organizatorami s¹; G³ówny Inspektorat
Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów ¯ywnoci. Celem priorytetowym jest tu
zwiêkszenie wród m³odzie¿y wiadomoci dotycz¹cej wp³ywu ¿ywienia i
aktywnoci fizycznej na zdrowie.
Na terenie powiatu gryfickiego, dzia-

³ania zmierzaj¹ce do wprowadzenia tego
programu rozpoczê³y siê ju¿ padzierniku i listopadzie zesz³ego roku, kiedy to
przedstawiono go wszystkim szko³om
podstawowym i gimnazjom. Chêæ wziêcia w nim udzia³u zg³osi³o 20 placówek.
Bêdzie on realizowany nowtorsk¹ metod¹ projeku. Zgodnie z informacjami
udzielonymi nam przez pani¹ mgr in¿.
Agnieszkê Hamulczyk - m³. asystenta
owiaty zdrowotnej i promocji zdrowia
w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gryficach oraz jednoczenie koordynatora powiatowego
Trzymaj Formê  polega ona na tym,
¿e program jest realizowany przez samych uczniów. Nauczyciel przedstawia
tylko najwa¿niejsze jego elementy, a
m³odzie¿, zgodnie z kierunkiem w³asnych zainteresowañ pog³êbia t¹ wiedzê
poprzez aktywne w nim uczestnictwo.
W ramach tych dzia³añ powo³uje siê Zespó³ do Realizacji Programu, który
przedstawia go swoim rówienikom
poprzez organizowanie ró¿nego rodzaju
akcji propagandowych  na przyk³ad

heppeningów szkolnych, gazetek, teatrzyków czy innych imprez. W ka¿dej
placówce wyznaczony jest równie¿
koordynator szkolny  osoba bêd¹ca
cz³onkiem personelu instytucji  który
kontroluje przebieg programu oraz ma
obowi¹zek podsumowaæ jego realizacjê
organizatorom po jego zakoñczeniu,
czyli na prze³omie maja i czerwca. Koordynatorzy otrzymaj¹ równie¿ pakiety
edukacyjne, zawieraj¹ce podstawy teoretyczne programu Trzymaj Formê.
Stworzono tak¿e jego stronê internetow¹, któr¹ podzielono na dwa osobne
bloki; dla m³odzie¿y i dla nauczycieli.
Pani Agnieszka Hamulczyk podsumowuj¹c swoj¹ opowieæ o nowym pomyle profilaktyki higieny powiedzia³a:
mam nadziejê, ¿e program spotka siê z
du¿ym zainteresowaniem. Tym bardziej, ¿e w placówkach owiatowych do
tej pory w niezbyt du¿ym stopniu prowadzi siê programy dotycz¹ce zdrowego ¿ywienia!. Pozostaje nam wiêc tylko
¿yczyæ: powodzenia organizatorom i
dobrej zabawy m³odzie¿y.
(m)
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RYGOR CZY LUZACTWO W SZKOLE?

W poprzednim numerze gazety opublikowalimy wywiad z nowym dyrektorem gryfickiego Gimnazjum
panem Zbigniewem H³¹dem. Artyku³ umieszczony na stronie internetowej (www.gazetagryficka.go.pl)
wywo³a³ du¿e zainteresowanie i pojawi³y siê liczne komentarze. Mo¿na powiedzieæ, ¿e uczniowie chodz¹
do szko³y po to, by uczyæ siê, a nie komentowaæ pracê nauczycieli. Jednak temat jest o tyle ciekawy, ¿e
dotyczy wprowadzanych w szkole metod wychowawczych, a dyskusja o tym toczy siê w ca³ym kraju.
Publikujemy fragmenty wypowiedzi, co mo¿e omieli te¿ innych  rodziców, nauczycieli i ka¿dego, komu
zale¿y na polskiej szkole  do wypowiedzenia siê na ten temat. Zapraszamy do dyskusji.
Redakcja.
[G] 2007.02.23 - 23:20
Szanowny pan H³¹d zamierza uczyniæ ze szko³y piek³o! Wprowadza bezsensowne zakazy i nakazy, jakby owe
gimnazjum by³o jakim wiêzieniem,
nauczyciele jak stra¿nicy przy wejciu
do szko³y, zaspawane furtki dooko³a,
mo¿e nied³ugo wybuduje wie¿yczki i
ka¿e strzelaæ do uczniów opuszczaj¹cych szko³ê, albo za³o¿y wszystkim
kajdanki i przykuje kulê do nogi? Takie
metody nic nie daj¹, bo i tak ka¿dy robi
co chce, a traci pan przez to szacunek
uczniów, na który ciê¿ko sobie zas³u¿yæ. Z reszt¹ i tak nigdy nie dorówna
pan Edwardowi lêzakowi, który jest
dla mnie jedynym s³usznym dyrektorem, jestem bardzo zawiedziony z powodu jego odejcia, bez niego to nie jest
ju¿ ta sama szko³a, szanowny pan H³¹d
tylko doprowadzi do jej upadku, który
jest bliski.

Dyrektor szko³y Zbigniew H³¹d
- 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. (wypowied dla GG nr 8 z
22.02.07)
[S] 2007.02.24 - 00:32
Po przeczytaniu tego (jak¿e interesuj¹cego) wywiadu, doszed³em do
wniosku, i¿ w polskiej owiacie zaczyna siê tzw. mania zmieniania.
Radykalnych pomys³ów na zmianê
szko³y mo¿emy szukaæ wszêdzie, zaczynaj¹c od ministerstwa, koñcz¹c na
zwyk³ych dyrektorach. Czy¿by Szanowny Pan H³¹d do morza genialnych
pomys³ów innych znawców szkolnej

profilaktyki,dorzuca³ jeszcze swoje?
Czy aby na pewno s¹ one s³uszne? Co
jest w stanie zrobiæ nowy dyrektor,
aby zrealizowaæ swoj¹ wizjê idealnej
i bezproblemowej szko³y?
Sam jestem uczniem Gimnazjum nr
1 i uwa¿am, ¿e sposób rozwi¹zywania
niektórych problemów, nie doæ, ¿e
mija siê z celem, to jeszcze pogarsza
sprawê np. dwóch bacznie obserwuj¹cych ka¿dy Twój ruch Panów stoj¹cych
w toalecie w celu zlikwidowania palenia
to ju¿ chyba zakrawa na anomaliê. Nastroje uczniów równie¿ nie s¹ na najwy¿szym poziomie. Gimnazjalici
czuj¹ siê jak wiêniowie w zamkniêtym
orodku, a wszystko co zrobi¹, jest
zarejestrowane na tamie korytarzowych kamer lub w pamiêci czujnych
Panów w toalecie. Uczniowie i tak znaleli sposób na opuszczanie szko³y i
palenia, dlatego uwa¿am, ¿e wzmocniona warta i szkolne patrole przynosz¹
wiêcej strat ni¿ zysków.
Nowy dyrektor intencje ma dobre.
Najwidoczniej zna problemy szko³y
tylko zapomnia³, ¿e teraz znajduje siê w
Gimnazjum NIE W WOJSKU! Nale¿y
oprzytomnieæ i zrozumieæ, ¿e nie ma siê
do czynienia z ¿o³nierzami, ale z ludmi, którzy prze¿yli tylko 16 wiosen.
Wierzê, ¿e siê uda i nowy dyrektor
poka¿e, i¿ potrafi co zrobiæ z obecnym
stanem rzeczy. POWODZENIA!:)
Pozdrawiam Gimnazjalista S....:)
[B] 2007.02.26 - 22:52
Panie H³¹d... zgadzam sie z kolegami... normalnie orodek zamkniêty....
Edward Na Zawsze!!!!
[£] 2007.02.27 - 16:25
Szanowny panie dyrektorze. Jestem uczniem Gimnazjum nr 1 w
Gryficach. Nie skoñczy³em jaki
specjalnych szkoleñ jak pan, czy
studiów, ani nawet nie by³em w wojsku. Wiêc mo¿e i nic nie wiem jakie
powinny panowaæ nawyki w szko³ach jakie pan sobie wyobra¿a, ale z
ca³ym szacunkiem co to ma wszystko oznaczaæ? Zakaz wyjcia za teren szko³y? i po co?? Dlatego ¿eby
uczniowie papierosów nie palili??
Myli pan, ¿e oni nie bêd¹ paliæ?
Oczywicie ¿e bêd¹! Jak nie w szkole to poza szko³¹. To wszystko dla
nas nie ma najmniejszego sensu. Nie
naprawi pan m³odzie¿y zamykaj¹c
im bramê wyjcia za teren szko³y.
Tak jak ju¿ powiedzia³ kolega wy¿ej
to nie jest wojsko, to jest szko³a,
takie rz¹dy to niech pan wprowadza
w wojsku. Oczywicie ¿ycze panu
poparcia i sukcesów w szkole, ale
maj¹c takie poparcie wród uczniów

jakie ma pan teraz to w¹tpiê, by ta
praca sprawia³a panu jak¹kolwiek
przyjemnoæ.
[M] 2007.02.28 - 12:37
Hmmm, co tu du¿o gadaæ, nowy
dyrektor - nowa myl prowadzenia
szko³y. Nie mo¿emy na starcie potêpiaæ nowych idei nowego dyrektora
tylko dlatego, ¿e wnosi je kto
nowy. Gdybycie byli do tego przyzwyczajeni od pocz¹tku do rygoru
lecz nie do wielkiego rozpasania (jak
to dot¹d by³o), nie mielibycie teraz
¿adnych pretensji. Mylê, ¿e w³anie tej szkole kto z jak¹ chêci¹ do
dzia³ania jest niezbêdny, inaczej
zginie ta placówka mierci¹ naturaln¹. Jeli ten dyrektor zrealizuje
to co mówi, to mo¿e szko³a od¿yje,
ja ¿yczê powodzenia i trzymam
kciuki za pana. Gimnazjalista M:)
[S] 2007.02.28 - 12:57
Zgadzam siê z koleg¹ M (pseudonimy ju¿ mamy - to pierwszy krok do
stania siê ¿o³nierzem) szko³a musi
od¿yæ. Powstaje tylko pytanie, co
powoduje progres upadku tej placówki? Czy problem le¿y w
uczniach? A mo¿e w administracji i
sposobie kierowania:)?
Podstawowym warunkiem dobrej nauki jest mi³a i czysta atmosfera, której nie da siê zrobiæ na przymus, zamykaj¹c, obserwuj¹c ka¿dy
krok. Kiedy takiej atmosfery brak,
m³ody cz³owiek nie chce chodziæ do
szko³y. Jak ka¿dy cz³owiek w przedziale wieku 13-16 ma tendencjê do
buntu i negowania przymusu. Ucieka
od problemu, tym samym pog³êbiaj¹c go jeszcze bardziej. Czy to jest
sposób od¿ywienia naszej, ju¿ podupadaj¹cej szko³y?
Ca³y problem polega na odró¿nieniu rygoru od przymusu, szko-

³y i wiêzienia, genera³a od dyrektora. Ja równie¿ wierzê w nowego dyrektora. Tylko ¿e tutaj, kolego
z klasy M, z dobrego zdania nie
p³yn¹ ¿adne korzyci.:) Bardzo siê
cieszê, i¿ frekwencja wpisów nale¿y
w 100 % do mojej klasy:).
Pozdrawiam Gimnazjalista S....:)
[M] 2007.02.28 - 13:02
W takim razie jakie Ty masz pomys³y, jeli s¹ lepsze podsuñ je nowemu dyrektorowi. Najgorsze jest
tylko narzekanie i negowanie kogo
pomys³ów, bez w³asnej alternatywy.
Potêpiaæ jest ³atwo, ale wymyliæ
co samemu o wiele trudniej. Ten
dyrektor chce co robiæ, czy mu siê
uda, czy zrealizuje zamierzenia, czy
jego metody przynios¹ skutki czas
poka¿e.
[S] 2007.02.28 - 13:15
Ja nie koñczy³em tylu studiów,
nie znam siê na szkolnej profilaktyce. Jestem Gimnazjalist¹ i komentuje
obecny stan rzeczy - bo mam do tego
prawo. I zauwa¿y³em, ¿e ka¿dy chce
co robiæ, a stan rzeczy siê nie zmienia. Gdyby pomys³y dyrektora nie
dotyczy³y mnie, w ogóle bym siê nie
odzywa³. Jednak podlegam Jego rz¹dom, które ju¿ nied³ugo bêdê móg³
okreliæ przymiotnikiem krwawe.
Nie jestem od podrzucania pomys³ów. Ja tylko komentuje i wydaje
opinie na temat reform, które dotycz¹ równie¿ mnie  Gimnazjalistê.
Nie mam zamiaru udawaæ, ¿e
wszystko jest dobrze tylko dlatego,
¿e nowy dyrektor chce to s³yszeæ.
Serdecznie Pozdrawiam Gimnazjalista S....:)
Listy prosimy kierowaæ na adres:
Gazeta Gryficka, 72-300 Gryfice,
ul. Wa³owa 8/7;
mail: gazetagryficka@wp.pl

Gimnazjum Nr 1 w Gryficach im. ¯o³nierzy Armii Krajowej powsta³o
1 wrzenia 1999 r. Od 1 wrzenia 2003 r. Dyrektorem szko³y jest mgr
in¿. Zbigniew H³¹d, wicedyrektorem mgr in¿. Czes³awa Paprocka.
W roku szkolnym 2003/2004 w Gimnazjum Nr 1 w Gryficach zatrudnionych jest 36 nauczycieli (32 osoby pe³nozatrudnione, 4 - niepe³nozatrudnione) oraz 10 pracowników administracji i obs³ugi (7 osób pe³nozatrudnionych, 3 osoby niepe³nozatrudnione). 32 nauczycieli posiada wykszta³cenie wy¿sze magisterskie, 2 osoby - wy¿sze zawodowe
i 2 osoby rednie pedagogiczne.
W bie¿¹cym roku szkolnym jest w gimnazjum 21 klas (po 7 w ka¿dym
poziomie), do których uczêszcza 530 uczniów. Klasy pierwsze licz¹ 165
uczniów, klasy II - 183 uczniów, klasy III - 182 uczniów. M³odzie¿ w szkole
kontynuuje naukê jêzyka angielskiego lub niemieckiego. (Info UMiG)
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Ma³y konkurs recytatorski

SZKO£A

Najlepsi wybrani

Kawiarenka GDK ponownie goci³a m³odych fanów
trudnej sztuki recytatorskiej. Dnia 24 lutego odby³y siê
eliminacje rejonowe Ma³ego Konkursu Recytatorskiego,
daj¹ce mo¿liwoæ wystêpu przed du¿ym audytorium
mi³oników recytacji, bo ju¿ w Szczecinie siedzibie woj.
Zachodniopomorskiego.
Jury w sk³adzie: przew. Iwona Kowalska  Zych aktorka Teatru Wspó³czesnego w Szczecinie, dyr. GDK Ró¿a
Szuster i Krystyna Radom przyzna³o
pierwsze miejsce i kwalifikacje daj¹ce
prawo wyjazdu na przegl¹d wojewódzki w kat. Kl. I  III Karolinie O¿arowskiej z SP nr 1 Trzebiatów.
Wyró¿nienia miejscowe, dyplomy uczestnictwa i nagrody ksi¹¿kowe otrzymali:
Tomasz Jêdrasik SP nr 1 P³oty,
Julita Wojciechowska SP nr 3 Gryfice, Filip Chojdêgo SP Wicimice, Zuzanna Jankowska SP nr 1 Trzebiatów,.

Wyró¿nienie miejscowe i nagrody
ksi¹¿kowe otrzymali:
Mi³osz Cirocki PG Trzebiatów,
Aleksandra Ziêbicka Gimnazjum
nr 1 Gryfice, Jagoda Lewko Gimnazjum nr 1 P³oty.
Dyplomy uczestnictwa otrzymali:
Justyna Kokoszka PG Trzebiatów, Czes³awa Kruczkowska PG Trzebiatów, Anna Michalczyk Gimnazjum
Brojce, Dominika Selerska Gimnazjum nr 1 P³oty, Kinga Bukowiec Gimnazjum nr 1 P³oty, Krzysztofa Charyton Gimnazjum nr 2 Gryfice, Marzena
Szablewska PG Trzebiatów.

Dyplomy uczestnictwa otrzymali;
Aleksandra Lewera SP Karnice,
Dawid Wojciechowski SP Trzyg³ów,
Katarzyna Kowalewska SP nr 3 Gryfice, Nikola Müller SP nr 3 P³oty,
Pawe³ Æwika³owski SP Cerkwica,
Kornel Kaczmarek SP Karnice,
Aleksandra Rogalska SP Brojce, Zuzanna Janas SP nr 2 Trzebiatów, Karolina Kwieciñska SP Brojce.
W kategorii kl. IV  VI kwalifikacjê
i nagrody ksi¹¿kowe otrzymali:
Patryk Szymczak SP nr 2 P³oty,
Alicja Janowska SP nr 2 P³oty.
Wyró¿nienia miejscowe, dyplomy uczestnictwa i nagrody ksi¹¿kowe otrzymali:
Kornelia Tomkalska SP nr 3 Gryfice, Aleksandra Gran SP Cerkwica.
Dyplomy uczestnictwa otrzymali:
Barbara Staszko SP Paprotno,
Sonia wi¹tek ZS Mrze¿yno, Monika Kozie³ SP Brojce, Marta Niewiadomska SP nr 1 Trzebiatów, Lucyna
Grzelak SP nr 1 Trzebiatów.
W kategorii Gimnazja kwalifikacjê i
nagrodê ksi¹¿kow¹ otrzyma³ Kacper
Sasin Gimnazjum nr 1 Gryfice.

Ze szkó³ ponad gimnazjalnych na
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
decyzj¹ jury nie przyznano ¿adnej
kwalifikacji, wyró¿nienie miejscowe,
dyplomy uczestnictwa i nagrody ksi¹¿kowe otrzymali:
£ucja Bepirszcz ZSP Trzebiatów,
Aleksandra Pietryków ZSP Trzebiatów, Barbara Spietelun LO Gryfice.
Dyplomy uczestnictwa otrzymali:
Piotr Molêda LO Gryfice, Arkadiusz Baræ LO Gryfice, Mateusz
Szyntor LO Gryfice.
Jak w ka¿dych eliminacjach s¹ wygrani i przegrani, choæ w tym przypadku
nie ma przegranych. Udzia³ w konkursie
to zawsze wygrana, bo w ¿yciu m³odego
cz³owieka liczy siê udzia³, pokonanie
wewnêtrznych oporów i tremy przed
wystêpem dla zupe³nie obcych ludzi. To
w koñcu siêganie po ma³¹ przepustkê do
wiata sztuki, bardzo mo¿liwe, ¿e przysz³ego aktorstwa. A, ¿e tak byæ mo¿e,
dowodzi du¿e zainteresowanie uczestników radami i poradami udzielanymi po
konkursie przez aktorkê Teatru Wspó³czesnego ze Szczecina p. Iwonê Kowalsk¹ - Zych.
(r)
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Muzeum Brama

Gieniu Skiciñski

ODMIENNY
KSZTA£T
REALNOCI

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

W najbli¿szym czasie w galerii w Muzeum Brama zostanie pokazana wystawa fotograficzna pana Tomasza Komorowskiego, na której bêdzie mo¿na zobaczyæ bardzo ciekawe
interpretacje aktów. Mo¿e wiêc zamiast kolejnego horroru w
telewizji nasi czytelnicy wybior¹ siê do galerii?
Aby podsyciæ Wasz¹ ciekawoæ, prezentujemy kilka zdjêæ
artysty, którym mo¿na bêdzie bli¿ej przyjrzeæ siê podczas
wystawy pt. Inny kszta³t realnoci.
(m)

WALENTYNKI
Moja dziewczyna siê ucieszy! - tymi s³owami Micha³ Florczak
skomentowa³ swoj¹ wygran¹ w przed³u¿onym konkursie
walentynkowym. W³anie w jego rêce trafi³ pluszowy mi 
nagroda ufundowana przez Intermarche w Gryficach  który
zapewne, zgodnie z tym, co powiedzia³ nam Micha³, bêdziê
ulubion¹ przytulank¹ jego dziewczyny.
Gratulujemy odwagi w okazywaniu uczuæ!

OWIADCZENIA MAJ¥TKOWE RADNYCH
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Kasa radnych
gminy Gryfice cz.2
Major Jan
Radny jest operatorem maszyn w
Gospodarstwie Nasiennym Prusinowo. Na jego maj¹tek sk³adaj¹ siê:
rodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie polskiej na sumê 4200 z³ oraz
mieszkanie w³asnociowe o pow. 65
mkw. wartoci 35 000 z³. W zesz³ym
roku, w ci¹gu 11 miesiêcy radny zarobi³ 25741,70 z³  kwota ta obejmuje
równie¿ nagrodê jubileuszow¹ za 25
lat pracy. Oprócz tego uzyska³a on
tak¿e dochód z tytu³u diety radnego
w wysokoci 9 408 z³.

Majewski Bogdan
Radny jest zastêpc¹ kierownika
w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Gryficach. Do 30 listopada
2006r. zgromadzi³ on w walucie polskiej 4 733 z³. Posiada on jeszcze: dom
o pow. 65 mkw. wartoci 100 000 z³
oraz mieszkanie spó³dzielcze - w³asnociowe o pow. 58 mkw. wartoci
65 000 z³. W zesz³ym roku miesiêcznie zarabia³ on 4 595 z³. Dodatkowo
radny ten uzyska³ dochód z dwóch
dodatkowych róde³: z tytu³u
dzier¿awy pawilonu  5 600 z³ (do listopada 2006r.) oraz z tytu³u pe³nienia funkcji radnego  9 710z³.

£ebedyñska
W³adys³awa
Radna jest rencistk¹. Posiada
ona mieszkanie spó³dzielcze- w³asnociowe o pow. 57,80 mkw. wartoREKLAMA

¯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.

ci 90 000 z³. Do jej zobowi¹zañ nale¿y równie¿ sp³ata kredytu w banku
PKO Gryfice na kwotê 5 500 z³.

¿ona  Janina  prowadzi sklep spo¿ywczo- przemys³owy. Zesz³oroczny
przychód radnego wynosi³ 247 611 z³.

£abêdzki Grzegorz

Kowalski Adam

Radny jest informatykiem w FUH
Tel- Com. W zesz³ym roku jego miesiêczne zarobki uzyskane z tytu³u
zatrudnienia wynosi³y 647z³.

Na stan maj¹tkowy radnego sk³adaj¹ siê: 59 000 z³ rodków pieniê¿nych zgromadzonych w walucie
polskiej  w tym czêæ jako lokaty
inwestycyjne  polisa ubezpieczeniowa AMPLICO wartoci ok. 10 000
z³, mieszkanie o pow. 49 mkw. wartoci 60 000 z³ (w³asnociowe prawo do
lokalu) oraz mieszkanie o pow. 37
mkw. wartoci ok.15 000 z³ (wspó³w³asnoæ  25%). Oprócz tego zarobi³ on w zesz³ym roku z tytu³u diety
radnego 9 419 z³.

Kupczyk- Chmielecka
Magdalena
Radna prowadzi dzia³alnoæ gospodarczo- handlow¹ w formie detalicznej sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych i przemys³owych. W
sk³ad jej maj¹tku wchodz¹: rodki
pieniê¿ne zgromadzone w walucie
polskiej w kwocie 29 000 z³, dom o
pow. 140 mkw. wartoci 260 000 z³ oraz
budynek sklepu o pow. 402 mkw. Zesz³oroczny przychód radnej wynosi³
350935,47 z³, a dochód 12727,11 z³.

Krajcer Leszek
Radny jest w³acicielem Zak³adu
Ogólnobudowlanego w Gryficach.
Posiada on dom o pow. 110 mkw.
wartoci 200 000 z³, a tak¿e zgromadzi³ 50 000 z³ oszczêdnoci. Jego

Go³êbiewski
Stanis³aw
Radny jest dyrektorem Powiatowego Urzêdu Pracy w Gryficach.
Jego majatek to: 7 000 z³ oszczêdnoci, akcje imienne Krajowej Spó³ki
Cukrowej w Toruniu w iloci 8 227
sztuk o wartoci nominalnej 1z³/szt.,
mieszkanie o pow. 68,5 mkw. o wartoci 70 000 z³ (wspó³w³asnoæ  50%)
oraz samochód osobowy Fiat Albea
z 2002 roku. Miesiêczne wynagrodzenie radnego wynosi³o w zesz³ym
roku 5000 z³. Oprócz tego uzyska³ on
tak¿e dochód z tytu³u pe³nienia funcji radnego w wysokoci 9 710 z³.

G³os Edward
Radny jest prezesem Spó³dzielni
Mieszkaniowej Gardeminka w
Trzyg³owie (1/2 etatu) oraz pe³ni
funkcje pracownika gospodarczego
w firmie Transport Spedycja Handel
 Us³ugi Transportowe. Posiada on:
12 000 z³ rodków zgromadzonych w
walucie polskiej, obligacje UNIKORONA w iloci 128 317 sztuk na
kwotê 25 070 z³, mieszkanie o pow. 58

mkw. wartoci 50 000 z³ (wspó³w³asnoæ) oraz budynek gospodarczy i
ogród 5-arowy wartoci 10 000 z³
(wspó³w³asnoæ). Jako prezes Spó³dzielni radny zarobi³ w zesz³ym roku
7129,80 z³, a jako pracownik gospodarczy  4050 z³. Uzyska³ on tak¿e
dochód z tytu³u pe³nienia funkcji
radnego w kwocie 9 504 z³.

Gliniewicz
W³adys³aw
Radny jest zatrudniony na 1/2
etatu w Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej jako asystent.
Oprócz tego prowadzi dzia³alnoæ
gospodarcz¹  Zak³ad In¿ynierii
Wodno- ciekowej i Melioracji. Posiada on dom o pow. 314 mkw. wartoci 400 000 z³ oraz Opla Astrê z 2002
roku. Z tytu³u zatrudnienia zarobi³ on
w zesz³ym roku 18884,76 z³. Jego przychód z dzia³alnoci gospodarczej
wyniós³ 17 000 z³, lecz nie uzyska³ z
niego dochodu i mia³ 2 445 z³ straty.
Konto radnego zasili³a jednak jeszcze
dieta w wysokoci 19 430 z³.

Figura Piotr
Radny jest leniczym w Lenictwie Lubin. Na jego maj¹tek sk³adaj¹
siê: lokata terminowa w wysokoci 33
000 z³, ROR na kwoty 18 710 z³ i 30 056
z³, akcje KSC o wartoci 3 790 z³, dom
o pow. 120 mkw. (w³asnoæ Nadlenictwa Gryfice), gospodarstwo rolne o pow. 22,32 ha wartoci 15 000 z³
(w³asnoæ i dzier¿awa), dzia³ka budowlana o pow. 0,1585 ha wartoci 25
000 z³, ci¹gnik ZETOR 5340 z 1997r.
oraz samochody: Niwa 1,7 z 2000r.,
Transit z 1994r. i KIA Sportage z
1995r. Miesiêczna pensja radnego w
zesz³ym roku wynosi³a 2 906 z³, a przychód z gospodarstwa rolnego wyniós³ 70 000 z³, w tym 30 000 z³ dochodu. Jest on tak¿e zobowi¹zany do
sp³aty kredytu klêskowego w Banku
Spó³dzielczym w kwocie 13 400 z³.
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M JAK MI£OC
Informacjê o spotkaniu z autork¹
piêciu ksi¹¿ek, modelk¹ i aktork¹ z
serialu M jak mi³oæ p. Agnieszk¹
Fitkau-Perepeczko przyjêlimy doæ
sceptycznie. Wydawa³o siê, ¿e pi¹tkowy wieczór dn 23 lutego br.
godz.20.00, to doæ póno na spotkania inne ni¿ rodzinne. Wielk¹
optymistk¹ by³a pomys³odawczyni i
organizatorka spotkania dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach p. Zofia Czasnowicz.
Przyznajemy racjê pani dyrektor,
publicznoæ nie zawiod³a. Czytelnia
dla doros³ych by³a wype³niona wielbicielami Simony z serialu M jak mi³oæ w du¿ym holu biblioteki stali(czêæ siedzia³a) spónialscy, ale i
tak s³yszeli, co pani Agnieszka Perepeczko mówi o swoim ¿yciu i mê¿u
Marku. Pomijamy wspomnienia romantycznych chwil z ¿ycia obojga, o
których mówi³a p. Agnieszka, bo
tylko Ona wie ile w trwaj¹cym 46 lat
zwi¹zku ma³¿eñskim by³o mi³oci
po³¹czonej z przyja¿ni¹. Ukoñczenie
studiów teatralnych da³o jej anga¿ w
Teatrze Komedii. Mniej wiêcej w tym

wan¹ na ka¿dym kroku, pamiêta równie¿ p³acz ziomków z têsknoty za
Polsk¹. A ona i stroje ludowe, które
prezentowa³a, by³y Polski namiastk¹. Kolekcja Mody Polskiej i jej
modelka odnios³y wówczas ogromny sukces. Pisa³a o tym ogólnopol-

czasie Dom Mody Polskiej og³osi³
konkurs na modelkê, która mia³a prezentowaæ Modê Polsk¹ na Targach
We³ny w Australii. Traf chcia³, ¿e z 9
tysiêcy kandydatek nie wybrano
¿adnej, kto wskaza³ m³odziutk¹ aktorkê z Teatru Wielkiego i to by³a
w³anie ta, jedyna poszukiwana
Agnieszka Fitkau. Propozycjê przyjê³a, wyjecha³a z kolekcj¹ Mody Polskiej do dalekiej Australii. Przez 12
tygodni gra³a, jak sama mówi: rolê
modelki nie bêd¹c modelk¹. Praca
by³a mordercza, dziewiêæ pokazów
w ci¹gu dnia. Ale by³a piêkna, m³oda
i uwielbiana przez Polaków osiad³ych na tamtym kontynencie. Przyje¿d¿ali pokonuj¹c 500- do 600 km,
¿eby obejrzeæ kolekcjê, ale i rodaków
z ojczyzny do której, jak im wmówiono, nie by³o wolno wracaæ. Pamiêta
tamt¹ sympatiê, ¿yczliwoæ okazy-

ska prasa mówiono w TV. Po latach
z przyczyn ró¿nych ponownie wyjecha³a do Australii. Ale ju¿ nie spotka³a siê z uwielbieniem ani ze zwyk³¹
ludzk¹ ¿yczliwoci¹. Nie by³o te¿
p³aczu Polaków nad sob¹ i utracon¹
ojczyzn¹. Spotka³a mur milczenia,
dezaprobaty. Pewnie myleli, ¿e bêdzie chcia³a ¿yæ na ich koszt. Nie
chcia³a. Brat po¿yczy³ rozklekotany
samochód i aparat fotograficzny,
Wskaza³ restauracjê, gdzie mo¿na
fotografowaæ uroczystoci rodzinne-chrzty, luby itp balangi. Fotografowa³a za marne pieni¹dze i w ci¹g³ej pogoni za nimi, by siê utrzymaæ
przy ¿yciu. Kapitalizm ma twarde
prawa. ¯yczliwoæ znalaz³a wród
rodzin w³oskich, irakijskich, greckich, ale nie wród Polaków. (Jestemy dobtym narodem, ale na obczynie siê nie sprawdzamy. Wy-

starczy ogl¹daæ telewizjê, by wiedzieæ, ¿e z wzajemn¹ mi³oci¹, nie
radzimy sobie w ¿adnym kraju). Po
trzech bardzo trudnych latach otwiera swoj¹ firmê fotograficzn¹ w której
jest równoczenie stylistk¹. Los siê
odmienia. Ju¿ nikogo nie szuka, by
zrobiæ zdjêcie, sami przychodz¹. O
tym okresie mówi: Wiem, co znaczy
praca, ciê¿ka praca. Ale tamta praca
da³a mi, jakby skórê krokodyla. Jestem wytrzyma³a, jestem ubezpieczona na ka¿d¹ okolicznoæ. To dziêki
mojej mamie, która uczy³a, ¿e mo¿na
¿yæ skoromnie bez niezawici, zazdroci o cokolwiek. Tak ¿y³am. Tak ¿yjê.
Dzi emanuje ciep³em, które rodzi w cz³owieku takie same ciep³o i
myli siê, ¿e wszechobecna mi³oæ
ogarnia wiat. Takie by³y nasz wra¿enia, kiedy s³uchaj¹c, co mówi
ukradkiem obserwowalimy uczestników spotkania. Rola Simony w
serialu M jak mi³oæ mia³a byæ
krótka, pojawi siê i znika. ¯ycie jednak samo nakreli³o scenariusz, bo
ten serial kreli samo ¿ycie, rol¹ scenarzysty jest tylko uchwycenie
REKLAMA

trwaj¹cych chwil. O swojej w nim roli
mówi: jestem lekko prowokuj¹ca,
lubiê siê stroiæ, ale jestem zwyk³ym
dobrym cz³owiekiem. A to w wiêkszoci cechy Agnieszki Perepeczko.
Dziêki dyr. MBP p. Zofii Czasnowicz mielimy mo¿liwoæ przez dwie
godz. s³uchaæ barwnych i czasem
smutnych wspomnieñ z ¿ycia kobiety piêknej, silnej wewnêtrznie, ci¹gle
m³odej aktorki, autorki 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. ¯ony naszego Janosika, którego talentu nigdy
nie odkryto, bo tak by³o wygodnie.
M³ody i piêkny zagra¿a³ miernotom,
które zamieca³y film polski i teatr np.
telewizyjny. Szkoda, ale nie on jeden
zosta³ niedoceniony.
To by³ piêkny wieczór, piêkne i
pouczaj¹ce spotkanie. Mamy nadziejê, ¿e za jaki czas spotkamy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach równie interesuj¹cych twórców
naszej kultury.
(maja)
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PEWNE FIRMY

Pisano o ulotkach zamiecaj¹cych ulice. Czêciowo zniknê³y z desek odgradzaj¹cych chodniki od dzia³ek budowlanych.
Dnia 27 lutego br. pewna
kredytowa firma rozklei³a ulotki
w korytarzach bloków mieszkalnych (takie same wisz¹ na deskach
przy ulicy Niepodleg³oci od skrzy¿owania z ulic¹ Nadrzeczn¹ w kierunku Bramy Wysokiej).
Uwa¿amy, ¿e jest to zwyczajny
skandal. Panie utrzymuj¹ce porz¹dek na klatkach schodowych w
tych¿e blokach maj¹ doæ sprz¹tania rozrzuconych ulotek, nie musz¹
zrywaæ ich dodatkowo ze cian. Ale
bêd¹ musia³y. Swoj¹ drog¹ czy firmê
kredytow¹ nie staæ na reklamê w lo-

Podsumowanie
XI edycji konkursu
krajoznawczego
Biuro Prasowe uprzejmie informuje, ¿e uroczyste podsumowanie
XI edycji konkursu krajoznawczego
o nagrodê Marsza³ka Województwa
Zachodniopomorskiego  Czy
znasz swoje miasto, wie, region?,
odbêdzie siê 26 lutego br. (poniedzia³ek) o godz. 11 na Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich w Szczecinie, w sali
Anny Jagiellonki.

kalnych gazetach? Jest ich przecie¿
na rynku ca³a masa. Jest jeszcze jedna firma, zajmuj¹ca siê t³umaczeniami z jêzyków obcych na polski, ta te¿
rozkleja ulotki na drzwiach wewnêtrznych w blokach. Mo¿e tak
Stra¿ Miejska zajmie siê sprawdzeniem i ukaraniem.
(maja)

SYGNA£Y CZYTELNIKÓW

Ide¹ konkursu jest zachêcenie
dzieci i m³odzie¿y do poznawania
Pomorza Zachodniego, jego przesz³oci i teraniejszoci, pog³êbiania wiadomoci o miejscu zamieszkania i najbli¿szej okolicy oraz do
dokumentowania
poznanych
obiektów przy pomocy opisów, fotografii, rysunku, lub innych spo-

czeñstwu. Przechodz¹cy na drug¹
stronê jezdni nie widzi nadje¿d¿aj¹cych samochodów, kierowcy nie
widz¹ pieszego. By unikn¹æ wypadków, lipê powinno siê wyci¹æ. Taki
jest postulat czytelników. Wierzymy, ¿e tak siê stanie.
(maja)

sobów. Ma te¿ na celu rozwijanie
umiejêtnoci dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych
swojego regionu.
Konkurs rozgrywany by³ w
trzech kategoriach: szko³y podstawowe, gimnazja oraz szko³y ponadgimnazjalne.
Ponadto jury doceni³o jeszcze 31
prac, ich autorom wrêczone zostan¹
nagrody ksi¹¿kowe i wyró¿nienia.
Organizatorami konkursu s¹:
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Rada
Opiekunów SKKT Województwa
Zachodniopomorskiego i Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK
w Szczecinie.

Zwyciêzcami w poszczególnych kategoriach konkursowych zostali:

W kategorii szkó³ podstawowych:

Agata Szeliga  uczennica Szko³y Podstawowej nr 3 w Gryficach, praca:
Moja ulica (opiekun: Anna Mroczkowska).

W kategorii gimnazjów:

Anna i Piotr Jarmu¿ewscy oraz Kamil Biñczyk  uczniowie Gimnazjum
nr 15 w Szczecinie, praca: Mosty, przepusty i odbudowane ród³a na strumieniach i ich dop³ywach w Puszczy Bukowej (opiekun: Renata Czachoñ).

W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych:

Agata Señ  uczennica I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Szczecinie, praca
Aby zdobyæ wielkoæ, cz³owiek musi tworzyæ, a nie odtwarzaæ (opiekun:
Bartosz Bynowski).

List do redakcji

Zwiêkszy³ siê ruch
ko³owy i pieszych

Nasi czytelnicy informuj¹, i¿ w
zwi¹zku z otwarciem marketu Biedronka na ul. Mickiewicza zwiêkszy³ siê ruch ko³owy i pieszych. Dlatego lipa stoj¹ca przed znakiem zakazu zatrzymywania siê blisko przejcia dla pieszych zagra¿a bezpie-
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Napisa³ kiedy Redaktor
naczelny Gazety Gryfickiej,

Napisa³ kiedy Kazimierz
Rynkiewicz, Redaktor naczelny Gazety Gryfickiej, ¿e
przysz³o nam ¿yæ na ziemi,
która nie ma polskiej duszy,
nie wystarczy przecie¿ zniszczyæ
cmentarze, przerobiæ nagrobki, napisaæ polskie litery i polska dusza
zapiewa Polesia czar. Otó¿ nie
zapiewa. Historia w swych faktach jest okrutna. Polityka chce
piewaæ, a historia chichocze i fa³sz
wytyka. Kazimierz Rynkiewicz mia³
racjê. Historia to nie s¹ sentymenty
to siê naprawdê sta³o. By³y przyczyny, przebieg i skutki. Przez d³ugi
czas, czêsto martwa cisza. Po niej
przychodzi³a kara, kara dla wszystkich. Jednych wypêdzono w nie-

byt, drugich wypêdzono z ojcowizny. Gdziekolwiek by ona by³a. To
s¹ bolesne zabiegi, ale i sporo lat
pokoju w Europie. Polska dusza,
dusza chrzecijañska godzi siê,
godzi siê nawet na byt niechciany
w imiê wiary. W imiê tego, ¿e Bóg
tak chcia³. A Bóg jest sprawiedliwy.
To proste pe³ne naiwnoci, której
du¿o u katolika, wyt³umaczenie
wystarcza, by normalnie ¿yæ. By
staraæ siê zapomnieæ. Które pokolenie w koñcu zapomni zupe³nie.
Proci ludzie nie wywo³uj¹ wojen i
nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za
ich skutki. Prostymi ludmi wojna
pomiata, nie szanuje wojna prostych ludzi. Pokój zreszt¹ te¿ ich nie
pieci.
Andrzej Ardziñski

AMAZONKI
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Gryfickie Amazonki dzia³aj¹!

Babski wieczór

W gryfickiej restauracji
Duet, dnia 25 lutego br. nasze
Amazonki urz¹dzi³y po raz kolejny,
bo ju¿ pi¹ty, babski wieczór.
W³acicielka Duetu i jednoczenie prezes Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii  pani Maria
Najdowska  zaprosi³a gryfickie
Amazonki i kobiety dotkniête chorobami nowotworowymi narz¹dów
rodnych na babskie pogaduchy
przy ciastkach i ró¿nych bezprocentowych napojach, takich jak herbata
czy soki. W spotkaniu udzia³ wziê³a
tak¿e pani El¿bieta Dêbicka  prezes
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Ko³o nr 4 w Gryficach (biuro w
Urzêdzie Miasta, p. 311, udziela bezp³atnych porad w poniedzia³ki i pi¹tki w godz. 10.00  12.00), która mówi³a na temat cukrzycy i diety z ni¹
zwi¹zanej; przy okazji ka¿da chêtna
mog³a zmierzyæ sobie poziom cukru,
a tych nie brakowa³o. Przysz³a równie¿ pielêgniarka operacyjna  pani
Krystyna Czachorowska - która mierzy³a cinienie krwi. Z kolei pani
Danuta Olejnik zaprasza³a na æwiczenia rehabilitacyjne do ma³ej salki
w LO Chrobry w Gryficach. Kosme-

tyczka - pani Wioletta Zaj¹c - udziela³a porad dotycz¹cych skóry twarzy  tj. co robiæ by zimow¹ szarzyznê
przemieniæ w promienne wiosenne
oblicze. Mówi³a tak¿e na temat makija¿u, który mo¿na by³o wykonaæ
sobie na miejscu oraz proponowa³a
chêtnym przeprowadzenie zabiegu

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 12 lutego 2007 r.
sprawy sygn. akt VI K 824/06

Andrzeja Bobera

s. Wies³awa i Joanny ur. 26.01.1988 r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu 20
padziernika 2006 r. w K³odkowie kierowa³ samochodem osobowym m-ki
VW Golf nr rej. ZGY W137 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym
0,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk
uzna³ Andrzeja Bobera za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i
wymierzy³ mu karê 6 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30
godzin miesiêcznie wskazanej przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Gryficach; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w
ruchu l¹dowym na okres 2 lat; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

regulacji brwi. Pani Mariola Czarnecka  z wykszta³cenia farmaceutka,
obecnie zajmuj¹ca siê medycyn¹
naturaln¹  przekaza³a s³uchaczk¹
swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ diety antyrakowej, zwi¹zanej z rakiem piersi.
Ordynator Oddzia³u Onkologii  dr
Krzysztof Rachwalski  opowiedzia³
o programie dziennego pobytu na
oddziale rehabilitacji, gdzie udzielana bêdzie pomoc w æwiczeniach rêki
i ca³ego cia³a po operacji. Konsultantka Avon-u przedstawi³a z kolei ca³¹
paletê kosmetyków do upiêkszania
cia³a oraz zestawy ³adnej bi¿uterii.
Obawy pani prezes Marii Nadolskiej o ma³¹ frekwencjê okaza³y siê

bezpodstawne; przysz³o du¿o kobiet,
które s¹ ju¿ sta³ymi uczestniczkami
babskich wieczorów, jak i zupe³nie
nowe, takie jak pani Basia Sibora 
m³oda osoba, która przysz³a, by podzieliæ siê swoimi przemyleniami dotycz¹cymi walki ze swoj¹ chorob¹. Jak
sama mówi: chcia³am poznaæ i byæ
wród kobiet dotkniêtych nowotworem, ale które potrafi¹ walczyæ i pokonaæ raka si³¹ swojej woli (bo chc¹ ¿yæ),
pozytywnym myleniem i przy pomocy naszych lekarzy.
Spotkanie by³o bardzo udane,
owocuj¹ce spokojem i nowym spojrzeniem na chorobê, jak równie¿
nowymi znajomociami.
(maja)
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Powsta³a Polska
Unia Samorz¹dowa

W Warszawie w dniu 27
stycznia odby³a siê w Sejmie,
z inicjatywy pos³a i ministra
Bogus³awa
Kowalskiego
oraz senatora Waldemara Kraski,
druga ju¿ w ostatnim okresie narada dzia³aczy z ca³ego kraju, zwi¹zanych z Ruchem Samorz¹dowym.
Pomimo du¿ych opadów niegu,
które uniemo¿liwi³y wielu osobom
przyjazd do stolicy, cel spotkania
zosta³ osi¹gniêty: powsta³o Stowarzyszenie Polska Unia Samorz¹dowa...
Nieco wczeniej, przedstawiaj¹c za³o¿enia ideowe Stowarzyszenia, Bogus³aw Kowalski stwierdzi³,
¿e nadszed³ czas kiedy koñczymy
dzia³alnoæ, jako spontaniczny,
obywatelski Ruch Samorz¹dowy.
Chc¹c kontynuowaæ dotychczasowe prace, pragniemy dzia³aæ w sposób bardziej skuteczny i formalny.
Planowo, konkretnie i profesjonalnie, w ramach ogólnopolskiego
Stowarzyszenia. Zwi¹zani jestemy
z praw¹ stron¹ sceny politycznej,
na której brakuje (o ile nam wiadomo) tego typu organizacji.
Projekt statutu przedstawi³ i
omówi³ Jêdrzej Dmowski. W trakcie dyskusji zebrani pozytywnie
ocenili przedstawiony projekt.
Uznali, ¿e zarówno w kwestii okrelenia celów, jak i od strony proponowanych struktur organizacyjnych jest on do przyjêcia, poniewa¿
ca³kowicie odpowiada za³o¿eniom
powo³ywanego Stowarzyszenia. W
wyniku dyskusji postanowiono
wprowadziæ do struktur organizacyjnych Ko³a, jako czêci sk³adowe
powiatowych Oddzia³ów. Oddzia³y
bêd¹ mog³y u¿ywaæ nazwy przymiotnikowej danego powiatu, obok
nazwy ca³ego Stowarzyszenia.
Dokonano wyborów do w³adz
krajowych: Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczej. W
sk³ad Zarz¹du Krajowego weszli:

Bogus³aw Kowalski  jako przewodnicz¹cy, Waldemar Kraska i
Maciej Eckardt  jako wiceprzewodnicz¹cy, Jêdrzej Dmowski 
sekretarz i Agnieszka Górska 
skarbnik oraz cz³onkowie Tadeusz
Bartold, Antoni Cymbalak, Pawe³
Dornfield, Jerzy Drynda, Zenon
Dziedzic, Jan Engelgard, Jan Maria
Jackowski, Januariusz Kowalewicz, Antoni Mejer, Tomasz Miszczuk, Marek Ratyñski, Marek Ratuszniak, Stefan Szañkowski, Zbigniew Têpiñski, Ryszard Wapniarski, Stanis³aw Zapa³a. Na czele Krajowej Komisji Rewizyjnej stan¹³
Krzysztof Motas, maj¹c do wspó³pracy Stanis³awa Szuberta, Bart³omieja Noculaka i Wies³awa Kosobudzkiego. Krajowej Komisji Pojednawczej przewodzi Ireneusz
Adamczak, wspierany przez Stanis³awa Januszewskiego i Przemys³awa Daca.
Przyjêto tak¿e dwie uchwa³y: w
sprawie sytuacji samorz¹dowców
w zwi¹zku z owiadczeniami maj¹tkowymi oraz sprawie odnawialnych zasobów energii. Postanowiono zwo³aæ wiosn¹ ogólnopolsk¹ konferencjê dzia³aczy samorz¹dowych.
Powstanie PUS nale¿y oceniæ,
jako w³aciwy krok organizacyjny
dobrze s³u¿¹cy dalszemu rozwojowi ruchu narodowego i jego zakorzenieniu siê w ¿ywej tkance dzia³alnoci spo³ecznej i w³adzy lokalnej, jak¹ stanowi¹ samorz¹dy.
Wielka polityka, jej sukcesy i pora¿ki zale¿¹ od tego, czy jest ona
rzeczywicie zwi¹zana z Polakami,
którzy gdzie tam na wsi, w gminie,
w miecie powiatowym i w ma³ym
miasteczku zmagaj¹ siê ze swoimi
problemami, które mog¹ w du¿ej
mierze byæ rozwi¹zane przez nich
samych przy pomocy samorz¹du i
przy w³aciwej polityce rz¹du i parlamentu.
Jêdrzej Dmowski

Wyrok
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Wrócilimy
z têsknoty

Pan Micha³ Iwanicki mieszka w
Górzycy w gminie Gryfice. Stary, poniemiecki domek rodzinny otacza sad i
ogród kwiatowy. Pod oknem, pn¹ siê w
górê latem dostojne, a zarazem swojskie
malwy. Pan Micha³ lubi malowaæ kwiaty. I nie tylko. W jego ponad czterdziestoletniej twórczoci dominuj¹ równie¿
portrety bliskich i znajomych, oraz wiejskie pejza¿e. Stara siê w swej twórczoci
byæ autentycznym i prawdziwym. Nie
odwzorowuje, lecz maluje to co mu gra w
duszy. Od dawna zosta³ zakwalifikowany do kategorii twórców ludowych. Niejednokrotnie zdobywa³ w tej dziedzinie
wyró¿nienia. Przez wiele lat pracowa³
te¿ na rzecz  Ruchu organizuj¹c wystawy i realizuj¹c zlecenia dekoratorskie.
Ciekawym epizodem w jego ¿yciu
by³ trzyletni pobyt w Ameryce, u ojca.
Razem z matk¹ zdecydowali siê jednak
powróciæ. Z tego czasu pozosta³ mu
amerykañski paszport. Matka têskni³a
najbardziej  opowiada. I za Górzyc¹,
i za £emkowszczyzn¹ sk¹d przyjechali
wiosn¹ 1947 roku.
Trzebiatowski Orodek Kultury
zorganizowa³ wystawê twórczoci

Micha³a Iwanickiego, przynajmniej z
dwóch powodów. Po pierwsze- chcielimy pokazaæ jak ró¿norodna jest tematyka jego dzia³añ plastycznych, których nie zaprzesta³ tak¿e bêd¹c emerytem. Po drugie, uderzaj¹ca jest jego
spontanicznoæ, wra¿liwoæ i uczciwoæ w wyra¿aniu tego co widzi i czuje.
Na wernisa¿u, jak zwykle dopisali gocie. Zachwyci³a ich prostota i lekkoæ pêdzla, szczególnie widoczna tam
gdzie na niedu¿ych kartkach zwyk³ego
papieru pyszni¹ siê akwarelowe kwiaty. Pobyt w Ameryce tak¿e odcisn¹³
piêtno na jego obrazach. Nie s¹ to sielankowe, bajkowe klimaty. Na br¹zowo
 szarych t³ach czaj¹ siê odstraszaj¹ce
maski i stwory. Jest w nich jaka dramaturgia, która potrafi skaleczyæ jak
rozbita szyba.
Pan Micha³ to cz³owiek bardzo
skromny, niezmiernie dowcipny i
wietny obserwator, a tak¿e recytator,
znaj¹cy na pamiêæ mnóstwo tekstów
literackich. ¯yczymy mu aby namalowa³ jeszcze wiele
R. T. Korek- dyrektor
Trzebiatowskiego Orodka Kultury

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 12 lutego 2007 r. sprawy sygn. akt VI K 7/07

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 12 lutego 2007 r.
sprawy sygn. akt VI K 18/07

syna Stanis³awa i Genowefy, ur. 05.08.1970 r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu
28 padziernika 2006 r. o godz. 21.40 na trasie Gryfice  Brodniki na drodze
publicznej kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w
wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci
1,25 mg/l tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk uzna³ Alberta Mariana Stêpniewskiego winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê
8 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 20 godzin miesiêcznie wskazanej przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Gryficach;
orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat oraz orzek³ podanie wyroku do
publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w gazecie.

s. Miko³aja i Stanis³awy, ur. 06.04.1962 r. w Trzebiatowie oskar¿onego
o to, ¿e w dniu 23 padziernika 2006 r. w Trzebiatowie na ul. Zagórskiej
kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci wynosz¹cym 0,35 mg
alkoholu w 1 decymetrze szeciennym wydychanego powietrza tj. o
czyn z art. 178 a par. 2 kk uzna³ Zbigniewa Maciupê winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê grzywny w wysokoci
40 stawek dziennych, przyjmuj¹c ¿e jedna stawka dzienna wynosi
20,00 z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku; na poczet tego
zakazu zaliczy³ okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 11 listopada
2006 r., ponadto orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci
poprzez opublikowanie go w Gazecie Gryfickiej.

Alberta Mariana Stêpniewskiego,

Zbigniewa Maciupa,
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MIESZKANIA

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety

n Kupiê mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piêtro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.

a uka¿e siê w trzech

n Zamieniê ma³e mieszkanie 1 lub
2-pokojowe na 4-pokojowe. Tel.
600 265 547.

w tej samej cenie !!!

n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.

To niedrogo.

n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe IV piêtro o powierzchni 56,7
mkw. w centrum Drawska. Tel. 0
889 588 671, 094 363 22 42.

INNE

n Sprzedam ³ódkê dwuosobow¹,
cena 1000 z³ oraz dwa kajaki po 500
z³ z wyposa¿eniem. Tel. 606 288
462.
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, 500 781
267.
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.

NIERUCHOMOCI

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

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 Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0602 401
331.
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.

NIERUCHOMOCI
n Sprzedam domek w miejscowosci Dziadowo (ko³o Gryfic) - ogródek
o powierzchni 0,05a, w zabudowie
szeregowej. Cena 37 000 z³. Tel.
501 570 462, 886 635 084.
n Wydzier¿awiê punkt handlowy
nad morzem. Tel. 663 742 966.
n Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach przy ul. D¹bskiego. Tel. 663
500 800.

NIERUCHOMOCI
n Oddam w dzier¿awê, pomieszczenie na dzia³alnoæ us³ugow¹ o
pow. 100 mkw w centrum £obza. Tel
601 212 335, 091 397 64 56.
n Sprzedam w £obzie rozpoczêt¹
budowê, powierzchnia dzia³ki 516
mkw. TANIO! Tel. 506 272 584.
n Sprzedam halê 800 mkw. w miecie, ul. Rapackiego, dzia³ka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

Zareklamuj siê
w Gazecie
Gr yfickiej
tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl
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Rozwi¹zujemy problemy

mietnik znalaz³ swojego w³aciciela!
W jednym z poprzednich numerów gazety przedstawilimy czytelnikom historiê mietnika, którego zerwany przez wiatr dach uszkodzi³
samochód jednej z gryficzanek. Okaza³o siê, ¿e sprawa ta bardzo szybko
siê rozwi¹za³a. Do redakcji zg³osi³ siê
pan Jan Kacperek z Zespo³u Zarz¹dców Nieruchomoci, który wyjani³
nam do kogo nale¿a³ mietnik i kto za
niego odpowiada:
Boks mietnikowy wybudowany
wybudowany w latach 70-tych przez
ówczesn¹ Wojskow¹ Administracjê
Koszar s³u¿y³ dot¹d wszystkim okolicznym mieszkañcom. Obecny jego
stan wymaga dokonania rozbiórki, a
uczyniæ to mo¿e jedynie w³aciciel 
spadkobierca poprzedniego tj. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa OR
Szczecin. Z informacji, jakie posiadam, wynika, i¿ z³o¿ono ju¿ stosowne zg³oszenie dotycz¹ce wykonania

robót rozbiórkowych w Starostwie
Powiatowym w Gryficach. W tej sytuacji wszyscy nieformalni u¿ytkownicy tego boksu bêd¹ musieli wybudowaæ swoje na w³asnych dzia³kach zgodnie z prawem.
No có¿, jeden problem zosta³ rozwi¹zany, ale przy okazji powsta³ drugi
 gdzie teraz wyrzucaæ mieci? (m)

Sparta Gryfice

Wci¹¿ wielka niewiadoma

(GRYFICE) Jak wynika z informacji i komentarzy na stronie internetowej Sparty Gryfice w klubie nie
dzieje siê dobrze. Z klubu odeszli
Jacek Karczewski i Piotr Lenkiewicz.
Zapowiadany wczeniej sparing z
Kluczevi¹ Stargard zosta³ odwo³any
przez zarz¹d klubu z powodu braku
zawodników na ten mecz. Sparing
odbyty w minion¹ niedzielê z KP Police zakoñczy³ siê wysok¹ pora¿k¹
1:7. Wci¹¿ nie wiadomo, w jakim sk³adzie i w jakiej formie Sparta wybiegnie
na swój pierwszy mecz ligowy.
Mecz w Policach rozegrano w
niedzielê, 25 lutego, w Policach. Zespó³ gospodarzy udzieli³ lekcji futbolu naszym pi³karzom gromi¹c ich

a¿ 7:1. Jednak to gryficzanie prowadzili do przerwy 1:0, po bramce zdobytej ju¿ w 4 min. z rzutu karnego
egzekwowanego przez Paw³a Bogacza. W drugiej po³owie ze Sparty ca³kowicie zesz³o powietrze, a zawodnicy zespo³u KP a¿ siedmiokrotnie
umieszczali pi³kê w bramce S³awomira Zió³kowskiego który gra³ w ca³ej
drugiej ods³onie. W pierwszej broni³
golkiper z Trzebiatowa - G³adysz, co
wa¿ne swoj¹ pracê wykonywa³
pewnie i bezb³êdnie.
Sparta zagra³a w sk³adzie: G³adysz - Janowski, Wawiórko, Paruch
- Rynalski, Bartoszewicz, Bogacz P.,
Remplewicz, Wlalak - Jurkowski,
D¹browski M. Grali tak¿e: Zió³kowski, Gnat, Kamiñski.
(r)

,,Darmowe korepetycje!

W Trzebiatowskim Orodku Kultury mo¿na skorzystaæ z bezp³atnych korepetycji z jêzyka angielskiego. Lekcji tych udziela studentka filologii angielskiej
Anna Franosik. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w ka¿dy poniedzia³ek i wtorek do godziny 16. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr: 38 72
614. Mamy zamiar poszerzyæ ofertê nauki jêzyka angielskiego dla seniorów. O
szczegó³ach poinformujemy wkrótce.
Trzebiatowski Orodek Kultury

Wyrok

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 31 stycznia 2007 r.
sprawy sygn. akt VI K 901/06

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 09 lutego 2007 r.
sprawy sygn. akt VI K 22/07

s. Edwarda i Zofii ur. 02.12.1967 r. w Tychowie oskar¿onego o to, ¿e
w dniu 14 listopada 2006 r. w Trzebiatowie na ul. Jaromiñskiej kierowa³
rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c 1,17 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk uzna³ Artura Zieliñskiego winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ karê 12
miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej
kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin miesiêcznie
wskazanej przez Zarz¹d Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i
rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat oraz orzek³ podanie wyroku
do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej.

s. Jana i Janiny ur. 30.04.1958 r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu 09 grudnia
2006 r. na trasie Trzebiatów  Jaromin powiatu gryfickiego na drodze publicznej kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci  1,05 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk uzna³ oskar¿onego
Jerzego Ko³osowskiego winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê 8 miesiêcy ograniczenia wolnoci, z obowi¹zkiem wykonania
nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 20 godzin
miesiêcznie wskazanej przez Zarz¹d Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat; orzek³ podanie
wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej.

Artura Zieliñskiego

Jerzego Ko³osowskiego,

KULTURA
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Muzeum Brama w Gryficach

Magiczne miejsce dla zwyk³ych ludzi
Kultura we wspó³czesnych czasach  i to nie tylko w Polsce  najczêciej sprowadza siê do filmów
ogl¹danych w telewizji lub kinie
albo godzin spêdzanych przed
ekranem komputera. Ksi¹¿ka, teatr,
muzeum  to rzeczy i miejsca raczej
zapomniane, do których przeciêtny
cz³owiek rzadko siêga czy zagl¹da.
Zastanawiaj¹ce jest tylko to czy
taki stan rzeczy spowodowany jest
mentalnoci¹ ludzi czy raczej zbyt
ma³ym rozpropagowaniem tego
typu form spêdzania wolnego czasu? Postanowilimy wiêc sprawdziæ jak sytuacja ta wygl¹da w Gryficach. Po krótkim przegl¹dzie instytucji kulturalnych tu dzia³aj¹cych, zdecydowalimy siê udaæ do
muzeum Brama i porozmawiaæ z
panem Robertem Erhardem, który
jest g³ównym realizatorem za³o¿eñ
tej instytucji, a tak¿e dobrym duchem tego miejsca.
R: Na pocz¹tek proszê opowiedzieæ czytelnikom co o sobie.
RE: 11 lat pracujê w radiu  jestem dziennikarzem. Od zawsze interesowa³em siê kultur¹. Bo któ¿ z
nas siê ni¹ nie interesuje  szczególnie we w³asnym miecie, gdy chce
siê zobaczyæ co ciekawego, troszeczkê inaczej spojrzeæ na to
wszystko, co nas otacza. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e pewnego dnia us³ysza³em, i¿ jest wakat na stanowisku
pracownika muzeum- galerii. W zasadzie nigdy nie mia³em ¿adnych
oporów, ¿eby próbowaæ startowaæ,
bo w koñcu 32-latek to nie jest jeszcze osoba, która nie chce ju¿ nic w
¿yciu osi¹gn¹æ. Mia³em to szczêcie i przyjemnoæ, ¿e trafi³em na
bardzo fajnych ludzi, którzy wys³uchali tego, co mia³em do zaoferowania, poparli moje pomys³y i dali mi
szansê ich realizacji. Pocz¹tki by³y
trudne, bo musia³em odnaleæ siê w
nowej sytuacji, ale po roku dzia³ania jestem ju¿ zwi¹zany z tym miejscem nie tylko stosunkiem pracy,
ale tak¿e mylami i planami na przy-

sz³oæ, bo ma ono duszê!
R: Proszê zatem opowiedzieæ o pocz¹tkach
powstania muzeum i jego
dzia³alnoci.
RE: Otwarcie muzeum Brama nast¹pi³o
w grudniu 2005r., ale tak
naprawdê wstêp do jego
zaistnienia mia³ miejsce
wiosn¹ 2 lata temu., kiedy
to w Gryficach ruszy³
program rewitalizacji zabytków. Zwieñczeniem
tego pierwszego etapu
dzia³añ by³ dzieñ 12 grudnia 2005r., gdy odby³o siê
otwarcie obiektu. W zasadzie pierwotny charakter tego obiektu zosta³ w du¿ej mierze podtrzymany, bo jeszcze w
latach 80-tych pan Zenon Derwiñski  nauczyciel Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych

stworzy³ tu muzeum, ale
nigdy miejsce to nie mia³o statusu
muzeum. Pomys³ rewitalizacji i powrotu do korzeni by³ takim naturalnym pomys³em, a przy okazji postanowiono stworzyæ tu tak¿e galeriê.
Na samym pocz¹tku s¹ bardzo ambitne plany, ale one niestety nie
zawsze s¹ realizowane; my chcielimy, aby to miejsce ¿y³o. Wówczas
to razem z pani¹ Halin¹ Pokorsk¹,
która jest kustoszem muzeum zaczêlimy szukaæ kontaktów z osobami,
które mog³yby nam dopomóc w rozwijaniu naszego miejsca. Przyjêlimy wiêc zasadê, ¿e przynajmniej
raz w miesi¹cu co siê zmienia³o w
muzeum i galerii. Nie chcielimy,
¿eby to by³o miejsce mocno wyizolowane, gdzie tylko mo¿na zobaczyæ to, co jest zwi¹zane z ziemi¹
gryfick¹. Chcielimy, aby sta³o siê
ono miejscem otwartym, w którym
mo¿na od czasu do czasu kogo
ciekawego spotkaæ, poogl¹daæ ciekawe grafiki czy obrazy. Pocz¹tko-

wo zosta³o to przyjête z du¿ym dystansem, bo realizacja pomys³u
wydawa³a siê niezwykle trudna organizacyjnie. Okaza³o siê jednak, ¿e
to 12 wystaw w ci¹gu roku, które
zamierzalimy pokazaæ nie by³o
problemem, bo uda³o siê zorganizowaæ ich a¿ 21, czyli rednio co 2- 3
tygodnie co nowego u nas by³o.
Nawi¹zalimy bardzo du¿o istotnych kontaktów  chocia¿by z
Muzeum Kinematografii w £odzi,
gdzie przyjêlimy projekt, który
wstêpnie ma trwaæ 12 miesiêcy, a
rozpocz¹³ siê we wrzeniu ubieg³ego roku, a ma za zadanie przedstawiaæ dorobek polskiej kinematografii. Pokazywalimy ju¿ Pana Tadeusza oraz s³ynnych Krzy¿aków,
a mamy ju¿ w planach kolejne wystawy. Pokazujemy tak¿e lokalnych

twórców, którzy nierzadko do niedawna tworzyli tylko do szuflady
i to jest dla nas jednym z priorytetów.
R: Ilu ludzi w takim razie was
odwiedza?
RE: W ci¹gu poprzedniego roku
muzeum odwiedzi³o oko³o 20 tys.
osób. By³a to przede wszystkim
m³odzie¿, która powoli zaczyna zauwa¿aæ, ¿e muzeum to nie tylko miejsce, gdzie chodzi siê podczas zajêæ
szkolnych, aby urwaæ siê z lekcji.
Naszym celem jest przyzwyczaiæ i
nauczyæ ludzi, ¿e warto do nas przychodziæ! Szczególnie, ¿e planujemy
jeszcze wiele ciekawych wystaw i
wernisa¿y, takich jak pokaz historii
Quo Vadis i Zemsty.
R: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
wielu sukcesów.
Rozmawia³a Magdalena liwiñska

Pamiêæ w jednej
kropli ³zy
Dwudziestego czwartego stycznia 2007 roku minê³a ósma rocznica mierci naszego Ukochanego Syna S³awka.
Z ca³ego serca sk³adam podziêkowania za organizacjê Memoria³u
S³awomira Bia³ego, który odbywa siê co roku w Szkole Podstawowej nr
3 w Gryficach. Dziêkujê Szanownemu Dyrektorowi i wszystkim Kole¿ankom i Kolegom z grona pedagogicznego za pamiêæ o S³awku. Dziêkujê
równie¿ Burmistrzowi Gryfic Panu Szczyg³owi, Panu Chmielowi oraz
wszystkim Przyjacio³om S³awka. Podziêkowania sk³adam tak¿e Kolegom
ze Studium w Gorzowie za przybycie do Gryfic.
Z wyrazami szacunku Matka, która op³akuje Syna ka¿dego dnia
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KRZY¯ÓWKA 09

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!

20.02.2007 r. o godz.11:28 w Jarominie gm. Trzebiatów wybuch³ po¿ar
sadzy w kominie. Po¿ar ugasi³ zastêp
z OSP Trzebiatów.

Samochód VW Candy wpad³ w
polizg i przewróci³ siê na bok. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu
u akumulatora i postawieniu samochodu na ko³a. W zdarzeniu bra³a
udzia³ jedna sekcja OSP Pobierowo.

Zapali³ siê mietnik

Peugeot w rowie

Rozgrzany komin

23.02.2007 r. o godz..18:25 w Gryficach na ul. Lenej wybuch³ po¿ar
mietnika. Zastêp z KP PSP Gryfice
gasi³ po¿ar kontenera na mieci.

Polizg Candy
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STRA¯ - POLICJA
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26.02.2007 r. o godz. 7:52 w Pobierowie gm. Rewal zdarzy³ siê wypadek
samochodowy.

26.02.2007 r. o godz. 8:14 w Pobierowie gm. Rewal zdarzy³ siê wypadek
samochodowy.
Samochód Peugeot 406 wpad³ w
polizg i wjecha³ do rowu. Dzia³ania
stra¿y polega³y na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, od³¹czeniu u akumulatora. W zdarzeniu bra³a udzia³
jedna sekcja OSP Pobierowo.

Wyrok

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

Patryka Trykowskiego

ur. 01.01.1984 r. 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 par. 1 kk w zw. z art. 178 par. 1 kk polegaj¹ce na
tym, ¿e w dniu 10 padziernika 2006 r. na trasie Gryfice Brojce w pobli¿u miejscowoci Skalin, kieruj¹c samochodem osobowym m-ki Polonez nr rej. SMF 9328,
umyslnie 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 z³amania wielo od³amowego szyjki
koci ramiennej z przemieszczeniem, które naruszy³y prawid³owe funkcjonowanie
dotkniêtego narz¹du na okres powy¿ej siedmiu dni, po czym zbieg³ z miejsca wypadku.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 5 lutego 2007 r. sygn. akt VI
K 904/06 skaza³

Jaros³awa Dziedzica

ur. 23.05.1970 r. w Wêgorzynie na karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, orzeczono zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat,
a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go
w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178 a par. 1 kk, polegaj¹ce na tym,
¿e w dniu 22 padziernika 2006 r. oko³o godziny 0.10 na drodze P³oty  Kocierz pow.
gryficki kierowa³ samochodem m-ki Peugeot J5 nr rej. ZGY 74AA znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci siêgaj¹cym 2,00 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu sprawy dnia 13 lutego 2007 r.
sygn. akt VI K 6/07 p-ko

Jakubowi Pruczkowskiemu,

s. Andrzeja i Marioli, ur. 22.02.1986 r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu 04 listopada
2006 r. w Gryficach na ul. £¹kowej kierowa³ samochodem osobowym m-ki Ford
Eskort nr rej. ZGY H179 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,87 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk uzna³ za winnego
pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu za to karê grzywny w wysokoci 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 zakazu prowadzenia pojazdów zaliczy³ okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 07 listopada 2006 r.; ponadto orzek³ podanie wyroku
do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej.

Telekomunikacyjny z³odziej

(Zielino) 20 lutego 2007 r. zatrzymano Henryka S., lat 57, mieszkañca
Gryfic, który dokona³ kradzie¿y kabla telekomunikacyjnego. Straty
oko³o 300 z³ ponios³a Telekomunikacja Polska SA.

Amfetaminiarz

(Gryfice) 24 lutego 2007 r. zatrzymano Tomasza W., lat 31,
mieszkañca powiatu gryfickiego,

który posiada³ przy sobie amfetaminê w iloci 0,078 gr.

Szynobus

(P³oty) 25 lutego 2007 r. zatrzymano Adama K., lat 13, Rajmunda
K., lat 17, Dawida M., lat 24, Marcina M., lat 24, Andrzeja I., lat 16,
Dariusza D., lat 18, mieszkañców
powiatu gryfickiego, którzy kradli
szyny z nieczynnych torów kolejowych na szkodê PKP.

Napromilowani:
(Karnica) 20 lutego 2007 r. zatrzymano Andrzeja P., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,50
(Rewal) 21 lutego 2007 r. zatrzymano Jana W., mieszkañca

powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,34.
(Gryfice) 21 lutego 2007 r. zatrzymano Marka G., mieszkañca
Gryfic, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  1,52.

Nowinki Policyjne

Kobieta na bani!
W dniu 22 lutego 2007r we wczesnych godzinach rannych na trasie
miêdzy Cerkwic¹ a Paprotnem policjanci z Rewala zauwa¿yli stoj¹cy na
poboczu w rowie samochód osobowy m-ki Ford Fiesta, a przy nim
m³od¹ kobietê, która zatrzyma³a radiowóz. W trakcie przeprowadzonej
rozmowy policjanci stwierdzili, ¿e
kobieta ta znajduje siê pod wp³ywem
alkoholu, a poniewa¿ nie by³a w stanie racjonalnie wyjaniæ okolicznoci tego zdarzenia zosta³a przewieziona na Posterunek Policji celem
dokonania szczegó³owych rozpytañ. Na miejscu ustalono, ¿e kobiet¹
t¹ jest 33-letnia Agnieszka W. -

mieszkanka jednej z miejscowoci
gminy Karnica, która zosta³a poddana badaniu na zawartoæ alkoholu w
wydychanym powietrzu, gdzie wynik zaskoczy³ samych policjantów
bo jak siê okaza³o mia³a ona 2,61 promila alkoholu. W takim stanie kierowa³a ona samochodem co uzasadnia³o jej zatrzymanie i osadzenie w
policyjnej izbie zatrzymañ celem
wykonania dalszych czynnoci procesowych. Uszkodzony samochód
zosta³ zabezpieczony na policyjnym
parkingu strze¿onym, a nastêpnie
zajêty na poczet gro¿¹cej Agnieszce
W. kary grzywny.
Rzecznik prasowy KPP Gryfice

Nowinki Policyjne

Z brzeszczotami
na szyny kolejowe!
W dniu 25 lutego oko³o godz.
17:00 funkcjonariusze Posterunku
Policji w P³otach zatrzymali na gor¹cym uczynku 6 mê¿czyzn - w tym
dwóch nieletnich, którzy w pobli¿u
miejscowoci Charnowo kradli szyny z nieczynnej trakcji kolejowej. W
toku czynnoci ustalono, ¿e mê¿-

czyni ci najpierw cieli je u¿ywaj¹c
brzeszczotów do metalu, a nastêpnie
przy pomocy wózka ko³owego ³adowali do zaparkowanego opodal samochodu m-ki Mercedes Bus.
£¹czn¹ wartoæ skradzionych szyn
szacuje siê na oko³o 4.500 z³.
Rzecznik prasowy KPP Gryfice
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HUMOR TYGODNIA
Komisja poborowa.
Ch³opak z trudem odczytuje z tablicy najwiêksz¹ literê.
Lekarz decyduje:
- Zdolny do walki z czo³gami.

W³aciciel apteki do praktykanta:
- A z tej bañki nalewamy
tylko wtedy, gdy recepta
jest ca³kiem nieczytelna.

REKLAMA

cmyk

cmyk

