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Wyzwolenie od wolnoci

Grzegorz Paciorek
Kolejna rocznica wyzwolenia.
Przemówienia, kwiaty pod pomnikiem, sztucznie zbudowany podnios³y charakter obchodów rocznicy, o
której niewielu z nas tak naprawdê
pamiêta, a wielu byæ mo¿e chcia³oby
zapomnieæ.1945 rok  wyzwolenie.
Wyzwolono nas, parafrazuj¹c stare
powiedzenie odnosz¹ce siê do
uw³aszczenia polskich ch³opów w
XIX wieku zdejmuj¹c ³añcuchy razem z butami. Doæ szybko za³o¿ono
nowe, mocniejsze i trwalsze okowy,
dok³adaj¹c jeszcze kaganiec. Butów
nie dano. Wypalono w nas zamiast
tego piêtno, którego lad nosi jeszcze dzi wielu naszych rodaków.
Koniec wojny to pocz¹tek naszej
to¿samoci na tak zwanych Ziemiach Zachodnich. To to¿samoæ
p³ytko osadzona, maj¹ca w zamyle
ówczesnych w³adz tylko propagandowy charakter. To¿samoæ w ca³kowity sposób uzale¿niona od czerwonych lenników Moskwy. Ca³y
maj¹tek przejêty przez komunistów

po uciekaj¹cych Niemcach staæ siê
mia³ rekompensat¹ za doznane cierpienia. Zamiast tego w³adza, maj¹ca
oparcie w najgorszych instynktach,
szczerze nienawidz¹ca dorobku
ludzkoci, w tym prawa w³asnoci
u¿ycza och³apy tego maj¹tku na
wiecznoæ, czyli na 99 lat (u komunistów wszystko jest skoñczone i da
siê zmierzyæ). U¿ytkowanie wieczyste, nie prawo w³asnoci. Resztê
w³adza przejmuje i ladem swoich
sowieckich idoli tworzy kolektywne
rolnictwo, kolektywn¹ w³asnoæ. Po
upadku PGR-ów na pocz¹tku lat 90tych mapa bezrobocia w kraju doæ
cile pokrywa siê z przedwojennymi granicami Polski i III Rzeszy. Sytuacja ta nie zmienia siê i w wolnej
wydawa³oby siê Polsce. Zabrane
tereny wci¹¿ s¹ jeszcze w³asnoci¹
pañstwa, a samorz¹dy, maj¹ce przecie¿ byæ elementem tworz¹cym obywatelskie spo³eczeñstwo ka¿¹ sobie
jeszcze s³ono p³aciæ za przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci. Pañstwo, samorz¹d
u¿ycza przecie¿ w³asnoci. To w
koñcu us³uga, do której za rz¹dów
postkomunistów id¹cych wiernie za
now¹ wizj¹ europejskiego socjalizmu doliczono jeszcze podatek VAT.
W zamys³ach tworz¹cych po 1989
roku w Polsce demokracjê najwa¿niejsze jest pañstwo, nie naród. Pañstwo, silne wobec s³abych, s³abe

wobec silnych, a przede wszystkim
dla wielu wci¹¿ obce,bo staraj¹ce siê
wejæ w ka¿d¹ dziedzinê naszego
¿ycia (proces ten wzmóg³ siê niestety po wst¹pieniu do unii) wci¹¿ jeszcze trzyma w rêku sporo nale¿¹cej siê
narodowi w³asnoci i mimo zapowiedzi nowego rz¹du, maj¹cego to pañstwo zmieniæ, wci¹¿ jeszcze istniej¹
przeró¿ne agencje, do których wsadzaæ mo¿na swoich. Pañstwo odgórnie zorganizowane uporz¹dkowane w imiê z pozoru liberalnych,
czy solidarnych zasad z wolnoci¹ i
solidarnoci¹ spo³eczn¹ nie maj¹cych zbyt wiele wspólnego.
Na progu naszej transformacji
podejmowane próby uw³aszczenia
spo³eczeñstwa spe³z³y w praktyce
na niczym. Budowniczowie nowego
postkomunistycznego ³adu ró¿nych maci i opcji politycznych,
podszyci w wiêkszoci wiar¹ w socjalizm z ludzk¹ twarz¹, czy te¿
spo³eczn¹ gospodarkê rynkow¹
zignorowali ten jeden z najwa¿niejszych elementów zdrowej demokracji, opartej na oddolnych inicjatywach, wspólnych dobrowolnych
dzia³aniach mo¿liwych g³ównie
wród mniejszych lub wiêkszych
posiadaczy.
Wyzwolenie. Ci którzy trzymaj¹ siê jeszcze tego terminu mijaj¹
siê choæby z podrêcznikami szkolnymi. O ile na l¹sku w³¹czonym po
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1945 roku w granice naszego pañstwa szukaæ mo¿na jeszcze wyzwolonych, o tyle tutaj ich znalezienie
graniczy z cudem. Ziemie te zho³dowane w XII wieku przez Krzywoustego rozpoczynaj¹ ju¿ kilka lat po
jego mierci swoj¹ w³asn¹, nie zwi¹zan¹ z Polsk¹ historiê. Pojawiaj¹ siê
tu Duñczycy, Marchia Branderburska, pod koniec XV wieku rz¹dy w
Szczecinie obejmuje, wychowany
na dworze Kazimierza Jagielloñczyka, Bogus³aw IX  jeden z niewielu
ladów zwi¹zku tych ziem z Polsk¹.
W tych czasach lady s³owiañszczyzny obecne s¹ jeszcze w imionach. Póniej przychodz¹ Hohenzolernowie, Szwedzi i w koñcu Prusacy. Z Pomorza pochodzi ¿elazny
kanclerz. Dzi rozpaczliwie szukamy jakiej to¿samoci, zwi¹zku z tym
miejscem i tym jednym magicznym
s³owem chcemy nadaæ sobie prawo
do tego miejsca, prawo. Wyzwolenie brzmi jednak wzniolej od zdobycia, a w naszej martyrologicznej
tradycji jak ognia unikamy obchodzenia rocznic wydarzeñ, w czasie
których to my zdobywalimy i odnosilimy zwyciêstwa.
Co zatem powinnimy obchodziæ? Na tej pozbawionej naszej tradycji pustyni do nas nale¿y tworzenie tu tradycji, historii ma³ych ojczyzn, nie uciekaj¹c od historii tych
miejsc. Tylko jak tworzyæ tu zrêby
narodowej to¿samoci na ulicach
imienia Buczka, Trzydziestolecia, czy
te¿ Czterdziestolecia PRL?

Zmar³ Tadeusz Nalepa

Zostawi³ próg, na którym siada noc¹ blues

- Przyznam siê, ¿e nigdy nie mierzy³em za wysoko. To co chcia³em, osi¹gn¹³em. ¯a³ujê, ¿e nie nagra³em wiêcej p³yt,
a mog³em mieæ przynajmniej dwa razy
tyle. Zostanê przy bluesie. Czujê siê
dobrze z sob¹ samym i z tym co robiê. A
mam tylko marzenia osobiste i bardzo
prywatne. - powiedzia³ kilka lat temu Tadeusz Nalepa i brzmi to przekonywuj¹co
szczerze, tak jak szczere i proste by³y
piosenki, jakie tworzy³ i piewa³ dla nas,
m³odszego pokolenia, które w latach siedemdziesi¹tych wchodzi³o w ¿ycie i w
okresie kakofonii gierkowskiej propagandy szuka³o innego g³osu, innego wiata,
czegokolwiek innego, byleby tylko by³o
to autentyczne i szczere. ¯ycie w totalnie
konformistycznym wiecie tamtej epoki
wydawa³o siê wielu m³odym ludziom nie
do zniesienia. I nagle jak grom z jasnego
nieba spada³a na niego muzyka tak prosta
i szczera, ¿e stawa³a siê dla m³odej duszy
objawieniem  kto wypiewywa³ to, co
nam gra³o w duszy i nawet nie wyobra¿alimy sobie, ¿e mo¿na to nazwaæ i wyraziæ w s³owach. Nagle te torsje, bezdwiêczne jêki duszy i szamotanie kto
nazwa³, pouk³ada³ w s³owa, s³owa w wiersze, dwiêki posk³ada³ w muzykê i to
wszystko wypiewa³. Jeszcze wtedy nic
nie wiedzia³em o Bobie Dylanie, który
wypiewywa³ duszê amerykañskiego
pokolenia buntu, a nawet jakbym wiedzia³, nic by z tego nie wynika³o. Nasz¹

duszê, ch³opców z bocznych ulic, wypiewywa³ Tadeusz Nalepa z Brekautami, u¿ywaj¹c do tego bluesa, tak jak czynili to czarnoskórzy niewolnicy wznosz¹cy skargi na swój los pod niebiosa. Ale
blues to nie tylko skarga na los, to tak¿e
mi³oæ, to tak¿e wiedza - ca³a paleta
uczuæ. To tak¿e pokoleniowy przekaz,
jak w piosence Kiedy by³em ma³ych
ch³opcem - gorzki smak ¿yciowej wiedzy, ale te¿ wskazówka:
Kiedy by³em ma³ym ch³opcem, hej,
wzi¹³ mnie ojciec i tak do mnie rzek³:
Najwa¿niejsze
co
siê
czuje,
s³uchaj zawsze g³osu serca, hej.
Kiedy by³em du¿ym ch³opcem, hej,
wzi¹³ mnie ojciec i tak do mnie rzek³:
G³osem serca siê nie kieruj,
tylko forsa wa¿na w ¿yciu jest.
Wicher wieje,
wicher s³abe drzewa ³amie, hej,
wicher wieje,
wicher silne drzewa g³aszcze, hej.
Najwa¿niejsze to byæ silnym,
wicher silne drzewa g³aszcze, hej.
W okresie, gdy w³óczy³em siê po kraju, znajdowa³em jego p³yty w ma³ych
ksiêgarniach ma³ych miasteczek, do których raczej nikt nie zagl¹da³. W du¿ych
miastach by³y wykupione. Trzeba by³o
siê nachodziæ, by odnaleæ te wczeniejsze, z 1969 czy 1970 roku. To on otworzy³ wielu nam uszy na Czes³awa Niemena (i Norwida), na Erica Claptona i Johna

Mayala, z którego czerpa³, na ju¿ naprawdê czarnego bluesa. Mocno siê nag³owi³em by przypomnieæ sobie tego czarnego
staruszka, gdy dotar³em na Olsztyñskie
Noce Bluesowe; na scenê prowadzi³a go
pod rêkê kobieta; stary, pomarszczony,
ale w garniturze i spodniach na kant zasiad³ za fortepianem i zagra³, ale jak...
Graj¹cy po nim D¿em wyda³ siê ju¿ tylko
konfitur¹ po obiedzie. Ten pan nazywa³
siê Champion Jack Dupree i ju¿ dawno nie
¿yje. Teraz odszed³ Nalepa. Wydawa³
byæ siê taki m³ody... I chocia¿ tamten
wiat wydaje siê tak odleg³y, ta mieræ z
nag³a przywo³uje wspomnienia. Artyci
to mistrzowie niepewnego jutra. Ucz¹ jak
z t¹ niepewnoci¹ ¿yæ. Tadeusz Nalepa
zostawi³ po sobie próg, na którym noc¹
siada blues, a za nim... rzeka dzieciñstwa.
On swój próg przekroczy³... obmywa
rêce, naci¹ga struny i bêdzie gra³.
Kazimierz Rynkiewicz
Dajê ci próg
T.Nalepa-B.Loebl
W spadku ci dajê prosto w oczy wiatr
We tak¿e me niepewne jutro
I jeli umiesz, synu, co z nim zrób
Zostawiam ci te¿ próg
Próg, na którym siada noc¹ blues
W spadku dosta³em to, co teraz mam
Niepewne jutro i wiatr w oczy
Dla ciebie synku to dziedzictwo mam
Zostawiê ci te¿ próg
Próg, na którym siada noc¹ blues
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Przeterminowane informacje z urzêdu!

Rygor w szkole, luzactwo w urzêdzie;
H³¹d na burmistrza?

Biuletyn Informacji Publicznej podstawowym zadaniem tej strony
internetowej - jak sama nazwa mówi
- jest informowanie spo³eczeñstwa.
Czym powinna siê ona charakteryzowaæ? Mylê, ¿e przede wszystkim rzetelnoci¹, wiarygodnoci¹ i
aktualnoci¹ prezentowanych danych. Ma przecie¿ poszerzaæ i uzupe³niaæ wiedzê ludzi, którzy wchodz¹c na tak¹ stronê oczekuj¹, i¿ to,
co na niej przeczytaj¹ jest prawdziwe i mog¹ siê tym pos³u¿yæ. Okazuje siê niestety, ¿e dla twórców BIPowskiej strony internetowej Urzêdu Miasta i Gminy w Gryficach jej
zadania nie s¹ do koñca jasne. W zesz³ym tygodniu, przygotowuj¹c artyku³ na temat Gimnazjum nr 1, postanowilimy pog³êbiæ trochê wiedzê na jego temat i siêgnêlimy do
internetu. To, co przeczytalimy na
stronie UMiG Gryfice trochê nas zaskoczy³o, bo by³ tam groch z kapust¹, ale postanowilimy ten fragment z BIP-u dotycz¹cy Gimnazjum
nr 1 umieciæ w artykule i poczekaæ
na reakcje czytelników i w³adz.
Czytelnicy jak zwykle nie zawiedli, zareagowali. Odebralimy
wiele e-maili i telefonów, w których
oskar¿ano nas o podawanie nieprawdziwych informacji, za co w
rzeczywistoci odpowiedzialny
jest Urz¹d Miejski w Gryficach,
który wszystko w tej notce pomiesza³. Dla pewnoci umiecilimy
pod ni¹ podpis Info UMiG.

Oto fragment jednej z wypowiedzi: (...) Przeczyta³em pañstwa artyku³ i chcia³bym zwróciæ uwagê na
ra¿¹ce b³êdy, które siê tam znalaz³y.
Zawartoæ ramki na dole strony razi
b³êdami! Przedstawia lekko zmodyfikowane dane z 2003/2004 roku.
Pan H³¹d jest dyrektorem, je¿eli siê
nie mylê, od lutego 2007, a wicedyrektorem jest Pan Bogdan Janowski. Pani Czes³awa Paprocka nie
pracuje od roku szkolnego 2005/
2006. Nie mam dok³adnych danych
na temat zatrudnienia w szkole, ale
mam takie przeczucie , ¿e te przedstawione w gazecie s¹ b³êdne, choæ
nie mam pewnoci. W bie¿¹cym roku
szkolnym w szkole jest 15 klas, nie
za 21 jak pisano w gazecie, liczba
uczniów te¿ jest o wiele mniejsza....
S³owa te mówi¹ same za siebie,
tylko niestety nie do nas powinny
byæ one skierowane! Przyjrzelimy
siê te¿ innym elementom tej gryfickiej internetowej strony i okaza³o siê,
¿e niektóre jej czêci nie by³y aktualizowane od trzech lat (m.in. informacje o szko³ach). Jak wiêc mo¿e byæ
ona wiarygodna? Absurdem jest
równie¿ to, i¿ nawet informacje, które podawane s¹ jako wie¿e (przyk³ad Gimnazjum nr 1  patrz data
aktualizacji w poni¿szym wycinku
strony BIP-u  8 luty 2007) równie¿
nie grzesz¹ rzetelnoci¹! Kto m¹dry wpisa³ nazwisko nowego dyrektora, ale zrobi³ to tak bezmylnie,
¿e ju¿ nie zmieni³ daty objêcia przez

niego stanowiska i wysz³o, ¿e pan
Zbigniew H³¹d dyrektorem jest od 1
wrzenia 2003 r.
Jaki jest wiêc sens prowadzenia
takiej strony i op³acania z pieniêdzy
podatników osób, które s¹ za ni¹ odpowiedzialne, skoro i tak nie wype³niaj¹ one swoich zadañ? Strona internetowa gryfickiego Urzêdu Miasta to wizytówka w³adz  jest tak
samo przestarza³a! Nie dziwi wiêc, ¿e
miasto przez lata nie pozyska³o nowych inwestorów (oprócz marketów), gdy¿ dla wielu inwestorów
pierwszym kontaktem z miastem jest
w³anie BIP.
Mo¿e w koñcu czas co na niej
zmieniæ, bo przecie¿ internet to teraz g³ówne ród³o informacji dla
wiêkszoci spo³eczeñstwa, na którym wielu opiera sw¹ wiedzê. A
jeli publiczne strony urzêdowe s¹
niewiarygodne, to gdzie w takim
razie szukaæ rzetelnych wiadomoci? Przeterminowane informacje
bowiem s¹ niesmaczne i niezdrowe, co udowodni³y reakcje zdenerwowanych i oburzonych czytelników Gazety Gryfickiej!
(m)

PS. W³adze 6 marca zareagowa³y
i zmieni³y informacjê na BIP o Gimnazjum nr 1. Podajemy wiêc najwie¿sze dane o szkole:
 Od 1 lutego 2007 r. Dyrektorem szko³y jest mgr in¿. Zbigniew
H³¹d, wicedyrektorem mgr Bogdan Janowski.
W roku szkolnym 2006/2007 w
Gimnazjum Nr 1 w Gryficach zatrudnionych jest 32 nauczycieli
(28 osób pe³nozatrudnionych, 4 
niepe³nozatrudnione) oraz 11
pracowników administracji i obs³ugi. 31 nauczycieli posiada wykszta³cenie wy¿sze magisterskie, 1
osoba - wy¿sze zawodowe. W bie¿¹cym roku szkolnym w gimnazjum
jest 15 klas, do których uczêszcza
371 uczniów. Klasy pierwsze licz¹
94 uczniów, klasy II - 135 uczniów,
klasy III - 142 uczniów. M³odzie¿ w
szkole kontynuuje naukê jêzyka
angielskiego lub niemieckiego.
Niestety, informacje o innych
szko³ach pozosta³y bez zmian, czyli
sprzed 3 lat. Ostatnie opublikowane
zarz¹dzenie burmistrza nosi datê 11
kwietnia 2006 r.!

SYGNA£Y CZYTELNIKÓW

Bankomaty

OG£OSZENIE

REJONOWE PRZEDSIÊBIORSTWO
HANDLU WEWNÊTRZNEGO
w Gryficach, ul.Szewska 2, 72-300 Gryfice

OG£ASZA

przetarg pisemny w formie wyboru ofert na odp³atne oddanie w u¿ytkowanie
(dzier¿awa) lokalu u¿ytkowego w pawilonie handlowym 4422 o pow. 133,40
mkw., po³o¿onego w £obzie przy ul. Kocielnej 2 (centrum miasta).
Warunki przyst¹pienia do przetargu :
l. Ofertê z proponowan¹ cen¹ dzier¿awy wraz ze wszystkimi dokumentami
potwierdzaj¹cymi wiarygodnoæ Oferenta nale¿y z³o¿yæ w siedzibie Przedsiêbiorstwa do dnia 27.03.2007r. do godz. 10.00.
2. Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wys. 250 PLN w kasie
RPHW w Gryficach, ul. Szewska 2, do dn.27.03.2007r. do godz. 10.00.
Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nast¹pi dn. 27.03.2007r. o godz. 11.00
w siedzibie RPHW w Gryficach, ul. Szewska 2. W zale¿noci od wyniku przetargu wadium zostanie zwrócone lub zaliczone w poczet czynszu.
Jeli Oferent, którego oferta zostanie przyjêta uchyli siê od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz RPHW.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszystkie informacje pod nr telefonu: 0 91 384 24 65.

Wymylono bankomaty i karty kredytowe, by u³atwiæ ¿ycie
petentów i pracowników banków. U³atwiono!? Jak zapomnisz w
pi¹tek z bankomatu Banku PKO przy ul. Wojska Polskiego pobraæ potrzebn¹ ci sumê, to masz pust¹ kieszeñ wieczorem w
sobotê i ca³¹ niedzielê. W poniedzia³ek mo¿esz pobraæ potrzebn¹ sumê z kasy. Nie znamy przyczyn czêstych awarii bankomatu w/w banku, ale cenimy Wasz Bank i nie zmuszajcie nas
do przejcia i za³o¿enia konta w innym. Posiadacz karty.
REKLAMA
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Droga dziurawa jak ser!
Fakt, ul. Wa³ow¹ ani ul.
Mickiewicza w Gryficach nie
musimy jedziæ rowerami,
motorami czy wreszcie samochodami. Zawsze mo¿emy
wybraæ inn¹ drogê do celu tj.
sklepu, urzêdu itd. Ale co
maj¹ zrobiæ mieszkañcy Kolonii nr 9 w wieszewie, którzy dzieñ w dzieñ musz¹
uczêszczaæ drog¹ powiatow¹, przypominaj¹c¹ dobry
szwajcarski ser, bo dziur na
niej tyle, ¿e kojarzyæ siê tylko
mog¹ z nim w³anie. Serem
jednak nie jest. Jest drog¹
powiatow¹ nr 41/146 podlegaj¹c¹ Powiatowemu Zarz¹dowi Dróg Publicznych w
Gryficach, który od wielu ju¿ lat,
mimo licznych wniosków, prób i petycji sk³adanych przez mieszkañców
Kolonii nr 9 w wieszewie ani myli
wyrównaæ nawierzchniê swojej drogi.
Przy drodze tej mieszka dziewiêæ rodzin, których cz³onkowie dzieñ w
dzieñ musz¹ pokonywaæ dziury jad¹c
do pracy, do sklepu znajduj¹cego siê
w centrum wsi. Nie maj¹ innej drogi do
lekarza ani powiatu. T¹ drog¹ nie jest
w stanie przejechaæ karetka pogotowia. Ale mieszkañcy w jaki sposób j¹
pokonuj¹, z³orzecz¹c tym, co na górze
sto³ki zajmuj¹ i nie s¹ w stanie zainteresowaæ siê jak¹kolwiek napraw¹ nawierzchni. Starosta Powiatu, który tak

piêknie pochyla³ siê (na zdjêciu zamieszczonym w biuletynie samorz¹dowym Kraina Regi) nad drogami i
mówi³, ¿e drogi to jego projekt. Naprawia³ je i owszem, ale w miejscowociach nadmorskich. O tej drobnej inwestycji, jak naprawa nawierzchni
drogi nr 41/146 zapomnia³, albo, co
bardziej prawdopodobne, nie wzi¹³ jej
nawet pod uwagê w bud¿ecie minionej
4-letniej kadencji. Jak równie¿ w bud¿ecie tegorocznym. Bo s³yszymy, ¿e
jedyn¹ powiatow¹ inwestycj¹ w tym
roku jest przebudowa zapadaj¹cej siê
ulicy Mickiewicza w Gryficach. Natomiast mieszkañcom Kolonii nr 9 w
wieszewie pewnie przyjdzie wspól-

nie zakupiæ jaki transporter z demobilu, by móc doje¿d¿aæ do wioski i na wypadek jakiej choroby przywieæ lekarza. Innej mo¿liwoci nie widaæ. Choæ
jest jeszcze jedna. W przysz³ych wyborach samorz¹dowych obecny starosta ponoæ bêdzie startowa³ na urz¹d
burmistrza Gryfic. A wiêc za trzy lata
jest szansa, ¿e mieszkañcy Kolonii
zyskaj¹ now¹ nawierzchniê drogi, w
dodatku wylan¹ asfaltem. Wystarczy byæ cierpliwym. Dzi z dziury w
dziurê i jednak do przodu w nastêpn¹ dziurê, a jak samochód odmówi pos³uszeñstwa, to traktorem.
A co, rolnik musi myleæ za siebie i
za tych, którym p³aci podatki. (r)

SYGNA£Y CZYTELNIKÓW

Gdzie kr¹¿y awizo wieczorem?
W skrzynce na listy listonosz
zostawi³ awizo, gdzie napisano, ¿e
przesy³kê mo¿na odebraæ w Urzêdzie
Pocztowym przy ul. Dworcowej nr
20. Jest dzieñ 5 marca br., w awizo
wpisano, ¿e w dniu dzisiejszym po
godz. 18.00  20.00 przesy³kê mo¿na
odebraæ. List jest polecony. Idê. Jestem o godz. 19.00, do okienka d³uga
kolejka. Godz. 19.45  pani w okienku informuje mnie i nie tylko mnie, ¿e
owszem, przesy³kê mo¿na odebraæ,
ale dopiero jutro. Na pytanie dlaczego?  s³yszê w odpowiedzi, ¿e listonosz jeszcze nie wróci³ z rejonu. Z
rozmów na terenie Urzêdu Poczto-

wego wiadomo, ¿e nie jest to przypadek odosobniony, ¿e tak jest zawsze
z awizo. Ciekawi mnie ile godzin pracuje listonosz? Bo wg mnie co z t¹
prac¹ jest nie tak, skoro pracê rozpoczyna o godz. 8.00, to powinien j¹
skoñczyæ o godz. 16.00. Jeli jednak
nie ma go z rejonu o godz. 19.45 tzn.,
¿e pracy ma zbyt du¿o a dodatkowo
pracuj¹c wieczorami jest nara¿ony

na zwiêkszone o tej porze niebezpieczeñstwo bandyckiego napadu. W
zwi¹zku z tym mo¿e nale¿y pomyleæ
o wiêkszym ni¿ dotychczasowe zatrudnieniu. Przecie¿ nie mo¿e byæ tak
dalej, ¿e cz³owiek idzie z jednego
koñca miasta na drugi, czeka w kolejce ponad 30 minut, by us³yszeæ, ¿e
jego list jeszcze kr¹¿y po Gryficach.
Z powa¿aniem - czytelnik
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Narodowy Fundusz Zdrowia

Umowy podpisane i co dalej?
Jak co roku, tak i w tym Narodowy
Fundusz Zdrowia podpisa³ z poszczególnymi placówkami i orodkami medycznymi umowy, obejmuj¹ce zakres
us³ug przez nie wiadczonych, za które
bêdzie im p³aci³. Oznacza to innymi
s³owy, ¿e w takim miejscu mo¿emy leczyæ siê za darmo  teoretycznie... Z dowiadczenia wiemy bowiem, ¿e fundusze przeznaczane na leczenie i badania
polskich chorych s¹ zdecydowanie za
niskie. D³ugie godziny czekania w kolej-

kach, k³ótnie o miejsca czy pierwszeñstwo wejcia do gabinetu, to czasami dla
naszego nadszarpniêtego ju¿ zdrowia
za du¿o. Dlatego te¿ nieraz wolimy zap³aciæ za prywatn¹ wizytê i omin¹æ t³umy w poczekalniach. Niejednokrotnie
utrudnieniem jest tak¿e, ze wzglêdu na
iloæ kilometrów do pokonania, dojazd
do specjalistycznych placówek medycznych. Mieszkañcy Gryfic tego
problemu praktycznie nie maj¹, gdy¿
miasto posiada szpital wojewódzki o

NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WYSOCZAÑSCY
Gryfice, ul. Kociuszki 70 B /1 Tel. 091 384 0842
Gryfice, ul. Dworcowa 2 Tel. 0 91 384 6333
- Nocna i wi¹teczna ambulatoryjna opieka lekarska
- Nocna i wi¹teczna ambulatoryjna opieka pielêgniarska
- Nocna i wi¹teczna wyjazdowa opieka lekarska
- wiadczenia lekarza poz
ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIELÊGNIAREK
RODOWISKOWO-RODZINNYCH MIL-MED
Gryfice, ul. Mickiewicza 5 A /2 Tel. 091 384 6855; CA£ODOBOWY
0608 790 880
- Nocna i wi¹teczna wyjazdowa opieka pielêgniarska
- wiadczenia pielêgniarki poz
NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ RODZINNY
Gryfice, ul. Dworcowa 2 Tel. 091 3846333
- wiadczenia lekarza poz
NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WITA-MED
Gryfice , ul. Dworcowa 21 /1 Tel. 091 3845865
- wiadczenia lekarza poz
NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM
MEDYCYNY RODZINNEJ
Gryfice, ul. Plac Zwyciêstwa 6 Tel. 0 (91) 384 70 27
- wiadczenia lekarza poz
NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA
MEDYCYNY RODZINNEJ POD BUKAMI S.C.
Gryfice, ul. Niechorska 27 Tel. 91-3846994
- wiadczenia lekarza poz
NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ PO£O¯NYCH
RODOWISKOWO-RODZINNYCH WENA-MED S.C.
Gryfice, ul. Niechorska 27 Tel. 0913842061
- wiadczenia po³o¿nej poz
W zakresie ambulatoryjnych wiadczeñ specjalistycznych nale¿¹ do nich:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓ£ ZAK£ADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W GRYFICACH
Gryfice, ul. Niechorska 27. Tel. 091 3842061
- Badania elektrokardiograficzne
- Badania endoskopowe przewodu pokarmowego  gastroskopia
- Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia
- Badania endoskopowe uk³adu oddechowego
- Badania radiologiczne (rtg)
- Badania tomografii komputerowej (tk)
- Badania ultrasonograficzne
- doppler duplex
- Badania ultrasonograficzne - próba dobutaminowa
- Badanie angiograficzne
- wiadczenia w poradni alergologicznej dla dzieci
- wiadczenia w poradni chirurgii ogólnej
- wiadczenia w poradni chirurgii ogólnej dla dzieci
- wiadczenia w poradni chirurgii plastycznej
- wiadczenia w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej
- wiadczenia w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
- wiadczenia w poradni dermatologicznej
- wiadczenia w poradni diabetologicznej
- wiadczenia w poradni gastroenterologicznej
- wiadczenia w poradni geriatrycznej
- wiadczenia w poradni ginekologiczno-po³o¿niczej
- wiadczenia w poradni grulicy i chorób p³uc dla dzieci
- wiadczenia w poradni kardiologicznej

-

wiadczenia
wiadczenia
wiadczenia
wiadczenia
wiadczenia
wiadczenia
wiadczenia
wiadczenia
wiadczenia
wiadczenia
wiadczenia

doæ szerokim zakresie wiadczonych
us³ug. Na tutejszym terenie dzia³a tak¿e
kilka orodków medycznych, w których znajduj¹ siê specjalistyczne poradnie oferuj¹ce darmowe wizyty i badania wszystkim ubezpieczonym. Poni¿ej przedstawiamy czytelnikom listê
tych placówek oraz ich zakres us³ug, na
które podpisano umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (poz)
nale¿¹ do nich:

w poradni nefrologicznej
w poradni neonatologicznej
w poradni neurochirurgicznej
w poradni neurologicznej
w poradni neurologicznej dla dzieci
w poradni okulistycznej
w poradni otolaryngologicznej
w poradni preluksacyjnej
w poradni reumatologicznej
w poradni urologicznej
w poradni wad postawy

NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ CHIRURG SP. Z O. O.
Gryfice, ul. Dworcowa 21. Tel. 091 3847024
- wiadczenia w poradni chirurgii onkologicznej
- wiadczenia w poradni chirurgii ogólnej
- wiadczenia w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej
- wiadczenia w poradni urologicznej
NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAK£AD OPIEKI
ZDROWOTNEJ,,ALERGO-MED
Gryfice , ul. Dworcowa 21 /1 Tel. 091 3840547
- wiadczenia w poradni alergologicznej
- wiadczenia w poradni otolaryngologicznej

Mieszkanka Gryfic
W s³u¿bie zdrowia najbardziej denerwuje mnie to, ¿e lekarze, a przede
wszystkim pielêgniarki s¹ przepracowani. Grafiki s¹ le uk³adane i te panie
s¹ wci¹¿ przemêczone. Dwie maj¹ dy¿ur na 35 pacjentów, a jeli wród nich
jest jeszcze kilku le¿¹cych, to ju¿ jest
tragedia. Wtedy jest galop i obs³ugiwani s¹ tylko ci le¿¹cy albo ci, którzy
przychodz¹ bezporednio z prob¹, a
wielu ludzi w szpitalach przecie¿ jest
niesprawnych. Wci¹¿ mówi siê o inwestycjach, a pracownicy? Ogólnie
rzecz bior¹c nie ma problemów, gdy
siê cz³owiek znajdzie w szpitalu, bo
obs³uga siê stara. Lekarze rodzinni te¿
staraj¹ siê, aby pacjent siê przebada³,
ale bardzo ciê¿ko dostaæ od nich skierowania na dodatkowe badania  s¹
niechêtni, bo to im automatycznie
zabiera pieni¹dze. Bardziej liczy siê
wtedy w³asny interes, ni¿ nasz!

NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDISAN
Gryfice, ul. Wa³owa 2 /C Tel. 091 3845179
- wiadczenia w poradni chirurgii ogólnej
- wiadczenia w poradni chirurgii ogólnej dla dzieci
- wiadczenia w poradni urologicznej
NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAK£AD OPIEKI
ZDROWOTNEJ SPEC-MED
Gryfice, ul. Dworcowa 21. Tel. 09103844742
- wiadczenia w poradni grulicy i chorób p³uc
NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ GYNEKA
Gryfice, ul. Kociuszki 70 /B. Tel. 091 3841968
- wiadczenia w poradni ginekologiczno-po³o¿niczej
LOGOPEDA - TERAPIA I EDUKACJA WODNICKA EWELINA
Gryfice, ul. Plac Zwyciêstwa 10. Tel. 0 504 088 030
- wiadczenia w poradni logopedycznej

Jak widaæ w Gryficach iloæ placówek medycznych i zakres
wiadczonych w nich us³ug jest doæ rozbudowany. Jednak nas
zainteresowa³o równie¿ jaki jest ich poziom i jakoæ. Po odpowied na to pytanie udalimy siê do samych zainteresowanych,
czyli do gryficzan. Z analizy ich wypowiedzi wysun¹æ mo¿na
kilka wniosków. Mieszkañcy Gryfic s¹ raczej zadowoleni z
opieki lekarzy rodzinnych, lecz negatywnie oceniaj¹ us³ugi
zwi¹zane z leczeniem specjalistycznym. Uwa¿aj¹ bowiem, ¿e
lekarze ogólni bardzo niechêtnie wypisuj¹ skierowania na badania dodatkowe, kieruj¹c siê bardziej interesem w³asnym ni¿
pacjentów. Krytycznie podchodzi siê równie¿ w tym miecie
do opieki szpitalnej, podkrelaj¹c przepracowanie pracowników medycznych, co obni¿a jakoæ wiadczonych przez nich
us³ug. No có¿, pocieszaj¹ce jest tylko to, ¿e gryficznie nie s¹
w tych kwestiach odosobnieni, bo krytyczna sytuacja s³u¿by
zdrowia to problem ogólnokrajowy. Ka¿dego roku czekamy na
zmiany  chcielibymy na lepsze, ale zbyt wolno one zachodz¹.
Niski bud¿et, niezadowolenie lekarzy i pielêgniarek, którzy
coraz czêciej wyje¿d¿aj¹ za granicê, próby zamykania szpitali
- to w³anie polska rzeczywistoæ. Co mo¿e zrobiæ chory? Pozostaje mu tylko cierpliwie czekaæ w niekoñcz¹cej siê kolejce
w przychodni i mieæ nadziejê, ¿e zd¹¿y...
(m)

Pan Edward z Gryfic
W s³u¿bie zdrowia moim zdaniem
jest stanowczo za du¿o biurokracji.
Miêdzy chorob¹ a papierkami jest
jeszcze bardzo d³uga droga. Nie do
koñca jestem zadowolony z us³ug medycznych mi oferowanych.

Pani Ewa z Gryfic
Do mojego lekarza rodzinnego nie
mam zastrze¿eñ. Jednak mam du¿o do
zarzucenia specjalistom, do których
bardzo ciê¿ko siê dostaæ. Szczególnie
le jest rozwi¹zana sprawa rejestracji,
gdy¿ ¿eby zostaæ zapisanym do danego lekarza, czasami trzeba chodziæ do
niego a¿ trzy razy  w Szczecinie jest
to rozwi¹zane zdecydowanie lepiej.
Organizacja jest wiêc tu bardzo kiepska pod tym wzglêdem.

WYWIAD
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Nowy naczelnik Urzêdu Skarbowego

Pracujemy dla podatników!
Gryficki Urz¹d Skarbowy ma
nowego naczelnika. Jest
nim pan Zygmunt Kolek,
który zast¹pi³ na tym
stanowisku pani¹ Mariê
Modrzejewsk¹. Przyby³ on
do nas z Ko³obrzegu, gdzie
przez ostatnie 10 lat pe³ni³
funkcjê zastêpcy naczelnika
tamtejszej skarbówki.
Swoj¹ now¹ funkcjê obj¹³
15 lutego, ale na rozmowê
z nim udalimy siê dopiero
teraz, aby daæ mu czas na
aklimatyzacjê i poznanie
nowego miejsca. Chcielimy
siê bowiem dowiedzieæ, jak
naczelnik je ocenia i co
chcia³by w nim zmieniæ.
Red. - Witamy w Gryficach.
Jak, z perspektywy profesjonalisty, ocenia Pan tutejszy Urz¹d
Skarbowy i jego pracowników?
Zygmunt Kolek - Urz¹d robi
wielkie wra¿enie. Budynek, jego
wyposa¿enie i urz¹dzenie 
wszystko jest wed³ug mojej oceny najwy¿szej klasy. Mogê porównaæ go z poprzednim Urzêdem Skarbowym, w którym pracowa³em i naprawdê jestem pozytywnie zaskoczony. Warunki,
w jakich obs³ugiwani s¹ nasi
klienci s¹ w mojej ocenie znakomite. Sala obs³ugi podatnika jest
niemal¿e komfortowa; posiada
klimatyzacjê, miejsca do odpoczynku, gdy kolejka jest zbyt d³uga, aby w niej staæ oraz wietn¹
informacjê wizualn¹. Do tej listy
mo¿na dodaæ jeszcze, ¿e jest a¿ 8
stanowisk pracy, przy których
zasiadaj¹ prawdziwi profesjonalici. Gryficki Urz¹d Skarbowy
jest naprawdê wietnie zorganizowany i co najwa¿niejsze posiada
wietn¹ kadrê  moich pracowników postrzegam jako ludzi kompetentnych,
zaanga¿owanych
oraz zmotywowanych do pracy.
Pracownicy organów skarbowych pracuj¹ w ró¿nych warunkach, ale tutejsza placówka jest
naprawdê w czo³ówce trzech najlepiej wyposa¿onych i zorganizowanych urzêdów skarbowych w
województwie - jeli nie najlepszym. Biorê przy tym pod uwagê
zarówno warunki obs³ugi klien-

tów, jak i warunki pracy zatrudnionych tu osób.
- Czy w takim razie przewiduje Pan jakie zmiany, maj¹ce
jeszcze ulepszyæ i udoskonaliæ
funkcjonowanie Urzêdu?
- Pracujemy w tej chwili nad
zmian¹ pewnych procedur wewnêtrznych i nad zmian¹ regulaminu pracy, ale to s¹ nasze sprawy wewnêtrzne. Zreszt¹ s¹ to
zmiany drobne, kosmetyczne,
wynikaj¹ce z tego, ¿e zmieniaj¹
siê zadania Urzêdu Skarbowego i
zewnêtrznie s¹ one na nas jakby
wymuszane. Musimy siê bowiem wci¹¿ i to w szybkim tempie dostosowywaæ do wymogów rzeczywistoci. Pracujemy
ca³y czas ramiê w ramiê z zastêpc¹ naczelnika  panem Leszkiem Zaj¹cem  oraz z kierownikami i to, co robimy, co zmieniamy, to jest nasz wspólny wysi³ek
 wspólny namys³ nad tym, co
trzeba jeszcze w Urzêdzie Skarbowym udoskonaliæ. Nie dostrzegam jednak tutaj koniecznoci robienia wielkich porz¹dków
czy dokonywania wielkich zmian
w najwa¿niejszym dokumencie,
jakim jest regulamin organizacyjny Urzêdu Skarbowego. Jest to
dokument, który zawiera najwa¿niejsze zadania poszczegól-

nych komórek organizacyjnych i
ich podzia³. Bêdziemy najprawdopodobniej zmierzaæ do tego,
aby by³o wiêcej du¿ych komórek
organizacyjnych, a nie jedno czy
dwuosobowych. Zmiany te jednak nie wp³yn¹ znacznie na zmianê Urzêdu Skarbowego jako ca³oci i nie bêdzie to dostrzegalne
dla ludzi z zewn¹trz, czyli naszych klientów. Dla nich bowiem
wa¿ny jest poziom obs³ugi naszych pracowników i czy
sprawnie za³atwiaj¹ sprawy. A
co do tego praktycznie nie mam
zastrze¿eñ. W ostatnich miesi¹cach Izba Skarbowa w Szczecinie przeprowadza³a w ca³ym województwie badanie i analizê poziomu zadowolenia klientów podatników z obs³ugi przez
urzêdników. Wyniki zosta³y nam
zaprezentowane przed kilkoma
dniami i na ich podstawie mo¿na
stwierdziæ, ¿e poziom satysfakcji
osób, które odwiedzaj¹ urzêdy
skarbowe, aby za³atwiæ w nich
swoje sprawy, w skali województwa jest wysoki, a nasza gryficka
instytucja jest w czo³ówce tych
najlepszych i osi¹gnê³a ponadprzeciêtny poziom zadowolenia z
obs³ugi u swoich klientów. Mylê
wiêc, ¿e Urz¹d Skarbowy i jego
pracownicy s¹ postrzegani do-

brze przez lokaln¹ spo³ecznoæ,
¿e wizerunek zewnêtrzny naszej
placówki jest bardzo pozytywny.
Tak to znajdujê na dzieñ dzisiejszy. Trzeba braæ bowiem pod
uwagê, ¿e nasza praca jest niezwykle specyficzna i mo¿na j¹ podzieliæ na jakby dwie sfery.
Pierwsza dotyczy pracy z klientem i dla niego. Druga  ta bardziej
niewdziêczna  to kontrola podatkowa i egzekucja administracyjna, czyli dzia³ania maj¹ce na
celu doprowadzenie do wype³nienia obowi¹zków wynikaj¹cych z
prawa podatkowego. Mam nadziejê, ¿e urzêdnik skarbowy w
przysz³oci bêdzie bardziej s³u¿y³
zwyk³emu cz³owiekowi, ni¿ kontrolowa³ jego dzia³ania!
- Dziêkujê za rozmowê.
Urz¹d Skarbowy w odczuciu
wiêkszoci spo³eczeñstwa to instytucja, któr¹ najlepiej omijaæ z daleka. Co roku zmusza nas ona do rozliczania siê ze swoich dochodów i
nierzadko odbiera czêæ z nich. Nie
lubimy wiêc jej i mylimy o niej z
niechêci¹. Czêsto te¿ swoj¹ frustracjê i niezadowolenie przenosimy na
ludzi w niej pracuj¹cych, co najczêciej jest nieuzasadnione. Oni przecie¿ te¿ p³ac¹ podatki.
Magdalena liwiñska
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£ukaszek Siemaszko

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

Wiktoria Wójtowicz,
28.02.2007r. g.1.55

Oskar Król, 28.02.2007r.

Semêtkowski,
27.02.2007r. g.14.28
Zdjêcie: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul Kocielna 5.

Kiedy dzwoniê
po stra¿ po¿arn¹?

To has³o IX edycji konkursu plastycznego o tematyce zapobiegania po¿arom, który og³osi³ Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Szef
Obrony Cywilnej Kraju.
Do eliminacji szczebla powiatowego wp³ynê³o 41 prac dzieci szkolnych
w IV kategoriach wiekowych. Prace
ocenia³a komisja konkursowa w sk³adzie: Edward Pruski - Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
Halina Pokorska  Artysta Plastyk,
Ewelina Szydlik  Wydzia³ Edukacji i
Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatowego,Tadeusz Owczarski - Powiatowy Inspektor Obrony Cywilnej i
Spraw Obronnych, Józef Brzeziñski 
PO Naczelnik Wydzia³u Operacyjnego
KP PSP Gryfice
Do eliminacji szczebla wojewódzkiego wy³oniono 17 prac:
GRUPA I: Emilia Pierzcha³a  SP-4
Gryfice, Kacper Wyborski  Przedszkole
w P³otach, Konrad Tomia³ojæ  SP-3 Gryfice, Damian Urbanowicz  SP-3 P³oty,
Dorota Ciesielczyk  SP Wicimice.

GRUPA II: Natalia Troczyñska  SP4 Gryfice, Grzegorz Marciniak  SP
Wyszobór, Alicja Janowska  SP- 2 P³oty, Klaudia Zarzycka  SP Wicimice,
Tomasz Dzieliñski  SP-3 Gyfice.
GRUPA III: Sandra Czy¿yka i
Marzena Kulikowska  Gimnazjum nr
1 w Gryficach
GRUPA IV: Praca grupowa: Sandra
Gorajska, Marcin Musialik, Grze Stefañski, Paulina Butrym, Jakub Mieczkowski,
Agata Rzepecka, Edyta Staniszewska 
Orodek Rehabilitacyjno  Edukacyjno 
Wychowawczy w Gryficach;
Barbara Gabor, Mariusz Arent,
Przemys³aw Twaróg, Patrycja Janicka Specjalny Orodek Szkolno  Wychowawczy w Waniorkowie.
Wszystkim autorom i ich opiekunom dziêkujemy za zainteresowanie
oraz wysoki poziom artystyczny i merytoryczny prac. Prezentujemy obok
prace wytypowane, które pojecha³y do
Szczecina (a mo¿e i do Warszawy).
J. Brzeziñski PSP

gr I

gr II
gr IV

gimnazjum

gimnazjum

OWIADCZENIA MAJ¥TKOWE RADNYCH
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Kasa radnych
gminy P³oty
Jasina Piotr

Radny prowadzi Hurtowniê Nasienno - Ogrodnicz¹ - PHU OMNIBUS, z której uzyska³ w zesz³ym roku
68214, 79 z³. Na jego maj¹tek sk³adaj¹
siê: dom o pow. 120 mkw. wartoci 150
000 z³ (wspó³w³asnoæ ma³¿eñska),
budynek hurtowni wartoci 50 000 z³
(wspó³w³asnoæ ma³¿eñska), samochód ciê¿arowy Mercedes Sprinter z
2000r. oraz samochód osobowy Opel
Corsa z 2003r. Radny jest zobowi¹zany równie¿ do sp³aty kredytu samochodowego na kwotê 25 000 z³.

Andrejczuk Danuta

¯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.
uzyska³ on tak¿e dochód z tytu³u pe³nienia funkcji radnego w wysokoci 4
800 z³. W 2002r. Radny ten zaci¹gn¹³
kredyt komercyjny, z którego do sp³aty
pozosta³o mu jeszcze 36 000 z³.

stawczego  Mercedes Sprinter. Zaci¹gn¹³ on równie¿ kredyt na samochód
osobowy w wysokoci 40 000 z³, z którego do sp³aty pozosta³o mu na koniec
roku 16 062 z³.

Kude³ka Helena

Wójcik Cecylia

Radna jest g³ówn¹ ksiêgow¹ w
Spó³dzielni Mieszkaniowej Dom w
Wyszoborze. Posiada ona: mieszkanie w³asnociowe o pow. 48,70 mkw.
wartoci 35 000 z³, 33/100 dzia³ki budowlanej wartoci 198 z³ oraz lokal
gospodarczy wartoci 915 z³.

Radna jest emerytk¹. Na jej maj¹tek
sk³adaj¹ siê: rodki zgromadzone w walucie polskiej w wysokoci 8 300 z³,
dom w³asnociowy o pow. 90 mkw.
wartoci 100 000 z³ oraz Fiat Seicento
z 2001r. W zesz³ym roku uzyska³a ona
tak¿e dochód z tytu³u diety radnej w
wysokoci 6124,44 z³.

Bryæko Henryk

M¹czka Leszek

Radny jest bezrobotnym na zasi³ku przedemerytalnym. Jego maj¹tek
to: mieszkanie w³asnociowe o pow.
66 mkw. wartoci 2 800 z³, grunty rolne  28 arów w³asnoci i 112 arów
dzier¿awy z ANR oraz ¿uraw samochodowy na Jelcza ZSH- 10 z 1982r.
o wartoci 10 000 z³.

Buchholz Tomasz

Radny jest zatrudniony w ENEA
S.A. w Gryficach, gdzie jego roczne
wynagrodzenie za 2006r. wynios³o
93 181,53 z³. Posiada on dom w³asnociowy o pow. 120 mkw. wartoci 200
000 z³ oraz Mercedesa 124 TD z
1993r. wartoci 15 000 z³. W 2006r.

REKLAMA

Radny jest operatorem maszyn i
urz¹dzeñ do obróbki drewna w firmie
EKOTRAK S³udwia, w której w zesz³ym roku zarobi³ 4 560 z³. Oprócz
tego pobiera³ on tak¿e zasi³ek przedemerytalny w wysokoci 7261,20 z³
(za ca³y rok 2006). Posiada dom w³asnociowy o pow. 160 mkw. wartoci
160 000 z³ oraz mieszkanie o pow. 25
mkw. wartoci 15 000 z³.

Pawelec W³adys³aw

Radny jest w³acicielem sklepu z
artyku³ami przemys³owymi, z którego
w zesz³ym roku uzyska³ 63662, 24 z³.
Dodatkowe pieni¹dze przynios³a mu
dieta radnego  4617, 70 z³. Jest on w³acicielem: dwóch domów o pow. 150
mkw. (60 000 z³) i 350 mkw. (radny nie
podaje jego wartoci), sklepu o pow.
100 mkw., magazynów o pow. 400
mkw. i 1000 mkw., samochodu osobowego marki Skoda oraz samochodu do-

REKLAMA

Radna jest starszym specjalist¹ d/s
kadr, bhp, organizacji i zarz¹dzania w
ZGKiM P³oty. Posiada mieszkanie
spó³dzielcze w³asnociowe o pow. 65
mkw. wartoci 65 000 z³.

Wawrzyniak Wojciech

Radny prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹  us³ugi transportowe  z której
w zesz³ym roku uzyska³ 64588,68 z³.
Oprócz tego posiada on równie¿ gospodarstwo ogólnorolne o pow. 7 ha wartoci 35 000 z³, na którym w 2006r. zarobi³
1000 z³. Na jego maj¹tek sk³adaj¹ siê:
rodki zgromadzone w walucie polskiej
w wysokoci 30 000 z³, dom o pow. 100
mkw. wartoci 80 000 z³ oraz pojazdy
ruchome: IVECO Euro-tech z 1995r.,
DAF XF 95 z 1995r., SCANIA 143 z
1990r. i Opel Vectra z 1995r..

Widorowska
- Dyczyñska Irena

Radna jest emerytk¹. Posiada ona
mieszkanie w³asnociowe o pow. 78
mkw. wartoci 65 000 z³ oraz samochód
Fiat Punto wartoci 13 000 z³. Z tytu³u
wiadczeñ emerytalnych uzyska³a dochód w wysokoci 11 347 z³ (I-VII
2006r.). Dodatkowo pracowa³a ona
równie¿ w wietlicy socjoterapeutycznej, gdzie zarobi³a 2 100 z³ (I- VI 2006r.).

Uzyska³a ona równie¿ rycza³t z tytu³u
pracy w samorz¹dzie w wysokoci 2
890 z³ (I-VII 2006r.).

Tomkalski Marian

Radny pracuje w OSP P³oty, w
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego.
Posiada mieszkanie o pow. 64 mkw.
wartoci 64 000 z³ oraz pawilon handlowy o pow. 25 mkw. wartoci 25 000 z³.

Tarczyñska Dorota

Radna jest emerytowanym nauczycielem. Jej zesz³oroczny dochód z tytu³u wiadczeñ emerytalnych wyniós³
15575,52 z³. Posiada ona mieszkanie o
pow. 51 mkw. wartoci 50 000 z³. Radna
ta jest tak¿e zobowi¹zana do sp³aty po¿yczki hipotecznej w wysokoci 15
000 z³ w banku PKO.

Sionek Helena

Radna jest emerytk¹ i z tego tytu³u
osi¹gnê³a w zesz³ym roku 14181,96 z³
dochodu. Uzyska³a tak¿e pieni¹dze
wynikaj¹ce z pe³nienia funkcji radnej w
wysokoci 4899,48 z³. Jest ona wspó³w³acicielem (1/3 udzia³u) gospodarstwa rolnego, w którego sk³ad wchodzi
dom oraz zabudowania gospodarcze.
Posiada mieszkanie w³asnociowe o
pow. 45,75 mkw. wartoci 20 000 z³.
Radna jest równie¿ wspó³w³acicielem
piekarni o pow. 4 743 mkw.

Rusin Stanis³aw

Radny jest pracownikiem Zespo³u
Elektrowni Wodnych w P³otach, co przynios³o mu w zesz³ym roku dochód w wysokoci 46642,67 z³. Pe³ni on tak¿e funkcje
cz³onka Rady Nadzorczej w tej spó³ce, z
czego uzyska³ dodatkowe wynagrodzenie 
3677,99 z³. Jako radny w 2006r. zarobi³
4695,34 z³. Posiada 2 mieszkania wartoci
100 000 z³ oraz Forda Focusa z 2003r. Jest
tak¿e zobowi¹zany do sp³aty kredytu samochodowego na kwotê 16 600 z³.

Przybys³awski Janusz

Radny jest Prezesem Zarz¹du w Spó³dzielni Mieszkaniowej Dom w Wyszoborze. Na jego maj¹tek sk³adaj¹ siê: mieszkanie w³asnociowe o pow. 48,7 mkw.
wartoci 35 000 z³, budynek gospodarczy
(gara¿) o pow. 20 mkw. wartoci 1000 z³
oraz Daewoo Tico z 1999r. Wartoci 7000
z³. Uzyska³ on równie¿ dochód z tytu³u
diety radnego w wysokoci 6124,44 z³.

INFORMACJE

gazeta gryficka 8.03.2007 r.

Konkurs na dyrektora ZGK

Gliniewicz
kontra
Zdancewicz

W ostatnim wydaniu pisalimy
o og³oszonym konkursie na stanowisko dyrektora Zak³adu Gospodarki Komunalnej. Jak siê dowiedzielimy, o to stanowisko
konkurowaæ bêd¹ dwie znane
osoby: W³adys³aw Gliniewicz i

Jacek Zdancewicz. Ten drugi zasiada ju¿ w fotelu dyrektora ZGK,
wiêc kandydowanie pana Gliniewicza przypomina ruch kamikaze,
ale... przed z³amaniem karku mo¿e
uratuje l¹dowanie na czym miêkkim (fotelu?).
(r)

Jest ksiêgowa w ZPO
Wicedyrektor Zespo³u Placówek Owiatowych Jan Dani³ów
poinformowa³, ¿e w wyniku zakoñczenia procedury naboru na stanowisko ksiêgowego w ZPO objê³a je pani Emilia Pyæ zamieszka³a w
Gryficach. Podczas rekrutacji odpad³a druga kandydatka pani

Anna Rochowicz, równie¿ z Gryfic.
W uzasadnieniu podano, ¿e pani
Pyæ posiada odpowiednie wykszta³cenie do zajmowania stanowiska ksiêgowego. Ponadto wykaza³a siê dobr¹ znajomoci¹ z zakresu wiedzy ksiêgowej. Spe³nia
oczekiwania pracodawcy.
(r)

Mo¿na kupiæ
mieszkanie do remontu
Burmistrz Gryfic poinformowa³, ¿e
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Gryficach Plac Zwyciêstwa 37, I piêtro, wywieszony zosta³ do publicznej wiadomoci wykaz
nr 1/2007 obejmuj¹cy 5 lokali mieszkalnych - do remontu, po³o¿onych w

Gryficach przy ul. Wojska Polskiego
57, przeznaczonych do sprzeda¿y w
drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Wykaz bêdzie wisia³ do 16
marca br. Po up³ywie wymienionego
okresu podjête zostan¹ dalsze czynnoci przetargowe.
(r)

Centrum Marketingu Rozwoju Gospodarczego
i Integracji Europejskiej w Gryficach

Dyrektor zmienia
stanowisko!
Odchodzê ze Starostwa w Gryficach, ale zapewniam, i¿ nadal bêdê
wspiera³ wszelkie inicjatywy dla dobra
Powiatu Gryfickiego oraz lokalnej
spo³ecznoci, mo¿na liczyæ na moj¹
pomoc oraz zaanga¿owanie przy realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych du¿y
wp³yw na rozwój i pozycjê tutejszego
regionu. Mam nadziejê, ¿e moje dotychczasowe starania bêd¹ konsekwentnie kontynuowane i rozwijane,
co pozwoli na dalszy rozwój i promocjê powiatu - tymi s³owami Przemys³aw Kowalewski podsumowa³ i za-

koñczy³ swoj¹ pracê na stanowisku
Dyrektora Powiatowego Centrum
Marketingu Rozwoju Gospodarczego
i Integracji Europejskiej przy Starostwie Powiatowym w Gryficach. Od 5
marca br. obj¹³ on funkcjê Dyrektora
Gabinetu Marsza³ka Województwa
Zachodniopomorskiego. Jego miejsce
zajmie tymaczasowo pani Ilona Jaworska  pracownik PCMRGiIE. Jak
nas poinformowano, stanowisko dyrektora tej instytucji powierzono p.
Jaworskiej do maja 2007r, a o jej dalszej
pracy zadecyduje Starosta.
(m)
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Powiatowa Stacja Sanitarno  Epidemiologiczna w Gryficach

Co ka¿da kobieta powinna
wiedzieæ o kwasie foliowym?
Ka¿da kobieta, jeli pomyli o
dziecku, które kiedy urodzi, czasami marzy o synku, czasami o córeczce ale przede wszystkim ma nadziejê,
¿e bêdzie ono zdrowe. Jednak w Polsce rocznie rodzi siê oko³o 2000 dzieci z wadami wrodzonymi uk³adu nerwowego i krêgos³upa zwanymi wadami cewy nerwowej. Na szczêcie
jest co, co mo¿na zrobiæ, aby zapobiec tej wadzie u dziecka.
Badania naukowe wykaza³y, ¿e
kwas foliowy pomaga w prawid³owym rozwoju krêgos³upa i znacznie
obni¿a mo¿liwoæ urodzenia dziecka
z wad¹ cewy nerwowej. Kobiety,
które zwiêkszy³y iloæ spo¿ywanego kwasu foliowego przed ci¹¿¹ i we
wczesnej ci¹¿y, gdy formuje siê
uk³ad nerwowy i krêgos³up dziecka,
czêciej rodz¹ zdrowe dzieci, nie
dotkniête wadami cewy nerwowej.
MO¯ESZ ZAPOBIEC ROZSZCZEPOWI KRÊGOS£UPA U
TWOJEGO DZIECKA JESZCZE
ZANIM BÊDZIESZ W CI¥¯Y.
Co to jest wada cewy nerwowej?
Wady cewy nerwowej to wady uk³adu nerwowego i krêgos³upa dziecka.
Najczêstsze z nich to bezmózgowie i
rozszczep krêgos³upa. Dziecko z
bezmózgowiem jest niezdolne do
¿ycia. Dziecko z rozszczepem krêgos³upa mimo operacji w pierwszej
dobie ¿ycia czêsto jest sparali¿owane, mo¿e byæ równie¿ upoledzone
umys³owo. Wady te powstaj¹ w
pierwszych 4 tygodniach ci¹¿y, gdy
kobieta zwykle jeszcze nie wie, ¿e
zostanie matk¹. Ponad 90% dzieci z
wad¹ cewy nerwowej rodzi siê zdrowym matkom i w rodzinach, w których nigdy wczeniej dziecko z tak¹
wad¹ nie przysz³o na wiat.
REKLAMA

Co to jest kwas foliowy ?
Kwas foliowy jest witamin¹ z grupy witamin B. Wystêpuje w ¿ywnoci w postaci folianów. Zawieraj¹ go
warzywa ciemnozielone i pomarañczowe (fasolka, kapusta, szparagi,
sa³ata, brukselka, kalafior, marchew)
a z owoców pomarañcze i banany.
Poza tym kwas foliowy jest dostêpny w tabletkach zawieraj¹cych wy³¹cznie kwas foliowy oraz preparatach wielowitaminowych. Na rynku
dostêpne s¹ równie¿ produkty
wzbogacane w kwas foliowy, jak na
przyk³ad niektóre p³atki niadaniowe i soki.
Co mo¿esz zrobiæ, ¿eby spo¿ywaæ wystarczaj¹c¹ iloæ kwasu foliowego?
Aby uchroniæ swoje dziecko przed
wadami cewy nerwowej, potrzebujesz
3 x wiêcej kwasu foliowego ni¿ mo¿esz
uzyskaæ z normalnej diety. Z tego powodu, jeli mo¿esz zajæ w ci¹¿ê, powinna codziennie za¿ywaæ 0,4 mg
kwasu foliowego, jeæ wiêcej produktów, które zawieraj¹ foliany pamiêtaj¹c, ¿e d³ugie gotowanie niszczy wiêkszoæ kwasu foliowego.
W Polsce od 1997 roku prowadzony jest przez Instytut Matki i
Dziecka we wspó³pracy z Pañstwow¹
Inspekcj¹ Sanitarn¹ Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej. Ma on na celu upowszechnienie spo¿ycia kwasu foliowego w
dawce 0,4 mg przez wszystkie kobiety w wieku rozrodczym, które mog¹
zajæ w ci¹¿ê, by zapobiec wyst¹pieniu wad cewy nerwowej u ich potomstwa. Program ma za zadanie popularyzacjê wród wszystkich grup spo³eczeñstwa wiedzy na temat kwasu
foliowego oraz jego zwi¹zku z wadami cewy nerwowej u dzieci.
Agnieszka Hamulczyk

INFORMACJE
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Konferencja w Mrze¿ynie

Do walki z powodziami!

Zwalczanie lokalnych zagro¿eñ powodziowych - pod takim
has³em odby³a siê w czwartek 1
marca br. w Mrze¿ynie (OW SUS)
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Gryficach bryg. Edwarda Pruskiego i Zbigniewa Gliniewicza  Kierownika Wojewódzkiego Zarz¹du
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
OT Gryfice. Licznie wziê³y w niej
udzia³ osoby odpowiedzialne za
realizacjê zarz¹dzania kryzysowego w jednostkach samorz¹dowych
poszczególnych szczebli, specjalici w dziedzinie gospodarki wodnej i ochrony rodowiska oraz kadra operacyjna i dowódcza jednostek i komend Stra¿y Po¿arnej województwa zachodniopomorskiego. Konferencjê przygotowa³ i
prowadzi³ kpt. Józef Brzeziñski z
KP PSP Gryfice. W obszernym programie znalaz³o siê:
· Omówienie problemów zwi¹zanych z lokalnymi zagro¿eniami
powodziowymi, podtopieniami itp.
w szczególnoci na przyk³adach
gmin pasa nadmorskiego.

W konferencji uczestniczy³o
ponad 80 osób.
· Prezentacja i wzajemna wymiana dowiadczeñ s³u¿b odpowiedzialnych za poszczególne etapy
rozwi¹zywania problemów powodziowych, od prognozowania
i
fazy przygotowawczej do eliminacji
skutków i odbudowy.
· Przedstawienie zagadnieñ
prawnych i planistycznych w zakresie przeciwdzia³ania zagro¿eniom

REKLAMA

Wicestarosta gryficki Tomasz Owiêcimski  Szef Powiatowego
Zespo³u Reagowania Kryzysowego oraz bryg. Edward Pruski 
Komendant Powiatowy PSP w Gryficach otwieraj¹ konferencj¹.
tego typu (w zakresie infrastruktury,
programów profilaktycznych, itp.).
Prelegentami byli wybitni specjalici w dziedzinie gospodarki
wodnej, przedstawiciele kompetentnych s³u¿b i instytucji (m.in.:
RZGW, ZZMiUW, PSP, WP, Urz¹d
Morski, IMGW, Energetyka Wodna
i Centra Zarz¹dzania Kryzysowego
na poszczególnych szczeblach.
Najistotniejszym przekazem
konferencji by³o przedstawienie realnego planu zamierzeñ
w zakresie gospodarki wodnej zmierzaj¹cych do eliminacji uporczywie
powtarzaj¹cych siê powodzi i podstopieñ w dorzeczu Regi. Wród
inwestycji, których realizacjê ju¿
rozpoczêto (I etap), znalaz³y siê
m.in. modernizacja wêz³a wodnego (przy m³ynie) w Gryficach oraz
odbudowa koryta i obwa³owañ
od ujcia Regi do Trzebiatowa.
W II etapie przewidziano budowê
zbiornika retencyjnego na Redze
w rejonie K³odkowa i G¹bina.
Bardzo pomocne w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem lokalnym

Zbigniew Gliniewicz
(ZZMiUW OT Gryfice) omawia
zagro¿enia powodziowe
w powiecie gryfickim.
bêd¹ zapewne prezentowane
mapy cyfrowe, które - zgodnie z
zapewnieniem w³adz wojewódzkich - maj¹ znaleæ siê niebawem
w powiatach.
J. Brzeziñski PSP

WYBORY SO£TYSÓW
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So³tysi i Rady So³eckie do pracy
Prze³om lutego i marca br. to pocz¹tek
wyborów nowych so³tysów i Rad So³eckich w 30 so³ectwach nale¿¹cych do
Gminy Gryfice. Dnia 4 marca br. do wietlicy w Swieszewie przyby³o liczne (91
osób) grono mieszkañców, które mia³o zadecydowaæ o wyborze so³tysa oraz Rady
So³eckiej na nastêpn¹ kadencjê. Na zebranie sprawozdawczo  wyborcze przybyli równie¿: burmistrz Gryfic Andrzej
Szczygie³, przew. Rady Miejskiej Stanis³aw B³ysz, z Wydzia³u Rolnictwa p.
Wies³awa Kieler, radny gminy Gryfice i
jednoczenie mieszkaniec Swieszewa p.
Edward Patelak. So³tys Jan Soringer z³o¿y³ krótkie sprawozdanie z dzia³alnoci
Rady So³eckiej i swojej w mijaj¹cej kadencji, mówi¹c miêdzy innymi: wszystkie
uroczystoci (do¿ynki parafialne w dn.
08.09.02 r. oraz 18.09.05 r., festyny letnie, ferie zimowe dla dzieci, organizacja
obchodów 60-lecia OSP), jakie odby³y siê
w naszej miejscowoci zosta³y pozytywnie ocenione przez w³adze gminy i

miejscowe rodowisko. Wielkie zaanga¿owanie w przygotowaniu wszystkich
uroczystoci wykazali mieszkañcy i stra¿acy. Na dzieñ dzisiejszy mamy wyremontowan¹ wietlicê. Gabinet lekarski, w
którym przyjmuje chorych lekarz rodzinny. Jest boisko przy wietlicy i plac
zabaw dla dzieci. Uprz¹tniêty cmentarz.
Z wielkim zaanga¿owaniem mieszkañców i ks. proboszcza wyremontowano
koció³. Dziêki Radzie So³eckiej i moim
udziale mamy dostêp do internetu. Niestety nie uda³o siê rozwi¹zaæ problemów
z wodoci¹gami i drog¹ do miejscowoci

Gacko, która przebiega przez koloniê nr
9. Brak rodków finansowych w bud¿etach gminy i powrotu na te inwestycje
powoduje niemo¿liwoæ rozwi¹zania
tych problemów przez so³tysa i Radê
So³eck¹. Burmistrz Andrzej Szczygie³
dziêkuj¹c za czteroletni¹ wspó³pracê
wrêczy³ so³tysowi Janowi Springier list
gratulacyjny i przej¹³ przewodnictwo w
wyborczym zebraniu. Wy³oniono Komisjê Skrutacyjn¹ w sk³adzie: przew. Ma³gorzata G¹sior, Wac³aw Radkiewicz i
Maciej B³aszczyk. Na stanowisko so³tysa zg³oszono dwóch kandydatów tj.;
Henryka Modrzejewskiego i Jana Springiera. Z 91 osób obecnych na zebraniu
wyborczym, 87 osób by³o uprawnionych do udzia³u w tajnym g³osowaniu.
Oddano 86 g³osów wa¿nych, 1 g³os by³
niewa¿ny. Jan Springier uzyska³ 52 g³osy i ponownie zosta³ so³tysem Swieszewa. Nowa Rada So³ecka wybrana równie¿ w tajnym g³osowaniu to: Teresa
B³aszczyk, Urszula Wi¹cek, Marcin
Wiwacz, Barbara Radkiewicz, Genowefa Robelka, Iwona Pol. Przed so³tysem
i Rad¹ So³eck¹ zadania do wykonania
zg³oszone przez mieszkañców i wyjanienie dlaczego podniesiono cenê za
wynajem sali na uroczystoci rodzinne.
Zadbanie o boisko do pi³ki no¿nej (koszenie trawy). Rozwa¿enie mo¿liwoci
za³atwienia autobusu w sezonie letnim
tak, by jedzi³ dwa razy w tygodniu z
Gryfic do Swieszewa. Na Kolonii nr 15
zwrócenie uwagi na wa³êsaj¹ce siê po
drodze psy zagra¿aj¹ce przechodniom i
jad¹cym na rowerach. Chodzi tu o uwiadomienie w³acicielom psów o potencjalnym zagro¿eniu, jakie stwarzaj¹ psy
pozostawione bez opieki. Na mieci
wyrzucane przy drogach i w lesie, mimo
i¿ Swieszewo jest objête wywózk¹ mieci przez ZGK, to jednak nie ka¿de siedlisko posiada pojemniki na mieci. Kwartalny koszt wywózki to oko³o 10,00 z³.
Wniosek formalny z³o¿ony przez
mieszkañców, to zwrócenie siê do Rady
Powiatu o remont drogi ze Swieszewa do
miejscowoci Gacko, której nawierzchnia zagra¿a ¿yciu, zdrowiu i mieniu (niemo¿liwoæ szybkiego dojazdu np. karetki pogotowia) mieszkañców Kolonii nr
9. Burmistrz Andrzej Szczygie³ zapowiedzia³ og³oszenie przez Gminê konkursu na najbardziej estetyczn¹ miejscowoæ w Gminie. Kategorie maj¹ byæ dwie
albo trzy, og³oszenie samego konkursu i

Pierwsi so³tysi
ju¿ wybrani!
27 lutego rozpoczê³y siê wybory so³tysów. Do tej pory swoje nowe
w³adze wybrali mieszkañcy nastêpuj¹cych wsi:
Gr¹dy  so³tysem zosta³ pan Eugeniusz Jañcz
Przybiernówko  so³tysem zosta³ pan Wies³aw Pakulniewicz
Rzêskowo  so³tysem pozosta³ pan Wies³aw Polanowski
Rybokarty  so³tysem pozosta³a pani Bo¿ena Paw³owska
Otok  so³tysem pozosta³ pan Bronis³aw Jaremko
wieszewo  so³tysem pozosta³ pan Jan Springer.
Obok podajemy równie¿ daty i miejsca kolejnych spotkañ wyborczych w poszczególnych so³ectwach.

regulaminu ma nast¹piæ w kwietniu.
G³ówna nagroda, to oko³o 50 tys. z³,
która mo¿e byæ przeznaczona na wspólny cel np. wyposa¿enie wietlicy. Konkurs ma byæ motywacja do zaanga¿owania ca³ego spo³eczeñstwa w pracê upiêkszaj¹c¹ w³asne obejcie, jak i estetykê
wsi. Od lat wiadomo, ¿e Swieszewo by³o
liderem w organizacji czynów spo³ecznych i ró¿nych imprez na szczeblu gmin-

nym. W chwili obecnej udaj¹, ¿e s¹ wewnêtrznie sk³óceni a wie podzielona na
dwa obozy. Ale doskonale wiedz¹, ¿e
wspólny cel usunie na boczny tor
wszystkie animozje a Kolonie zjednocz¹ siê z wsi¹ centraln¹ by siêgn¹æ
po nagrodê g³ówn¹. Maj¹ bardzo du¿e
szanse na wygran¹, ale praca i zaanga¿owanie jest potrzebne. A tego w³anie nigdy nie brakowa³o w Swieszewie. (maja)

Prusinowo 07.03.2007 r. godz. 19.00
Skalin
08.03.2007 r. godz. 11.00
£opianów
13.03.2007 r. godz. 17.00
Smolêcin
17.03.2007 r. godz. 14.00
Zielin
26.03.2007 r. godz. 15.00
Sikory
12.03.2007 r. godz. 18.00
Jasiel
15.03.2007 r. godz. 17.00
Ociêcin
15.03.2007 r. godz. 19.00
Wilczkowo 19.03.2007 r. godz. 18.00
Witno
19.03.2007 r. godz.15.00
Niedwiedziska 19.03.2007 r. godz.13.00
Dobrzyñ
20.03.2007 r. godz. 18.00
Kukañ
20.03.2007 r. godz. 18.00
Zaleszczyce 21.03.2007 r. godz. 17.00
Baszewice 2003.2007 r. godz. 18.00
Waniorowo 22.03.2007 r. godz. 17.00
Trzyg³ów
26.04.2007 r. godz. 18.00
Barkowo
25.04.2007 r. godz. 17.00
Rotnowo
27.03.2007 r. godz. 17.00
Lubieszewo 03.04.2007 r. godz. 18.00
Stawno
02.04.2007 r. godz. 18.00
Borzêcin
03.04.2007 r. godz.12.00
Górzyca
04.04.2007 r. godz. 18.00
Dziadowo
03.04.2003 r. godz. 14.00

Szko³a
Mieszkanie So³tysa
Mieszkanie so³tysa
b. biuro spó³dz.
Mieszkanie so³tysa
Mieszkanie so³tysa
Klub Ociêcin
Klub
wietlica
Mieszkanie so³tysa
wietlica
Mieszkanie so³tysa
wietlica
Mieszkanie so³tysa
wietlica
Szko³a
wietlica
Do uzgodn.
wietlica
Mieszkanie so³tysa
Biuro
Mieszkanie so³tysa
Szko³a
wietlica
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8 marca, miêdzynarodowy
dzieñ kobiet...

Utar³o siê mniemanie, ¿e to komunistyczne wiêto. Faktem niezaprzeczalnym jest, ¿e za komuny by³y dla kobiet wielkie gale i fety.
Teraz jakby odchodzi siê od tego wiêta, a przecie¿ ju¿ 20 lutego 1910
roku w USA odby³y siê pierwsze nowo¿ytne obchody Dnia Kobiet,
by upamiêtniæ strajk nowojorskich tkaczek. Datê 8 marca wybrano
w 1922 roku, by upamiêtniæ strajki kobiece, które przetoczy³y siê przez
Rosjê w latach 1913 i 1917. Aktualnie niestety to wiêto jest jakby zapomniane, a przecie¿ to na barkach kobiety spoczywa utrzymanie domu, nie
wspominaj¹c o innych znacz¹cych rolach danych jej przez ¿ycie...
Wszystkim paniom z okazji ich wiêta ¿yczê wiele zdrowia, pomylnoci oraz wszelakiego dobra. Dedykujê im wiersz pt. Kobieta.
Z wyrazami szacunku Marek Siemianowicz-vel-Marco.
www.marco.szczecin.pl

6 marca 2007 minê³y 62 lata od
chwili wejcia do Gryfic Armii
Czerwonej. II Wojna wiatowa zbli¿a³a siê do koñca. Wojska polskie i
radzieckie mia³y jeszcze do pokonania Wa³ Pomorski i zdobycie
Berlina. Od 6 marca 1945 roku na
terenie gryfickim rozpoczê³o siê
polskie osadnictwo.
W rocznicê zmian, w kociele p.w.
WNMP w Gryficach zosta³a odprawiona Msza w. koncelebrowana w
intencji osadników, kombatantów
oraz poleg³ych na polach walki ¿o³nierzy. Homiliê wyg³osi³ dziekan ks.

Jerzy Sosna. Po Mszy w. poczty
sztandarowe, przedstawiciele samorz¹du, instytucji publicznych i m³odzie¿ przeszli na Plac Zwyciêstwa,
gdzie z³o¿ono wieñce i wi¹zanki
kwiatów pod pomnikiem upamiêtniaj¹cym tamto wydarzenie. W dniu
tym otwarto w Muzeum Galeria Brama wystawê zdjêæ osadników ze
zbiorów p. Zenona Wyrwiñskiego,
który swoje zbiory przekaza³ Muzeum. W Miejskiej Bibliotece Publicznej mo¿na równie¿ obejrzeæ prace
rysunkowe wykonane przez dzieci i
dotycz¹ce Gryfic.
(maja)

Kobieta
Z ¿ebra Adama Ewa powsta³a, co wszystkim nam na ziemi ¿ycie da³a
I tak od wieków s¹ te¿ kobiety,
lecz my mê¿czyni nie zauwa¿amy Ich czêsto niestety
One trudny ¿ycia podziw znosz¹ i nas czêsto o wsparcie prosz¹.
Lecz my mê¿czyni stale, w ob³okach bujamy i za nic ich pracê i mi³oæ mamy
Czasem te¿ p³acz¹ i ³zami siê zalewaj¹,
bo one tak jak nikt inny te ciê¿kie ¯ycie znaj¹.
S¹ dla nas oparciem i mi³oæ nam ofiaruj¹.
I tej mi³oci od nas oczekuj¹.
Dbajmy o nie jak p³atki ró¿y,
bo mamy skarb jaki nam siê w ¿yciu nie powtórzy.
Ten skarb najwiêkszy jakim s¹ kobiety,
nie doceniony przez nas mê¿czyzn czêsto niestety.
Ze specjaln¹ dedykacj¹, dla sympatycznej Izy z Gryfic.
Marek Siemianowicz

Spe³nienia wszystkich marzeñ,
zadowolenia z siebie,
radoci ¿yciowej
i aby ka¿dy kolejny dzieñ
by³ Dniem Kobiet ¿yczymy
Wam .... wspania³e,
niepowtarzalne Panie!
Redakcja Gazety Gryfickiej

Wyrok

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 14 lutego 2007 r.
sprawy

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 14 lutego 2007 r.
sprawy

s. W³adys³awa i Janiny, ur. 27.02.1956 r. sygn. akt VI K 38/07 oskar¿onego o to, ¿e w dniu 20 grudnia 2006 r. w Jarominie gmina Trzebiatów kierowa³ samochodem m-ki Volkswagen Golf III nr rej. WE 564G bêd¹c w stanie
nietrzewoci posiadaj¹c 0,70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj.
o czyn z art. 178 a par. 1 kk i wymierzy³ mu karê 50 stawek dziennych
grzywny przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 20,00 z³; orzek³
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym
na okres 2 lat; orzek³ na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno  Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie
200,00 z³; na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zaliczy³ okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 20.12.06 r.; orzek³ podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

s. Antoniego i W³adys³awy, ur. 09.10.1948 r. sygn. akt VI K
35/07 oskar¿onego o to, ¿e w dniu 06 listopada 2006 r. w P³otach
na ul. Piastowej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,47 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. art. 178 a par 2 kk uzna³ za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu wymierzy³ mu karê 30 stawek dziennych grzywny
przyjmuj¹c, ¿e wysokoæ jednej stawki dziennej wynosi 20,00 z³;
orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i
rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat oraz orzek³ podanie
wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w
prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

Wies³awa Zbrzeniaka

Romana Wójcika
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MIESZKANIA

Dajesz og³oszenie

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

do jednej gazety

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

a uka¿e siê w trzech

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

w tej samej cenie !!!

INNE

To niedrogo.

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

NIERUCHOMOCI

n Sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54.

n Odst¹piê dzia³kê warzywn¹,
a l t a n k a o g r o d z o n a . Te l . 0 9 4
340 59 13.

n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609
311 340.

n Kurki nioski odchowane - sprzeda¿ od 22 marca. Gospodarstwo
drobiarskie ¯abowo 13. Tel 091
391 06 66.

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 Boksery - szczeniêta sprzedam.
Tel. 697 580 517
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

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

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

n Lokal do wynajêcia - na dzia³alnoæ biurow¹. W centrum Gryfic.
I - piêtro, powierzchnia u¿ytkowa
30 mkw. - 2 pomieszczenia +
³azienka i du¿y korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421 308.

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

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

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

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

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

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

MOTORYZACJA
n Kupiê Poloneza, Fiata, ¯uka,
Nysê, stan obojêtny, gotówka - odbiór. Tel. 691 794 996.
n Kupiê samochody dostawcze,
stan bez znaczenia, gotówka od rêki
- odbiór. Tel. 691 794 996.

NIERUCHOMOCI

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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Muzeum Galeria BRAMA

ZAPROSZENIE
NA FINISA¯
DATA: 14.03.2007 roku
Wystawa Tomasza Komorowskiego: Odmienny kszta³t realnoci.
Tomasz Komorowski to fotograf
zwi¹zany z ³ódzkim rodowiskiem.
Urodzony w 1961 w £odzi. Pracuje w
Muzeum Kinematografii w £odzi. W
2003 ukoñczy³ Uzupe³niaj¹ce Studia
Magisterskie w PWSFTViT w £odzi.
Nale¿y do Stowarzyszenia Artystów
w. Jerzego (nazwa od ulicy w £odzi,
gdzie mieszcz¹ siê pracownie artystyczne). Talent Tomasza Komorowskiego ujawni³ siê w koñcu lat 90. Pojawi³ siê nagle z nadzwyczaj dojrza³ymi
fotografiami, przedstawiaj¹cymi zdeformowane nagie cia³o kobiety o surrealistycznym efekcie wizualnym, który
w jego przypadku na przestrzeni kilku
ostatnich lat w niewielkim stopniu uleg³
zmianie. Prezentowany przeze mnie
cykl prac to próba zmierzenia siê z jednym z najtrudniejszych tematów w fo-

tografii jakim jest akt. Dla ka¿dego dzia³aj¹cego na polu sztuki cz³owieka jednym z najwa¿niejszych czynników jest
d¹¿enie do znalezienia w³asnej wypowiedzi, w³asnego obrazu wiata i otoczenia. Jak wiemy, powtórzenie w
sztuce jest niczym. Jak pisa³ Jose Ortega y Gasset uprawianie sztuki nie jest
usprawiedliwione jeli ma siê ograniczyæ do reprodukcji rzeczywistoci, do
bezp³odnego jej kopiowania i dalej nie
idzie wiêc o namalowanie czego ca³kowicie odmiennego od cz³owieka, domu
czy góry, lecz o namalowanie cz³owieka, który by³by do cz³owieka mo¿liwie
jak najmniej podobny; domu, który z
domu mia³ tylko to, co konieczne jest;
by dokona³a siê jego metamorfoza; góry,
która pozbawiona swej powierzchni
staje siê sto¿kiem. Jest to jedno z bli¿szych mi podejæ do sztuki. Nie pozwala na obojêtnoæ wobec przedmiotu
analizy twórczej.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 14 lutego 2007 r.
sprawy

Mariusza Zaj¹ca,

s. Ryszarda i Marii, ur. 20.06.1982 r. sygn. akt VI K 36/07 oskar¿onego o
to, ¿e w dniu 11 listopada 2006 r. o godz. 20.50 w miejscowoci Niechorze na
ul. Bursztynowej powiatu gryfickiego kierowa³ samochodem marki Fiat 125p
nr rej. ZGY H429 po drodze publicznej posiadaj¹c w wydychanym powietrzu
alkohol w iloci d¹¿¹cej do stê¿enia 1,27 mg/l tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk
oskar¿onego uzna³ za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³
mu karê grzywny w wysokoci 75 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna
stawka dzienna wynosi 20,00 z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat; orzek³ na rzecz Fundacji Osób
Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno  Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 200,00 z³ oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.
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XXIV MISTRZOSTWA POLSKI STRA¯AKÓW w PI£CE SIATKOWEJ

Silna reprezentacja Gryfic

W dniach 26 - 28 lutego br. w
Rewalu odby³y siê XXIV MISTRZOSTWA POLSKI STRA¯AKÓW w
PI£CE SIATKOWEJ. W Mistrzostwach wziê³y udzia³ najlepsze w
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej reprezentacje województw i szkó³ po¿arniczych. By³y to dru¿yny z województw: lubelskiego, ³ódzkiego,
opolskiego, l¹skiego, warmiñskomazurskiego i zachodniopomorskiego (jako gospodarza Mistrzostw) oraz ze szkó³ PSP: Szko³y
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie i Centralnej Szko³y PSP w
Czêstochowie (jako obroñcy tytu³u
Mistrza Polski w 2006 r.). Mistrzostwa przeprowadzono w oparciu
o przepisy PZPS. Obowi¹zki gospodarza i organizatora mistrzostw pe³ni³ Komendant Powiatowy PSP w
Gryficach bryg. Edward Pruski.
Na mistrzostwa przybyli: Komendant G³ówny PSP, w³adze woj.
zachodniopomorskiego, starosta
gryficki, w³adze gm. Rewal, inni komendanci wojewódzcy PSP, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj.
zachodniopomorskiego.
W sk³adzie reprezentacji naszego
województwa walczyli funkcjonariusze gryfickiej komendy PSP: Zbigniew Sa³aga (kapitan dru¿yny), Daniel Bo, Jacek Król i Rafa³ Bartosiak.
Kolejnoæ zajêtych miejsc na

XXIV Mistrzostwach Polski Stra¿aków w Pi³ce Siatkowej:
I miejsce: WOJ. L¥SKIE
II miejsce: Szko³a G³ówna S³u¿by
Po¿arniczej Warszawa
III miejsce: Centralna Szko³a PSP
Czêstochowa
IV miejsce: WOJ. WARMIÑSKO-MAZURSKIE
V miejsce: WOJ. LUBELSKIE
VI miejsce: WOJ. £ÓDZKIE
VII miejsce: WOJ. OPOLSKIE
VIII miejsce: WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE.
- Najstarszy zawodnik Mistrzostw: Miros³aw Wójcik (1961)z
woj. lubelskiego.
- Najm³odszy zawodnik Mistrzostw: Micha³ Galardziak (1987) z
CS PSP Czêstochowa
- Najlepszy zawodnik z woj. zachodniopomorskiego: Jacek Mackiewicz z KW PSP Szczecin (WOS
Borne Sulinowo).
Najlepsi zawodnicy Mistrzostw
(równie¿ dobrani z innych województw) powo³ani zostan¹ do siatkarskiej reprezentacji Polski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i w po³owie
marca br. polec¹ wraz z innymi stra¿akami-sportowcami na wiatowe
Igrzyska Policjantów i Stra¿aków do
Adelajdy w Australii.
J. Brzeziñski
PSP

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 14 lutego 2007 r.
sprawy

Zenona Rosika,

s. Franciszka i Józefy, ur. 14.05.1953 r. sygn. akt VI K 32/07 oskar¿onego
o to, ¿e w dniu 12 listopada 2006 r. o godz. 20.35 w Pobierowie na ul. Wojska
Polskiego, powiatu gryfickiego kierowa³ rowerem po drodze publicznej posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloci 1,20 mg/l tj. o czyn z art. 178
a par. 2 kk uzna³ oskar¿onego za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu
i wymierzy³ mu karê 7 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 40
godzin miesiêcznie wskazanej przez Urz¹d Gminy w Rewalu; orzek³ zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat; orzek³ rodek karny w postaci wiadczenia pieniê¿nego
w kwocie 100,00 z³ na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach
Komunikacyjnych Mielno  Uniecie oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.
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Tenis sto³owy

Kadecki tenis sto³owy

6 pozycja
gryfickiego Nasiennika

M³odzi gryficzanie walcz¹!
4 marca br. w Sianowie rozegrano III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny kadetek i kadetów /1992
i m³odsi/ w tenisie sto³owym.
Uczestniczy³o w nim 82 zawodników z 18 klubów województwa zachodniopomorskiego, w tym tak-

¿e gryficzanie. Osi¹gnêli oni ca³kiem niez³e rezultaty. W kategorii
kadetek 15 miejsce zajê³a Agata
Przybylska  13-latka z LKS Nasiennik. Wród ch³opców, 6 by³
Galewski Krzysztof  15-latek z
tego samego klubu

Wyniki III WTK kadetek Sianów 04.03.2007 r.
M-ce
1
2
3
4
5
6
7-8
9-12

13-16

Nazwisko i Imiê Data
Klub
PRZYWARTA SANDRA 16.10.93
MOSKWA MARTYNA
17.06.94
KANIA MONIKA
05.05.92
MACIASZEK NATALIA
10.01.93
PU£TORAK MONIKA
16.02.94
CIELA MICHALINA
28.05.94
HERMANOWSKA ALEKSANDRA05.08.92
WÊGIER JUSTYNA
05.10.92
KLEIN PATRYCJA
09.12.93
KOT£OW MARTA
06.06.92
KRAWIEC MARLENA
19.02.92
PRZYBYLSKA AGATA
07.12.94
KRZYSZTOFIAK ANNA 26.06.92
PAWLIK SANDRA
13.03.92
GIBA£A MA£GORZATA 25.01.93
BOLEWSKA ADRIANA
08.04.95

Miejscowoæ
P-ty
UKS TRAPER Z£OCIENIEC
UKS TRAPER Z£OCIENIEC
UKS CHROBRY MIÊDZYZDROJE
UKS TECHNIK SMOLNICA
SL SALOS SZCZECIN
UKS BORNE SULINOWO
UKS BORNE SULINOWO
UKS TECHNIK SMOLNICA
ATS STARGARD SZCZ.
UKS CHROBRY MIÊDZYZDROJE
GLUKS SKRZAT KOZIELICE
LKS NASIENNIK GRYFICE
UKS TECHNIK SMOLNICA
GLUKS SKRZAT KOZIELICE
ULKS PARSÊCKO
GLUKS SKRZAT KOZIELICE

Wyniki III WTK Sianów 04.03.2007r
M-ce
1
2
3
4
5
6
7-8
9-12

13-16

Nazwisko
Imiê
Data
B£A¯ENIUK ROBERT
01.04.92
KILJANEK KAMIL
04.05.94
WOJEWODA JAKUB
26.08.93
PRZYWARTY PATRYK 14.04.92
KLUCZYÑSKI MICHA£ 22.11.92
GALEWSKI KRZYSZTOF 30.08.92
BORKOWICZ KSZYSZTOF 04.11.92
MIKRUTMARCIN
12.12.92
DYJAS JAKUB
09.10.95
KORNAK MICHA£
01.05.94
DOLATOWSKI PATRYK 05.09.92
LACHOWSKI DANIEL
02.12.92
DOBROWOLAÑSKI BARTOSZ 14.07.92
DRU¯BA DOMINIK
04.10.93
K£YS PATRYK
10.07.93
B¥K MATEUSZ
14.04.92SL

Klub
Miejscowoæ
UKS CHROBRY MIÊDZYZDROJE
ULKS ¯Ó£TNICA
SL SALOS SZCZECIN
UKS TRAPER Z£OCIENIEC
SL SALOS SZCZECIN
LKS NASIENNIK GRYFICE
UKS CHROBRY MIÊDZYZDROJE
UKS BORNE SULINOWO
KOSZALINIANIN KOSZALIN
ULKS ¯Ó£TNICA
TKKF FALA TRZEBIATÓW
SL SALOS SZCZECIN
SL SALOS SZCZECIN
UKS T TENIS 2005 BIA£OGARD
ATS
STARGARD SZCZ.
SALOS SZCZECIN

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 06 lutego 2007 roku sygn. akt
II K 325/06 skaza³

Adama Tomasza Koperkiewicza

ur. 21.11.1982 roku na karê 5 lat i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci, zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 10 lat
oraz zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie
wyroku w lokalnej gazecie za przestêpstwo z art.. 178a par. 1 kk w z zb. z art. 244
w zw. z art. 11 par. 2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 24 lipca 2006 roku na trasie
Mrze¿yno  Rogowo kierowa³ samochodem osobowym marki Renulat 19 nr.rej.
EL7256L, jad¹c nim po drodze publicznej, bêd¹c w stanie nietrzewoci 0,98 promila
alkoholu we krwi oraz pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego z grupy kanabinole (THC)
marihuana, haszysz w stê¿eniu we krwi 124 ng/ml oraz w moczu 201 ng/ml czym
naruszy³ zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym orzeczony wyrokiem S¹du Rejonowego w Zduñskiej Woli w sprawie IIK 58/05 z dnia
05.07.2005 roku oraz art. 177 par. 2 kk w zw. z art. 178 par. 1kk w zb. z art. 244kk
w zw. z art. 11 par. 2kk przestêpstwo polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 24 lipca 2006
roku na trasie Dzwi¿yno  Rogowo powiatu gryfickiego bêd¹c w stanie nietrzewoci
0,98 promila alkoholu we krwi oraz pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego z grupy
kanabinole ( THC ) marihuana, haszysz w stê¿eniu we krwi 124 ng/ml oraz w moczu
201 ng/ml , kieruj¹c samochodem osobowym marki Renulat 19 , nr. Rej. 7256L,
umylnie naruszy³ zasady bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym w ten sposób, ¿e jad¹c
pojazdem po wymienionej drodze z prêdkoci¹ nie mniejsz¹ ni¿ 138km/h, gdzie z
powodu jej nierównoci obowi¹zuje ograniczenie prêdkoci do 40km/h, w wyniku
czego utraci³ panowanie nad pojazdem i dopuci³ do jego polizgu oraz niekontrolowanego przemieszczenia siê go po jezdni, a nastêpnie zje¿d¿aj¹c na lewe pobocze
drogi, doprowadzi³ do wypadku drogowego uderzaj¹c pojazdem w przydro¿ne
drzewa , w wyniku czego mieræ na miejscu ponios³a pasa¿erka pojazdu S. G., przy
czym bezporednio po wypadku oddali³ siê z miejsca zdarzenia na nadto naruszy³
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym orzeczony wyrokiem S¹du Rejonowego w Zduñskiej Woli w sprawie IIk 58/05 z dnia 05.07.2005 roku.

3 marca br grupa wschodnia W IV
ligi mê¿czyzn, do której nale¿y II Nasiennik Gryfice, rozegra³a ostatnie spotkania II rundy. Tym razem gryficcy tenisici odnieli ma³e sukcesy, gdy¿ jeden
mecz przegrali 4:6, ale drugi wygrali 6:4.
Pozwoli³o im to awansowaæ w tabeli i w

rezultacie zajêli 6 miejsce. Fina³ IV ligi, o
dwa miejsca premiowane awansem do III
ligi, zostanie rozegrany w Wierzbiêcinie
w dniu 24.03.2007 r. Uczestniczyæ bêd¹
w nim dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej
grupy! Niestety Nasiennik musi jeszcze
poczekaæ na swoj¹ szansê!

Wyniki i tabela IV ligi mê¿czyzn grupa wschodniej W
II runda po kolejce 03.03.2007 r.
p21
p22
p23
p24

4-Termin 03.03.2007 r. godz. 11.00 Grupa W
II Nasiennik Gryfice
UKS Sucha Koszaliñska
TKKF Fala Trzebiatów
II UKS 2005 Bia³ogard
Jrga III SSMTS Szczecinek Orze³ Stara Studnica
UKS Traper Z³ocieniec
Albi III ZTTS Z³ocieniec

4;6
4;6
6;4
8;2

p25
p26
p27
p28

Grupa W godz. 15.00
TKKF Fala Trzebiatów
II Nasiennik Gryfice
Jrga III SSMTS Szczecinek
UKS Traper Z³ocieniec

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

TABELA grupy W
m-ce
nazwa dru¿yny
1 III SSMTS Szczecinek
2 UKS Traper Z³ocieniec
3 II UKS 2005 Bia³ogard
4 UKS Sucha Koszaliñska
5 III ZTTS Z³ocieniec
6 II Nasiennik Gryfice
7 Orze³ Stara Studnica
8 TKKF Fala Trzebiatów

meczy
14
14
14
14
14
14
14
14

UKS Sucha Koszaliñska
II UKS 2005 Bia³ogard
Albi III ZTTS Z³ocieniec
Orze³ Stara Studnica
pkt
28;0
22;6
17;11
13;15
11;17
8;20
7;21
6;22

m.pkt
120;20
94;46
74;66
64;76
57;83
48;92
57;83
46;94

TURNIEJ KOSZYKÓWKI
ULICZNEJ NA HALI
STREETBALL NOWOGARD 2006
Dnia 10.03.2007r. o godzinie 9.30 w hali Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych przy ulicy Boh. Warszawy 78 odbêdzie siê turniej trójek koszykarskich
w kategoriach gimnazja, dziewczêta, OPEN. W trakcie turnieju przeprowadzone zostan¹ konkursy wsadów i rzutów za 3 punkty. Zapraszamy serdecznie uczestników i kibiców. Organizatorem turnieju jest Ognisko TKKF
WODNIAK Nowogard oraz UKS Trójka NIEBIESKA TEAM Nowogard.
Zapisów mo¿na dokonaæ na naszej nowej stronie; www.streetball-nowogard.yoyo.pl. Informacje z poprzednich turniejów oraz innych imprez WODNIAKA znajdziesz na stronach www.wodniak.nowonet.pl, oraz www.wodniak2006.nowonet.pl

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 14 lutego 2007 r.
sprawy

Bart³omieja Jewu³a

s. Wies³awa i Janiny, ur. 04.09.1985 r. sygn. akt VI K 34/07 oskar¿onego
o to, ¿e w dniu 19 padziernika 2006 r. na drodze K 6 Modlinowo P³oty kierowa³ samochodem osobowym marki Volkswagen Golf o nr rej. ZGY S409
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,50 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk uzna³ oskar¿onego
za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê grzywny w wysokoci 50 stawek dziennych, przy przyjêciu, ¿e jedna stawka
dzienna wynosi 30,00 z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; orzek³
podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w
prasie Gazeta Gryficka.
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Mistrzostwa Polski LZS w biegach prze³ajowych

Wysoka forma p³otowskich
i gryfickich biegaczy!
W minion¹ sobotê
Stargard Szczeciñski goci³
uczestników tegorocznych
Mistrzostw Polski Zrzeszenia
LZS w biegach prze³ajowych.
W imprezie wystartowali reprezentanci 13 województw, w tym oczywicie przedstawicie zachodniopomorskiego. Na te wysokiej rangi zawody
wys³ano równie¿ najlepszych p³otowskich i gryfickich zawodników.
P³oty by³y reprezentowane przez
Klaudiê Kuleszê, Marcela Serafiñskiego,
Dawida Wysockiego, Roksanê Melon,
Magdalenê Or³owsk¹, Sarê Jaworsk¹,
Macieja Balonisa, Ma³gorzatê Ostrowsk¹
i Tomasza Rakieja  zawodników
MLUKS Mokasyn P³oty, których trenuje pan Szymon Kecler. Z kolei z Gryfic
do Stargardu przybyli Adam Czerniecki
i £ukasz Przybysz  cz³onkowie klubu
PLMKS Chrobry Gryfice, którego trenerem jest pan Janusz Przybysz.
Mistrzostwa odbywa³y siê w trudnych warunkach atmosferycznych,
przy bardzo silnym wietrze i niskiej
temperaturze. Jednak nasi zawodnicy
spisali siê wietnie, pokazuj¹c wysok¹
formê i godnie reprezentuj¹c rejon, z
którego przyjechali. W biegu m³odziczek na dystansie 1500 metrów znakomicie pobieg³a Magdalena Or³owska,
która w piêknym stylu wywalczy³a 11
miejsce w kraju. Na 32 miejscu uplasowa³a siê Klaudia Kulesza, 40 lokatê
zajê³a Roksana Melon, a 49 przybieg³a
Sara Jaworska. W biegu m³odzików,
którzy mieli do pokonania 2000 m 
równie¿ bardzo dobry bieg zawodnika
z naszego powiatu. Wysokie 15 miejsce wywalczy³ Adam Czerniecki.
Bieg juniorów m³odszych na 3000
metrów przyniós³ najwiêksze osi¹gniêcia. 10 zawodnikiem Mistrzostw
Polski LZS zosta³ Dawid Wysocki,
za Marcel Serafiñski zaj¹³ miejsce 16.
W biegu juniorek powrót do wysokiej formy potwierdzi³a Ma³gorzata
Ostrowska. Po efektownym finiszu zajê³a 11 lokatê. Wród juniorów, którzy
mieli do pokonania 4 kilometry wystartowa³o trzech naszych reprezentantów.
Najlepiej z nich zaprezentowa³ siê
£ukasz Przybysz, który by³ 30 na mecie. Tomasz Rakiej zaj¹³ 41, a Maciej
Balonis 42 miejsce.
Wynikiem bardzo udanego startu
by³a klasyfikacja klubowa. Z sum¹ 76
punktów Mokasyn P³oty uplasowa³
siê na 18 miejscu, za Chrobry Gryfice
z 17 punktami na 31 miejscu.
Zawodnicy Mokasyna z sukcesami startowali tak¿e w biegach dodatkowych. W biegu szkó³ podstawowych w
kategorii dziewcz¹t 2 miejsce wywalczy³a ¯aneta Wysocka. Miejsca na szerokim podium zajê³y te¿ Aleksandra
Zamora  5 i Katarzyna Bukowiec  6.
Na 7 miejscu uplasowa³a siê Sylwia Ka-

³ucka. Wyniki zawodniczek Mokasyna da³y 3 miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej. W biegu ch³opców szkó³ podstawowych bezapelacyjne zwyciêstwo odniós³ Piotr Szczepañski. W Biegu Otwartym wystartowali Marcin Sajek i Maciej
Twór. Tym razem lepszy by³ Marcin,
który zaj¹³ 2 miejsce. Maciek przybieg³
na trzeciej pozycji. A zwyciê¿y³ Tadeusz Zblewski (Olimpia Bytów).
W nastêpny weekend kolejne zawody, z których mamy nadziejê nasi m³odzi zdolni biegacze znowu powróc¹ z
sukcesami. O przebiegu imprezy oczywicie opowiemy czytelnikom w kolejnym numerze.
(r)
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Powiatowa lekkoatletyka
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Gryficka lekkoatletyka

Mokasyn
Adam Czerniecki
P³oty w biegach mistrzem prze³ajów!
prze³ajowych

Magdalena Or³owska
W odbywaj¹cych siê 3 marca br.
Mistrzostwach Województwa w biegach
prze³ajowych bardzo dobrze zaprezentowa³a siê ekipa Mokasyna P³oty. W
biegu m³odziczek na dystansie 1000 metrów znakomicie pobieg³a Magdalena Or³owska, która piêknie walczy³a o miejsce
na podium. Nie uda³o siê, zajê³a najbardziej nie lubiane 4 miejsce, ale jej forma
wyranie wzrasta. W biegu tym startowa³y te¿ inne podopieczne Doroty i Szymona Kecler. ¯aneta Wysocka przybieg³a 9,
jednak bêd¹c m³odsz¹ od kole¿anek nie
jest uwzglêdniana w klasyfikacji. Na
13miejscu uplasowa³a siê Klaudia Kulesza, a tu¿ za ni¹ bieg ukoñczy³a Sara Jaworska. Dystans dwa razy d³u¿szy mia³y do pokonania pozosta³e m³odziczki z
p³otowskiego klubu. Lepiej w biegu na
2000 m spisa³a siê Roksana Melon, która
by³a 7. Patrycja Marciniak zajê³a miejsce
8. W najmocniej obstawionym biegu 
biegu juniorów m³odszych na 4000 m,

Dawid Wysocki
bardzo dobrze zaprezentowali siê Dawid
Wysocki i Marcel Serafiñski. Ten pierwszy do ostatniego kilometra bieg³ w czo³owej szecioosobowej grupie, ostatecznie zajmuj¹c pi¹te miejsce. Równie dobrze pobieg³ Marcel, który wywalczy³
miejsce 7. Tak¿e 7 miejsce, ale w biegu juniorek na dystansie 2500 m zajê³a Ma³gorzata Ostrowska, 13 wród juniorek
m³odszych by³a Joanna B¹tkiewicz, a
Aleksandra Kusajda wskutek bolesnego
upadku nie ukoñczy³a swojego biegu. W
kategorii juniorów którzy mieli do pokonania 3 kilometry Tomasz Rakiej zaj¹³13
miejsce, natomiast Maciej Balonis by³ 16
Osi¹gniête rezultaty s¹ dobrym prognostykiem przed Miêdzywojewódzkimi Mistrzostwami, które za dwa tygodnie odbêd¹ siê w Poznaniu. Wczeniej
w Bydgoszczy w Mistrzostwach Polski
Juniorów i Seniorów wystartuj¹ Maciej
Twór, Marcin Sajek, Ma³gorzata
Ostrowska, Tomasz Rakiej.
(R)

V CROSS MOKASYNA P£OTY 2007

Lekkoatleci na start!
28 marca 2007r. odbêd¹ siê w P³otach (park przy Nowym Zamku) Mistrzostwa Powiatu Gryfickiego w biegach prze³ajowych. Podczas zawodów
wy³onieni zostan¹ reprezentanci do mistrzostw woj. zachodniopomorskiego

w kat. kl. V-VI i gimnazjum. Chêtnych
do udzia³u zapraszamy do biura zawodów (parter Nowego Zamku) w dniu mistrzostw od godz. 9.45. Szczegó³owy
regulamin zostanie opublikowany w
kolejnym numerze Gazety Gryfickiej.

Prawd¹ jest niestety, ¿e lekkoatletyka w Gryficach nie posiada
bazy sportowej. Jednak s¹ osoby,
które swoj¹ determinacj¹ udowadniaj¹, i¿ chcieæ to móc! Cz³onkowie lekkoatletycznego klubu sportowego Chrobry Gryfice odnaleli
swoje miejsce w tej dyscyplinie,
wykorzystuj¹c do tego naturalne
warunki swego rodzimego miasta,
czyli lasy, ³¹ki, drogi polne i b³ota,
które to doskonale nadaj¹ siê do
uprawiania biegów prze³ajowych. I
ju¿ osi¹gaj¹ w tej dziedzinie ogromne sukcesy. Dowodem na to s¹ Mistrzostwa Województwa w Biegach
Prze³ajowych, które odby³y siê 3
marca br. w Tychowie. Zawodnik
Chrobrego - Adam Czerniecki wywalczy³ tam z³oty medal i tytu³ Mistrza Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2007 w kategorii

m³odzików na dystansie 2,5 km.
M³ody gryficznin doskonale czu³
siê na b³otnistych, lenych cie¿kach w Tychowie i nie pozostawiaj¹c rywalom zbyt wiele nadziei na
zwyciêstwo, po dwóch kilometrach
biegu pewnie przyspieszy³, odrywaj¹c siê od prowadz¹cej grupy i
niezagro¿ony zwyciê¿y³. Podopieczny Janusza Przybysza jest
uczniem Gimnazjum nr 1 w Gryficach
i biega rekreacyjnie od 2 lat.
Gratulujemy zwyciêstwa i ca³emu klubowi ¿yczymy dalszych sukcesów sportowych, zarówno na
prze³ajach, jak i na bie¿ni. Mo¿e w
koñcu gryfickie w³adze dostrzeg¹, ¿e
warto inwestowaæ w zdolne m³ode
pokolenie i przychylniejszym okiem
spojrz¹ na lekkoatletów, którzy potrzebuj¹ tylko lepszej bazy sportowej, aby mogli siê rozwijaæ! (m)

Zachodniopomorska szachowa Liga Juniorów

Zwyciêstwo
by³o blisko!
W sobotê, 24 lutego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozegrano mecz szachowy miêdzy
Uczniowskim Klubem Sportowym

SZACH Gryfice i Szczeciñskim
Stowarzyszeniem szachowym.
Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem
goci 1,5:4,5.

UKS Szach Gryfice - Szczeciñskie Stowarzyszenie Szachowe 1,5:4,5
BRZOZOWSKI Arkadiusz 1452 - KULIS Grzegorz
1800 0-1
£ASZEWSKI B³a¿ej
1600 - JACEK Roksana
1600 ½-½
PUSZKAREK Kamil
1600 - MAJEWSKI Aleks
1600 0-1
KARWOWSKI Kacper
1800 - WYPYCH Micha³
1400 1-0
KWOCZ Aleksandra
1250 - OCIEPKA Dominika
1400 0-1
PRZYBYLSKA Agata
1400 - MARUSZCZAK Joanna
1400 0-1
Kazimierz £aszewski
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KRZY¯ÓWKA 10

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!

Sma¿one ryby usma¿one

27.02.2007r. o godz. 17:48 w Rewalu na ul. Saperskiej wybuch³ po¿ar w budynku sma¿alni. Po¿ar sma¿alni ryb przylegaj¹cej do budynku
wczasowego gasili najpierw s¹siedzi
przy u¿yciu wiader i ganic. Dzia³ania stra¿y polega³y na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, otwarciu pomieszczenia, dogaszeniu wnêtrza
budynku, wygaszeniu w kominku,
oddymieniu oraz pracach rozbiórkowych czêci kominka i elementów
drewnianych sufitu. W akcji ganiczej bra³o udzia³ 6 zastêpów stra¿y
(OSP Pobierowo, OSP Niechorze,
PSP Gryfice).

Maluch dachowa³

28.02.2007r. o godz. 6:10 w Ko³om¹ciu zdarzy³ siê wypadek samochodowy - dachowanie.
Po przybyciu zastêpu stra¿y na
miejsce zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu okaza³o siê ¿e 50 m
za miejscowoci¹ Ko³om¹æ samochód osobowy Fiat 126p wypad³ na
³uku drogi i dachowa³. W wyniku
zdarzenia kieruj¹ca dozna³a urazu
krêgos³upa i zosta³a zabrana przez
pogotowie ratunkowe do szpitala w
Gryficach. W dzia³aniach bra³ udzia³
jeden zastêp JRG.

Peugot na drzewie
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02.03.2007r. o godz. 14:10 w Lubinie na trasie Gryfice  P³oty zdarzy³
siê wypadek samochodowy. Na trasie Gryfice - P³oty na wysokoci
miejscowoci Lubin kieruj¹ca samochodem osobowym Peugeot 206 z
bli¿ej nieustalonych przyczyn na
prostym odcinku zjecha³a na pobocze, uderzy³a w drzewo. Po uderzeniu samochód przewróci³ siê na

dach. Kieruj¹ca o w³asnych si³ach
wysz³a z samochodu. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu akumulatora i postawieniu samochodu na
ko³a.

Zaginiona pla¿owiczka

03.03.2007r. o godz. 22:32 w Pobierowie Stra¿ pomaga³a Policji w
poszukiwaniu na pla¿y zaginionej
kobiety , która prawdopodobnie
chcia³a pope³niæ samobójstwo.
Dzia³ania SP polega³y na przeszukaniu wspólnie z Policj¹ pla¿y na d³ugoci ok. kilometra. Kobietê znalaz³
w³aciciel pensjonatu, u którego
kobieta wynajê³a pokój. Kobieta za¿y³a du¿¹ iloæ leków. Przyby³e na
miejsce zdarzenia Pogotowie Ratunkowe zabra³o poszkodowan¹ do
Gryfickiego Szpitala. W dzia³aniach
bra³y udzia³ 2 zastêpy z OSP Pobierowo.

Garnek na gazie

04.03.2007r. o godz. 21:00 w Gryficach na ul. Podgórnej zosta³ pozostawiony przez starsz¹ osobê garnek na gazie. Zaniepokojona s¹siadka wezwa³a stra¿, poniewa¿ poczu³a
zapach spalenizny. Po przybyciu na
miejscu zdarzenia przy u¿yciu drabiny dostano siê do mieszkania poprzez uchylone okno. Okaza³o siê, ¿e
osoba starsza przysnê³a. Zdjêto garnek, mieszkanie przewietrzono. Na
miejscu obecna by³a Policja.

Zawalidroga

05.03.2007r. o godz. 15:04 na trasie Ociêcin  Pod³êcze drzewo zablokowa³o drogê. Dzia³ania stra¿y
polega³y na usuniêciu drzewa na
pobocze. W dzia³aniach udzia³ bra³
zastêp OSP Ociêcin.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach  Wydzia³ Karny wyrokiem z dnia
19.02.2007 roku w sprawie IIk 10/07 skaza³

Krzysztofa Szarzyñskiego

s. Stanis³awa ur. 09.10.1970 roku na karê 4 miesiêcy pozbawienia wolnoci, orzeczono zakaz 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. 178a par.1 kk w zb.z art. 244kk w zw. z art.11 par. 2kk polegaj¹ce na tym , ¿e w dniu 08 wrzenia 2006 r. oko³o godziny 22.00 w miejscowoci Lisowo gm. P³oty kierowa³ samochodem osobowym marki Opel
Kadet o nr. rej. ZGY 95AU znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym
1,29 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przez co nie stosowa³ siê
do orzeczonego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w Szczecinie  Wydzia³ Grodzki z dnia 11.03.2005 r. sygn. akt VIK 13/05 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres
2 lat tj. do dnia 11.03.2007 r. oraz prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach VI Wydzia³ Grodzki z dnia 27.02.2004r. sygn. akt VIK.
607/03 zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym
na okres trzech lat tj. do dnia 27.02.2007r.

Aluminiowy z³odziej

Przemytnicy

(P³oty) 27 lutego 2007 r. zatrzymano Roberta W., lat 37 oraz
Ryszarda R., lat 49, mieszkañców
Szczecina, którzy w samochodzie marki Peugeot przewozili
202 butelki o pojemnoci 5 litrów
alkoholu.

Fiacik w rowie

(Gryfice  Ko³om¹æ) 28 lutego
2007 r. kieruj¹ca samochodem
osobowym marki Fiat Krystyna K.
nie dostosowa³a prêdkoci do panuj¹cych warunków na drodze,
wpad³a w polizg i zjecha³a na lew¹
stronê jezdni do przydro¿nego
rowu. W wyniku zdarzenia kieruj¹ca odnios³a obra¿enia w postaci
wstrz¹nienia mózgu oraz urazu
krêgos³upa odcinka szyjnego.

(Trzebiatów) 28 lutego 2007 r. zatrzymano Tomasza L., lat 23, mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³
kradzie¿y z pomieszczenia gospodarczego przedmiotów aluminiowych.
Straty oko³o 100 z³ poniós³ Józef Z.

Szybot³uk

(Rewal) 1 marca 2007 r. zatrzymano
Grzegorza K., lat 23, mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³ wybicia
szyby w sklepie spo¿ywczym. Straty
wartoci 300 z³ poniós³ Andrzej K.

Skradziona WSK-a

(Wo³czyn) 3 marca 2007 r. zatrzymano Tomasza C., lat 18 i Mateusza
B., lat 16, mieszkañców powiatu gryfickiego, którzy dokonali kradzie¿y
motocykla WSK z gara¿u. Straty 100
z³ poniós³ Krzysztof G.

Napromilowani:
(Jaromin) 26 lutego 2007 r. zatrzymano Zdzis³awa K., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³
rowerem pod wp³ywem alkoholu 
2,34.
(Gryfice) 27 lutego 2007 r. zatrzymano Jacka W., mieszkañca Gryfic,
który kierowa³ samochodem osobowym marki Ford pod wp³ywem alkoholu  1,3.
(Gryfice) 27 lutego 2007 r. zatrzymano Edwarda C., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,35.
(G¹bino) 27lutego2007r.zatrzymano Krzysztofa P., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  0,36.
(Gos³aw) 27 lutego 2007 r. zatrzymano Micha³a D., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,06?.
(Gryfice) 28 lutego 2007 r. zatrzymano Stanis³awa W., mieszkañca

Gryfic, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  0,50.
(Gryfice) 2 marca 2007 r. zatrzymano Janusza B., mieszkañca Gryfic,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,56.
(Trzebiatów)2marca2007r.zatrzymano Wojciecha C., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu 
2,58.
(wieszewo) 3 marca 2007 r. zatrzymano Ryszarda M., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,70.
(Gryfice) 3 marca 2007 r. zatrzymano Grzegorza £., mieszkañca Gryfic,
który kierowa³ samochodem Peugeot
pod wp³ywem alkoholu  1,99.
(Rewal) 4marca 2007 r. zatrzymano
Jaros³awa G., mieszkañca powiatu kamieñskiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Mitsubischi
pod wp³ywem alkoholu  0,42.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 31 padziernika 2006r.
syg. akt IIk.18406 skaza³

Wojciecha-Paw³a Petryków

ur. 11.03.1959r. na karê grzywny wysokoci 100 stawek dziennych, przyjmuj¹c ¿e jedna stawka dzienna wynosi 30,00 z³otych
oraz zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie go w lokalnym czasopimie za przestêpstwo z
art. 178a par. 1 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 15 czerwca 2006
roku oko³o godziny 13.00 w miejscowoci Trzebiatów na ul. Parkowej powiatu gryfickiego prowadzi³ samochód osobowy marki
VW GOLF nr. Rej. ZGY 45CT po drodze publicznej w stanie nietrzewoci 1,24 mg/dm alkoholu w wydychanym powietrzu.
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HUMOR TYGODNIA
Prezes najwiêkszej korporacji banków na wiecie by³ w szpitalu. Jeden z wiceprezesów przyszed³ go odwiedziæ z tak¹ wiadomoci¹:
- Przynoszê Ci najlepsze ¿yczenia od naszego zarz¹du, aby prêdko wróci³ do zdrowia i ¿y³ sto lat. To oficjalne postanowienie przesz³o wiêkszoci¹ g³osów piêtnaci do szeciu, przy dwóch wstrzymuj¹cych siê.
REKLAMA

cmyk

cmyk

