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Szanowna Redakcjo

Po co ten jazgot w internecie? O co, ¿e p. Edward lêzak
musia³ odejæ z Gimnazjum nr
1 w Gryficach? Przecie¿ wymieniony gociu nigdy nie powinien zostaæ dyrektorem tej
placówki. Chocia¿by dlatego,
¿e w 2000 r. nale¿a³ do grupy
inicjatywnej do przeprowadzenia
referendum maj¹cego na celu odwo³anie ówczesnej Rady Miejskiej w
Gryficach i burmistrza Andrzeja
Szczyg³a. Za tygodnikiem 7 Dni
Gryfic Rok II Nr 31 z dn. 03.08.200
r. przytoczê uzasadnienie:
Uzasadnienie
Wniosek o odwo³anie Rady
Miejskiej w Gryficach, który ma byæ
przedmiotem referendum, uzasadniaj¹ ni¿ej podane przyczyny:
Brak rodków w bud¿ecie na
dzia³alnoæ Orodka Pomocy Spo³ecznej w Gryficach.
Bardzo wysokie zarobki: burmistrza, zastêpcy burmistrza, sekretarza, skarbnika. Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Gryficach i wice
przewodnicz¹cych.
Upartyjnienie struktur w Urzêdzie Miejskim i jednostkach podleg³ych.
Brak koncepcji dotycz¹cej walki z wzrastaj¹cym bezrobociem.
Likwidacja placówek owiatowych na terenie gminy Gryfice.
Ignorowanie i nierzetelne za³atwianie spraw wyborców.
Brak kontroli nad jednostkami

List do redakcji

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

podleg³ymi Burmistrzowi Gminy
Gryfice, np. Gryfickim Towarzystwem Budownictwa Spo³ecznego, a
wczeniej Zak³adem Gospodarki
Mieszkaniowej w Gryficach.
Ka¿dy kto przeczyta³ uzasadnienie niech sobie wyrobi opiniê na temat
zawartych w nim zarzutów, niektóre z
nich do dzi pozostaj¹ aktualne. Referendum nie dosz³o do skutku, bowiem
listy z zebranymi podpisami zniknê³y
w sejfie albo czarnej teczce pana
lêzaka. A ja sam z ca³¹ swoj¹ rodzin¹
tak¹ listê podpisa³em. Mój i inne podpisy, jak mówili, zosta³y sprzedane za
dobr¹ fuchê, jaka by³a ciep³a posadka
kierownika Gryfickiego Centrum
Przedsiêbiorczoci, którego biuro
mieci³o siê w odleg³oci 3 kilometrów i 100 metrów od Pl. Zwyciêstwa
w Gryficach do oczyszczalni cieków
za Gryficami. W miejscu ustronnym w
miarê dalekim, by nikt nikomu d... nie
zawraca³. I jak pan myli panie K.
Rynkiewicz, kto obj¹³ tê ciep³¹ posadkê? Oczywicie, wy³oniony drog¹
konkursu  ha, ha, ha, pan Edward
Krzysztof lêzak. Od 12 padziernika
2000 r. kierowa³ Gryfickim Centrum
Przedsiêbiorczoci i jedyne, co wykierowa³, to kwotê 100.435 z³ z bud¿etu
gminy. Pieni¹dze siê skoñczy³y i w
drodze konkursu zosta³ wy³oniony,
jako ten, który podniesie poziom nauczania i autorytet Gimnazjum nr 1 w
Gryficach. Czy podniós³? Po co, przecie¿ wiedzia³, ¿e czy siê stoi czy siê
le¿y, pensja siê nale¿y. Szkoda by³o

nauczycieli i m³odzie¿y, bo autorytetu
szko³y pan dyrektor nijak nie podniós³.
Cz³owiek stoj¹cy z boku mo¿e jedynie
siê domylaæ, co czuli wchodz¹c do
wiecznie zaniedbanego, mierdz¹cego gabinetu dyrektora, w którym potrafi³ mieæ porozrzucane papiery, walaj¹ce siê pi³ki i gara¿ dla roweru. To
dopiero by³ luzak, ten zapalony cyklista. Teraz wrócê do zdania, które spowodowa³o to, ¿e pisze do Waszej redakcji. Oto one: Zreszt¹ i tak nigdy
nie dorówna panu Edwardowi lêzakowi, który jest dla mnie jedynie
s³usznym dyrektorem.... £¹cze wyrazy wspó³czucia respondentowi i kondolencje zwolennikowi wymienionego dyrektora. Naprawdê szczerze
wspó³czujê i radzê wspólnie z tym
panem zorganizowaæ jak¹ szkó³kê,
której bêdzie przewodniczy³ jako jedyny i s³uszny. Natomiast dyrektora
Zbigniewa H³¹da pozostawiæ w spokoju, bo z jego za³o¿eñ przedstawionych w wywiadzie pt. Trochê rygoru
na pocz¹tek wynika, ¿e wie, co ma
zrobiæ, by Gimnazjum nr 1 z zapaci
wyci¹gn¹æ i jak pozyskaæ pieni¹dze na
rozwój szko³y nie ogl¹daj¹c siê tylko
na pieni¹dze z bud¿etu gminy. Jedno
jest pewne, jeli nikt nie bêdzie przeszkadza³ w jego d¹¿eniach i planach,
to razem z gronem, przecie¿ dobrych
nauczycieli, podnios¹ poziom nauczania, rozwin¹ sport i to wszystko,
co dobre dla m³odzie¿y. S¹dzimy, ¿e
wspólna praca i zrozumienie szybko
przynios¹ pozytywne rezultaty i nigdy
ju¿ w czerwcu rodzic nie bêdzie siê zastanawia³, do którego gimnazjum pos³aæ swoj¹ pociechê. Bo my w tym
roku swoj¹ posy³amy do Gimnazjum

BURMISTRZ ANDRZEJ SZCZYGIE£
ZAK£ADNIKIEM STAROSTY
KAZIMIERZA SACIA!

Wybory do samorz¹dów
ju¿ dawno minê³y, rozpoczê³o siê normalne ¿ycie. Zwyciêzcy siedz¹ sobie w wygodnych
fotelach. Wydawaæ by siê mog³o,
¿e ludziom bêdzie dziaæ siê lepiej.
Wszak Andrzej Szczygie³ tyle naobiecywa³ mieszkañcom.
Tymczasem w³adza zapomnia³a o obietnicach wyborczych
i zajê³a siê sob¹. Obsadza i zmienia stanowiska. Nie by³oby w tym
nic dziwnego, gdyby nie trwa³o to
tak d³ugo. Ale i to jest do strawienia. Najgorsze jest to, ¿e dostêp do
ró¿nych stanowisk dla zwyk³ych
ludzi jest hermetycznie zamkniêty. Decyduj¹cy wp³yw na obsadzanie stanowisk w Gminie Gryfice
ma nie Andrzej Szczygie³, ale starosta Kazimierz Saæ. To on obsadza kluczowe stanowiska swoimi
ludmi. I tak wiceburmistrzem
zosta³ cz³owiek wytypowany

przez pana Sacia  Tomasz Malczewski, dyrektorem ZGK zosta³
dotychczasowy wicestarosta  Jacek Zdancewicz. Planowane s¹ dalsze zmiany w Gminie Gryfice, w
których decyduj¹cy g³os bêdzie
mia³ równie¿ Kazimierz Saæ.
Tak wiêc w Gminie Gryfice wybrany przez ludzi Andrzej Szczygie³
sam nie potrafi podj¹æ ¿adnej sensownej decyzji. O zwyk³ych wyborcach dawno ju¿ zapomnia³. Za poparcie w wyborach sta³ siê zak³adnikiem starosty Sacia, a ten bezlitonie wp³ywa na obsadê stanowisk i
typuje swoich ludzi.
Pokorny Andrzej Szczygie³
grzecznie podporz¹dkowuje siê
woli Kazimierza Sacia. A o ludziach, którzy go wypromowali zapomnia³. S¹ mu ju¿ niepotrzebni.
Do koñca kadencji nikt mu nic nie
zrobi, a póniej... do Szczecina? (...)
A Gryfice pozostawia Kazimierzo-

wi Saciowi. Wtedy pan Saæ zafunduje Gryficom wietlan¹ przysz³oæ, bo burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³ nie jest w stanie
dokonaæ ju¿ niczego.
Wybieraj¹c burmistrza Andrzeja Szczyg³a i starostê Kazimierza Sacia, Gryfice zaprzepaci³y niepowtarzaln¹ szansê zmiany swojego losu na lepsze. Bezrobocie ich nie interesuje, zajêli siê
tylko sob¹ i krêgiem najbli¿szych
sobie osób. Reszta mo¿e sobie
pomarzyæ o spe³nieniu przez nich
obietnic przedwyborczych.
Podczas gdy Europa idzie do
przodu, zaciankowe Gryfice
przepi¹ kolejne 4 lata, a zmêczony 16-letnim burmistrzowaniem Andrzej Szczygie³ pójdzie
na zas³u¿on¹ wysoko op³acan¹
emeryturkê.
Alicja N.
Gryfice emerytka
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nr 1, choæ dzieciak bêdzie mia³ du¿o
d³u¿sz¹ drogê do szko³y. Tak¹ decyzjê podjêlimy po przeczytaniu wywiadu z dyrektorem Z. H³¹dem, z
którego wynika, ¿e to nie rygor ani luzactwo, to idzie normalnoæ do Gimnazjum nr 1 w Gryficach, a nasze
dzieci maj¹ siê uczyæ w normalnym,
¿yczliwym, ale wymagaj¹cym rodowisku. Podkrelam  wymagaj¹cym,
bo prawa ucznia te¿ bym ograniczy³,
ale tego przypilnujê w domu.
Na koniec odniosê siê do informacji UMiG te¿ podanej w Waszej
gazecie. Mgr in¿. Zbigniew H³¹d
zosta³ dyrektorem Gimnazjum nr 1 1
lutego 2007 r. a nie jak podano 1
wrzenia 2003 r., ju¿ ta mylna informacja nasuwa skojarzenie, ¿e Urz¹d
Miasta i Gminy Gryfice sam wstydzi
siê dzia³alnoci dyrektora, który musia³ odejæ. Uczniów w Gimnazjum
nr 1 jest 371, nauczycieli 31, zatrudnionych w administracji 10 osób,
klas jest 15. To tyle informacji uzyskanych od gimnazjalisty, który marzy o paleniu papierosów pod bokiem by³ego dyrektora. Mylê, ¿e
mówi³ prawdê.
Rodzice i stali czytelnicy
Pañskiej gazety.
P.S. Mo¿e tak pan sier¿ant w stanie spoczynku, odpowiedzialny dyrektor Placówek Owiatowych w
Gryficach sam sprawdzi i prawdziwe informacje wprowadzi do Biuletynu Informacji Publicznej? Co
trzeba robiæ panie sier¿ancie.
Od Red.: Poprawki zosta³y ju¿
naniesione, o czym napisalimy.

Gazeta Powiatowa
Redakcja: Kazimierz Rynkiewicz - redaktor naczelny (tel.
0504 042 532),
Magdalena liwiñska,
tel. 0691 307 442;
Adres redakcji:
72-300 Gryfice, ul. Wa³owa 8/7,
tel. 091 384 71 53.
E-mail: gazetagryficka@wp.pl
E-mail: wppp1@wp.pl
Wydawca: Wydawnictwo
Polska Prasa Pomorska,
Kazimierz Rynkiewicz,
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730;
e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30; Konto: BS
Goleniów o/£obez 04-93751038-2600-1919-3000-0010
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie
prawo skracania i adiustacji
tekstów. Materia³ów nie zamawianych nie zwracamy. Nie
odpowiadamy za treæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje: tygodnik ³obeski, tygodnik pojezierza drawskiego.
DRUK: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730

INFORMACJE

gazeta gryficka 15.03.2007 r.
Gna³a 180 na godzinê wioz¹c dwójkê dzieci

Str. 3

Pocig za 15-latk¹
uciekaj¹c¹ BMW!

W dniu 10 marca br oko³o godziny
15.45 dy¿urny z Komisariatu Policji w
Trzebiatowie zosta³ powiadomiony o
tym, ¿e na trasie Miros³awice  Lewice
z nadmiern¹ prêdkoci¹ porusza siê samochód marki BMW. Policjanci natychmiast udali siê w trasê, gdzie na wysokoci skrzy¿owania Lewice  G¹bin
 Miros³awice zauwa¿yli opisany samochód, który zatrzyma³ siê w odleg³oci oko³o 100 metrów przed radiowozem. Widz¹c tak dziwnie zachowuj¹cy
siê pojazd policjanci ruszyli w jego kierunku wysy³aj¹c sygna³y do zatrzymania siê. Poniewa¿ kierowca na nie nie
zareagowa³, a wrêcz przeciwnie omin¹³
poboczem radiowóz i podj¹³ ucieczkê,
policjanci udali siê w pocig za oddalaj¹cym siê z nadmiern¹ prêdkoci¹ samochodem. Uciekaj¹cy pojazd kilkakrotnie wymija³ jad¹ce w tym samym
kierunku samochody powoduj¹c zagro¿enie w ruchu drogowym. Dodaæ nale¿y, ¿e podczas ucieczki prêdkoæ samochodu wynosi³a 180 km/h, co w tak
gêsto zadrzewionym terenie powodowa³o niebezpieczeñstwo zderzenia z
innymi pojazdami lub pobocznymi
drzewami. Po kilku kilometrach ucieczREKLAMA

ki prowadzony pojazd wykona³ gwa³towny manewr skrêtu w prawo i wpadaj¹c w polizg uderzy³ w kilka betonowych przydro¿nych s³upków, a nastêpnie zawis³ na torach. W tym czasie w
kierunku BMW zbli¿a³ sie z du¿¹ prêdkoci¹ poci¹g relacji Szczecin-Ko³obrzeg i istnia³o realne zagro¿enie zderzenia siê obu pojazdów. Widz¹c to policjanci podjêli natychmiastow¹ akcjê
wyci¹gniêcia osób znajduj¹cych siê w
pojedzie oraz podjêli próbê przemieszczenia uszkodzonego samochodu
BMW z torowiska. W samochodzie tym
znajdowa³o siê troje bardzo m³odych
ludzi, z których kieruj¹ca Alicja K.
mia³a zaledwie 15 lat. Próba ci¹gniêcia uszkodzonego samochodu nie da³a
jednak rezultatu, dlatego maj¹c wiadomoæ gro¿¹cego niebezpieczeñstwa
policjanci zaczêli sygnalizowaæ wiat³ami w kierunku zbli¿aj¹cego siê poci¹gu. Na szczêcie maszynista zrozumia³ przekazywane mu sygna³y i zdo³a³
zatrzymaæ poci¹g w odleg³oci zaledwie trzech metrów od pojazdu. Uszkodzony pojazd zosta³ odholowany na
parking strze¿ony, a kieruj¹c¹ oraz
dwoje innych dzieci oddano pod opiekê

ich rodziców. Dziêki profesjonalnej akcji i determinacji policjantów nie dosz³o do tragedii,
w której mog³o zgin¹æ nawet
kilka osób.
Rzecznik prasowy
KPP Gryfice

PS. Jak dowiedzielimy siê
na Komendzie Policji, teraz
15-latka stanie przed S¹dem
dla Nieletnich i tam zapadnie
wyrok jaki rodek wychowawczy wobec niej zastosowaæ. Na razie jednak nie postawiono
jej jeszcze konkretnych zarzutów,
REKLAMA

gdy¿ dopiero tocz¹ siê czynnoci
ustalaj¹ce zaistnia³¹ sytuacjê.
(r)
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Sygna³y czytelników

Co robi Stra¿ Miejska?
W kwadracie ulic: Brackiej,
Wojska Polskiego, Nadrzecznej
oraz Niepodleg³oci stoj¹ bloki
mieszkalne, pawilony handlowe i
kiosk z gazetami. Zaplecze tych
budowli to doæ du¿y plac, nazwijmy go podwórkiem. Znajduje siê
na nim wielofunkcyjny plac zabaw
dla dzieci tj. piaskownica, hutawki,
drabinki itd., jest te¿ kosz do koszykówki. Osobno jest usytuowany kontener na odpadki, pojemniki na mieci segregowane, ustawione odwrotnie ni¿ powinny (ty³em do wy³o¿onej
p³ytami cie¿ki) i dbaj¹cy o segregacjê odpadów musi chodziæ po
b³ocie. Powiedzmy, jest to uci¹¿liwe i dlatego zazwyczaj koñczy siê
na kilku cholerach rzuconych
pod adresem ZGK i mieci l¹duj¹ w
du¿ym kontenerze.
Zagadk¹ dla mieszkañców jest
jednak co innego  otó¿ nie bardzo
mog¹ zrozumieæ dlaczego ich zagospodarowane podwórko powoli
zamienia siê w parking? Od ul.
Brackiej stoi znak zakazu wjazdu z
uwzglêdnieniem mo¿liwoci wjazdu pojazdów ZGK (wywóz mieci
 i tylko po to droga ta istnieje).
Podobny znak jest od ul. Nadrzecznej. Niestety zakaz wjazdu
jest notorycznie ³amany; na opisany plac wje¿d¿a kto chce i kiedy
chce, stoj¹ na nim ró¿ne marki samochodów osobowych. Parkuj¹,
gdzie kierowcy siê podoba  obok
piaskownicy, na trawniku; wszêdzie dobrze, kary ¿adnej nie ma.
W³aciwie ca³y teren jest zryty
ko³ami samochodów. Wielokrotne
zg³oszenia do Stra¿y Miejskiej o
zagro¿eniu jakie stwarzaj¹ pojazdy na podwórku dla bawi¹cych siê
dzieci, jak równie¿ niszczeniu
trawników samej drogi i wytyczaniu przez kierowców nowej drogi
na skróty przy placu zabaw wyje¿d¿aj¹c na ul. Niepodleg³oci,
spe³z³y na niczym. Przyjd¹, popatrz¹ i id¹ dalej. Stra¿ Miejska
udaje, ¿e problemu nie ma, ¿e zbyt
ma³o ma ludzi, by wszystkim siê
zajmowaæ. Co w takim razie robi
Stra¿ Miejska w Gryficach? W jakim celu zosta³a powo³ana? Jeli

sami nie mog¹ nak³adaæ mandatów, to na patrol nale¿y poprosiæ
policjanta i sprawê nielegalnego
parkingu rozwi¹zaæ. Zakaz wjazdu na drogê przeznaczon¹ tylko dla
pojazdów ZGK musi byæ respektowany, jeli jednak Stra¿ Miejska boi
siê markowych samochodów czy te¿
ich w³acicieli, to rozwi¹zanie jest
proste  zrezygnowaæ z noszenia
munduru Stra¿y Miejskiej i poszukaæ sobie innej pracy.
Czytelnik z ul.Niepodleg³oci

INFORMACJE

gazeta gryficka 15.03.2007 r.

Str. 5

Gumowe ucho
Gryfice, 6 marca br. godz.
19.00; Plac Zwyciêstwa, uroczysta
zbiórka zwo³ana przez burmistrza
Gryfic zwi¹zana z obchodami tzw.
dnia wyzwolenia miasta, które, jak
mówi¹ znawcy historii, nast¹pi³o 6
marca 1945 r.
W okolicznociowym, acz krótkim przemówieniu burmistrz wspomnia³ o tamtych dniach i latach.
Przemówienie zakoñczy³ stwierdzeniem: Za nami wybory samorz¹dowe, które odby³y siê jesieni¹
minionego roku. Wybralimy nowe
w³adze samorz¹dowe. Obecnie na
wioskach trwaj¹ wybory so³tysów.
Wybierzmy ludzi godnych zaufania. Nie ten czas i nie to miejsce na
tego typu odezwy do narodu. Na
Placu Zwyciêstwa nie byli obecni
so³tysi ani kandydaci na so³tysów z
ociennych so³ectw. Obecni byli ci,
co musieli przyjæ i garstka starszych
wiekiem mieszkañców Gryfic.

Prusinowo, 7 marca br. godz.
19.00, sala sportowa w SP Prusinowo. Zebranie sprawozdawczo 
wyborcze so³tysa. Ludzi du¿o. Delegowani z Urzêdu Miasta przedstawiciele burmistrza w czteroosobowym sk³adzie zasiadaj¹ za prezydialnym sto³em. Pytania z sali: gdzie
jest burmistrz?, kiedy przyjedzie
burmistrz? Kto z delegowanych
anemicznym g³osem informuje zebranych, ¿e burmistrz przyjechaæ
nie móg³. G³os z sali: lepiej powiedz, ¿e nie chcia³ przyjechaæ.
Inny g³os z sali: boi siê przyjechaæ!
E tam, zaraz ba³ siê przyjechaæ!
Widaæ wiedzia³, ¿e wród kandydatów na so³tysa nie ma cz³owieka,
któremu on sam mo¿e zaufaæ. Ca³kowity brak kompetencji burmistrzowskiej delegacji do prowadzenia zebrania i wyborów doprowadzi³ do zerwania wyborów i przesuniêcia ich o dwa tygodnie. Byæ mo¿e

UNIJNE NOWINKI

Spóldzielnia Mieszkaniowa
Nad Reg¹ w Gryficach, jako
pierwsza instaluje w zarz¹dzanych przez siebie blokach mieszkalnych, nowe skrzynki pocztowe.
Standard, zgodny z wymogami
Unii Europejskiej. Do nas u¿ytkowników wymienionych skrzy-

nek nale¿y zwrócenie uwagi na
to, by m³odzi gniewni nie wykazywali zbytniego nimi zainteresowania. Inwestycja ta nie jest na
dzieñ ani dwa, ale na parê lat. To
od nas mieszkañców zale¿y czy
wspólne dobro bêdzie trwa³e czy
tylko na chwilê.
x

Wyrok

do tego czasu znajdzie siê kto godny zaufania na stanowisko so³tysa
Prusinowa i burmistrz przyjedzie.
Po¿yjemy, zobaczymy!
Przybiernówko, 8 marca br.,
godz. 19.00 wietlica. Nastrój uroczysty, na sto³ach ciasto, w powietrzu
unosi siê zapach aromatycznej kawy,
w szklankach zaparza siê herbatka.
Burmistrz Gryfic pojawia siê w progu gocinnej wietlicy z narêczem
dorodnych kwiatów. Jest radosny.
Paniom w ró¿nym wieku ¿yczy
wszystkiego dobrego, wrêcza kwiatek. Zapomnia³ o rajstopach. Ale to
drobiazg. W przysz³ym roku nie zapomni. Nowo wybrany so³tys uk³adny w pok³onach przed burmistrzem.
Burmistrz odwzajemnia siê uk³adnoci¹, wszak to swój cz³owiek (ciekawe czy ju¿ zatrudniony w TBS-ie, a
mo¿e w ZGK? W poprzedniej kadencji kiedy by³ radnym mia³ w której z
tych burmistrzowskich jednostek za-

trudnienie). Gadaj¹ o wszystkim i o
niczym a¿ burmistrz mówi: Ja ludzi
z Prusinowa nie rozumiem, czego oni
jeszcze chc¹. Koció³ maj¹, szko³ê
maj¹, drogê maj¹, wietlicê maj¹ i
nowy stadion maj¹, czego oni jeszcze chc¹? Przeprowadziæ wyboru
so³tysa nie potrafi¹, policje wzywaj¹
(miech na sali), ¿e w Prusinowie na
wybory mieszkañcy przyszli pijani i
by³a jaka draka. Otó¿ panie burmistrzu, na sali sportowej Szko³y Podstawowej w Prusinowie dn. 7 marca
br. mieszkañcy Prusinowa byli trzewi jak nowonarodzone dzieci. To
b³êdy formalne pope³nione przez
pana delegowanych ludzi spowodowa³y zerwanie zebrania. Natomiast
czego jeszcze ludzie z Prusinowa
chc¹? £atwo siê dowiedzieæ, wystarczy mieæ cywiln¹ odwagê i na kolejne
zebranie przyjechaæ. I nie ma obawy,
¿e kto bêdzie pijany. Bêd¹ trzewi,
jak byli na pierwszym zebraniu. (r)

24-godzinne s¹dy

Gryficki s¹d ju¿ dzia³a
W poniedzia³ek, 12 marca br.,
wesz³a w ¿ycie nowa uchwa³a ministra Ziobro, która wprowadzi³a do
pracy w polskich s¹dach tzw. tryb
przypieszony, czyli rozstrzyganie
niektórych spraw w ci¹gu 24 godzin. Jak powiadomi³ nas rzecznik
prasowy KPP Gryfice, tutejszy wymiar sprawiedliwoci ju¿ zacz¹³ go
u¿ywaæ. 12 marca br. funkcjonariusze policji z KP Trzebiatów zatrzymali 49-letniego Krzysztofa Sz.,
który kierowa³ rowerem bêd¹c nietrzewym  posiada³ w wydychanym powietrzu 0,75 mg/l alkoholu.
Ju¿ nastêpnego dnia S¹d Rejonowy
VI Wydzia³ Grodzki w Gryficach

przeprowadzi³ i rozpozna³ jego
sprawê, skazuj¹c zatrzymanego na
karê 6 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wiadczenia
prac na cele spo³eczne, 2 lat zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym i podania wyroku do publicznej wiadomoci.
Byæ mo¿e taki tryb pracy
usprawni dzia³anie polskich s¹dów
w tej chwili zawalonych sprawami,
które tocz¹ siê nawet po kilka lat.
Specyfikê trybu przypieszonego
oraz jakich wykroczeñ i przestêpstw
bêdzie dotyczy³ przedstawimy czytelnikom w kolejnym numerze. m
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S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu z dnia 28 lutego 2007r.
sprawy

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu z dnia 27 lutego 2007r.
sprawy

s. Ludwika, ur. 07.01.1959r., sygn.akt VIK 40/07 oskar¿onego o to, ¿e
w dniu 12 grudnia 2006r. w Trzebiatowie na ul. Parkowej kierowa³ rowerem
bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c 1,66 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu tj. o czyn z art. 178a§2kk uzna³ oskar¿onego za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê 8 miesiêcy ograniczenia
wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na
cele spo³eczne w wymiarze 40 godzin 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; orzek³ na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach
Komunikacyjnych Mielno-Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w wysokoci
100, -z³ oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

s. Juliana, ur. 11.11.1966r., sygn.akt VIK 60/07 oskar¿onego o to,
¿e w dniu 11 grudnia 2006r. w miejscowoci Niechorze na ul. Bursztynowej powiatu gryfickiego po drodze publicznej kierowa³ rowerem
bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c 1,04 i 1,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178a§2kk uzna³ oskar¿onego 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 20 godzin wskazanej przez Urz¹d Gminy w Rewalu; 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 Gazeta Gryficka.

Waldemara Lucjana Koniora,

Dariusza Zgierskiego,

OWIADCZENIA MAJ¥TKOWE

Str. 6

Boruk Tomasz

Kasa radnych
powiatu cz. 1

Radny prowadzi dzia³alnoæ
gospodarcz¹  Spó³kê Cywiln¹
Ochrony Osób i Mienia, która przynios³a mu w zesz³ym roku 50 000 z³
dochodu. Oprócz tego ma równie¿
gospodarstwo rolne o pow. 3,5 ha
wartoci 10 000 z³. Na jego maj¹tek
sk³adaj¹ siê: rodki pieniê¿ne w
walucie polskiej na kwotê 50 000 z³
oraz dom o pow. 60 mkw. wartoci
100 000 z³. Jest on tak¿e zobowi¹zany do sp³aty kredytu zaci¹gniêtego w banku PKO BP na remont
mieszkania w kwocie 45 000 z³.

Chabowski Zbigniew

Radny jest dyrektorem Wojewódzkiego Urzêdu Pracy. Posiada
on 4 000 z³ oszczêdnoci, dzia³kê o
pow. 0,42 ha wartoci 72 712 z³ zakupion¹ od gminy Stargard SzczeREKLAMA
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¯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.

ciñski oraz samochód osobowy
Nissan Terrano z 2001r. W zesz³ym
roku zarobi³, z tytu³u wynagrodzenia 108 391z³ brutto. Zobowi¹zany
jest równie¿ do sp³aty kredytu w
Citibanku na kwotê 23 000 z³.

Chmielowicz Ryszard

Radny jest naczelnikiem wydzia³u w Urzêdzie Miejskim w Gryficach. Na jego maj¹tek sk³adaj¹ siê:
dom o pow. 200 mkw. wartoci
300 000 z³ (wspó³w³asnoæ ma³¿eñska), 19 dzia³ek o ³¹cznej
pow.10 599 mkw., których jest w³a-

cicielem oraz 4 dzia³ki wspó³w³asnociowe w stosunku 1/6 o ³¹cznej
pow. 8 140 mkw. wartoci 240 000
z³. Radny posiada równie¿ samochód osobowy  VW Golf z 2001r.
wartoci 20 000 z³. Z tytu³u zatrudnienia zarobi³ on w zesz³ym
roku 69541,78 z³. Jest on tak¿e zobowi¹zany do sp³aty kredytu hipotecznego w banku BPH PBK w
kwocie 80 000 z³, zaci¹gniêtego w
2003 r. na remont budynku mieszkalnego.

Domañski Józef

Radny jest dyrektorem Zarz¹du Dróg Gminnych i Gospodarki
Komunalnej w Trzebiatowie. Na
stanowisku tym zarobi³ w zesz³ym roku 79399,29 z³. Oprócz
tego w jego dochody wliczone s¹
jeszcze 3 000 z³ za wynajem
mieszkania. W sk³ad jego maj¹tku wchodz¹: 2 mieszkania  pow.
67,72 mkw. wartoci 81 240 z³ i
pow.
40
mkw.
wartoci
104206,89 z³ (wspó³w³asnoæ) 
domek rekreacyjny letniskowy o
pow. 30 mkw. wartoci 30 000 z³,
2 gara¿e po 19 mkw. (wspólnoæ
maj¹tkowa), budynek gospodarczy o pow. 139 mkw. wartoci
8 000 z³ (wspólnoæ maj¹tkowa)
oraz 2 samochody osobowe: Daewoo Lanos z 1998r. i Opel Vectra z 1997r. Radny ten jest zobowi¹zany równie¿ do sp³aty kreREKLAMA

dytu w banku PEKAO BP S.A. w
kwocie 33 000 z³, który zaci¹gn¹³ na zakup domku letniskowego.

Gródecki Franciszek

Radny jest inspektorem w Urzêdzie Miasta w P³otach. Posiada
mieszkanie spó³dzielcze w³asnociowe o pow. 66 mkw. wartoci
70 000 z³, gara¿ o pow. 15 mkw.
wartoci 12 000 z³ oraz samochód
osobowy  Citroen Sara z 2000r.
wartoci 38 000 z³. Zaci¹gn¹³ on
równie¿ kredyt w kwocie 11 000 z³
na kampaniê wyborcz¹.

£aszewski Kazimierz

Radny jest kierownikiem apteki. Z tego tytu³u zarobi³ w zesz³ym
roku 64179,85 z³. Jest tak¿e cz³onkiem Zarz¹du spó³ki Panax, w której posiada udzia³y w liczbie 50
sztuk wartoci 25 000 z³ i w 2006r.
przynios³y mu one 50 000 zysku.
Oprócz tego uzyska³ on równie¿
wynagrodzenie z tytu³u prowadzenia zajêæ szachowych w gryfickiej
Bibliotece Publicznej w wysokoci
1 280 z³. Zgromadzi³ on 100 000 z³
w walucie polskiej oraz 494 dolary.
Posiada równie¿ mieszkanie w³asnociowe spó³dzielcze o pow.
45,7 mkw. wartoci 70 000 z³, nieruchomoæ o pow. 887 mkw. wartoci 15 000 z³ oraz Fiata Multiplê z
1999 r. wartoci 25 000 z³.
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Kacperek
Stru¿ykiewicz

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

Wyrok

Str. 7

Galeria Brama

Pokaz palm
wielkanocnych

Galeria Brama zaprasza do
wziêcia udzia³u w pokazie samodzielnie wykonanych PALM
WIELKANOCNYCH.
Pokaz
otwarty bez kategorii wiekowych. Warunkiem wziêcia udzia³u w nim jest samodzielne przygotowanie i wykonanie palm,
opisanie ich nazwiskiem oraz
dostarczenie do Muzeum i Galerii Brama do 28.03.2007 w godzinach od 9-17. Sporód prac,

które zostan¹ zg³oszone do pokazu zostanie przygotowana wystawa, któr¹ Galeria Brama przeka¿e do kocio³a NMP w Gryficach 01.04.2007 (niedziela palmowa). Autorzy trzech najpiêkniejszych palm otrzymaj¹ nagrody ksi¹¿kowe.
Halina Pokorska
Kustosz Galerii
i Muzeum Brama

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu z dnia 28 lutego 2007r.
sprawy

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu z dnia 28 lutego 2007r.
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s. Eugeniusza, ur. 10.08.1959r., sygn.akt VIK 67/07 oskar¿onego o
to, ¿e w dniu 19 grudnia 2006r. W Zapolicach powiatu gryfickiego kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci 1,52 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178a§2kk uzna³ oskar¿onego za
winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê 10
miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej
kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 40 godzin 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; orzek³ na rzecz Fundacji Osób
Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno-Uniecie
wiadczenie pieniê¿ne w wysokoci 200, -z³ oraz orzek³ podanie wyroku
do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej
Gazeta Gryficka.

s. Czes³awa, ur. 05.05.1957r., sygn.akt VIK 58/07 oskar¿onego o to, ¿e w
dniu 21 grudnia 2006r. oko³o godziny 17.35 w miejscowoci Cerkwica na ul.
Polnej powiatu gryfickiego po drodze publicznej kierowa³ samochodem m-ki
Fiat 126p nr rej. ZGY N635 bêd¹c w stanie nietrzewoci 0,87 i 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178a§1kk 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 20 godzin wskazanej przez Urz¹d Gminy
w Karnicach; 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 wysokoci 200, -z³; na poczet zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zaliczy³ oskar¿onemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 21.12.2006r.
ponadto orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

Andrzeja Butelskiego,

Stanis³awa Osowskiego,

INFORMACJE

Str. 8
Gminne Dni Profilaktyki
w P³otach

Walka
o lepsz¹
m³odzie¿
Wraz z rozpoczêciem roku szkolnego2006/2007 Policja Zachodniopomorska i Fundacja Razem Bezpieczniej po raz kolejny podjê³y wspólne
dzia³ania w zakresie kszta³towania
poziomu bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y w szko³ach naszego województwa. Jedn¹ z inicjatyw profilaktycznych o zasiêgu ogólnowojewódzkim realizowanym przez Zespó³ Profilaktyki Wydzia³u Komunikacji
Spo³ecznej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie, s¹ Gminne Dni
Profilaktyki. Program obejmuje zintegrowane dzia³ania profilaktyczne
szko³y i policji w zakresie przeciwdzia³ania sytuacjom kryzysowym,
narkomanii i przemocy, skierowane
do dzieci, m³odzie¿y, nauczycieli
oraz rodziców i opiekunów. Zrealizowany on zostanie w P³otach
27.03.2007 r. i obejmowa³ bêdzie nastêpuj¹ce dzia³ania:
- warsztaty profilaktyczne dla
m³odzie¿y z ZSP P³oty
- Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla nauczycieli, pedagogów oraz
osób z instytucji zajmuj¹cych siê profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów narkomani z terenu gminy, która
odbêdzie w Sali Rycerskiej Nowego
Zamku w P³otach .
- Gminna Wywiadówka Profilaktyczna dla rodziców, dziadków, opiekunów oraz wszystkich osóby zainteresowanych problematyk¹ uzale¿nieñ
z terenu ca³ej Gminy, która odbêdzie
siê o godzinie 16.00 w Domu Kultury
w P³otach przy ulicy Kociuszki 7.
Szczegó³owych informacji udziela koordynator akcji Anna Buchholc:
tel. 091 38 51 441.
(r)

gazeta gryficka 15.03.2007 r.

Jak nie potrafisz, nie pchaj siê na afisz

Skandal wyborczy w Prusinowie
(PRUSINOWO) Wybory tutejszego
so³tysa zakoñczy³y siê wielk¹
kompromitacj¹
wiceprzewodnicz¹cego rady
miejskiej w Gryficach oraz
urzêdników, którzy nie potrafili
zorganizowaæ i prawid³owo
przeprowadziæ wyborów. Dosz³o
do zamieszania, podczas którego
porwano urnê wyborcz¹. Obrady
przerwano.
Zebranie sprawozdawczo  wyborcze dotycz¹ce wyboru nowego
so³tysa so³ectwa Prusinowo zgromadzi³o 7 marca br. w sali sportowej
miejscowej szko³y liczne grono
mieszkañców.
Z Urzêdu Miasta i Gminy Gryfice
przybyli: sekretarz gminy Wanda Piwoni, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Krzysztof Tokarczyk, Wies³awa Kieler z Wydzia³u Rolnictwa
oraz radny Grzegorz £abêdzki. Miejscowi z so³ectwa Prusinowo swoje
przybycie odnotowali na listach obecnoci. Wpisywa³y siê na nie równie¿
osoby niepe³noletnie, jak i takie, które
nie s¹ zameldowane na tym terenie. W
sumie na listach znalaz³o siê 131 nazwisk. Mimo i¿ do g³osowania jest z
tego terenu uprawnionych 505 osób,
to trzeba przyznaæ, ¿e 131 osób by³o
wystarczaj¹cym gremium do przeprowadzenia wyborów.
Na wstêpie spotkania sekretarz
gminy wrêczy³a ustêpuj¹cej so³tys
Agnieszce Weiler list  podziêkowanie za owocn¹ wspó³pracê z samorz¹dem gminy Gryfice. Wys³uchano sprawozdania z czteroletniej
dzia³alnoci so³tys, o której i tak
obecni na sali wiedzieli wszystko,
bowiem dzia³alnoæ obserwowali
codziennie. Propozycjê sekretarza
gminy, by zebraniu przewodniczy³

Wyrok

wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Krzysztof Tokarczyk obecni
przyjêli bez aplauzu, ale zgodnie.
Protokolantem zosta³a Wies³awa
Kieler.
Krzysztof Tokarczyk przedstawiaj¹c siê zebranym powiedzia³
m.in.:
- W Gryficach mieszkam 30 lat,
w Prusinowie jestem pierwszy raz.
Kto obok skomentowa³: - Dobrze, ¿e go przywieli, sam by nie
trafi³.
Nastêpnie zg³oszono kandydatów na so³tysa so³ectwa Prusinowo,
w osobach: Agnieszka Weiler, Grzegorz Lipa, Maria Szafrañska, Andrzej £agosz z miejscowoci Niek³adz, nale¿¹cej do so³ectwa. Powo³ana komisja skrutacyjna w sk³adzie:
Maria Wa³êga, Zdzis³aw Jopek, Bogus³awa Fedorczuk, Miczys³awa

Major, Zofia Giedronowicz zgodnie
z list¹ obecnoci zajê³a siê drukiem
kart do g³osowania dla 131 osób.
Przewodnicz¹cy zebrania Krzysztof
Tokarczyk nie poinformowa³ zebranych o tym, kto ma prawo wyborcze,
uznaj¹c tym samym, ¿e wszyscy
wpisani na listê obecnoci takowe
posiadaj¹  niepe³noletni i nie maj¹cy zameldowania w so³ectwie tak¿e.
(Przeoczenie czy brak kompetencji?) Nie powiedzia³ równie¿, jaka
bêdzie forma g³osowania  tajna ale
imienna, czy tylko tajna. Cz³onkowie
komisji skrutacyjnej rozdali kartki z
nazwami kandydatów na so³tysów.
- Trzech skrelamy, nazwisko
wybranego przez siebie so³tysa zostawiamy. To by³a jedyna informacja,
jak¹ us³yszano na sali. Pierwsze trzy
osoby wrzuci³y kartki do urny wyborczej i wysz³y, uznaj¹c, ¿e spe³ni³y
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s. Wojciech, ur. 25.04.1970r., sygn.akt VIK 55/07 oskar¿onego o to,
¿e w dniu 09 grudnia 2006r. w Trzebuszu powiatu gryfickiego po drodze
publicznej kierowa³ ci¹gnikiem m-ki Ursus C-360 nr rej. ZGY C568 bêd¹c
w stanie nietrzewoci posiadaj¹c 0,81 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178a§1kk uzna³ oskar¿onego za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê grzywny w wysokoci 40
stawek dziennych, przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 20,-z³;
orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu
l¹dowym na okres 3 lat; orzek³ na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych
w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno-Uniecie wiadczenie pieniê¿ne
w wysokoci 200, -z³ oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

s. Antoniego, ur. 22.08.1956r., sygn.akt VIK 867/06 oskar¿onego o
to, ¿e w dniu 08 listopada 2006r. w Karnicach kierowa³ rowerem bêd¹c
w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,61 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu tj. o czyn z art. 178a§2kk 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 30 godzin wskazanej przez Urz¹d
Gminy w Karnicach; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; zobowi¹za³
oskar¿onego do zwrotu prawa jazdy do Wydzia³u Komunkacji oraz orzek³
podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w
prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

Roberta Briñskiego,

Zbigniewa P³uciennika,
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swój obywatelski obowi¹zek, bo nie
ka¿dy musi byæ zainteresowany wyborem nastêpnym, czyli Rady So³eckiej. Ale przy urnie wyborczej zaczê³y dziaæ siê cuda, niektórzy z g³osuj¹cych mieli pozbierane od innych kartki i hurtem wrzucali do urny, byæ mo¿e
mia³o to przyspieszyæ sam tok wyborów. Niestety nie przyspieszy³o, kto
zg³osi³, ¿e nie otrzyma³ karty do g³osowania. W sumie kart do g³osowania
nie otrzyma³y cztery osoby.
Komisja skrutacyjna po przeliczeniu oddanych g³osów potwierdzi³a brak czterech kart. Przewodnicz¹cy Krzysztof Tokarczyk nie wie, co
robiæ. Kto mówi: - Jaja jak berety, a
nie g³osowanie. Jak mo¿na by³o dopuciæ do g³osowania nie sprawdzaj¹c
listy, niepe³noletni wziêli karty, a nie
g³osowali i dlaczego przy urnie wyborczej nie odhaczano nazwiska g³osuj¹cego? Kto inny dodaje: - Przerwaæ zebranie, podaæ nowy termin.
Przewodnicz¹cy wpada na genialny pomys³ i pyta: - Kto jest za przerwaniem zebrania? 6 r¹k podnios³o siê do
góry. - Kto za przeprowadzeniem ponownych wyborów tu i teraz? - pada
kolejne pytanie i 15 r¹k podnosi siê do
góry. Reszta milczy, bo ju¿ nie us³y-

przewodnicz¹cego obrad i te, które
posz³y ju¿ do domu b¹d wróci³y do
szpitala (by³y takie osoby, które
urwa³y siê ze szpitala, by spe³niæ
swój obywatelski obowi¹zek wobec

sza³a pytania: - Kto wstrzyma³ siê od
g³osu? Pozostaj¹ jeszcze osoby, które
wysz³y na papierosa i nic nie wiedz¹
o g³osowaniu prowadzonym przez

w³asnego spo³eczeñstwa). Ciekawe
te¿ wed³ug jakiej listy ponownie wybory chcia³ przeprowadziæ przewodnicz¹cy: tej ze 131 nazwiskami, czy

REKLAMA

jakie nowej sporz¹dzonej z obecnych na sali? Kto jeszcze rzuca has³o: - Podaæ kto wygra³ i idziemy do
domu. Tu ju¿ nie wytrzyma³ pan
Krzysztof Pilch  mieszkaniec Prusinowa  który powiedzia³: - Ka¿dy
uprawniony do g³osowania ma niezbywalne prawo do zag³osowania na
kogo chce, cztery osoby zosta³y pozbawione tego prawa. Uwa¿am, ¿e
zabranie nale¿y przerwaæ i og³osiæ
ponowny termin wyborów.
Koniec wyborów, koniec farsy
wyborczej urz¹dzonej mieszkañcom Prusinowa przez niekompetentnego przewodnicz¹cego zabrania. Niestety nie koniec, bo okazuje
siê, ¿e kto w miêdzyczasie wyniós³
urnê wyborcz¹ i zadzwoni³ po policjê. Widzielimy tego pana z urn¹
wyborcz¹ w ramionach, trzyman¹
tak, jak dobry ojciec trzyma ukochane dziecko. Przysz³o nam na myl,
¿e nikomu z obecnych dobrowolnie
by jej nie odda³. Widzielimy równie¿ z jak¹ ulg¹ zobaczy³ policyjny
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radiowóz i podchodz¹c do policjantów powiedzia³:
- Tak, to ja wynios³am urnê, to
ja dzwoni³em na policjê.
Na sali og³oszono zakoñczenie
zebrania i zapowiedziano zwo³anie
go ponownego za dwa tygodnie.
Mieszkañcy so³ectwa Prusinowo
maj¹ nadziejê, ¿e ju¿ ¿aden oficer w
stanie spoczynku nie zaszczyci ich
swoj¹ niew¹tpliw¹ obecnoci¹.
Uwa¿aj¹ te¿, ¿e nale¿y przerwaæ b³azeñstwa i niekompetencjê urzêdników gminy Gryfice, którzy nie wiadomo za co pobieraj¹ co miesi¹c
pokane sumy wynagrodzenia.
Mieszkañcy Prusinowa s¹ w stanie
sami bez jakichkolwiek zak³óceñ
przeprowadziæ wybory so³tysa  z
gminy mo¿e przyjechaæ kompetentny obserwator i burmistrz, którego na
zebraniu nie by³o, bo widocznie nie
chcia³ byæ, choæ na ka¿dym najmniej
nawet wa¿nym zebraniu czy festynie
w Prusinowie bywa³, ale przed wyborami do samorz¹du.
(r)
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Trwaj¹ przygotowania do jednej z najwiêkszych
uroczystoci powiatowych

List do redakcji

Redaktor
Naczelny
Czytam wasz¹ gazetê co tydzieñ. Dziwi mnie, ¿e pan pisze
wszystkie listy czy maile o p. Dyrektorze Gimnazjum nr 1, a pisz¹
o p. Dyrektorze uczniowie. Nie
ma nic g³upszego jak pisanie o
dyrektorze co uczniowie myl¹ o
swoim nauczycielu. Niech przypomni sobie pan jak uczy³ siê pan
za swoich czasów, co pan wyprawia³ i co w tamtych czasach by³o
tak dobrze, niech pan teraz odda
swoje wiadectwa, bo nie by³y tak
wa¿ne jak teraz. Zebra³a siê garstka (...) i maj¹ czelnoæ pisaæ o
swoim dyrektorze, a naczelny
gazety jest w tym kontent. W
2000 roku pracowa³em do 2002 r.
w stanie Nowy Jork. Remontowalimy szko³ê za³o¿on¹ przez polskiego ksiêdza w 1802 r. i nosi do
dzi nazwê DON BOSSKO. Oto
podzia³ godzin jednego dnia:
8.00 I godz. zajêæ,
8.48 II godz. zajêæ itd.,
przerwy trwaj¹ trzy minuty, o
godz. 11.40 niadanie ok. 15 minut i dalej lekcje, 15.30 obiad,
16.40 zajêcia pozalekcyjne do
18.30 i gdzie tu znajdzie siê czas
na papierosa. O tym pan pisz, a
nie czego g...rz chce. Popieram
Dyrektora Liceum nr 1 w Gryficach. Kto siê nie zgadza ze mn¹
oprócz tych bardzo zawiedzionych uczniów.
P.S. Panie Redaktorze, niech
pan pójdzie na dyskotekê do Centrum w sobotê, a znajdzie pan
tych uczniów o godz. 2.00, ale to
nie nale¿y do pana, a mo¿e do Dyrektora Szko³y.
M.W.
(dane do wiadomoci redakcji)

IV Gala Konkursu Starosty
Powiatu Gryfickiego
Gryficka Rega 2006

Starosta Powiatu
Gryfickiego Kazimierz Saæ
jest inicjatorem konkursu
Gryficka Rega 2006. To ju¿
IV edycja konkursu
promuj¹ca osoby i
instytucje za ich szczególne
osi¹gniêcia w dzia³alnoci
na rzecz powiatu. Przebieg
jest dwuetapowy. Pierwszy
etap to weryfikacja
kuponów zg³oszeniowych,
nades³anych przez
mieszkañców powiatu.

W drugim etapie kapitu³a, w
sk³ad której wchodz¹: W³adze
Powiatu Gryfickiego na czele ze
Starost¹ Powiatu Gryfickiego,
Wójtowie i Burmistrzowie Gmin
Powiatu Gryfickiego, zaproszeni
przedstawiciele samorz¹du wy¿szego szczebla, osoby zaufania
publicznego poszczególnych instytucji bud¿etowych oraz specjalici z ró¿nych dziedzin gospodarki, wy³ania zwyciêzców
we wszystkich kategoriach, bior¹c
pod uwagê promocjê regionaln¹, wyró¿nienia oraz uznanie spo³eczne.
Podczas tegorocznej gali statuetki
starosty wrêczone zostan¹ w 11 kategoriach: Turystyka, Gospodarka,
Edukacja, Sport, Kultura, Ambasador Powiatu, Przyjaciel Powiatu,
Wydarzenie Roku, Gmina Roku,

Wyrok

Wolontariusz Roku, Mecenas Powiatu. Uroczystoæ uhonorowania
nominowanych odbêdzie siê dnia 31
marca br. w Orodku Wczasowym

Stoczniowiec w Pogorzelicy.
Szczegó³owy regulamin konkursu
dostêpny jest na powiatowej stronie
internetowej www.gryfice.pl

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 15 lutego 2007r.
sygn.akt VIK 9/07 skaza³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 18 wrzenia 2006r.
sygn.akt VIK 519/06 skaza³

ur. 28.03.1971 w ¯ninie na karê 1 (jednego) miesi¹ca pozbawienia
wolnoci, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat; a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku
do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178a§2kk w zb. z art. 244kk w zw. z art. 11§2kk
polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 07 listopada 2006r. o godzinie 12.35 w
Karnicy na ul. Szkolnej powiatu gryfickiego kierowa³ rowerem po drodze
publicznej w ruchu l¹dowym w stanie nietrzewoci posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloci 1,38 mg/dm3, czym naruszy³ zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu
l¹dowym orzeczony wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach sygn.akt
VIK 426/04 obowi¹zuj¹cy od dnia 1.09.2004r. do 01.09.2007r.

ur. 16.02.1988r. na karê 4 (czterech) miesi¹cy pozbawienia wolnoci, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
w ruchu l¹dowym na okres 4 lat; a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do
publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w czasopimie lokalnym
za przestêpstwo z art. 178a§1kk w zb. z art. 244kk w zw. z art. 11§2kk
polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 09 lipca 2006r. o godzinie 1.50 w Pobierowie na ul. Kiliñskiego powiatu gryfickiego kierowa³ samochodem
osobowym m-ki VW Golf nr rej. ZGY 79AL po drodze publicznej w
ruchu l¹dowym posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloci
prowad¿acej do stê¿enia 0,98 mg/dm3, czym naruszy³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu l¹dowym orzeczony prawomocnym
wyrokiem S¹du Rejonowego sygn.akt VIK 688/05.

Jaros³awa Brodka

Paw³a Ma³yszek
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
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.

INNE

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 Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
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. 0 602
401 331.

n PRACA W NIEMCZECH - Pani¹
znaj¹c¹ dobrze niemiecki w mowie.
Wiek 45 - 55 lat. Opieka nad starszym ma³¿eñstwem. Warunki pracy
i p³acy bardzo dobre. Praca pó³tora
miesi¹ca, na pó³tora miesiaca w
kraju. Telefon: 504 748 717.
n STADNINA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
ZATRUDNI NA UMOWÊ O PRACÊ
PRACOWNIKÓW DO OPIEKI NAD
STADEM ROZRODCZYM. ZAPEWNIAMY BEZP£ATNE ZAKWATEROWANIE. TEL. KONT.
502 666 778

Zareklamuj siê
w Gazecie
Gryfickiej
tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl

MIESZKANIA

n Kupiê mieszkanie w Resku I lub II
pokojowe, parter lub piêtro. Tel. 091
397 39 40, 600 265 547
n Zamieniê mieszkanie 4 pokojowe na 1 lub 2 pokojowe. Tel.
600 265 547.
n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.

NIERUCHOMOCI
n Sprzedam w Wêgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze + dzia³ka budowlana 20 ar. i 16 ar. ogrodu,
Cena 50 000 z³. Tel. 885 187 065.
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.

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

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 Kupiê grunty rolne. Tel. 609
311 340.
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STREETBALL
CZYLI ULICZNA
KOSZYKÓWKA

Dnia 10.03.2007r. w hali sportowej ZSO w Nowogardzie przy ul.
Boh. Warszawy 78 odby³ siê kolejny turniej koszykówki ulicznej. Do
rywalizacji zg³osi³o siê 25 zespo³ów
z Goleniowa,Reska, P³ot, Stargardu
i Nowogardu, z których utworzono
trzy kategorie wiekowe. W kategorii podstawówki zwyciê¿y³ zespó³
NAD OBRÊCZ¥, drugi by³ CROSS
OWER KINGS, a trzeci KACZORY. W kategorii gimnazja pierwsze
miejsce G£ONIKI, drugie TAK
OGÓLNIE, a trzecie BLOKERSI.
W kategorii OPEN, zwyciê¿y³ zespó³ BRACIA RYSIA, drugi LEAD
IN THE WATERP, a trzeci PRR....

W konkursie rzutów za 3 punkty
zwyciê¿y³ Mateusz Pêdzik. Du¿¹
sympatiê publicznoci zyska³ zespó³ SKUBIDUBIDU. Impreza ta
mog³a siê odbyæ dziêki sponsorom,
pizzeria NEPTUN oraz SKATE
SHOP TRRREK. Organizatorami
imprezy by³o ognisko TKKF
WODNIAK oraz UKS TRÓJKA NIEBIESKA TEAM NOWOGARD. Du¿e zainteresowanie koszykówk¹, oraz wietna atmosfera
podczas imprezy, wiadcz¹ o potrzebie organizowania podobnych
imprez w przysz³oci. A nastêpny
STREETBALL odbêdzie siê 19
maja na boisku asfaltowym 1 LO.

WIOSENNA ZBIÓRKA
KSI¥¯EK 2007
Zdobycie II nagrody
przez Bibliotekê Publiczn¹ im. Marii z
Czartoryskich Wirtemberskiej w ubieg³orocznym konkursie Wiosenna Zbiórka
Ksi¹¿ek og³oszonym przez
Fundacjê XXI Ca³a Polska Czyta
Dzieciom dodatkowo zachêca nas,
by w tym roku zebraæ jeszcze wiêcej ksi¹¿ek, które póniej przekazane zostan¹ do gryfickiego szpitala, DPS Jaromin, wietlicy rodowiskowej i Domu Dziecka.
Zwracamy siê wiêc z apelem o
przekazywanie ksi¹¿ek (w dobrym

stanie) do naszej Biblioteki, do oddzia³u dzieciêcego. Przyjmiemy
ksi¹¿ki przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych.
Z góry dziêkujemy za zrozumienie i wspania³omylnoæ
Bibliotekarze

Wyrok
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Tenis sto³owy juniorów

Gryficzanin
w rodku tabeli
W Sianowie 11.03.2007 r. rozegrano III Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny juniorów-ek w
tenisie sto³owym. Startowa³o 54
zawodników-czek z 15 klubów
woj. ZPM.
Wród ch³opców zawiedli faworyci Rafa³ Janowicz UKS
Chrobry Miêdzyzdroje i Artur
Szczurowski ATS Stargard
Szczeciñski. Zwyciê¿y³ ten trzeci Mariusz Pogorzelski z Salosu
Szczecin, który w finale pokona³
3:1 Artura Szczurowskiego! W
zawodach by³y niespodzianki, a
najwiêksz¹ by³o zajêcie trzeciego miejsca przez zawodnika
Adama Wojtowicza, reprezentuj¹cego ZTTS Z³ocieniec, który
w turnieju wystartowa³ z numerem 29 oraz uratowanie honoru
koszaliñskich juniorów, przez 11

letniego Jakuba Dyjasa, który
zaj¹³ najwy¿sze 9 miejsce z
szóstki startuj¹cych zawodników!!! Wród dziewczyn pod
nieobecnoæ dwóch najlepszych
naszych zawodniczek, Agaty
Dudy UKS Sucha Koszaliñska i
Roksany Za³omskiej KTS Koszalin, które maj¹ limit do III
OTK, zwyciê¿y³a faworytka Marta Szymañska Salos Szczecin, która w finale pokona³a 3:0 Marlenê
Gestrnkorn - niestowarzyszona!
Gryfickiego Nasiennika reprezentowa³ Krzysztof Galewski, który
uplasowa³ siê w rodku tabeli, zajmuj¹c 12 miejsce.
Zwyciêzcy i w/w zawodniczki startowaæ bêd¹ w III Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym w Drzonkowie 2425.03.2007 r.
Piotr Bochnacki

Wyniki III WTK juniorów Sianów 11.03.2007 r.
M-ce Nazwisko Imiê
1 POGORZELSKI MARIUSZ
2 SZCZUROWSKI ARTUR
3 WOJTEWICZ ADAM
4 KUKKUK ARKADIUSZ
5 PRZYWARTY PATRYK
6 JANOWICZ RAFA£
7 WITKOWSKI MATEUSZ
8 KLUCZYÑSKI MICHA£
9-10 DYJAS JAKUB
DOBROWOLAÑSKI BARTOSZ
11-12 WOJEWODA JAKUB
GALEWSKI KRZYSZTOF
13-14 MIKRUT MARCIN
£UKAWSKI EMIL
15-16 M£YÑCZAK MARCEL
RÓ¯AÑSKI MACIEJ 09.08.90

Klub Miejscowoæ P-ty
SL SALOS
SZCZECIN
ATS
STARGARD
ZTTS
Z£OCIENIEC
ATS
STARGARD
UKS TRAPER
Z£OCIENIEC
UKS CHROBRY
MIÊDZYZDROJE
LKS POMORZANIN NOWOGARD
SL SALOS
SZCZECIN
KOSZALINIANIN
KOSZALIN
SL SALOS
SZCZECIN
SL SALOS
SZCZECIN
LKS NASIENNIK
GRYFICE
UKS
BORNE SULINOWO
SL SALOS
SZCZECIN
KOSZALINIANIN
KOSZALIN
KOSZALINIANIN
KOSZALIN

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 22 lutego 2007 r. sygn.
akt II K 20/07 skaza³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 13 lutego 2007 r. sygn.
akt VI K 13/07 skaza³

ur. 14.10.1968 r. na karê 9 (dziewiêciu) miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na
cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin miesiêcznie, orzeczono zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na
okres 2 lat, zas¹dzono wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 200,00 z³ na rzecz
Fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w Mielnie Uniecie, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178 a par. 2 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 21 listopada
2006 r. o godz. 16.45 na trasie Lêdzin  Skrobotowo po drodze publicznej
kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,80 mg
alkoholu w 1 decymetrze szeciennym wydychanego powietrza.

ur. 26.10.1964 r. na karê 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoci,
orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w
ruchu l¹dowym na okres 8 lat, zas¹dzono wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 500,00 z³ na rzecz Fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych w
Wypadkach Komunikacyjnych w Mielnie Uniecie, 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 6 listopada 2006 r. w Mrze¿ynie powiatu gryfickiego na
ulicy Letniskowej kierowa³ rowerem w stanie nietrzewoci 1,06 m/l
alkoholu w wydychanym powietrzu pomimo zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na mocy
wyroku S¹du Rejonowego w Gryficach VI K 397/05 i VI K 800/05.

Adama Klepczyñskiego

Andrzeja Gr¹czewskiego

SPORT
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I Memoria³ im. Jacka Kiwita

Zwyciêstwo Or³a Prusinowo!
W niedzielê, 11.03., na sali
przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Gryficach rozegrany zosta³ I Halowy Memoria³ im. Jacka Kiwita.
Pomys³odawc¹ organizacji turnieju by³ Grzegorz Milewski, a
ca³¹ organizacj¹ zaj¹³ siê pan
Henryk Chmiel oraz stowarzyszenie KS Orze³ Prusinowo.
Na rozpoczêcie piêknym gestem wykazali siê organizatorzy,
którzy wrêczyli mamie .p. Jacka
Kiwita bukiet kwiatów. Rywalizacja
do koñca by³a zaciêta, dopiero
ostatni pojedynek wy³oni³ zwyciêzcê którym zosta³ zespó³ gospodarzy
- Orze³ Prusinowo, jako nagrodê
g³ówn¹ otrzymuj¹c puchar ufundowany przez Burmistrza Gryfie pana
Andrzeja Szczyg³a. Drugie miejsce
przypad³o ekipie Gamy liwin, za t¹
pozycjê nagrod¹ by³ puchar który
ufundowa³ pan Henryk Chmiel, za
puchar którego darczyñc¹ by³ pan
Andrzej Kubalica  nagroda za
trzecie miejsce - powêdrowa³ w rêce
dru¿yny Andrew Team.
Orze³
B³êkitni I
Gama
Orze³
Andrew Team
Zieloni
B³êkitni I
Gama
B³êkitni II
B³êkitni I
Andrew Team
Orze³
Gama
B³êkitni II
Zieloni
Zespó³
Punkty
1. Orze³ Prusinowo
2. Gama Sliwin
3. Andrew Team
4. B³êkitni II Trzyg³ów
5. Zieloni Wyszobór
6. B³êkitni I Trzyg³ów

Andrew Team
Zieloni
B³êkitni II
B³êkitni I
B³êkitni II
Gama
Andrew Team
Orze³
Zieloni
Gama
Zieloni
B³êkitni II
Andrew Team
B³êkitni I
Orze³
Bramki
12
15- 8
12
17-12
9
18-13
6
13-16
6
7 - 9
0
8 -20

foto: £ukasz Zakrzewski
3:2
1:4
6:2
2:0
2:6
0:1
1:6
4:1
0:1
3:4
2:1
4:1
2:6
4:3
1:5

Wyrok

Orze³ Prusinowo: Arkadiusz Jankowski, £ukasz Zakrzewski, Adam
Sobinek, Marcin Szymañski, Grzegorz Krywka, Piotr Ciesielski, Jacek
Twardzisz, Marcin Mojsiej, Jaros³aw Kwella, B³a¿ej Kowalski
Gama liwin: Krystian Filipiak, Piotr Kinka, Maciej Cymkiej, Gracjan
Grzeszak, £ukasz Go³y, Krzysztof Cepek, Krzysztof W³odarczyk, Jaros³aw
Mas³owski
Andrew Team: Tomasz Tarnawski, Zbigniew Gadomski, Jacek Karczewski, Konrad Lewandowski, £ukasz Zwierzchowski
B³êkitni II Trzyg³ów: Artur Solowski, Tomasz W³odarczyk, £ukasz
Gorajski, Krzysztof Kusajda, Adrian Ratajczyk, Tomasz Moderny
Zieloni Wyszobór: £ukasz Matczak, £ukasz Nogaj, Tomasz Wielgus,
Edwin Plichta, Konrad Plichta, Rados³aw Magoñski, Pawe³ Wielgus, £ukasz
Wanagelis, Bartosz Plech, Mariusz Janowski, Janusz Przybys³awski
B³êkitni I Trzyg³ów: Pawe³ Pasik, Micha³ Heilik, Mariusz Pankiewicz,
Jaros³aw Lisiak, Marcin Kumierek, Krzysztof Gorajski, Marcin Pietrzak,
Tomasz Kawa

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 22 lutego 2007 r. sygn.
akt II K 16/07 skaza³

S¹d Rew Gryficach wyrokiem z dnia 9 lutego 2007 r. sygn. akt VI K
887/06 skaza³

ur. 25.03.1952 r. na karê 6 (szeciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 2 lat, oraz
karê grzywny w wysokoci 50 stawek dziennych przyjmuj¹c, ¿e jedna
stawka dzienna wynosi 20,00 z³, a tak¿e orzeczono zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 5 lat,
a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez
og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178 a par.
2 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 26 wrzenia 2006 r. w Gryficach na
ulicy Wojska Polskiego i Kamienna Brama kierowa³ samochodem mki VW BUS nr rej. ZGY 21AT znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
siêgaj¹cym 1,55 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

ur. 9.07.1986 r. na karê 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoci,
orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w
ruchu l¹dowym na okres 10 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do
publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym za
przestêpstwo z art. 178a par. 1 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w nocy 29
padziernika 2006 r. w Gryficach na ul. Wojska Polskiego kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 1,17 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu czym jednoczenie nie stosowa³ siê do
orzeczonego wobec niego wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach z
dnia 12.12.2005 r. rodka karnego zakazu prowadzenia pojazdów rowerowych w ruchu l¹dowym.

Jerzego Karszniê

Krzysztofa Banieckiego
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KRZY¯ÓWKA 11

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

OBJANIENIE

Szczecin G³ówny 4.41, 6.13, 10.21, 14.43 (1), 16.19, 19.22 1  poci¹g popieszny, kursuKo³obrzeg 5.20, 8.31, 9.27 (2), 12.38, 15.28, 18.32, 21.34 je 23.VI  02.IX
2  oprócz 25.XII, 01.I,
Bielsko Bia³a 18.28 (1)
08.VI

Przyjazdy:

Uwaga: 10.XII.06  10.I.07

Szczecin G³ówny 8.31, 12.38, 15.28, 18.32, 21.34, 23.35 poci¹g do Ko³obrzegu o 21.34
Ko³obrzeg 4.41, 6.13, 10.21, 14.43, 16.19, 18.28(1), 19.22 bêdzie odje¿d¿a³ 10 min. póniej,
a poci¹g ze Szczecina G³. bêdzie
Bielsko Bia³a 9.27 (1)
przyje¿d¿a³ 30 min. póniej!

gazeta gryficka 15.03.2007 r.

Zala³o piwnicê

07.03.2007r. o godz.15:14 w
Pogorzelicy pêk³a rura wodna w
piwnicy OW Sandra . Dzia³ania
SP polega³y na wypompowaniu
wody z piwnicy przy pomocy pompy szlamowej .
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z OSP Niechorze.

Po³amane konary

12.03.2007 r. o godz. 08:54 w
miejscowoci Wlewo gm. Trzebiatów zg³oszono nad³amany konar
drzewa. Konar drzewa usuniêto za
pomoc¹ podnonika SH-21 oraz pi³
spalinowych. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z PSP Gryfice oraz
zastêp z OSP Trzebiatów.
12.03.2007 r. o godz. 12:39 w
miejscowoci Chomentowo gm.
Trzebiatów zg³oszono nad³amany
konar drzewa. Konar drzewa usuniêto za pomoc¹ podnonika oraz
pi³ spalinowych. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z PSP Gryfice oraz
zastêp z OSP Trzebiatów.

W ogniu

07.03.2007r. o godz. 19:32 w
Gryficach na ul. Polnej wybuch³
po¿ar samochodu osobowego Renault 19. Po¿ar samochodu (komory silnika) ugaszono przy u¿yciu jednego pr¹du piany w natarciu, od³¹czono akumulator. W
dzia³aniach bra³y udzia³ dwa zastêpy PSP Gryfice.
09.03.2007r. o godz.. 11:37 na
trasie Gryfice - Rzêskowo wybuch³ po¿ar ga³êzi wypalanych na
skraju lasu. Dzia³ania stra¿y polega³y na ugaszeniu pal¹cych siê
ga³êzi. W dzia³aniach udzia³ bra³
zastêp PSP Gryfice.
09.03.2007r. o godz. 15:30 w
Karnicach wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na ugaszaniu po¿aru
pr¹dem wody w natarciu. W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp OSP
Karnice.
09.03.2007r. o godz. 18:34 w
Trzebiatowie na ul. Torowej wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Dzia³ania stra¿y polega³y na ugaszeniu
po¿aru pr¹dami wody w natarciu
dogaszeniu t³umicami. W dzia³aniach udzia³ bra³y dwa zastêpy
OSP Trzebiatów.
10.03.2007r. o godz. 20:36 w
Trzebiatowie na ul. D³ugiej wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Dzia³ania stra¿y polega³y na ugaszeniu
po¿aru za pomoc¹ t³umnic. W
dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp

STRA¯ - POLICJA

OSP Trzebiatów.
11.03.2007r. o godz. 00:11 w
Gryficach na ul. Broniszewskiej
wybuch³ po¿ar pojedynczego
drzewa. Dzia³ania stra¿y polega³y
na ugaszeniu po¿aru pr¹dem
wody. W dzia³aniach udzia³ bra³
zastêp PSP Gryfice.
11.03.2007r. o godz.18:06 w
Nowielicach wybuch³ po¿ar nieu¿ytków . Dzia³ania Stra¿y polega³y na ugaszeniu pr¹dem wody
nieu¿ytków na pow.ok.0,5 ha. W
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z
OSP Trzebiatów.
11.03.2007r. o godz.18:51 w
Go³añczy Pomorskiej wybuch³
po¿ar nieu¿ytków . Dzia³ania Stra¿y polega³y na ugaszeniu nieu¿ytków pr¹dem wody. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z OSP Go³añcz
Pomorska.
11.03.2007r. o godz. 19:45 w
Trzebiatowie wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Dzia³ania Stra¿y polega³y na ugaszeniu nieu¿ytków przy
u¿yciu t³umnic i ³opat. W dzia³aniach bra³a udzia³ sekcja OSP
Trzebiatów.
12.03.2007 r. o godz.13:44 w
Gryficach na ul. B³onie wybuch³
po¿ar trawy na nieu¿ytkach. Po¿ar ugasi³y dwa zastêpy z PSP
Gryfice.
12.03.2007 r. o godz. 15:10 w
Trzebiatowie na ul. D³ugiej wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar
trawy na nieu¿ytkach ugasi³ zastêp
z OSP Trzebiatów oraz zastêp z
JW. Trzebiatów.
12.03.2007 r. o godz. 15:27 w
Nowielicach gm. Trzebiatów wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar
ugasi³ zastêp z OSP Trzebiatów
oraz zastêp z JW. Trzebiatów.
12.03.2007 r. o godz. 18:43 w
miejscowoci £atno gm. Brojce
wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Pal¹c¹
siê trawê na nieu¿ytkach ugasi³ zastêp z OSP Brojce.
12.03.2007 r. o godz.21:50 w
Cerkwicy wybuch³ po¿ar sadzy w
kominie. Dzia³ania Stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeprowadzeniu rozpoznania , pomiarze miernikiem gazów ca³ego mieszkania na obecnoæ tlenku wêgla , przewietrzeniu
mieszkania oraz wygaszeniu w
piecu . Nakazano nie rozpalaæ w
piecu do czasu uzyskania pozytywnej opinii przez uprawnionego
kominiarza. Miejsce zdarzenia
przekazano protokolarnie w³acicielowi mieszkania. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z JRG PSP
Gryfice.
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Telekomunikacyjny z³odziej
(Bielikowo) 6 marca
2007 r. zatrzymano Bogdana
Z., lat 47, mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³ kradzie¿y oko³o 100 m
kabla telekomunikacyjnego.
Straty 2000 z³ ponios³a Jednostka Wojskowa.
Woreczek z suszem
(Gryfice) 9 marca 2007 r.
zatrzymano Jaros³awa N., lat
21, mieszkañca powiatu gryfickiego, który posiada³ przy sobie woreczek strunowy z zawartoci¹ suszu rolinnego.
Ukrad³ telefon
(Gryfice) 9 marca 2007 r.
zatrzymano Bogdana R., lat
53, mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego. Straty 350 z³ poniós³
Krzysztof P.

Kasiarz
(Gryfice) 11 marca 2007 r.
zatrzymano Bogdana R., lat
54, który dokona³ kradzie¿y z
samochodu marki Bus kasy fiskalnej. Straty 1300 z³ poniós³
Czes³aw B.
Rowerzyci bez pozwoleñ
(Gryfice) 7 marca 2007 r.
zatrzymano Stanis³awa W.,
lat 58, mieszkañca Gryfic,
który kierowa³ rowerem pomimo zakazu S¹du.
(Trzebiatów) 8 marca 2007 r.
zatrzymano Andrzeja R., lat 41,
mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pomimo zakazu S¹du.
(Rotnowo) 8 marca 2007 r.
zatrzymano Fryderyka L., lat
49, mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pomimo zakazu S¹du.

Napromilowani:
(Trzebiatów) 8 marca 2007 r.
zatrzymano Andrzeja R., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  0,38.
(Tr z e b i a t ó w ) 8 m a r c a
2 0 0 7 r. z a t r z y m a n o Wa l d e mara O., mieszkañca powiatu

gryfickiego, który kierowa³
rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,88.
(Trzebiatów) 10 marca
2007 r. zatrzymano Krzysztofa
M., mieszkañca Trzebiatowa,
który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  1,9.

Nowinki Policyjne

Pijany rowerzysta
ukarany w trybie
przyspieszonym
W dniu 13.03.2007r S¹d Rejonowy VI Wydzia³ Grodzki w Gryficach przeprowadzi³ i rozpozna³ po
raz pierwszy sprawê w postêpowaniu przyspieszonym skazuj¹c zatrzymanego w dniu 12.03.2007r
przez funkcjonariuszy policji z KP
Trzebiatów kieruj¹cego rowerem w
stanie nietrzewoci  0,75 mg/l 49-

letniego Krzysztofa Sz. na karê 6
miesiêcy ograniczenia wolnoci z
obowi¹zkiem wiadczenia prac na
cele spo³eczne, 2 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i
rowerowych w ruchu l¹dowym i podania wyroku do publicznej wiadomoci.
Rzecznik prasowy KPP Gryfice

C MY K
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Reklama

Tel. 507 126 422,
091 384 71 53
e-mail wppp1(wp.pl

HUMOR
TYGODNIA
- Halo. Czy to Stacja Krwiodawstwa?
- Nie. Izba Skarbowa.
- A to przepraszam, pomy³ka.
- Nie szkodzi. Du¿o siê pani nie
pomyli³a.
***
Na pustym jeszcze placu budowy brygadzista staje
przed robotnikami i mówi:
- Panowie rozpoczynamy i pamiêtajcie: budujemy solidnie, bez
fuszerki, bez wynoszenia na lewo
materia³ów. Budujemy najlepiej jak
umiemy, bo budujemy dla siebie.
- A co to bêdzie? - pyta siê jeden z robotników.
- Miejska Izba Wytrzewieñ.

