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Tryb przypieszony

Szybka reakcja
na przestêpstwa
i wykroczenia!
REKLAMA

Dotychczas, czyli po 1,5
tygodnia dzia³ania trybu
przypieszonego, w Gryficach
skazano 4 osoby, a kolejna
ju¿ czeka na rozprawê.
REKLAMA

WYDARZENIA

Str. 2

gazeta gryficka 22.03.2007 r.

Artystyczna wizytówka Polski w Z³ocieñcu

NIEPOWTARZALNA OKAZJA
ZOBACZYÆ MAZOWSZE

P£YTA MAZOWSZA
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW

Mi³o nam poinformowaæ Pañstwa, ¿e Mazowsze
zwróci³o siê do nas o objêcie patronatem medialnym
swojego wystêpu w Z³ocieñcu, co czynimy z wielk¹
przyjemnoci¹. W zwi¹zku z tym zespó³ ufundowa³ dla
naszych czytelników swoj¹ najnowsz¹ p³ytê. Jest to
dwup³ytowy album pod nazw¹ Z piosenk¹ przez
wiat. Album zawiera 33 piosenki z ró¿nych regionów
wiata, m.in. Rosji, S³owacji, W³och, Meksyku, Hiszpanii, ale te¿ i Polski. Pierwsza p³yta zawiera nagrania
dokonane w 2006 roku we w³asnym studio w Karolinie, na drugiej znajduj¹ siê nagrania archiwalne z nie¿yj¹cym ju¿ solist¹ Stanis³awem Jopkiem. Do albumu
do³¹czona jest ksi¹¿eczka z krótk¹ histori¹ zespo³u i
piêknymi zdjêciami Mazowsza.
We wstêpie do tego wydawnictwa znany krytyk
muzyczny Bogus³aw Kaczyñski napisa³: Nie mo¿na
tych dawnych nagrañ s³uchaæ obojêtnie. O¿ywa w nich
bowiem niepojêty urok i magia Mazowsza, fenome-

KUPON
IMIÊ i NAZWISKO
ADRES

Mazowsze z piosenk¹
przez wiat

nalnego i porywaj¹cego sw¹ sztuk¹ zespo³u, który
przez wiêcej ni¿ pó³ wieku pe³ni rolê ambasadora kultury polskiej na wiecie. Nawet wówczas, kiedy o naszym kraju mówiono le, masowo kolportowano
uw³aczaj¹ce naszej godnoci polish jokes, Mazowsze podbija³o wiat, by³o dla miêdzynarodowej
publicznoci oczarowaniem, wywo³ywa³o podziw,
zdumienie i frenetyczne owacje.
Album rozlosujemy wród czytelników, którzy
do dnia 27 marca nadel¹ do Wydawnictwa wyciêty
z gazety kupon na adres: Wydawnictwo Polska Prasa
Pomorska, 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6. (r)

(Z£OCIENIEC). 30 marca o
godzinie 19.00. Hala widowiskowo
 sportowa przy ulicy Stefana
Okrzei 9. Wstêp 35 z³otych. To zaproszenie na spektakl ze s³ynnym
MAZOWSZEM w roli g³ównej.
Bilety do nabycia: kawiarnia
¯ACZEK w hali widowiskowo 
sportowej przy ulicy S. Okrzei 9 w
Z³ocieñcu. W pizzerii PICCOLO
przy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 31 w Z³ocieñcu od poniedzia³ku do niedzieli w godzinach od
11.00 do 22.00. W Orodku Kultury
przy ulicy Po³czyñskiej 6 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00
 17.00 w Z³ocieñcu. Tel/fax. 0 94
36 71 139. Tel. 0 94 36 71 455. E 
mail: zokzloc@pro.onet.pl.
MAZOWSZE to Pañstwowy Zespó³ Ludowy Pieni i Tañca imienia
Tadeusza Sygietyñskiego. To ugrupowanie  legenda. M a z o w s z e
tañczy³o i piewa³o na wszystkich
kontynentach na terenie dziesi¹tków
krajów. To chyba dzisiaj najbardziej
rozpoznawalny w wiecie produkt
polskiej kultury.
(N)
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Augustowska
obwodnica w Gryficach

W latach 70-tych zwanych epok¹
Gierka, kto na górze wpad³ na genialny pomys³, a mianowicie taki, ¿e
ulic¹ 3 Maja w Gryficach bêdzie przebiegaæ droga szybkiego ruchu, zwana
ma³¹ obwodnic¹. Ochoczo przyst¹piono do pracy i wykonano kawa³ek szerokiej czteropasmowej drogi, kiedy od
skrzy¿owania z ulicami Wysoka Brama,
Kamieñsk¹ i Starogrodzk¹ (dzi jest to
od ronda), prace zakoñczono na skrzy¿owaniu z ul. Mickiewicza, bo jak wyjaniono, nie mo¿na prowadziæ obwodnicy, gdzie na trasie znajduj¹ siê dwie
szko³y, stra¿ po¿arna, pogotowie i
przedszkole.
Lata 70-te minê³y, mamy marzec
2007r. i powstaje nam nowa, nieformalna obwodnica na ul. Kociuszki  w³anie w tym miesi¹cu wyciêto na tej ulicy
wszystkie drzewa, by kierowcy mieli
doskona³¹ widocznoæ i mogli dociskaæ
gaz do dechy, jad¹c miejsk¹ przecie¿
ulic¹ z prêdkoci¹ godn¹ autostrady.
Wiadomo, kierowcy tirów maj¹ swoje
zasady, niekoniecznie zgodne z kodeksem drogowym. Miasto nie miasto, droga prosta, gaz do dechy.
Problem ul. Kociuszki to nie tylko
prêdkoæ samochodów oraz nadmierna
ich iloæ (w sezonie bêdzie koszmar),
ale podstawowe b³êdy w projekcie usytuowania na jezdni studzienek kanali-

zacyjnych. To w³anie one s¹ istotnym
problemem dla mieszkañców tej ulicy.
Jak wszyscy wiemy, w Gryficach
jest wielu m¹drych projektantów i
ten, który na ul. Kociuszki zaprojektowa³ studzienki kanalizacyjne do nich
nale¿y. Bo tylko m¹dry projektant
mo¿e usytuowaæ studzienki na osi kó³
samochodów. Ko³a wal¹ w pokrywy
studzienek, które siê zapadaj¹, a okoliczne budynki pêkaj¹, tzn. ciany domów na pewno pêkaj¹. Mieszkañcy
chodz¹ po urzêdach, informuj¹ o niszczeniu ich domów, ale winnych ani
chc¹cych rozwi¹zaæ problem nie ma.
Jak ciany run¹, gmina zap³aci albo i
nie, ubezpieczyciel te¿ nie, bo ¿aden nie
chce przyj¹æ ubezpieczenia na wypadek
zawalania siê murów.
Jak pamiêtamy, burmistrz gminy
Gryfice przed wyborami, a i teraz jak siê
zdarzy, mówi o rozbudowie i ukoñczeniu (w tej kadencji) kanalizacji w ca³ym
miecie. Proponujemy, by w tych planach na pierwszym miejscu umieci³
przebudowê studzienek na ul. Kociuszki. Bo mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e
mieszkañcy tej ulicy wzorem innych
miejscowoci, bêd¹ organizowali blokady, a przejæ dla pieszych trochê na tej
ulicy jest. Warto wiêc wzi¹æ pod uwagê
tak¹ ewentualnoæ i w miarê szybko
swoje b³êdy naprawiæ.
R.

Wyrok
S¹d Rejonowy wGryficach wyrokiem z dnia 5 lutego 2007 r. sygn. akt VI K 912/06
skaza³

Romana Lipiñskiego

ur. 31.03.1958 r. w Gryficach na karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci z
warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata, orzeczono karê grzywny w wysokoci 30 stawek dziennych po 15,00 z³ jedna stawka, zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 5 lat oraz wiadczenie pieniê¿ne
na rzecz Fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w
Mielnie Uniecie w wysokoci 200,00 z³, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178
a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 23
padziernika 2006 r. o godz. 15.10 na trasie Nowielice  Trzebusz gm. Trzebiatów
powiatu gryfickiego kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 0,91 mg/l przy czym
naruszy³ orzeczony wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach sygn. akt VI K 484/05 z
dnia 26.09.2005 r. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 (dwóch) lat.
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Targowisko

Sygna³y czytelników
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Szukalimy i znalelimy w³aciciela targowiska w Gryficach. Okaza³a
siê nim PSS Spo³em, która nie tak dawno wydzier¿awi³a na okres 10 lat teren
pod nowy market Biedronka. I dobrze, nowy obiekt i teren uporz¹dkowany. Czas, by firma ta czy instytucja, bo
dzi nie bardzo wiadomo jak j¹ zwaæ
(mo¿e totalny dzier¿awca), zajmie siê
porz¹dkowaniem starego targowiska,
czynnego dwa razy w tygodniu, tj. we
wtorek i pi¹tek w godzinach porannych.
Mo¿e tak ³askawca  pan Prezes  zajmie siê uporz¹dkowaniem sto³ów, na
których wystawiany jest towar do sprzeda¿y. Jeli zbyt du¿y jest koszt na wymianê blatów, to chocia¿ umocowanie
czy wyprostowanie powyginanych w
ró¿ne strony, stwarzaj¹cych zagro¿enie
skaleczeniem, blach. Wymian¹ dziura-

wego zadaszenia ³atanego byle jak i
byle czym. Ludzie p³ac¹ za stoiska niema³¹ kasê! Skandaliczne jest te¿ ca³e
ogrodzenie, którego w zasadzie nie ma,
betonowy p³ot rozwalony (skrusza³ ze
staroci), siatka ogrodzeniowa pozrywana, furtka czy bramka nie wiadomo
po co wisi na metalowym s³upku. Zbli¿a siê sezon i wizyty turystów z kraju
oraz Unii Europejskiej, a jak wiadomo,
ka¿de targowisko jest chêtnie odwiedzane, Czy maj¹ oni ogl¹daæ zniszczone, jakby tajfun po nim przeszed³ miejsce handlu z rêki do rêki? A jeli PSS
Spo³em nie staæ na remont, to mo¿e
znajdzie bogatego kontrahenta i nastêpny teren wydzier¿awi. To te¿ jest rozwi¹zanie, mniemaæ nale¿y, ¿e lepsze ni¿
stan obecny.
Drobny handlowiec

REKLAMA

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

Waldemara Lucjana Koniora,

s. Ludwika, ur. 07.01.1959 r. sygn. akt VI K 40/07 oskar¿onego o to, ¿e
w dniu 12 grudnia 2006 r. 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 par. 2 kk uzna³ oskar¿onego za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ karê 8 miesiêcy ograniczenia
wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele
spo³eczne w wymiarze 40 godzin miesiêcznie wskazanej przez Zarz¹d Dróg
Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na
okres 4 lat; orzek³ na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach
Komunikacyjnych Mielno  Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100,00
z³ oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.
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Burmistrz kontra starosta

Kto ma wiêcej?

Portfele w³adz samorz¹dowych zawsze s¹ zagadnieniem niezwykle
interesuj¹cym, a niekiedy i kontrowersyjnym. Aby zaspokoiæ ciekawoæ
Gryficzan i mieszkañców powiatu, prezentujemy poni¿ej analizê owiadczeñ maj¹tkowych z³o¿onych przez starostê oraz burmistrza Gryfic. Ich
ocenê pozostawiamy czytelnikom...

oraz akcje w spó³ce BRE w iloci 13
sztuk.

Kazimierz Saæ  starosta powiatu gryfickiego  w zesz³ym roku
osi¹gn¹³ z tytu³u zajmowanego stanowiska 100 000 z³. W walucie
polskiej zgromadzi³ 38 000 z³. Posiada mieszkanie lokatorskie o pow.
100 mkw. wartoci 100 000 z³, gara¿
o pow. 18 mkw. wartoci 10 000 z³

Szczygie³ Andrzej  burmistrz
Gryfic - w zesz³ym roku osi¹gn¹³ z
tytu³u zajmowanego stanowiska
152 386,48 z³. Dochód w wysokoci
2 000 z³ przynios³y mu równie¿
udzia³y w spó³ce Gryfickie Towarzystwo Bud. Spo³. Gryfice. Oprócz
tego jest on równie¿ od 2005 roku
cz³onkiem Zarz¹du w Stowarzyszeniu Rozwoju Regionalnego oraz
posiada udzia³y w Przedsiêbiorstwie Energii Cieplnej sp. z.o.o Gryfice. W walucie polskiej zgromadzi³
51 740 z³. Ulokowa³ on równie¿ pieni¹dze na 3 polisach ubezpieczeniowych; dwie po 10 000 z³, a na jednej
18 866 z³. Wspólnie z ¿on¹ burmistrz jest w³acicielem: domu o
pow. 125 mkw. wartoci 250 000 z³,
mieszkania o pow. 53,5 mkw. wartoci 160 000 z³, dwóch dzia³ek rolnych o pow. 594 mkw., jedna wartoci 35 640 z³, dzia³ki pod domem
mieszkalnym o pow. 591 mkw. war-

toci 11 820 z³ oraz pomieszczenia
gospodarczego na dzia³ce o pow.
183,3 mkw. wartoci 7 500 z³. Jedzi samochodem osobowym marki
Deawoo Lanos z 2000 r. Oprócz
tego jest równie¿ zobowi¹zany do
sp³aty dwóch kredytów: hipotecznego na remont mieszkania, zaci¹gniêtego na 5 lat w BPH S.A Kraków
na kwotê 22 661 CHF oraz kontraktowego na cele mieszkaniowe, zaci¹gniêtego z kasy mieszkaniowej
BPH S.A Kraków na okres 5 lat w
wysokoci 15 799 z³.

Komentujemy...

A tynki sobie lec¹ i polec¹!

By³o szybko sprawnie bez specjalnych opónieñ. Doæ hucznie 
lampka szampana i jeszcze co na
z¹b. Tak by³o w czasie remontu tzw.
rewitalizacji Wysokiej Bramy i w
czasie otwarcia Muzeum Galerii
Brama Ka¿de zebranie i w ka¿dej
mowie do ludu, czyli nas, wspomniano o wielkim osi¹gniêciu, jakim by³ remont starego architekto-

nicznie obiektu, Faktycznie,
wszystko to by³o. Wiadomo te¿, ¿e
mo¿ni naszej gminy za nic mieli
g³os ludu, który mówi³, ¿e zabytek
powinien zewnêtrznie te¿ zostaæ
zabytkiem. Bo lud myla³, ¿e ceg³y
czyszcz¹ i bêdzie piêknie. Mo¿ni
jednak maj¹ swoje priorytety i swoje wyobra¿enie piêkna. Wysok¹
Bramê otynkowano, na kolor pomalowano. Dzi po roku i paru dniach
od szumnego otwarcia (19 marca
br.) waln¹³ na ziemie kawa³ tynku.
Widoczne na zdjêciu. Fachowcy
pacykuj¹ na nowo stare mury i bêd¹
tak czyniæ jeszcze d³ugo. Wystarczy
dok³adnie przyjrzeæ siê tynkowi na
zewnêtrznych cianach i ju¿ wiadomo, gdzie znowu spuchnie i poleci na samochody i ludzi, jak polecia³
jeden z naro¿nych gzymsów jeszcze
przed oficjalnym otwarciem Bramy.
Szczêcie, ¿e nikt chodnikiem nie
przechodzi³. Gratulujemy osi¹gniêæ
naszym mo¿nym i dalszych wydatków na nowe tynki, szkoda, ¿e
nie p³ac¹ z w³asnej kieszeni.
R.
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Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Gryficach

Mo¿ecie byæ wzorem do naladowania!

W poniedzia³ek, 19 marca br., w
Urzêdzie Miasta odby³a siê odprawa
roczna, podsumowuj¹ca wyniki pracy
Powiatowej Komendy Policji w Gryficach w 2006 r. Oprócz samych funkcjonariuszy, przybyli na ni¹ tak¿e liczni zaproszeni gocie, a wród nich: z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Szczecinie insp. Marek Bronicki, komendanci Stra¿y Miejskich z ca³ego powiatu, komendant Stra¿y Po¿arnej, Prokurator Rejonowy, burmistrzowie z P³otów i Trzebiatowa, a tak¿e lokalne w³adze. Odprawê rozpocz¹³ komendant
KPP w Gryficach podinsp. Andrzej
Spaczyñski, który przywita³ przyby³ych
goci oraz dokona³ ogólnej oceny prowadzonej przez siebie jednostki. Z jego
punktu widzenia rok 2006 by³ dla gryfickiej policji bardzo pomylny. Zdecydowanie ograniczono przestêpczoæ i
zwiêkszono wykrywalnoæ przestêpstw,
co pozwoli³o tutejszej jednostce zaj¹æ
jedno z czo³owych miejsc w województwie zachodniopomorskim. S³owa te zosta³y potwierdzone przez naczelnika
Sekcji Kryminalnej nadkom. Marka

Domañskiego, który podsumowa³ wyniki pracy dochodzeniowo- ledczej. Do
najwiêkszych osi¹gniêæ tego wydzia³u w
2006 r. nale¿¹:
- spadek iloci postêpowañ przygotowawczych o 10,1% - wykonano ich 1992
- zwiêkszenie wykrywalnoci przestêpstw o 12,4% - wynosi ona 71,8%, co
daje KPP Gryfice III miejsce w województwie, za Wa³czem i Choszcznem
- ustalenie 1380 podejrzanych  wiêcej by³o tylko w Szczecinie, Koszalinie
i Stargardzie Szcz.
- ustalenie 106 nieletnich, którzy pope³nili czyny karalne
- spadek iloci wszczêæ postêpowañ
o rozbojach o 50% - najlepszy wynik w
województwie
- spadek iloci wszczêæ postêpowañ
o kradzie¿e cudzej rzeczy o 18,8% - najlepszy wynik w województwie
- spadek iloci wszczêæ postêpowañ
o kradzie¿e samochodów - najlepszy
wynik w województwie
- spadek iloci wszczêæ postêpowañ
o kradzie¿e z w³amaniem - drugi wynik
w województwie.

Wysoki poziom gryfickiej jednostki
potwierdzi³o te¿ wyst¹pienie podsumowuj¹ce naczelnika Sekcji Prewencji i
Ruchu Drogowego podinsp. Tomasza
Piêtala. Wyniki Sekcji s¹ nastêpuj¹ce:
- stwierdzono 146 czynów karalnych
pope³nionych przez nieletnich
- ujawniono 90 nieletnich nietrzewych i pod wp³ywem narkotyków
- zatrzymano 554 nietrzewych kieruj¹cych (statystycznie 3 osoby na 2
dni)  jedna z najlepszych ujawnialnoci w województwie
- uzyskano wy¿sz¹ o 12,8% wykrywalnoæ w postêpowaniach o wykroczenia
zanotowano
zdecydowanie
mniejsz¹ iloæ wypadków samochodowych  64 wypadki (2 mniej ni¿ w
2005r.), w tym 5 zabitych (8 mniej ni¿
w 2005r.) i 89 rannych (5 mniej ni¿ w
2005r.).
Policjanci KPP w Gryficach nie maj¹
jednak zamiaru spocz¹æ na laurach, o
czym wiadczy koñcowe wyst¹pienie
komendanta tej jednostki, w którym
przedstawi³ on g³ówne priorytety pracy
na rok 2007, a wród nich do najwa¿niejszych nale¿¹:
- wprowadzenie w ¿ycie i realizacja
rz¹dowego programu Razem Bezpieczniej
- dalszy spadek wszczêæ i wzrost wykrywalnoci przestêpstw
- wzrost zaufania spo³ecznego do pracy policji
- wdro¿enie postêpowania przypieszonego
- podniesienie skutecznoci rozpoznawania przestêpczoci wród nieletnich
- podniesienie skutecznoci pozbawiaREKLAMA

REKLAMA

nia przestêpców korzyci maj¹tkowych
- realizacja spraw poszukiwawczych.
Podinspektor Andrzej Spaczyñski
podziêkowa³ równie¿ wszystkim samorz¹dowcom za udzielon¹ pomoc finansow¹, która w zesz³ym roku wynios³a
przesz³o 30 000 z³ i dotyczy³a przede
wszystkim:
- zakwaterowania wzmocnieñ sezonowych
- kosztów paliwa
- kosztów dodatkowych p³atnych s³u¿b
- remontu aresztu.
Swoj¹ ocenê Komendy w Gryficach
i jej pracy wyrazi³ równie¿ zastêpca Komendanta Wojewódzkiego, który
stwierdzi³, i¿ jest ona wzorem do naladowania dla innych jednostek. Obieca³
równie¿ szybkie podwy¿ki p³ac dla
policjantów oraz uzyskanie wzmocnienia w sezonie letnim.
Praca w policji nie jest ³atwa, a czêsto nawet niebezpieczna. Bywa te¿ niestety rzadko doceniana i krytykowana 
szczególnie przez niezadowolone spo³eczeñstwo, które nie ma poczucia bezpieczeñstwa. Za b³êdy poszczególnych
jednostek lub polityków oskar¿ani s¹
wszyscy funkcjonariusze, co zdecydowanie utrudnia ich dzia³ania, bo ludzie
 negatywnie nastawieni do policji - nie
chc¹ z nimi wspó³pracowaæ, lub robi¹
to bardzo niechêtnie. Ju¿ od d³ugiego
czasu jednym z priorytetowych zadañ
praktycznie we wszystkich komendach
w kraju, jest wzrost zaufania spo³ecznego. Niestety stereotypy policyjne, siêgaj¹ce jeszcze czasów milicji, s¹ g³êboko zakorzenione i czas poka¿e na ile uda
siê je zmieniæ...
(m)

OWIADCZENIA MAJ¥TKOWE RADNYCH
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Go³uchowski Marek

Kasa radnych
powiatu cz. 2

Radny uzyska³ w zesz³ym roku
12182,47z³ dochodu z tytu³u zatrudnienia w FHU Eden. Oprócz
tego prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹, handlowo - us³ugow¹, na
której zarobi³ do koñca XI 2006r.
83855,10 z³ netto. Posiada on 1/2
domu o pow. 132 mkw. z poddaszem
o pow. 100 mkw. wartoci 350 000
z³, nieruchomoæ o pow. 850 mkw.
wartoci 400 000 z³ (wspó³w³asnoci¹ 1/2), pawilon o pow. 140 mkw.
wartoci 30 000 z³ (wspó³w³asnoci¹
1/2), 3,12 ha ziemi wartoci 10 500
z³ i dwa samochody  Ford Transit
z 1997 r. oraz Mercedes MB 100 z
1995 r. Radny jest zobowi¹zany do
sp³aty 50 000 z³ po¿yczki na zakup
nieruchomoci.

£awruszko Janusz

Radny jest inspektorem w Urzêdzie Gminy w Karnicach i z tego
tytu³u uzyska³ do XI 2006r.
21457,20 z³. Oprócz tego prowadzi
dzia³alnoæ gospodarcz¹ - Zak³ad
Us³ug Projektowych i Nadzoru Budowlanego - która w zesz³ym roku
przynios³a mu dochód w wysokoci
3092,64 z³. Dodatkowo radny ten
zarobi³ jeszcze 12 500 z³ z tytu³u
diety radnego. W sk³ad jego maj¹tku wchodz¹: mieszkanie o pow. 67,5
mkw. o wartoci 15 000 z³ (w³asnoæ
49,5 mkw.), grunty o pow. 6,735 ha
wartoci 30 000 z³ zakupione od
Agencji Rolnej, rodki zgromadzone w walucie polskiej w kwocie
4 000 z³ oraz samochód osobowy 
Skoda Octawia z 1998r. wartoci
16 100 z³. Jest on równie¿ zobowi¹zany do sp³aty kredytu samochodowego w Banku Spó³dzielczym w
Kranicach, zaci¹gniêtego w 2003 r.
na kwotê 20 000 z³, z czego do zap³aty pozosta³o mu jeszcze 9 800 z³.

£¹cki Artur

Radny ten zarobi³ w zesz³ym roku
17848,35 z³ z tytu³u diety radnego.
Posiada dom o pow. 250 mkw. wartoci 100 000 z³, nieruchomoæ o
pow. 2,66 wartoci 10 000 z³, której
jest wspó³w³acicielem oraz 3 samochody osobowe: BMW z 1999 r.,
Alfa Romeo z 2000r. i Forda z 1997r..

£akomy Bogdan

Radny prowadzi gospodarstwo
rolne o pow. 700 ha (dzier¿awa), które
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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.

w zesz³ym roku przynios³o mu dochód w wysokoci 120 000 z³. Oprócz
tego zarobi³ on 11 840 z³ z tytu³u diety
radnego. Na jego maj¹tek sk³adaj¹
siê: dom o pow.120 mkw. wartoci
150 000 z³, maszyny i urz¹dzenia rolnicze wartoci 800 000 z³ oraz samochód osobowy Audi A4 z 1998r. wartoci 25 000 z³. Jest on równie¿ zobowi¹zany do sp³aty 3 kredytów, na
³¹czn¹ kwotê 1 044 000 z³.

Maliñski Ryszard

Radny jest dyrektorem Publicznego Gimnazjum w P³otach. Posiada dom o pow.300 mkw. wartoci
400 000 z³ oraz mieszkanie spó³dzielcze w³asnociowe o pow.34
mkw. wartoci 100 000 z³. Jedzi
VW Passatem z 2003 roku. Oprócz
pensji dyrektora, której wysokoæ
nie zosta³a ujêta w owiadczeniu
radnego, zarobi³ on 1 900 z³ jako nauczyciel WOS-u w LO dla doros³ych w P³otach. Jest on równie¿
zobowi¹zany do sp³aty kredytu
mieszkaniowego w PEKAO S.A. na
kwotê 80 000 z³.

Owiêcimski Konstanty

Radny jest wicestarost¹ powiatu
gryfickiego. Z tytu³u zatrudnienia w
Starostwie Powiatowym uzyska³ w
zesz³ym roku 2 053,32 z³ brutto.
Dodatkowo, za pe³nienie funkcji
wójta Rewala, zarobi³ 106 067,86
z³. Na jego maj¹tek sk³adaj¹ siê: rodki zgromadzone w walucie polskiej w
kwocie 14 000 z³, mieszkanie o pow.
60 mkw. wartoci 120 000 z³ (umowa
u¿yczenia z ojcem) oraz Opel Merida
z 2004r. wartoci 55 000 z³ (wspó³w³asnoæ ma³¿eñska). Oprócz tego
radny jest zobowi¹zany do sp³aty kredytu samochodowego na kwotê
60 639,47 z³ w PTF BANK S.A.

Sidor S³awomir

Radny jest z-c¹ dyrektora w Banku Spó³dzielczym w Gryficach. Stanowisko to przynios³o mu w zesz³ym
roku 40621,16 z³ dochodu. W sk³ad
jego maj¹tku wchodz¹: oszczêdnoci w kwocie 5 000 z³, dom o

pow.140 mkw. wartoci 300 000 z³
(wspó³w³asnoæ ma³¿eñska), dzia³ka
zabudowana o pow. 0,6 ha wartoci
20 000 z³ (wspó³w³asnoæ ma³¿eñska) oraz Opel Omega z 1998 r.

Stu³a Leszek

Radny jest prezesem Zarz¹du
Gminnej Spó³dzielni Samopomoc
Ch³opska w Trzebiatowie. Z tego
tytu³u zarobi³ w zesz³ym roku
40025,54 z³. Jest on równie¿ od 2000r.
cz³onkiem Zarz¹du ROL-BANC
wierzno, z czego osi¹gn¹³ dochód w
wysokoci 22193,01z³. Z kolei jako
cz³onek Rady Nadzorczej ZBK w
Trzebiatowie zarobi³ 1 368 z³. Radny
jest tak¿e cz³onkiem Rady Nadzorczej ELSTAR S.A Stargard Szczeciñski. Oprócz tego prowadzi on gospodarstwo rolne o pow. 154,5 ha
wartoci 700 000 z³ (w³asnoæ  42
ha, dzier¿awa  112,5 ha), z czego
osi¹gn¹³ dochód 130 000 z³. W sk³ad
jego maj¹tku wchodz¹: 190 000 z³
rodków zgromadzonych w walucie
polskiej, dzia³ka budowlana o pow.
1,8296 ha wartoci 950 000 z³, kombajn CLASS Mega 204 z 1997r.,
dwa ci¹gniki rolnicze z 1989r. i
1991r. oraz agregat do uprawy ziemi z 2003r. Radny ten posiada równie¿ zobowi¹zania w stosunku do
Gminnej Spó³dzielni SCh ZPChR w
Trzebiatowie w wysokoci 70 000
z³, z tytu³u zakupionych rodków do
produkcji rolnych z terminem p³atnoci do 31.07.2007r.

Symczyk Jan

Radny jest emerytem. Prowadzi
on gospodarstwo rolne o pow. 1 ha
20 arów wartoci 6 000 z³, z czego
osi¹gn¹³ w zesz³ym roku dochód w
wysokoci 2 000 z³. W sk³ad jego
maj¹tku wchodz¹: dzia³ka z budynkiem 2-piêtrowym o pow. 545 mkw.
wartoci 200 000 z³, dzia³ka z budynkiem o pow. 1225 mkw. wartoci
50 000 z³, 1/2 domu z dzia³k¹ o pow.
1209 mkw. wartoci 30 000 z³
(wspó³w³asnoci¹ ma³¿eñska), dzia³ka o pow. 233 mkw. wartoci
200 000 z³ (wspó³w³asnoæ ma³¿eñ-

ska), dzia³ka o pow. 275 mkw. wartoci 300 000 z³ (wspó³w³asnoæ
ma³¿eñska), sklep o pow. 283 mkw.,
dwa samochody: Audi 80 z 1996r.
wartoci 12 000 z³ i Mercedes Bus z
1994r. wartoci 11 000 z³  oraz 3
ch³odnie wartoci 100 000 z³.

Wojsznis Stanis³aw

Radny jest dyrektorem Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w P³otach. Stanowisko to
przynios³o mu w zesz³ym roku dochód w wysokoci 62109,58 z³.
Oprócz tego zarobi³ on 20 232 z³ z
tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich. Radny
ten posiada: 75 000 z³ oszczêdnoci, dom o pow. 150 mkw. wartoci
180 000 z³ (wspó³w³asnoæ ma³¿eñska), dzia³kê zabudowan¹ z budynkiem mieszkalnym o pow.721 mkw.
(wspó³w³asnoæ ma³¿eñska) oraz
samochód osobowy  Nissan Primera z 2002 r.

Zdancewicz Jacek

Radny zarobi³ w zesz³ym roku
147 886,92 z³ z tytu³u zatrudnienia
w Starostwie Powiatowym w Gryficach. Oprócz tego dochód w wysokoci 20085,69 z³ przynios³a mu
sprzeda¿ papierów wartociowych.
Posiada on 100 000 z³ oszczêdnoci, 13520,22 z³ w kasie mieszkaniowej PBK BPH S.A oraz rodki
zgromadzone w walucie obcej w
wysokoci 100 USD. Nale¿¹ do
niego tak¿e papiery wartociowe w
iloci 5 000 sztuk wartoci 141 500
z³. W sk³ad jego maj¹tku wchodz¹:
2 mieszkania  102 mkw. wartoci
200 z³ (lokatorskie prawo najmu) i
47 mkw. wartoci 130 000 z³ (w³asnoæ); 6 dzia³ek w Trzêsaczu (600
mkw. wartoúci 6 000 z³  w³asnoæ),
Rewalu (10 619 mkw. wartoci 31
654 z³  w³asnoæ, 8 746 mkw.
wartoci 26 238z³  wspó³w³asnoæ
1/6), w Niechorzu (8 852 mkw. wartoci 45 000 z³  w³asnoæ; 4 262
mkw. wartoci 5 000 z³  wspó³w³asnoæ) i Szczecinie (33/1000
udzia³u) oraz samochód osobowy 
Renaut Megane z 2003 r.

INFORMACJE
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Julia Brunda

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

Finisa¿ w Muzeum Galerii Brama

Realnoæ nierealna
W ostatnim dniu wystawy pt.Odmienny kszta³t realnoci, tj. dnia 14
marca br. W Gryfickim Muzeum Galeria Brama osobicie pojawi³ siê autor
eksponowanych w Galerii zdjêæ. Pan
Tomasz Komorowski  fotografik zwi¹zany z Muzeum Kinematografii w
£odzi, nale¿¹cy do Stowarzyszenia Artystów w. Jerzego przyjecha³ do Gryfic
na zaproszenie kustosza Galerii  pani
Haliny Pokorskiej. Wród obecnych na
spotkaniu byli: pani Krystyna Radom z
GDK, radny Grzegorz £abêdzki  cz³onek Komisji Kultury  panie z Miejskiej
Biblioteki Publicznej, ca³a ekipa galerii oraz grono gryfickich i nie tylko
mi³oników sztuki. Pan Tomasz nie
zdradzi³ tajemnicy, jak¹ technik¹
osi¹gn¹³ surrealistyczny efekt swoich
prac. Laik nie¿ej podpisany, nijak nie
móg³ zrozumieæ, ¿e w tych pracach
ukryty jest akt kobiecy - jak sam autor
powiedzia³: jeden z najtrudniejszych
tematów w sztuce. Ale ka¿dy artysta
swoj¹ myl mo¿e przetwarzaæ tak, jak
uwa¿a za s³uszne. Bo uprawianie sztuki nie jest usprawiedliwione jeli ma siê
ograniczaæ do reprodukcji rzeczywistoci - myl tê przekaza³ potomnoci Jose

Ortega y Gasset i niew¹tpliwie mia³
racjê. Prace pana Tomasza Komorowskiego na pewno nie by³y reprodukcj¹
rzeczywistoci. I dlatego warto by³o
przyjæ na wystawê, a póniej na spotkanie z autorem, bo dziêki takim ludziom i Galerii nasz zacianek zosta³
wzbogacony o nastêpne doznania artystyczne, których do tej pory Gryfice
by³y pozbawione.
J.M.
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Idzie wiosna

Nowe mieszkanie
dla bociana

Mówi¹, ¿e miejsce wybrane przez
bociana na swoje siedlisko- gniazdo, to
miejsce szczêliwe, bo na pewno piorun tam nie strzeli i rodzinê cz³owieka
powiêkszyæ mo¿e. Kto chce, niech
wierzy W latach 90-tych kto zauwa¿y³ kr¹¿¹cego nad Niek³adziem
bociana i zrozumia³, ¿e szuka miejsca
na gniazdo. Ludzie m¹drzy, ¿yczliwi
ptakom, szybko z desek zrobili platformê i na betonowym s³upie umiecili.
Bociek zbudowa³ gniazdo. Nikt nie
prowadzi³ rejestru nowo wyklutych z
jaj boæków, ale przynosi³y radoæ obserwuj¹cym pierwsze, nieporadne loty
m³odych, smutek kiedy odlatywa³y i
wiosenne oczekiwanie na powrót z
dalekich wêdrówek. Gniazdo, co roku
rozbudowywane, miotane wiatrami,
zaczê³o siê przechylaæ, stwarzaj¹c niebezpieczeñstwo dla rodziny boæków i
ludzi przyje¿d¿aj¹cych do hurtowni.
Pani Katarzyna ¯ankowska wiadoma zagro¿eñ i niesiona chêci¹ niesienia pomocy bocianiej rodzinie, zleci³a
wykonanie nowej platformy z metalowych k¹towników. Platforma by³a gotowa, ale nikt nie by³ chêtny do jej zainstalowania  przez 18 miesiêcy pani
Katarzyna chodzi³a, dzwoni³a i nic. Z
Energetyki przyjechali, obejrzeli i powiedzieli, ¿e musz¹ wykonaæ kosztorys
i plan pracy (w planie tym pewnie ustaliæ, który z drutów mocuj¹cych platfor-

mê pierwszy przeci¹æ) i w zasadzie na
tym koñcz¹c swoje gniazdem zainteresowanie. A¿ sta³ siê cud. Regionalna
telewizja kablowa Telsat reaktywowa³a program o aktualnociach z regionu pt. Nasz Tydzieñ. Operator kamery  pan Leszek Nowak  i dziennikarz
tej¿e telewizji  pani Iwona Borkowska
 sobie wiadomymi cie¿kami dowiedzieli siê o problemie pani ¯ankowskiej
i jej bocianiej rodziny. W swoim programie pokazali stan zagro¿enia, jakie
stwarza³o gniazdo, a dalej to ju¿ potoczy³o siê szybko.
Stra¿acy z PSP w Gryficach widzieli program i przechylone gniazdo.
Problem zg³osili komendantowi PSP 
bryg. Edwardowi Prusowi  i za jego
pozwoleniem przyst¹pili do dzia³ania.
Dnia 13 marca przeprowadzili inspekcjê miejsca, a 14 marca br. usunêli zagro¿enie  tj. gniazdo. W miejsce
spruchnia³ej platformy ustawili t¹
przygotowan¹ przez pani¹ Katarzynê,
która by³a pe³na uznania dla sprawnoci stra¿aków, ich ¿yczliwoci dla ludzi i ptaków. W akcji bra³ udzia³ zastêp
JRG pod dowództwem m³. kapitana
Romana Pikulskiego oraz stra¿acy
Norbert Rudzik, S³awomir Ko³dus,
Dariusz Mentlak. Mamy nadzieje, ¿e
nowe gniazdo bociany zasiedl¹ i nie
zapomn¹ w swoich wêdrówkach o
¿yczliwoci stra¿aków.
(r)
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Sygna³y czytelników

Czas pucowania

Jaki czas temu obserwowalimy,
jak ZGK z zapa³em porz¹dkuje teren
naszego parku. Drzewa maj¹ fachowo
przyciête konary, a starych lici na
alejkach nie zobaczysz. Jest porz¹dek
i fajnie jest. Ale, ja tak sobie chodzê
po moim ukochanym miasteczku i
zwiedzam stare k¹ty, bo dawno w tym
miecie nie by³em. W minion¹ sobotê
trafi³em na dworzec PKP. O wra¿eniach pisaæ nie bêdê, bo ka¿dy trafiæ
tam mo¿e. Ale moje stare nogi ponios³y mnie na teren by³ej gazowni. Có¿,
ruina  choæ mog³a zostaæ zabytkiem.
Wracaj¹c trafi³em na cie¿kê ukryt¹
wród krzaków i widzê na ca³ej d³ugoci ogrodzenia, za którym znajduje siê
teren ZGK i targowiska, mietnik dobra wszelakiego. Stojê na tym nowo
odkrytym mietnisku i siê zastanawiam, czy na Smolêcinie mietnisko

jest ju¿ tak zape³nione, ¿e je zamkniêto i teraz tu¿ obok ZGK otwarto nowe?
Panie burmistrzu, wejcie na teren
tego mietniska prowadzi wprost ze
stacji PKP (przez tory niestety trzeba
przejæ) albo z targowiska przez resz-

tê ogrodzenia te¿ mo¿na wejæ i znajdzie pan to miejsce. Dobrze by³oby,
gdyby to miejsce znaleli tak¿e panowie z SANEPID-u i Ochrony
rodowiska. Czas wiosennego
pucowania parku zakoñczony 

czas na porz¹dki na wskazanym
miejscu. A mo¿e poczekamy na
kolejny Dzieñ Sprz¹tania Ziemi i
do pracy zagonimy dzieci?
By³y i ju¿ obecny mieszkaniec
Gryfic Zbigniew K.

REKLAMA

Wyrok
S¹d Rejonowy Gryficach wyrokiem z dnia 22 lutego
2007 r. sygn. akt II K 31/07 skaza³

Mariusza Szybiczenko

ur. 01.06.1979 r. w Kamieniu Pomorskim na karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci; wykonanie orzeczonej kary
pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby
w wymiarze 3 lat oddaj¹c go w tym czasie pod dozór kuratora;
zas¹dzono od skazanego wiadczenie pieniê¿ne na rzecz
Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno  Uniecie w kwocie 100,00 z³ ; orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; zas¹dzono 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 07 padziernika 2006 r. o godz.
17.30 w Sadlnie gm. Trzebiatów powiatu gryfickiego kierowa³ samochodem marki Fiat 126p o nr rej. SMF-1409 bêd¹c
w stanie nietrzewoci posiadaj¹c w wydychanym powietrzu
alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 0,70 mg/l.

Wyrok
S¹d Rejonowy w wyrokiem z dnia 21 lutego 2007 r.
sygn. akt VI K 23/07 skaza³

Paw³a Grabkowskiego

ur. 20.04.1986 r. w Gryficach na karê 4 (czterech) miesiêcy
pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata oddaj¹c go w tym czasie pod dozór kuratora
s¹dowego, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 6 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178a
par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par 2 kk, polegaj¹ce
na tym, ¿e w dniu 7 grudnia 2006 r. w Gryficach na ul. Fabrycznej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu nie
stosuj¹c siê jednoczenie do orzeczonego wobec niego wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach z dnia 22 listopada 2006
r. rodka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów rowerowych w ruchu l¹dowym.
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Powiatowy Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej, Zespo³ów Estradowych i Solistów

Rozpiewane dzieci

Powiatowy Przegl¹d Piosenki
Dzieciêcej, Zespo³ów Estradowych
i Solistów, który odby³ siê 17 marca
br., zgromadzi³ rozpiewan¹ dziatwê i m³odzie¿ w sali koncertowej
gryfickiego Domu Kultury. Przegl¹d prowadzi³a pani Krystyna Radom, a w sk³ad jury weszli: Eugeniusz Gilski, Roman Kaczorowski i
Andrzej Grochowski. W kategorii
7-9 lat do udzia³u w Przegl¹dzie
Wojewódzkim, który odbêdzie siê

w maju w Szczecinie nominowano
Monikê Franas z SP Brojce. Wyró¿nienia i nagrody otrzymali: Daniel
Tomicki z SP Brojce, Martyna Kokoszka z SP3 Gryfice oraz Oliwia
Klimek z SP Brojce. Oprócz nich w
tej kategorii wiekowej zapiewali:
Dominika Bigos, Ma³gorzata Krzy¿anowska, Julia Kawka, Norbert
Rodak, Oliwia Stêpniak i Emilia
¯urek z SP Brojce, Monika Ro¿alska i Anita Zieliñska z SP4 Gryfice,
Julia Kufel z SP3 Gryfice oraz Julia
Kolanek z Dra¿ewa.
W kategorii 10- 12 lat do Szczecina pojedzie Marta Jagielska z SP
Brojce. Nagrody i wyró¿nienia otrzyREKLAMA

mali: Aleksandra £êczyñska z SP3
Gryfice, Marta Niewiadomska z
Trzebiatowskiego Orodka Kultury,
Magdalena Pograniczna z Kie³pina,
zespó³ Baj z SP Paprotno i zespó³
Kolorowe Nutki z SP Brojce. Pozostali uczestnicy tej grupy wiekowej to:
Paulina W¹torczyk, Magdalena Zab³ocka, Justyna Tomicka i Karolina
Goszczyñska z SP Brojce, Agnieszka
Zawadzka i zespó³ wokalny z SP Prusinowo, Diana Stolarek i zespó³ wokalny z SP Przyg³ów, Patrycja Dmiterczyk i Magdalena Jêdrysek z Gr¹dów, Aleksandra Graz z SP Cerekwica, Marta Hryniuk z SP Paprotno,
Amanda Piaskowska, zespó³ Mu-

szelki i zespó³ MP3 z SP3 Gryfice.
W Przegl¹dzie Zespo³ów Estradowych i Solistów decyzj¹ jury równorzêdne pierwsze miejsca zajêli:
Martyna Grzelak z Trzebiatowa,
Emilia Filipek z Trzebiatowskiego
Orodka Kultury i Anna Orenczak ze
S³awobo¿a. Wyró¿nienia i nagrody
otrzymali: zespó³ Z za p³otu z Karnic i zespó³ Bursztynki z Trzebiatowskiego Orodka Kultury. W Przegl¹dzie uczestniczyli tak¿e: Katarzyna Szmañda, Aleksandra Stawiñska i
Karolina Stachowicz z Gimnazjum nr
2 w Gryficach, Celina Kornijaszek
oraz duet Kasia i Celina z LO Gryfice,
Katarzyna Gran z Cerekwicy, Kamila

Jankowska i Daria Stec z Trzebiatowskiego Orodka Kultury, Sandra G³uchowska z Gryfic, Agnieszka Strug z
Gimnazjum nr 1 w P³otach, zespó³
wokalny z Gimnazjum nr 1 w Gryficach, duet Ary i Skaja z Gimnazjum
w Karnicach oraz zespó³ Sking z
GKK Karnice. Wypiewane nagrody
zosta³y ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Gryficach.
Sobotni Przegl¹d Piosenki udowadnia, ¿e dzieci i m³odzie¿ maj¹
jeszcze jakie pasje, ¿e wystarczy
tylko je w nich obudziæ i zachêciæ do
dzia³ania. A efekty to iloæ osób,
które przyby³y do gryfickiego
Domu Kultury!
(maja)
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Ka¿dy wyst¹piæ mo¿e,
trochê lepiej lub gorzej
Wiosenny koncert w Szkole Muzycznej

!9 marca br., pónym popo³udniem, w gryfickiej Szkole Muzycznej odby³ siê koncert, który mia³
pokazaæ pracê jej m³odych wychowanków. Wyst¹pi³y w nim dzieci i
m³odzie¿ w ró¿nym wieku i o ró¿nym poziomie umiejêtnoci. Popisywano siê gr¹ na fortepianie, gitarze i akordeonie.
Wyst¹pili w nim: Magdalena
Drelich, Aleksandra Kruk, Nikola
Maciejewska, Kamil Prociak, Micha³ Brzoska, Justyna Gliwa, S³awomir Urbañski,Marzena Rutkowska, Katarzyna Kulig, Karolina Leciejewska, Weronika Ostrowska,
Micha³ Wabiszczewicz, Karolina
Kulig, Wojciech Kulig, Dagmara
Siwiñska, Wiktoria Nowak, Aleksandra £eczyñska, Micha³ Kurczewski, Jakub Matysiak, Kamil
KuliberdaPiotr Koz³owski, Maria
Mitruk, Jakub Suszyñski, Kalina
Domaradzka, Aleksandra G³adka,
Julianna Cirocka, Justyna Zió³kowska, Aleksandra Stawiñska, Alicja
Maciulewicz. Ca³y koncert popro-

wadzi³a Przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego  Aleksandra Beñ.
Wystêpy m³odych muzyków zgromadzi³ w auli Szko³y Muzycznej liczn¹
rzeszê s³uchaczy, wród których przewa¿a³y rodziny uczestników koncertu. Czekamy na kolejne.
(m)
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Tryb przyspieszony

Szybka reakcja
na przestêpstwa i wykroczenia!
Dotychczas, czyli po 1,5 tygodnia
dzia³ania trybu przypieszonego, w
Gryficach skazano 4 osoby, a kolejna
ju¿ czeka na rozprawê. Pomys³ ministra
Ziobro jest wiêc intensywnie realizowany i przypiesza tempo pracy zarówno policji, jak i s¹dów, a tak¿e budzi zainteresowanie wród spo³eczeñstwa.
Zapytalimy wiêc przedstawicieli tych
dwóch instytucji, o to na czym polega
tryb przypieszony, kogo on dotyczy i
jak go oceniaj¹. Najpierw udalimy siê
do S¹du Rejonowego, gdzie przeprowadzilimy rozmowê z wicerezesem
pani¹ Wiolett¹ Kowalczyk:
Red. - Na czym polega tryb przypieszony i kogo on obejmuje?
W.K. - Tryb przypieszony obejmuje sprawy nale¿¹ce do tzw. trybu uproszczonego. S¹ w nim rozpoznawane nawet sprawy zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoci do lat 10, np. w³amanie.
Jednak zagro¿enie kar¹, a wyrok, jaki
mo¿e zapaæ, to nie jest to samo, gdy¿
w trybie przypieszonym mo¿na wymierzyæ tylko kary do 2 lat pozbawienia
wolnoci. Kolejnym warunkiem trybu
przypieszonego jest z³apanie sprawcy
na gor¹cym uczynku. Jeli do tego dojdzie, to prokurator wraz z policj¹ przeprowadza postêpowanie dowodowe, na
które ma 48 godzin od chwili ujêcia. W
tym czasie dana osoba jest zatrzymana
przez policjê. S¹d od wp³yniêcia wniosku, ma 24 godziny na to, aby rozpoznaæ
tê sprawê w trybie przyspieszonym. Je¿eli sprawa prowadzona nie zakoñczy
siê tego samego dnia, wtedy s¹d mo¿e
zarz¹dziæ przerwê na okres do 14 dni.
Kiedy ju¿ zostanie wydany wyrok,
oskar¿ony na prawo z³o¿yæ wniosek o
uzasadnienie w ci¹gu 3 dni, i ma 7 dni
na z³o¿enie apelacji. Wyrok nie podlega
natychmiastowemu wykonaniu, gdy¿
musi siê on uprawomocniæ.
Red. - Jak wygl¹da prowadzenie
trybu przypieszonego w S¹dzie?
W.K. - Kiedy dostajê informacjê, ¿e
trzeba przeprowadziæ sprawê w trybie
przypieszonym, muszê natychmiast
skoordynowaæ swoje dzia³ania z policj¹,
prokuratur¹ oraz adwokatem zatrzymanego. Muszê mieæ te¿ czas na to, aby
przejrzeæ akta sprawy, bo muszê zadecydowaæ, czy mimo wniosku prokuratora o
rozpoznanie w trybie przypieszonym
nadaje siê ona do tego trybu. Jeli zaopiniujê j¹ pozytywnie, muszê dorêczyæ
oskar¿onemu wniosek o rozpoznanie w
trybie przypieszonym oraz wyznaczyæ
mu obroñcê z urzêdu  jeli jest taka
potrzeba  a tak¿e muszê zagwarantowaæ
spotkanie oskar¿onego z adwokatem,
celem ustalenia linii obrony. Wszystko
to w ci¹gu 24 godzin!
Red. - Co zmieni³o siê w S¹dzie po
wprowadzeniu trybu przypieszonego?
W.K. - Kadrowo nic siê nie zmieni³o. Nadal w moim wydziale, bo te
sprawy nale¿¹ do w³aciwoci Wy-

dzia³u Grodzkiego, znajduj¹ siê dwie
osoby  ja, pe³ni¹ca funkcjê przewodnicz¹cej Wydzia³u, wicerezesa i zwyk³ego sêdziego oraz moja pani asesor.
Zwiêkszy³ siê jednak zakres naszych
obowi¹zków; oprócz tego, ¿e s¹dzimy
trzy razy w tygodniu, musimy jeszcze
pójæ na tryby przypieszone.
Red. - A jaka jest Pani ocena trybu
przypieszonego?
W.K. - Trudno mi oceniaæ, ale bojê
siê, ¿e ze wzglêdu na tryby przypieszone i bêd¹c zajêta nimi, nie bêdê w stanie
rozpoznawaæ innych, du¿ych spraw.
Muszê podkreliæ jednak, ¿e bardzo
pomagaj¹ nam policja i prokuratura,
które doskonale z nami wspó³pracuj¹ i
za to nale¿y im podziêkowaæ!
Po tej rozmowie, udalimy siê do
gryfickiej jednostki policji, aby tam podobne pytania zadaæ komendantowi
podinsp. Andrzejowi Spaczyñskiemu:
Red. - Jak wygl¹da prowadzenie
trybu przypieszonego z punktu widzenia dzia³añ Policji?
A.S. - ¯eby tryb przypieszony
przeprowadziæ policja musi zatrzymaæ
sprawcê, rozpytaæ go, czy mo¿e byæ skazany w tym trybie uproszczonym, a wiêc
czy nie jest psychicznie chory, czy nie
jest na³ogowym alkoholikiem lub czy
nie zachodz¹ inne przeszkody formalne, które nie dopuszcza³yby go do trybu
przypieszonego. Nastêpnie musi on
zostaæ osadzony w areszcie na 48 godzin, a potem dla potrzeb s¹du jeszcze
kolejne 24. Musimy uzyskaæ na niego
kartê karn¹, która okrela nam, czy by³
on karany. Potem przes³uchujemy policjanta, który go zatrzyma³. Dalej przeprowadzamy wywiad o sprawcy i przes³uchujemy go jako podejrzanego, nawet nie przedstawiaj¹c zarzutów, bo i
tak musi on byæ powtórnie przes³uchany przez prokuratora. Ze wzglêdu na
to, ¿e zatrzymany obligatoryjnie musi
mieæ adwokata, przedstawiamy mu listê obroñców do wyboru, lub jeli tego
nie chce, to S¹d wyznacza mu obroñcê
z urzêdu. Skompletowane dokumenty
przesy³amy do Prokuratury z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w trybie
przypieszonym. Prokurator ustala z
S¹dem, kiedy podejrzany ma zostaæ
doprowadzony, czego dokonujemy i na
tym rola policji siê koñczy. Przy doprowadzeniu obecnych jest dwóch policjantów  tak jest ustalone ustawowo.
Jeli sprawa jest jasna, rozprawa trwa
przeciêtnie 20 minut. Umówilimy siê
z S¹dem i Prokuratur¹, ¿e na tryb przypieszony bêdziemy kierowaæ te sprawy, w których nie ma ¿adnych w¹tpliwoci. Przede wszystkim bêd¹ do nich
nale¿eli nietrzewi kierowcy, drobni
z³odzieje, w³amania do 50 000 z³, zakazy s¹dowe i inne czyny huligañskie.
Red. - Jak pan ocenia sam pomys³
trybów przypieszonych?

A.S. - Ja nie widzê ¿adnych trudnoci przy przeprowadzaniu trybu
przyspieszonego. Zanim go jeszcze
wprowadzono spotka³em siê kilkakrotnie z Prokuratorem Rejonowym i
z-c¹ Prokuratora. Mielimy równie¿
na komendzie odprawê, w której
uczestniczyli wszyscy policjanci,
którzy prowadz¹ pracê dochodzeniowo- ledcz¹. Odbyli oni równie¿ odpowiednie szkolenia, przeprowadzone przez szefa Prokuratury i przeze
mnie, a tak¿e odbywaj¹ce siê w Szczecinie. Póniej bylimy te¿ na spotkaniu w S¹dzie, gdzie ustalilimy sobie
zasady wspó³pracy i stwierdzilimy,
¿e takich trybów nie bêdzie a¿ tak
du¿o, ¿eby to nam utrudni³o pracê w
jednostce.

W trybie przypieszonym nie ma
biurokracji  wiele dokumentów
unikamy i jestemy w stanie ca³¹
sprawê przeprowadziæ w ci¹gu
dwóch godzin. Jest to dla nas du¿ym
uproszczeniem. Trzeba podkreliæ
równie¿ to, ¿e automatycznie o tyle
ile bêdziemy mieæ spraw w trybie
przypieszonym, mniej bêdzie
spraw w trybie zwyk³ym. Ka¿dy ba³
siê tego nowego pomys³u, ale okaza³o siê, ¿e jest dobrze. - powiedzia³
szef gryfickiej KPP.
Tryby przypieszone to jeszcze
rzecz ca³kiem nowa, choæ ju¿ przynosz¹ca efekty. Ciekawe tylko co o
tym nowym rozwi¹zaniu myl¹ sami
przestêpcy?
(m)

Samorz¹d wiejski

Nowi so³tysi i rady
so³eckie

Na pocz¹tku marca rozpoczê³y siê w gryfickich so³ectwach wybory
so³tysów i rad so³eckich na now¹ kadencjê.
Przybiernówko
Pierwsze wybory odby³y siê w tej wiosce. So³tysem zosta³ Wies³aw
Pakulniewicz. Do rady so³eckiej weszli: S³awomir Chmura, Dorota Czy¿ewska, Szymon Szredziñski, Teresa Ko³odziejczyk, Anna Bryda i Gra¿yna Smoliñska.
Otok
Tutaj so³tysem zosta³ Bronis³aw Jaremko. Radê so³eck¹ tworz¹: Dorota Pruczkowska, Wojciech Wimewski, Anna Dworek, Teresa Bogucka i Urszula Nowakowska.
Skalin
So³ectwem bêdzie rz¹dziæ Gra¿yna Pokorska. W radzie so³eckiej
bêd¹ jej pomagaæ: Halina Têcza, Adam Maturnionek, Piotr £asewicz
i Zbigniew Mackiewicz.
Sikory
So³tysem zosta³a Ewa Kubczyk. Rada so³ecka to Anna Zawadzka,
Grzegorz Chmielnicki i El¿bieta Nowicka.
£opianów
So³tysem zosta³ Tomasz Buza³a, a w radzie so³eckiej wspomagaæ go
bêd¹: Krzysztof Centkowski, Edward Popik i Mariola Nadolska.
Jasiel
Tutaj na so³tysa wybrano Ludwika Oleksiewicza. Rada so³ecka to
Irena Kaniewska i Maria Kumierek.
Ociêcin
Tutaj so³tysem zosta³ Norbert Rudzki. W sk³ad rady so³eckiej weszli: Marek Farmuz, Alina Rosiak, Ryszard Nowacki i Jacek Ha³uszko.
Wyniki wyborów w nastêpnych so³ectwach za tydzieñ.
(r)

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MOTORYZACJA

n Sprzedam sanitarkê Polonez
Caro rok pr. 1997, poj. 1600 cmm,
przebieg 97742, instalacja gazowa.
Tel. 091 395 13 00 w. 21.
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.

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!

n Sprzedam ogródek dzia³kowy bez
altanki przy ulicy Spokojnej. Tel.
601 429 991.

To niedrogo.

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

US£UGI

MIESZKANIA

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.

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

n STADNINA W WOJEWÓDZ-

TWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ZATRUDNI NA UMOWÊ
O PRACÊ PRACOWNIKÓW
DO OPIEKI NAD STADEM
ROZRODCZYM. ZAPEWNIAMY BEZP£ATNE ZAKWATEROWANIE. TEL. KONT. 502
666 778.

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

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.

INNE

n Sprzedam automat do lodów produkcji NRD. Tel. 510 098 071
(£obez).

NIERUCHOMOCI

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.

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

n Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnociowe w Drawsku
Pom. Ul. Pocztowa 5, IV piêtro,
56,7 mkw., 3 pokoje, umeblowana kuchnia, ³azienka z wc, balkon, zadbane, standard podwy¿szony - okna pcv, panele, g³adzie, glazura, terakota. Cena 100
000 z³ do negocjacji. Tel. 094 363
22 42, 0 889 588 671.

n Kupiê mieszkanie w Resku 1 lub
2-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 domek w miejscowoci
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, altanka ogrodzona. Tel. 094 340 59 13.
n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.
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Tenis sto³owy- II Liga Mê¿czyzn

REKLAMA

Po³owiczny sukces
Nasiennika Gryfice!

W sobotê, 17 marca br. odby³a siê
VII seria spotkañ II rundy rozgrywek
dru¿ynowych o Mistrzostwo II Ligi
Mê¿czyzn w Tenisie Sto³owym.
Swoje mecze rozegra³a w tym dniu
grupa Pó³noc, do której nale¿¹ zawodnicy gryfickiego Nasiennika. W
dwóch spotkaniach odnieli oni po-

³owiczny sukces; pierwsze wygrali
ze Stell¹ Gniezno 9:1, ale w drugim
ponieli ju¿ pora¿kê, przegrywaj¹c
2:8 z £ob¿onk¹ Wyrzysk. Teraz czekaj¹ ich mecze bara¿owe o pozostanie w II lidze z LKS Tajfun Skra
Ostrów, które odbêd¹ siê 31 marca i
21 kwietnia br..

II RUNDA  VIII seria 17.03.2007 GRUPA PÓ£NOC
49 £obzonka Wyrzysk
50 Stella Gniezno
51 Koszalinianin Koszalin
52 LUKS SP 7 Ko³obrzeg
53 £obzonka Wyrzysk
54 Stella Gniezno
55 Koszalinianin Koszalin
56 LUKS SP 7 Ko³obrzeg

Chrobry Miêdzyzdroje
Nasiennik Gryfice
Alfa Plus Szczecinek
Krajna £ob¿enica
Nasiennik Gryfice
Chrobry Miêdzyzdroje
Krajna £ob¿enica
Alfa Plus Szczecinek

4:6
1:9
7:3
4:6
8:2
4:6
5:5
3:7

AKTUALNA TABELA po VIII serii spotkañ
1 UKS Krajna £ob¿enica
2 SzSMTS Alfa Plus Szczecinek
3 UKS Chrobry Miêdzyzdroje
4 KTS Koszalinianin Koszalin
5 Wyrzyski LKS £obzonka
6 LKS Nasiennik Gryfice
7 LUKS SP 7 Ko³obrzeg
8 KS Stella Gniezno

14
14
14
14
14
14
14
14

25
21
17
17
14
14
2
2

100 : 40
89 : 51
74 : 66/bezp 3:1/
86 : 54/bezp 1:3/
75 : 65/bezp 4:0/
75 : 65/bezp 0:4/
18 : 112/bezp sety 22:13/
33 : 106 / bezp sety 13:22/

Przypominamy tabelê rozgrywek o mistrzostwo Klasy Okrêgowej gr. 1
seniorzy po rundzie jesiennej.

------- Dom ----------- -------- Wyjazd -----Nazwa zespo³u
Mecze Pkt. Br.
Pkt. Br.
Z. R. P. Pkt. Br. Z. R. P.
1. wit Szczecin
17 36 40-16 19 29-8 5 4 0 17 11-8 5 2 1
2. KP Police II
17 32 41-25 21 27-12 7 0 1 11 14-13 2 5 2
3. Sarmata Dobra
17 30 37-22 19 20-8 6 1 1 11 17-14 2 5 2
4. Wicher Brojce
17 27 24-20 16 12-5 5 1 2 11 12-15 3 2 4
5. Promieñ Mosty
17 27 25-19 19 14-5 5 4 0 8 11-14 1 5 2
6. Vielgovia Szczecin 17 26 30-30 19 18-12 6 1 2 7 12-18 2 1 5
7. Iskierka mierdnica 17 24 31-26 14 19-11 3 5 1 10 12-15 3 1 4
8. Sparta Wêgorzyno 17 22 18-16 17 11-4 5 2 1 5 7-12 0 5 4
9. D¹brovia St. D¹browa 17 21 23-30 13 13-11 4 1 3 8 10-19 2 2 5
10. wiatowid £obez 17 21 23-29 18 14-8 6 0 2 3 9-21 0 3 6
11. Korona Stuchowo 17 19 25-33 17 19-12 5 2 1 2 6-21 0 2 7
12. Mewa Resko
17 19 21-35 10 14-15 2 4 3 9 7-20 3 0 5
13. Masovia Maszewo 17 18 22-29 12 13-12 3 3 2 6 9-17 1 3 5
14. Orze³ Prusinowo 17 18 24-29
9 13-15 2 3 4 9 11-14 3 0 5
15. Ina Iñsko
17 16 24-44 13 14-20 4 1 4 3 10-24 1 0 7
16. Orkan Suchañ
17 15 12-17
8 4-8 1 5 3 7 8-9 2 1 5

Rusza liga
W najbli¿sz¹ sobotê rusza liga.
Meczem prawdy o przygotowaniach do niej bêdzie pojedynek gryfickiej Sparty z Pomorzaninem Nowogard. Jesieni¹ mecz w Nowogardzie Sparta przegra³a 4:3. Czy teraz
uda siê jej zrewan¿owaæ?
Przemeblowania w klubie i
ostatnie wyniki sparingów nie napawaj¹ optymizmem. W minionym
tygodniu Sparta rozegra³a dwa mecze kontrolne. Zremisowa³a z Reg¹
Merida II Trzebiatów 2:2 i przegra³a z Piastem Drzonowo 3:5, wystêpuj¹cym w koszaliñskiej klasie
okrêgowej. Bramki dla naszego ze-

spo³u zdobyli Kornel Sobkowiak,
Przemys³aw D¹browski i Pawe³ Rynalski. Os³abiona odejciem kilku
zawodników Sparta stoi przed bardzo trudnym zadaniem utrzymania
siê w V lidze. Od zespo³u z przedostatniego (spadkowego) miejsca
dzieli j¹ zaledwie 6 punktów.
Zapewne z wiêkszymi nadziejami rozpoczynaj¹ grê nasze zespo³y
w okregówce. Wicher zajmuje wysokie miejsce i o nic, oprócz satysfakcji z gry, martwiæ siê nie musi.
Wzmocniony Orze³ Prusinowo
równie¿ nie powinien mieæ problemów z gr¹ w tej klasie.
(r)

Rusza pi³karska runda wiosenna

Klasa okrêgowa
24 marzec (sobota)
14:00 wiatowid £obez - Ina Iñsko
15:00 Sparta Wêgorzyno - Mewa Resko
16:00 Sarmata Dobra - Promieñ Mosty
14:00 Masovia Maszewo - Orkan Suchañ;
15:00 Wicher Brojce - Iskierka mierdnica;
15:00 D¹brovia Stara D¹browa - wit Szczecin
25 marzec (niedziela)
16:00 KP Police II - Vielgovia Szczecin
14:00 Korona Stuchowo - Orze³ Prusinowo
V liga
24 marzec (sobota)
15:00 Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard
15:00 Osadnik Mylibórz - Piast Chociwel
15:00 D¹b Dêbno - Hutnik EKO TRAS Szczecin
14:00 Zorza Dobrzany - Vineta Wolin
25 marzec (niedziela)
14:00 Fagus Ko³bacz - Orze³ Trzciñsko-Zdrój
16:00 Odra Chojna - Radovia Radowo Ma³e
15:00 Mieszko Mieszkowice - Polonia P³oty
16:15 Piast Choszczno - K³os Pe³czyce

Wyrok

Wyrok

Krzysztofa Wójcik,

S¹d Rw Gryficach wyrokiem z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt VI K 56/07
skaza³

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 13.12.2006 r. sprawy

s. Tadeusza, ur. 24.10.1967 r. sygn. akt VI K 775/06 oskar¿onego o to, ¿e w
dniu 06 wrzenia 2006 r. o godz. 23.35 w Pobierowie na ul. Wojska Polskiego
kierowa³ samochodem osobowym po drodze publicznej posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloci 0,75 mg/decymetr szec. Czym naruszy³ zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym
orzeczony prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt VI K 961/05 obowi¹zuj¹cy od dnia 07.12.2005 r. do 07.12.2006 r.
tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk uzna³
oskar¿onego Krzysztofa Wójcika za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu
i wymierzy³ mu karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci; wykonanie orzeczonej kary
pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesi³ na okres próby 2 lat; orzek³ grzywnê
w wysokoci 30 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi
10,00 z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu
l¹dowym na okres 3 lat; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez
opublikowanie go w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

Marka Dominikowskiego

ur. 07.08.1969 r. w Niedyszu na karê 1 (jednego) roku pozbawienia wolnoci
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 7 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. 178a par. 2 kk
polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 1 grudnia 2006 r. o godzinie 16.10 na ul. Szkolnej
po drodze publicznej kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 1,10 i 1,31 mg/l oraz, ¿e w dniu 10 grudnia 2006 r. o godzinie 16.10 na trasie
Cerkwica  Gocimierz po drodze publicznej kierowa³ rowerem w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,74 i 0,95 mg/l.

SPORT

Str. 14

gazeta gryficka 22.03.2007 r.

Lekkoatleci wrócili z sukcesami
Mistrzostwa Polski Seniorów
i Juniorów w biegach prze³ajowych

Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w biegach prze³ajowych odby³y
siê w tym roku w Bydgoszczy. Przy porywistym wietrze i przenikliwym zimnie zawodnicy walczyli o medale MP,
ale tak¿e o wyjazd na Mistrzostwa
wiata, które odbêd¹ siê w Kenii. Zaszczytu tego dost¹pi¹ z³oci medalici z
bydgoskich zawodów: Justyna B¹k
(NKS Namys³ów), Marcin Chabowski
(Wejher Wejherowo), Izabela Trzaskalska (MULKS Terespol) i £ukasz Kujawski (Komandor ¯ukowo).
Wprawdzie o sukcesach na miarê
medalu Mistrzostw Polski nasi reprezentanci mog¹ na razie jedynie pomarzyæ, to jednak zaprezentowali siê oni z
bardzo dobrej strony. Po raz pierwszy w
historii, w Mistrzostwach Polski jednoczenie wyst¹pi³o 5 przedstawicieli
powiatu gryfickiego. Byli to: w kategorii juniorów - Ma³gorzata Ostrowska i
Tomasz Rakiej (oboje Mokasyn P³oty) oraz £ukasz Przybysz (Chrobry
Gryfice), a wród seniorów  Marcin
Sajek i Maciej Twór (obaj Mokasyn
P³oty).

W kategorii seniorów, którzy mieli
do pokonania 10 kilometrów, Maciej
Twór wywalczy³ 34 miejsce, za Marcin
Sajek przybieg³ tu¿ za nim i zaj¹³ 35
lokatê. Nale¿y wspomnieæ, ¿e obaj w
pokonanym polu zostawili wielu bardziej utytu³owanych rywali i poprawili
swoje lokaty z ubieg³orocznych mistrzostw z Wejherowa.
Najlepszy wystêp zanotowa³a nasza
reprezentantka w kategorii juniorek.
Wród dziewcz¹t maj¹cych do pokonania
dystans 4000 metrów, wysokie 19 miejsce w kraju zajê³a Ma³gorzata Ostrowska.
Zawodniczka Mokasyna umiejêtnie
roz³o¿y³a si³y. Biegn¹c w grupie goni¹cej
faworytki, systematycznie przesuwa³a
siê do przodu, a na ostatnich 300 metrach popisa³a siê skutecznym finiszem
wyprzedzaj¹c jeszcze 5 rywalek
Wród juniorów na 3000 metrów
£ukasz Przybysz zaj¹³ 115 lokatê, a
Tomasz Rakiej by³ 122. Trzeba wspomnieæ, ¿e do tego biegu zg³oszonych
zosta³o 174 zawodników i start naszych
zawodników specjalizuj¹cych siê w
biegach rednich nale¿y uznaæ za dobry.

Mokasyn P³oty w Miêdzywojewódzkich Mistrzostw w biegach
prze³ajowych. Zawody w których
rywalizowali najlepsi zawodnicy z
Wielkopolski i Zachodniopomorskiego (tzw. Makroregion) odby³y
siê w Poznaniu. Najwiêkszy sukces
odnios³a Ma³gorzata Ostrowska,
która w kategorii juniorek odnios³a
bezdyskusyjne zwyciêstwo. Ma³gosia po bardzo udanych Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy, gdzie
zajê³a 19 lokatê, do biegu w stolicy
Wielkopolski przyst¹pi³a z du¿¹
motywacj¹ i wygra³a go pokonuj¹c
nastêpn¹ na mecie Nolovu Sibonisiwe z Olimpii Poznañ o blisko pó³
minuty. Trzecia na mecie by³a zawodniczka AZS Poznañ Agnieszka
Pa³kowska. W kategorii juniorów
wyst¹pili Tomasz Rakiej i Maciej
Balonis. Lepszy by³ ten pierwszy 
14 na mecie. Maciek uplasowa³ siê
na 16 miejscu

Wysoka forma biegaczy
prze³ajowych!

W Poznaniu 17 marca odby³y
siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików i Juniorów w Biegach Prze³ajowych. Na starcie po-

jawili siê najlepsi biegacze z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W silnie
obsadzonej stawce w kategorii

m³odzików IV miejsce po niezwykle emocjonuj¹cej walce zdoby³
Adam Czerniecki z Lekkoatletycznego Klubu Sportowego
Chrobry Gryfice. Do medalu zabrak³o centymetrów, co w biegu
prze³ajowym na 3000 m jest raczej
niezwyk³e, gdy na finiszu 4 zawodników wbieg³o na metê niemal
równoczenie.
W kategorii juniorów na dystansie 4000 m wystartowa³
£ukasz Przybysz, który zaj¹³ równie¿ wysokie miejsce, przybieg³
do mety na XI pozycji, bêd¹c sklasyfikowanym jako drugi z województwa zachodniopomorskiego.
Sympatyków biegania informujemy, ¿e 28 marca w P³otach na terenach Nowego Zamku odbêd¹ siê
Mistrzostwa Powiatu Gryfickiego
w Biegach Prze³ajowych, na które
zapraszamy wszystkich chêtnych.

W kategorii juniora m³odszego
walka toczy³a siê o awans do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y.
Zarówno ch³opcy jak i dziewczêta
mieli do wyboru dwa dystanse, z
których awans uzyskiwa³o pierwszych 12 osób na mecie. Z czterech
naszych reprezentantów sztuka ta
uda³a siê Dawidowi Wysockiemu,
który w biegu na 5 km zaj¹³ 8 miejsce. Jest to du¿y sukces zawodnika,
choæ jego trener Szymon Kecler liczy, ¿e najlepiej zaprezentuje siê on
w Stalowej Woli, gdzie odbêdzie siê
tegoroczna Olimpiada M³odzie¿y.
Niewiele do awansu zabrak³o biegn¹cemu na tym samym dystansie
Marcelowi Serafiñskiemu. Jeszcze
200 metrów przed met¹ plasowa³ siê
na premiowanym miejscu, jednak
trochê brak si³ i gapiostwo spowodowa³y, ¿e ostatecznie zaj¹³ 15
miejsce i swojej szansy bêdzie szuka³ w przysz³ym roku. Awansu nie
uzyska³y te¿ Alesandra Kusajda (26
miejsce na 2000m) i Joanna B¹tkiewicz (23 miejsce na 3000m), ale pobieg³y one na miarê swoich obecnych mo¿liwoci i ich wystêp nale¿y
oceniæ pozytywnie.
Wród m³odziczek znakomicie
zaprezentowa³a siê biegn¹ca na dystansie 2500 kilometra Klaudia Kulesza, która zajmuj¹c 10 lokatê potwierdzi³a powrót do dawnej formy.
Jej kole¿anka klubowa Sara Jaworska uplasowa³a siê na 28 pozycji.
Tak¹ sam¹ lokatê zajê³a biegn¹ca na
krótszym 1500 metrowym odcinku
Patrycja Marciniak.
Przed Mistrzostwami Makroregionu odby³ siê bieg pn. Maniacka
Dziesi¹tka. W biegu tym wystartowa³o ponad 800 zawodników co jest
rekordem w naszym kraju. W tak
licznej stawce 11 miejsce z czasem
32.50 wywalczy³ Marcin Sajek.
Tegoroczne starty w Spale, Stargardzie, Tychowie, Bydgoszczy i
Poznaniu pokaza³y skutecznoæ
przygotowañ ekipy Mokasyna do
sezonu i jednoczenie bardzo dobrze prognozuj¹ przed rywalizacj¹
na bie¿ni.
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Z szachowych sto³ów...

Grand Prix Pomorza
w szachach

18 marca w Koszalinie odby³
siê drugi w tym roku turniej Grand
Prix Pomorza, na który wyjecha³a
piêcioosobowa
reprezentacja
Gryfic. Wyniki graczy UKS
SZACH Gryfice by³y wiêcej ni¿
zadowalaj¹ce. W turnieju A
Przemys³aw Baranowski zaj¹³ 9.
miejsce (wród 18 szachistów) i
otrzyma³ nagrodê za najlepszy wynik w grupie rankingowej do 1800.
W turnieju B Kazimierz
£aszewski by³ 8. (na 57. uczestników), a B³a¿ej £aszewski zaj¹³ 14
miejsce i otrzyma³ nagrodê za najlepszy wynik w grupie rankingowej do 1600. W turnieju C drugie miejsce zaj¹³ Tobiasz Smal.

Mistrzostwa Polski
Juniorów do lat 10.
w szachach

Dwa tygodnie temu publikowalimy relacje z Mistrzostw Polski Juniorów w szóstej rundzie, w której
gryficzanin, Kacper Karwowski pokona³ swojego rywala - Micha³a Maci¹¿ka (KS Weso³a Warszawa) - i z
dorobkiem 4 punktów zajmowa³ doskona³e 14. miejsce. Póniej niestety
przysz³a czarna seria trzech pora¿ek
pod rz¹d (co prawda z bardzo silnymi
rywalami): Patrykiem Cielakiem
(MKSz Rybnik), Karolem Ulanowskim (UKS SP11 Skoczek Tczew),
Andrzejem Maciejewskim (MKS

UKS Szach Gryfice - Mechanik Stargard 5:1
BRZOZOWSKI Arkadiusz 1452 - MIRONOWICZ Karol
KWOCZ Wojciech
1600 - SIKORSKI Krzysztof
PUSZKAREK Kamil
1600 - KAZNOWSKI Arkadiusz
KARWOWSKI Kacper 1800 - GRELECKI Grzegorz
KWOCZ Aleksandra
1250 - brak zawodniczki
PRZYBYLSKA Agata 1400 - WALUKIEWICZ Dominika

1600 remis
1600 remis
1400 1-0
1200 1-0
1-0
1100 1-0

Tabela (kolejno: liczba spotkañ, punkty, punkty meczowe:)
1. Szczeciñskie Stowarzyszenie Szachowe
2. UKS Szach Gryfice
3. UKS Skoczek Choszczno
4. Mechanik Stargard

Zachodniopomorska
szachowa Liga Juniorów

W sobotê, 17 marca br., w czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach, szachici tutejszego klubu UKS
SZACH rozegrali mecz IV rundy z
Mechanikiem Stargard Szcz. Zakoñczy³ siê on zwyciêstwem gryficzan
5:1. Powy¿ej przedstawiamy tabelê
punktow¹ oraz klasyfikacjê ogóln¹.

4 18,5 12
4 14,0 9
4 9,0 3
4 6,5 0

MDK Warszawa). W 10. i 11. rundzie
przeciwnicy: Bartosz Rytel (KS
Weso³a Warszawa) i Przemys³aw
Piotrowski (MUKS MDK ródmiecie Wroc³aw) byli nieco s³absi i
Kacper wygra³ obie partie. Ostatecznie nasz szachista zaj¹³ 24 miejsce (na 59 uczestników), ale poniewa¿ by³ czwarty wród swoich rówieników, otrzyma³ prawo gry w przysz³orocznym finale bez eliminacji.

Wyrok

U m³odych szachistów ka¿dy
rok, to olbrzymia ró¿nica w sile gry.
Wystarczy powiedzieæ, ¿e Kacper,
zajmuj¹c 24. miejsce, by³ 4. wród
swoich rówieników. Zdobycie ponad 50% punktów, zajêcie miejsca
w górnej czêci tabeli i wywalczenie
automatycznej kwalifikacji do fina³ów w przysz³ym roku (za 4. miejsce
wród rocznika 1998) mo¿na uznaæ
za wykonanie planu.

rednie Buchholza, progress, iloæ
zwyciêstw, wynik bezporedniej
partii. Sêdzi¹ bêdzie Kazimierz
£aszewski. Nagrody przyznane zostan¹ w nastêpuj¹cych kategoriach:

Atutami Kacpra s¹: du¿y zmys³
kombinacyjny, wyæwiczone koñcówki i odpornoæ psychiczna.
Mankamentem jest nie wystarczaj¹ce przygotowanie debiutowe (czyli
umiejêtnoæ rozgrywania pocz¹tku
partii). W Gryficach, z wielu przyczyn (równie¿ finansowych) nie
mo¿emy zapewniæ naszym juniorom rak dobrej opieki trenerskiej,
jaka maj¹ ich przeciwnicy. Ale, je¿eli uda siê utrzymaæ tempo szachowego rozwoju Kacpra, za rok powinien byæ w czo³ówce!

Bêd¹ one mia³y ró¿ne formy:
puchary dla najlepszych w ka¿dej
kategorii, nagrody pieniê¿ne dla
trzech najlepszych w kategorii
open, nagrody rzeczowe dla dziesiêciu najlepszych, dyplomy dla
dziesiêciu najlepszych i dla wszystkich dzieci, drobne upominki dla
wszystkich dzieci. Oprócz tego
Pierwszych trzydziestu zawodników uzyska punkty do Grand Prix
Wybrze¿a:

V Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Gryfic

Turniej zostanie rozegrany w
niedzielê 25.03.2007 r. w sali PKS
Gryfice przy ul. Trzyg³owskiej.
Jego organizatorem jest Uczniowski Klub Sportowy SZACH Gryfice. Turniej bêdzie rozegrany systemem szwajcarskim, 9 rund. Czas
gry: 15 min. na partiê dla ka¿dego
zawodnika. Klasyfikacja koñcowa
zostanie ustalona na podstawie
sumy zdobytych punktów;1 pkt. za
wygran¹ partiê, 0,5 pkt. za remis, 0
pkt. za przegran¹. W przypadku ich
równej iloci wg nastêpuj¹cych,
kolejno stosowane: wartociowanie
pe³ne Buchholza, wartociowanie

- open
- najlepsza szachistka,
- najlepszy junior do lat 12.,
- najlepsza junior do lat 18,
- najlepszy senior powy¿ej lat 60.

foto: £ukasz Zakrzewski

1.-50 2.-46 3.-43 4.-40 5.-37 6.34 7.-32 8.-30 9.-28 10.-26 11.-24
12.-22 13.-20 14.-18 15.-16
16.15 17.-14 18.-13 19.-12 20.-11 21.10 22.-9 23.-8 24.-7 25.-6 26.-5 27.4 28.-3 29.-2 30.-1
Zg³oszenia:
e-mail:
panax@poczta.onet.pl lub osobicie
na 0,5 godz. przed rozpoczêciem
turnieju.
Zapisy od 9.30. Otwarcie zawodów o 10.00. Planowane zakoñczenie o 15.30.
Wpisowe  10 z³, dzieci i m³odzie¿  5 z³.
Zapraszamy wszystkich graj¹cych w szachy!
Przygotowa³:
Kazimierz £aszewski

Wyrok

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

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 28 lutego 2007 r. sygn. akt VI
K 74/07 skaza³

s. Antoniego, ur. 22.07.1956 r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu 20 grudnia 2006
r. na ul. Nowy wiat kierowa³ samochodem osobowym m-ki Fiat Ccinquecento
nr rej. ZGY G278 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 1,42 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk uzna³ oskar¿onego za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê
grzywny w wysokoci 100 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka
dzienna wynosi 50,00 z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 6 lat; zas¹dzi³ na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno  Uniecie wiadczenie
pieniê¿ne w wysokoci 1.000,00 z³ oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

ur. 10.06.1976 r. w Bralewnicy na kare 6 (szeciu) miesiêcy pozbawienia
wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata, karê grzywny
50 stawek dziennych przyjmuj¹c, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 40,00 z³,
orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu
l¹dowym na okres 4 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.
178a par 1 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 30 listopada 2006 r. o godz. 19.00
w Trzebiatowie na ul. Ko³obrzeskiej kierowa³ samochodem m-ki Renault 9 nr
rej. ZGY N006 bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 1,03 mg/l.

Waldemara Grabarczyka,

Jaros³awa Muzolfa
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Ewa Kabsa na herbatce
u Ksiê¿nej Czartoryskiej
W dniu 31 marca
br. odbêdzie siê spotkanie z okazji 239
rocznicy urodzin patronki Biblioteki Publicznej przy Trzebiatowskim
Orodku
Kultury  Marii z
Czartoryskich Wirtemberskiej. Zgodnie
z coroczn¹ tradycj¹ w
trakcie
spotkania
m.in. promowaæ bêdziemy m³ode , trzebiatowskie talenty 
tym razem bêd¹ to poetki z kó³ka polonistycznego istniej¹cego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie tworz¹ce pod opiek¹ merytoryczn¹ Anny Kruczkowskiej. W
programie Herbatki u Ksiê¿nej
Czartoryskiej zaprezentuje siê tak¿e herbaciany salon sprzeda¿y
FIVE O«CLOCK z Ko³obrzegu.
W czêci artystycznej wyst¹pi
Ewa Kabsa  absolwentka m.in.
Wydzia³u Filologii Obcych Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach, Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej , ukoñczy³a
kurs dramy w Szkole Aktorskiej
Haliny i Jana Machulskich. Pierwsze kroki w pracy scenicznej stawia³a na deskach Teatru Rozrywki
w Chorzowie. Po przyjedzie do
Szczecina zwi¹za³a siê na sta³e ze
Szczeciñsk¹ Piwnic¹ przy Krypcie
i Teatrem Polskim. Przygotowa³a
wiele recitali piosenki francuskiej.
T³umaczka piosenek i tekstów literackich. Jest niezrównan¹ interpretatork¹ piosenek Edith Piaf i
Charlesa Aznavoura. Wystêpowa³a
wielokrotnie na scenach teatrów

szczeciñskich, krakowskich i warszawskich. Jest jedn¹ z gwiazd kabaretu Czarny kot rudy Teatru
Polskiego w Szczecinie. Wspó³pracuje z Teatrem ¯ydowskim i Teatrem Wielkim w Warszawie.
Wspó³organizuje koncerty charytatywne na rzecz Centrum Onkologii
w Warszawie.
W 2003 r. rozpoczê³a wspó³pracê z Polskim Zwi¹zkiem G³uchych
w Szczecinie, czego owocem jest
recital polskiej piosenki poetyckiej w jêzyku migowym. Równolegle z prac¹ artystyczn¹ wykonuje z
powodzeniem zawód nauczyciela
na poziomie licealnym i akademickim. Z pasj¹ prowadzi m³odzie¿owe zespo³y teatralne, które
zdobywaj¹ g³ówne nagrody w
konkursach artystycznych polsko i
francuskojêzycznych.
Serdecznie zapraszamy na Herbatkê u Ksiê¿nej Czartoryskiej i recital w wykonaniu Pani Ewy Kabsa
(31 marca godz.16.00  pa³acowa
Czytelnia G³ówna).
JD

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!
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Powiatowa Stra¿ Po¿arna w Gryficach

Stra¿acy doskonal¹
umiejêtnoci... na z³omie!

Niekarny kierowca
Wandale na campingu

(Niechorze) 12 marca 2007 r.
zatrzymano Mariana T., lat 43,
mieszkañca Suchej Beskidzkiej,
który dokona³ uszkodzenia drzwi w
dwóch campingach. Straty oko³o
300 z³ ponios³a Joanna R.

Kablarze

(Lisowo) 13 marca 2007 r. zatrzymano Romana B., lat 47 i Marka
M., lat 42, mieszkañców powiatu
gryfickiego, którzy usi³owali dokonaæ kradzie¿y 10 metrów kabla.

Amunicja u cywila

W miniony poniedzia³ek do Zak³adu Kasacji Pojazdów przy ul. Ogrodowej, punktualnie o godz. 10.00 wjecha³y dwa wozy stra¿ackie. Mê¿czyni,
którzy z nich wysiedli wyjêli osprzêt i
ruszyli do przygotowanych przez w³aciciela zak³adu samochodów, aby dokonywaæ ca³kowitej ich dewastacji poprzez rozcinanie i wyrywanie poszczególnych elementów. Zapytalimy wiêc
dowódcy tej dziwnej grupy stra¿ackiej
 m³.kpt. Romana Pikulskiego  jaki
jest cel tych nietypowych dzia³añ:
- S¹ to æwiczenia udoskonalaj¹ce
umiejêtnoci w ciêciu karoserii i uwalniania ludzi z wraków samochodów, z
którymi mamy do czynienia czêsto podczas zdarzeñ na drogach, czyli przy
wypadkach drogowych. Stra¿acy siê
szkol¹ nie tylko teoretycznie, bo to zosta³o ju¿ zrealizowane na poziomie
kursów szeregowych i oficerskich.
Trzeba te¿ po prostu æwiczyæ  zapoznaæ siê i utrwaliæ sobie pewne rzeczy
zwi¹zane z dzia³aniami, z ciêciem, z narzêdziami hydraulicznymi. Æwiczenia
te odbywaj¹ siê przynajmniej raz na pó³
roku. Jednorazowo przyje¿d¿a na nie od
5 do 7 osób, gdy¿ generalnie s¹ trzy
zmiany, czyli pracujemy co trzy dni.
Wspó³pracowalimy dotychczas ze
sk³adowiskami z³omu w Gryficach, ale
oni ju¿ nie przyjmuj¹ samochodów, tak

¿e tam ju¿ nie mamy czego szukaæ.
Dlatego te¿ wchodzimy we wspó³pracê
z Zak³adem Kasacji Samochodów przy
ulicy Ogrodowej i bêdziemy staraæ siê
go w miarê czêsto nawiedzaæ. Zak³ad Kasacji Pojazdów, w którym æwiczyli stra¿acy jest jednym z niewielu, które dokonuje bezpiecznego dla
rodowiska i zdrowia ludzi przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstaj¹cych z nich odpadów. Jest
on zobowi¹zany do osi¹gniêcia poziomu odzysku i recyklingu w wysokoci
odpowiednio 95 % i 85% masy pojazdów przyjêtych do demonta¿u. Zobowi¹zanie to powoduje, ¿e zak³ad zainteresowany jest przyjmowaniem pojazdów kompletnych. Ustawodawca okrelaj¹c poziom odzysku i recyklingu
pojazdów w wysokoci 95% i 85% chce
spowodowaæ, aby odpady z nich nie powodowa³y negatywnego oddzia³ywania
na rodowisko, a wyodrêbnione by³y w
zak³adzie kasacji i w dalszej kolejnoci
poddawane recyklingowi i utylizacji.
Dodatkowo jest te¿ przy tym przyjazny
dla klientów i zorientowany na zaspokajanie ich potrzeb.
Zak³ad czynny jest od poniedzia³ku
do soboty w godzinach 7.30 do 16.30,
w trosce o klienta, w innych godzinach
po uzgodnieniu telefonicznym 0509
307 661.
(m)

(Gryfice) 14 marca 2007 r. zatrzymano Adama S., lat 37, mieszkañca
powiatu gryfickiego, który posiada³ 1
szt amunicji od broni KBKAK.

(Brojce) 14 marca 2007 r. zatrzymano Marcina £., lat 27, mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ samochodem pomimo zakazu S¹du.

Za marihuanê

(Smolêcin) 14 marca 2007 r.
policjanci zatrzymali Krzysztofa K
lat 23 za posiadanie rodków narkotycznych w postaci suszu rolinnego marihuany

Pokojowy z³odziej

(Otok) 18 marca 2007 r. policjanci z Gryfic zatrzymali Piotr N
lat 41 za dokonanie w³amania do
pokoju i kradzie¿ pieniêdzy w kwocie 210 z³ i trzech piercionków ze
z³ota. Suma strat wynosi 600 z³ na
szkodê Zdzis³awy N.

Napromilowani:
(W³odarka) 12 marca 2007 r.
zatrzymano Krzysztofa S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  1,46.
(Trzebiatów) 12 marca 2007 r.
zatrzymano Kazimierza W.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,

który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,18.
(Czarne  P³oty) 13 marca
2007 r. zatrzymano Zbigniewa B.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ samochodem osobowym marki Renault pod wp³ywem alkoholu  2,82.

Jest praca
w Stra¿y Po¿arnej!
Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach og³asza nabór kandydatów do
pe³nienia s³u¿by w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach na stanowisko
ratownik-kierowca.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do
dnia 30 marca 2007 roku w sekretariacie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach ul. 3-go Maja 25.Szczegó³owych informacji mo¿na bêdzie uzyskaæ równie¿:
- telefonicznie pod nr 0913847723
- lub osobicie w budynku Komendy Powiatowej
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny i ¿yciorys,
owiadczenie kandydata o korzystaniu z pe³ni praw publicznych
i o niekaralnoci za przestêpstwo i
przestêpstwo karno-skarbowe,
kopie dokumentów potwierdza-

j¹cych wykszta³cenie (co najmniej
rednie)i uprawnienia,
kopia pierwszych trzech stron
dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
kopia stron ksi¹¿eczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata-kategori¹ zdrowia i zapisem dot. uregulowanego
stosunku do s³u¿by wojskowej,
owiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (na podstawie art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz.926 ze zm.) o treci wyra¿am
zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych do celów zwi¹zanych z rekrutacj¹ przez Komendê
Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach;
ankieta dla kandydatów do s³u¿by w PSP (do pobrania w sekretariacie komendy i na stronie internetowej KP PSP Gryfice).
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HUMOR
TYGODNIA
Wo³a W³adimir Putin dowódcê swoich Specs³u¿b:
- Debilu! Prosi³em Ciê, ¿eby ³adnie przywita³
Litwinienkê w Londynie?
- Taaakkk.... - wyj¹ka³ przestraszony genera³.
- I o co jeszcze Ciê prosi³em?
- Hmmmm....
- Mia³e daæ mu kilka dobrych rad?
- Rad... Polon... co za ró¿nica? Ja tam towarzyszu Putin
Maria Sk³odowska - Curie nie jestem...
***
Dyrektor do sekretarki:
- Czy da³a pani og³oszenie, ¿e szukamy nocnego stró¿a?
- Da³am.
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy... Ostatniej nocy w³amano
siê do naszego magazynu.

KRZY¯ÓWKA 12

***
Stalin odwiedzi³ w Gorkach W³odzimierza Ilicza.
- Oj, bracie, co marnie ze mn¹, chyba ju¿ umrê nied³ugo.
- No to od razu przeka¿cie mi w³adzê.
- Kiedy bojê siê, ¿e naród nie pójdzie za wami.
- Czêæ narodu pójdzie za mn¹, a ci, którzy nie
pójd¹ - pójd¹ za tob¹.
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