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Obrzydliwe zdjêcia

Policja zatrzyma³a
pedofila
Co siê dzieje
w PEC-u?
REKLAMA

Mieszkañcy Prusinowa
doskonale pamiêtaj¹ dzieñ
17 grudnia 2000 r., kiedy z
wielk¹ pomp¹ otwierano u
nich pierwsz¹ w województwie zachodniopomorskim kot³owniê opalan¹ s³om¹.
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W miniony poniedzia³ek gryficka
policja wesz³a nad ranem do jednego z domów w Trzebiatowie i
zatrzyma³a pedofila, który w komputerze posiada³ pornografiê z
udzia³em dzieci i zwierz¹t. Trafi³
do aresztu na trzy miesi¹ce.
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Z drugiej strony

Ziemkiewicz o Michniku

KONIEC PEWNEJ ERY

Grzegorz Paciorek
W Polsce po kilkunastu latach
mamy w koñcu pluralizm pogl¹dów i ocen. Mamy w koñcu ró¿norodnoæ opinii, a sprawuj¹ca rolê
najwy¿szego arbitra i mentora
Gazeta Wyborcza od czasów
afery Rywina jest tylko jedn¹ z
wielu. rodowisko Gazety doczeka³o siê w Polsce ju¿ kilku
opracowañ. Wystarczy wspomnieæ Salon Waldemara £ysiaka, Ministerstwo Prawdy Cezarego Michalskiego czy te¿ ksi¹¿kê
Stanis³awa Remuszki Prawda o
Gazecie Wyborczej. Czas jaki
temu wysz³a kolejna ksi¹¿ka traktuj¹ca o rodowisku gazety autorstwa Rafa³a A. Ziemkiewicza.
Ksi¹¿ka ta wywo³a³a ma³¹ burzê w
mediach, a Gazeta Wyborcza z
regu³y ignoruj¹ca teksty o sobie
samej, powiêci³a jej niepochlebn¹ oczywicie recenzjê.
Ziemkiewicz mojemu pokoleniu dorastaj¹cemu w latach 90tych znany jest przede wszystkim jako pisarz science fiction,
trzykrotny laureat Nagrody Zajdla, redaktor naczelny magazynu Fenix - pisma powiêconego fantastyce. W publicystyce
zadebiutowa³ jako felietonista
Gazety Polskiej Najwy¿szego Czasu. W 2001 roku otrzyma³ nagrodê Kisiela.
Michnikowszczyzna zawieæ mo¿e zagorza³ych przeciwników Adama Michnika, tropi¹cych jego ¿ydowskie korzenie i
komunistyczn¹ przesz³oæ. Ziemkiewicz zajmuje siê tylko jego
dzia³alnoci¹ publiczn¹ i wp³ywem, jaki odegra³o jego rodowisko na zachodz¹ce na prze³omie
lat zmiany. Podchodzi do niego w
myl anglosaskiej zasady to nic
osobistego, opieraj¹cej dyskusjê
i spór tylko na ogólnie znanych i
dostêpnych ród³ach. Ksi¹¿ka jest
bezporednim nawi¹zaniem do
wydanego w 2004 roku Polactwa, w którym autor po raz
pierwszy u¿ywa okrelenia
michnikowszczyzna, odnosz¹cego siê do rodowiska Gazety,

jej zagorza³ych zwolenników i
czytelników.
Ziemkiewicz - jak sam siê
przyznaje - ma trochê ekonomiczne skrzywienie. W swoich
rozwa¿aniach na temat pocz¹tków
michnikowszczyzny i powstania
III RP odnosi siê przede wszystkim do kwestii zwi¹zanych z powstaniem polskiego kapitalizmu.
W przeciwieñstwie do wielu prawicowych publicystów, wzdraga
siê przed krytyk¹ Balcerowicza i
jego reform, twierdzi te¿ - i trudno
mu odmówiæ racji - ¿e pocz¹tki
polskiego kapitalizmu siêgaj¹
wczeniej i jego autorem wcale nie
by³ ten ulubiony przez Leppera
ekonomista. W 1988 roku Rakowski (ówczesny premier) wprowadza w ¿ycie ustawê umo¿liwiaj¹c¹
zak³adanie firm i prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej. Przepisy te paradoksalnie s¹ jednymi z
najbardziej liberalnych wówczas
jak i dzi. Ustawa zawiera jednak
drobny zapis wi¹¿¹cy pañstwowe
molochy z drobnymi spó³kami.
Powstaj¹ doæ szybko firmy i banki zak³adane przez steruj¹cych
pañstwowymi zak³adami towarzyszy. Innymi s³owy - nomenklatura uw³aszcza siê. Stosuj¹c ten
sam punkt widzenia Ziemkiewicz
bagatelizuje znaczenie Okr¹g³ego Sto³u w rzekomym obaleniu
komunizmu. Opieraj¹c siê na historycznej pracy Antoniego Dudka twierdzi wrêcz, ¿e dogadanie
siê z komunistami nie by³o w ogóle potrzebne, bo wystarczy³o poczekaæ jeszcze kilka miesiêcy i
PRL rozlecia³by siê sam. PRL
wykoñczy³a bowiem ekonomia, a
nie druga Solidarnoæ, os³abiona
po stanie wojennym, d¹¿¹ca rêkami Wa³êsy i jego popleczników do
d³awienia ruchów niepodleg³ociowych, wrogich komunistom w
ka¿dej postaci. Uw³aszczona nomenklatura, powi¹zana z tajnymi
PRL-owskimi s³u¿bami, których
nie wstydzi³ siê u¿ywaæ nawet solidarnociowy prezydent (vide:
Milczanowski) staje siê w III RP
elit¹ ekonomiczn¹. Dla zobrazowania charakteru polskiego kapitalizmu, Ziemkiewicz okrelaj¹cy
go mianem NEP (nawi¹zanie do
lat 20-tych w ZSRR, kiedy to pozwolono na drobn¹ dzia³alnoæ
pod kontrol¹ pañstwa) podaje

Kluskê i Kulczyka. Ten pierwszy
stworzy³ wietnie prosperuj¹c¹
firmê, odnosi³ sukcesy, ale nie zna³
kogo trzeba i za³atwi³ go fiskus.
Teraz powoli wraca do biznesu
opieraj¹c siê na w³asnych pomys³ach. Drugi dosta³ pierwszy milion od ojca robi¹cego za komuny
jakie ciemne interesy w Niemczech, a swój kapita³ opiera w
du¿ej mierze na kontraktach z pañstwem, w których - nic przy tym
nie ryzykuj¹c - g³ównym beneficjentem jest jego firma.
W tym samym czasie, kiedy zachodz¹ te przemiany, powstaje
Gazeta Wyborcza, w której Michnik klaruje czytelnikom, ¿e odbywaj¹ce siê na ich oczach uw³aszczenie jest swego rodzaju ucywilizowaniem dawnych aparatczyków, wprawieniem ich w ramy nowego demokratycznego ³adu. Za
t¹ naiwnoæ wobec komunistów
Michnik zap³aci póniej w trakcie
afery Rywina, kiedy to oka¿e siê,
¿e w rodowisku, w którym - jak
sam zapewne uwa¿a³ - traktowany
jest jak guru (w czasie kadencji
Kwaniewskiego niektórzy SLDowcy okrelali go mianem wiceprezydenta)  rodzi siê propozycja
stworzenia ustawy, przeciwnej interesom spó³ki Agora. Ziemkiewicz powodów zbli¿enia Michnika z czerwonymi nie szuka jednak w jakim spisku. Wierzy w
jego ideowoæ i wiernoæ w³asnej
wizji Polski. Michnik wychowany
w lewicowym rodowisku dowiadczony antysemick¹ akcj¹
Moczara w 1968 roku jest wiêcie
przekonany o drzemi¹cym w Polakach antysemityzmie, zacofaniu
i d¹¿eniu ku prawicowej dyktaturze. Sojusz z rzekomo reformatorskim skrzyd³em PZPR mia³ przed
tym ciemnym i zacofanym narodem ochroniæ kraj i umo¿liwiæ
jego wejcie do Europy. W imiê
obrony tego porz¹dku Michnik
gotów jest zaatakowaæ ka¿dego,
kto domaga siê sprawiedliwoci i
zadoæuczynienia za doznane z
r¹k komunistów krzywdy i nazwaæ go jaskiniowym antykomunist¹.
Pewna epoka w tym kraju siê
koñczy, a nawet dojcie do w³adzy
tych, którzy go w tej chwili usi³uj¹
zmieniaæ, nie spowoduje reakcji i
powrotu zachwytów nad III RP i

aksamitn¹ rewolucj¹. Dopiero
po kilkunastu latach mo¿emy w
pe³ni dyskutowaæ nad nasz¹ histori¹ najnowsz¹ i dokonywaæ ocen,
równie¿ tych, którzy u progu niepodleg³ej postawili siê na pomnikach. Ziemkiewicz na koñcu
swojej ksi¹¿ki mówi o bankructwie michnikowszczyzny. Nie
spodziewajmy siê jednak jej
koñca. Michnikowszczyzna po
prostu zmieni siê, unowoczeni.
Wa¿ne jednak, ¿e zgubi³a t¹ neutralnoæ wiatopogl¹dow¹ i
obiektywizm, jakim sie szczyci³a. Obiektywizm, który pozwala³
na zamieszczanie w Gazecie serii wspomnieñ o Jane Pawle II, a
jednoczenie pisanie artyku³ów
w stylu Nie p³aka³em po papie¿u. Ten rzekomy obiektywizm
Gazety by³ chyba jej najwiêkszym argumentem mile ³echc¹cym polskich pó³inteligentów,
którzy jak ognia unikaj¹ opowiedzenia siê za konkretnym pogl¹dem, a nazywaj¹c kogo cz³owiekiem prawicy u¿ywaj¹ tego
okrelenia jak obelgi.
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chêta rzeczywicie
zmobilizuje ich do
dzia³ania, czego na
pewno ¿yczyliby sobie u¿ytkownicy tutejszych dróg, których stan pozostawia
wiele do ¿yczenia.
Szczególnie, ¿e przecie¿ sami s¹ aktywnymi kierowcami i to nie
byle jakich samochodów, które szybko
trac¹ sw¹ wartoæ
przy codziennym
kontakcie z drogowymi dziurami i nierównociami!
(m)

Bêd¹ remonty dróg!
We wtorkowej sesji Rady Miasta, oprócz zwyk³ych jej uczestników, udzia³ wzi¹³ równie¿ wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Zygmunt Dziewguæ.
Przyby³ on na ni¹, aby zmobilizowaæ gryfickie w³adze do wiêkszego zaanga¿owania w remonty i przebudowy miejskich oraz powiatowych dróg. Na pocz¹tku poinformowa³ zebranych o swoich dzia³aniach, jakie w tej kwestii przeprowadzi³. Podkreli³ przede wszystkim wagê przebudowy ulicy Niechorskiej oraz za³o¿enie na niej kanalizacji deszczowej, której jeszcze
nie posiada. Zaproponowa³ równie¿
przy³¹czenie siê do tej inwestycji
gminy Gryfice, poprzez wk³ad w
budowê drogi rowerowej ze szpita-

la do Rzêskowa. W planach jest
równie¿ modernizacja ulicy Kociuszki, na której jest najwiêcej
wypadków drogowych oraz ulicy
Kamieñskiej na trasie Gryfice 
wierzno. Zgodnie z opini¹ Zygmunta Dziewgucia, mo¿na by zrobiæ
jeszcze wiêcej, szczególnie w zakresie tras rowerowych, ale przede
wszystkim potrzebne jest wiêksze
zaanga¿owanie ze strony gryfickich
samorz¹dowców. Byæ mo¿e ta za-

Jedna droga  trzech w³acicieli

Na wtorkowej sesji rady miejskiej
w Gryficach wyjani³o siê nareszcie,
które drogi nale¿¹ do gminy. A oto ich
wykaz: Adama Asnyka, Akacjowa,
Armii Krajowej, Barakowa, Bankowa, B?onie, Brzozowa, Bydgoska,

Nowe zmiany
w bud¿ecie
i nowe po¿yczki
Na wtorkowej sesji rada miejska
uchwali³a, ¿e gmina zaci¹gnie dwie
nowe po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecine.
Pierwsza z nich, na kwotê 400 000
z³, ma byæ przeznaczona na dostawê i
monta¿ wirówki  urz¹dzenia potrzebnego w gryfickiej oczyszczalni
cieków. Jej sp³ata ma byæ roz³o¿ona
na dwie raty: 280 000 z³ do 30.06.
2009 r. i 120 000 z³ do 15.12.2009 r.
Druga dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na terenie by³ej lecznicy

weterynaryjnej na ulicy niadeckich.
Suma tej po¿yczki wynosi 75 000 z³
i równie¿ zostanie sp³acona w dwóch
czêciach - 52 500 z³ i 22 500 z³  w
tym samym czasie, co pierwsza.
Dodatkowo, radni jednomylnie
uchwalili zasilenie funduszu zapasowego o sumê 140 000 z³, która
mia³a byæ przeznaczona na budowê
boiska sportowego. Z niego te¿ wyrównano straty bilansowe Energetyki Cieplnej w Gryficach, na kwotê 19951,71 z³.
(m)

Wyrok

Bursztynowa, Brylantowa, Cicha,
Cukrownicza, Dzia³kowa, Fabryczna,
Gdyñska, Grudzi¹dzka, Grunwaldzka, Irysowa, Jasna, Kaliska, Kamienna Brama, Klonowa, Konopnickiej,
Koszarowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kwiatowa,Litewska,
£¹kowa, Ma³a, 6-go Marca, M³yñska,
Murarska, Nadrzeczna, Niechorska,
Obr. Westerplatte, Orkana, Osadnicza, Stanis³awa Paliñskiego, Parkowa, Per³owa, Piaskowa, Pionierska,
M.J. Pi³sudskiego, Pocztowa, Podgórna, Boles³awa Prusa, Przestrzenna, Miko³aja Reja, Reymonta, Rodziewiczówny, Ró¿ana, Rubinowa,
Ks. Stanis³awa Ruta, Marii Sk³odowskiej Curie, S³oneczna, S³owiañska, Sopocka, Sosnowa, Spacerowa, Starogrodzka, Strzelecka, Szafirowa, Szma-

ragdowa, rednia, Tenisowa, Tuwima,
Turkusowa, Melchiora Wañkowicza,
Wa³owa, Weso³a, Wiejska, Wincentego
Witosa, Winiowa, Wojska Polskiego,
Wybudowanie, Zielona, Plac Zwyciêstwa, ¯eromskiego.
Jednak nie wszystko zosta³o do
koñca wyjanione. Pozostaj¹ bowiem
drogi, takie jak ulica Zdrojowa, które
nadal maj¹ po kilku w³acicieli  ta na
przyk³ad posiada ich a¿ trzech: gminê,
powiat i Nadlenictwo. Zgodnie ze s³owami burmistrza: sprawa ta zostanie
uregulowana. Pytanie tylko kiedy?
Byæ mo¿e jednak chocia¿ te, które
maj¹ ju¿ swojego w³aciciela bêdê
nied³ugo mia³y tak¿e odpowiedni wygl¹d i jakoæ, która zadowoli uczêszczaj¹cych po nich kierowców oraz
pieszych.
(m)
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Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 07 marca 2007 r.
sprawy

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 07 marca 2007 r.
sprawy

s. Józefa, ur. 06.11.1985 r. sygn. akt VI K 99/07 oskar¿onego o
to, ¿e w dniu 06 stycznia 2007 r. w P³otach na ul. Jednoci Narodowej
kierowa³ samochodem osobowym m-ki VW Golf o nr rej. ZGY H802
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,77 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 8 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin miesiêcznie wskazanej przez Zak³ad Gospodarki
Komunalnej w Gryficach; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; orzek³ na
rzecz Fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno  Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie
300,00 z³; orzek³ podanie wyroku do wiadomoci publicznej poprzez
opublikowanie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

s. Bogdana, ur. 03.09.1982 r. sygn. akt VI K 104/07 oskar¿onego o
to, ¿e w dniu 31 grudnia 2006 r. w Trzebiatowie, powiatu gryfickiego po
drodze publicznej kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat Tipo o
nr rejestracyjnym ZGY 51 FA znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci tj.
1,12 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 50 stawek dziennych przy
przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 30,00 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
kwocie 200,00 z³; na poczet zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym zaliczy³ okres zatrzymania prawa
jazdy od dnia 31.12.2006 r. oraz orzek³ podanie wyroku do wiadomoci
publicznej poprzez opublikowanie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

Rados³awa Kujawy,

Krzysztofa Kotlarka
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Co siê dzieje w PEC-u?

Mieszkañcy Prusinowa doskonale pamiêtaj¹ dzieñ 17 grudnia 2000 r., kiedy z wielk¹ pomp¹
otwierano u nich pierwsz¹ w województwie zachodniopomorskim kot³owniê opalan¹ s³om¹.
By³o zimno, z nieba lecia³ deszcz
ze niegiem, ale wszyscy czekali
na pokaz pierwszego ognia w
nowo oddanej do u¿ytku kot³owni. Chcieli zobaczyæ, jak w paszczê pieca ³aduj¹ pierwsz¹
ogromn¹ belê sprasowanej s³omy. Zobaczyli. Mia³o byæ tanio.
Nie by³o. Odczuwalnie dla portfela nie by³o. Zawirowania polityczne (wybory samorz¹dowe)
sprawi³y, ¿e ówczesny kierownik
PEC-u i pomys³odawca budowy
takiej kot³owni, przeszed³ na
inne, bardziej intratne, a nawet
eksponowane stanowisko w powiecie gryfickim. Nastêpca,
pewnie le poinformowany,
s³om¹ zbyt d³ugo g³owy sobie nie
zawraca³ i na przemian pali³ wêREKLAMA

glowym mia³em
i s³om¹. W ostatni¹ zimê i niezimê, bo temperatur poni¿ej  5
stopni Celsjusza
nie by³o na prze³omie zimy 2006
- 2007, pali³ wy³¹cznie mia³em.
S³omê jednak
trzymaj¹c na widoku, to tak na
wypadek,
na
przyk³ad kontroli z Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
który na budowê
kot³owni udzieli³ po¿yczki. O
innych udzielonych
po¿yczkach wspominaæ
nie bêdziemy.
Choæ
gmina,
czyli my wszyscy, te po¿yczki
sp³acamy.
Od
grudnia 2000 r.
do 28 lutego
2007 r. up³ynê³o
trochê czasu i oto
mieszkañcy Prusinowa otrzymuj¹ wypowiedzenie warunków umowy na
dostawê ciep³ej
wody i centralnego ogrzewania. Umów zawartych du¿o
wczeniej, jeszcze przed modernizacj¹ wspomnianej kot³owni.
W PEC-u, jak s¹dziæ nale¿y,
komu przyni³ siê koszmarny
sen, w którym ujrza³, ¿e dawno
zawarte umowy s¹ le skonstruowane w sensie formalno- prawREKLAMA

nym (skan obok tekstu) i postanowili wypowiedzieæ umowy indywidualne, ale zawrzeæ je na nowo
(pewnie wy¿sze ceny) ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Ciekawe, co siê stanie 31 maja bie¿¹cego roku, kiedy wspólnoty mieszkaniowe w Prusinowie powiedz¹: NIE!!! ¯ADNYCH NOWYCH UMÓW W SPRAWIE
CIEP£EJ WODY I CO?
W planie pracy Komisji Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Gryficach na maj 2007r.
przewidziano spotkanie z dyrektorem PEC-u. A w czerwcu bie¿¹cego roku pan dyrektor bêdzie
musia³ przedstawiæ wynik finansowy za sezon grzewczy 20062007r. Komisji Bud¿etu i Finansów Rady Miejskiej w Gryficach.
Czy¿by wypowiedzenie umów
by³o jak¹ form¹ asekuracji pana
dyrektora? Bo zawsze mo¿na powiedzieæ, ¿e wspólnoty mieszka-

niowe bêd¹ na pewno w terminie
p³aci³y za ogrzewanie i w ten
sposób nowa Rada Miejska stosown¹ uchwa³¹ znowu dofinansuje le zarz¹dzane Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Gryficach sp. z.o.o, jak uczyni³a to
poprzednia Rada uchwa³¹ nr
XXXIII/338/2006 z dnia 7 lutego
2006r. Przypominamy, ¿e uchwa³a ta upowa¿ni³a burmistrza Gryfic do wniesienia dop³at w kwocie 195 000 z³ na wyrównanie
strat bilansowych PEC-u w Gryficach. Nowa Rada Miejska,
nowe pomys³y, zobaczymy co
wyniknie w maju i czerwcu. Wiemy, ¿e kot³ownia wymaga remontu, zniszczenia wynik³y z
niew³aciwego paliwa. Mia³a byæ
s³oma, jest mia³ wêglowy. Co tu
nie gra panie dyrektorze PEC-u i
panie burmistrzu Gryfic  wspó³w³acicielu (gmina oczywicie
nie burmistrz) spó³ki.
KS
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Unijne skrzynki pocztowe

Nowe nie zawsze znaczy lepsze!

W jednym z numerów naszej
gazety, pisalimy o nowinkach
unijnych i nowych skrzynkach na
listy, instalowanych w blokach
mieszkalnych Spó³dzielni Mieszkaniowej Nad Reg¹ w Gryficach. Dzi z przykroci¹ stwierdzamy, ¿e w skrzynkach tych nie
ma miejsca na listy i inne przesy³ki, np. rachunki za pr¹d czy telefon. S¹ one bowiem zapychane
ulotkami marketów i pomniejszych reklamuj¹cych meble czy
buty. Listonosz, chc¹c wrzuciæ jak¹kolwiek przesy³kê, musi wyj¹æ
ulotki i co ma z nimi zrobiæ? Rzuciæ na ziemiê? Wynieæ na mietnik? Czy mo¿e zabraæ ze sob¹?
Mieszkañcom te¿ zdarza³o siê tak,
¿e wyci¹gaj¹c upchane ulotki (inaczej skrzynki nie otworzy) jednoczenie wyci¹ga list czy rachunek.
Co stanie siê z listem, jeli za porz¹dkowanie, usuwanie ulotek ze
skrzynek wezm¹ siê dzieci? To, ¿e
tak siê dzieje, nie znaczy wcale, ¿e
mamy siê z tym godziæ, bo niby
dlaczego? Kto bierze pieni¹¿ki
za roznoszenie ulotek, niech roznosi, jak roznosi³, wieszaj¹c na
klamkach drzwi czy rzucaj¹c na
wycieraczkê. Nowe skrzynki
pocztowe nie zosta³y zainstalowane na miesi¹c czy dwa  to jest

dobro trwa³e i takie ma pozostaæ.
A panowie i panie, kierownicy gryfickich marketów, nich zwróc¹ uwagê
roznosicielom swoich reklamówek i
zaka¿¹ u³atwiania sobie pracy, chroni¹c w ten sposób nasz¹ korespondencjê. I niech nie mówi¹, ¿e tej sprawy
w ¿aden sposób rozwi¹zaæ nie mo¿na.
Mo¿na! Trzeba tylko chcieæ. W minionym roku wynik³ problem z zamiecaniem ulic z zamiecaniem ulic
przez przyklejanie ulotek na dechach

odgradzaj¹cych chodnik przy ulicy
Niepodleg³oci od placu budowy.
Problem rozwi¹zano, umieszczaj¹c
tablice z napisem: zakaz naklejania
ulotek. Jest czysto. Mo¿e wiêc tak
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej
Nad Reg¹ czy te¿ Poczta Polska
rozwa¿y mo¿liwoæ umieszczenia
nad skrzynkami napisu: zakaz
wrzucania ulotek. Bo nakaz: zakaz
palenia, da³ efekty  podobnie
mo¿e byæ z ulotkami
(R)

Wielkanocna gie³da

Stowarzyszenie Osób z Niepe³nosprawnoci¹ Intelektualn¹ w Gryficach kolejny ju¿ raz
zorganizowa³o wi¹teczn¹ gie³dê prac wykonanych przez swoich podopiecznych w Warsztatach Terapii Zajêciowej.
Dnia 27 marca br. w Urzêdzie
Miasta wystawiono na sprzeda¿
cudeñka zwi¹zane ze wiêtami
Wielkiej Nocy. Mo¿na by³o kupiæ
piêkne kurczaczki, zaj¹czki, s³oREKLAMA

neczniki na patyku, kwiaty, jaja
du¿e i ma³e wykonane w warsztacie ceramicznym. Prace w kolorach
wiosny, pe³ne s³oñca i ukrytej radoci ich twórców. Ceny by³y przystêpne, dlatego wielkanocna gie³da
trwa³a krótko, bo wszystko sprzedano. Opiekê nad ca³oci¹ sprawowa³y panie: Anna Jêdzura i Monika Senejko. Pieni¹¿ki uzyskane ze sprzeda¿y zostan¹ przeznaczone na integracjê ze rodowiskiem.
X

PS. Dowiedzielimy siê równie¿,
¿e unijne skrzynki sprawiaj¹ k³opot samym listonoszom, poniewa¿ s¹
za ma³e. Wiêkszych przesy³ek nie
sposób w nie w³o¿yæ i musz¹ byæ awizowane. O to z kolei burz¹ siê sami
adresaci, gdy¿ musz¹ odbieraæ swoje
listy na poczcie, co zwi¹zane jest
czêsto ze staniem w d³ugich kolejkach. Jak widaæ, nowe nie zawsze
znaczy lepsze, a w tym przypadku
jest po prostu niepraktyczne!
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Burmistrz
Maliñski
i jego dochody

Marian Czes³aw Maliñski
jest burmistrzem P³otów i z
tego tytu³u zarobi³ w zesz³ym
roku 93653,64 z³.
Oprócz tego, jego dodatkowym dochodem by³o wynagrodzenie za nadzór i kontrolê
REKLAMA

spisu powszechnego, w wysokoci 2 400 z³. Na jego maj¹tek
sk³adaj¹ siê:
- oszczêdnoci na kwotê
42 000 z³
- mieszkanie spó³dzielcze
w³asnociowe o pow. 67 mkw.
wartoci 50 000 z³
- 3 dzia³ki budowlane: 570
mkw. wartoci 6 000 z³, 561
mkw. wartoci 6 000 z³, 3241
mkw. wartoci 15 000 z³
- pawilon handlowy o pow. 30
mkw. wartoci 30 000 z³
- 2 gara¿e samochodowe wartoci 15 000 z³
- samochód osobowy Peugeot 605 z 1995 r.
Wszystkie swoje dobra materialne dzieli on z ¿on¹, gdy¿ figuruj¹ one jako wspó³w³asnoæ
ma³¿eñska.
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Lustracja w gryfickim
urzêdzie miejskim

Na ostatniej sesji rady miejskiej podjêto dwie uchwa³y, zgodnie z którymi sekretarz gminy 
pani Wanda Piwonii oraz jej
skarbnik pani Janina Borowiecka
 musz¹ z³o¿yæ owiadczenia lustracyjne. Dotycz¹ one pracy lub

s³u¿by w Organach Bezpieczeñstwa Pañstwa lub wspó³pracy z
nimi, w okresie od 22 lipca 1944r.
do 31 lipca 1990r. Obie panie
maj¹ czas na ich z³o¿enie do jednego miesi¹ca od momentu uzyskania powiadomienia.
(m)

Adam Kowalski
chcia³ wyborów,
a nie przyklepywania

Na sesji miejskiej radni powo³ali now¹ komisjê - Komisjê Inwentaryzacyjn¹ mienia pañstwowego
przejmowanego na w³asnoæ Gminy
jako mienia komunalnego. Ustalili
równie¿ jej sk³ad, choæ sprawa ta
wzbudzi³a krótk¹ dyskusjê dotycz¹c¹... demokracji w gryfickiej
radzie. Jej inicjatorem by³ radny
Adam Kowalski (na zdjêciu), który
zapyta³ dlaczego cz³onkowie nie s¹
wybierani na sesji, tylko gdzie poza
ni¹ i dlaczego od radnych oczekuje
siê jedynie akceptacji tego wyboru.
Burmistrz wyjania³, ¿e osoby ma-

j¹ce zasi¹æ w Komisji zosta³y wydelegowane przez poszczególne
partie na osobnych zebraniach. By³y
nimi nastêpuj¹ce osoby: Bogdan
Majewski, Teresa Rêkas, Jan Major,
Leszek Krajcer i W³adys³awa £ebedyñska, która do³¹czy³a do Komisji
ju¿ w trakcie sesji.
Czy¿by takie dzia³anie mia³o na
celu usprawnienie przebiegu sesji,
czy mo¿e rzeczywicie zapomniano
co to s¹ demokratyczne wybory,
s¹dz¹c, ¿e rada i tak jednog³onie
zaakceptuje wszystko, co siê jej
przedstawi?
(m)
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W Trzyg³owie
te¿ wiêtowano
8 marca

Monika i Maciej Szmyt

Zdjêcie m³odej pary: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul. Kocielna 5.

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

Piotru Górski
Nowy mieszkaniec
P³otów ur. 27.03.07
godz. 9.22

Dzieñ 8 marca uwa¿any za
Dzieñ Kobiet bardzo czêsto spotyka siê z krytyk¹ jako prze¿ytek,
jako wymys³ komunistyczny. A
jednak w tym dniu kobiety otrzymuj¹ obfite i szczere ¿yczenia jak
równie¿ upominki i prezenty. Organizowane s¹ dla nich spotkania i
inne uroczystoci. W sercach kobiet pojawia siê radoæ, zadowolenie z tej racji, ¿e p³eæ brzydka,
czyli panowie je doceniaj¹.
Przyk³adem docenienia roli kobiet jest spotkanie w Trzyg³owie,
które w³anie odby³o siê w dniu 8
marca 2007 r. Inicjatorem tego spotkania z so³ectw Trzyg³ów i Zaleszczyce by³a pani Stanis³awa
Szczeniak z ZODR Barzkowice Terenowego Zespo³u Doradców w
Gryficach  doradca ds. kobiet.
Kobiety spotka³y siê w wietlicy wiejskiej w Trzyg³owie. Przyby³o ich 30 i jeden mê¿czyzna. W
wietlicy piêknie przyozdobiono
sto³y, przygotowano ró¿norodne
potrawy  sa³atki warzywne, ledziowe i owocowe, ciasta  jab³eczniki, serniki, babeczki i chrusty. By³a równie¿ kawa, herbata i
napoje owocowe. Nie mog³o siê
obejæ bez tradycyjnej lampki
REKLAMA

Kordel
Nowy mieszkaniec
Gryfic ur. 26.03.07
godz. 4.52
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szampana, a wiêc by³ i szampan. Na
spotkaniu by³ obecny wspomniany mê¿czyzna pan Jan Major z Ko³om¹cia  radny Gminy Gryfice.
Spotkanie rozpoczê³o siê od z³o¿enia ¿yczeñ przez pana Jana Majora
i wzniesienia toastu lampk¹ szampana. Dalsza czêæ spotkania to degustacja potraw, wymiana dowiadczeñ na temat sposobu ich
sporz¹dzania, ocena oraz wzajemne sk³adanie sobie ¿yczeñ. Spotka³y siê tu kobiety z dwóch so³ectw tj.
Trzyg³ów i Zaleszczyce.
So³ectwo Zaleszczyce reprezentowa³a pani Urszula Dukiewicz  so³tys, która stara siê o
wiêksz¹ integracjê kobiet obu
so³ectw. Przyjecha³a na spotkanie z bogato przygotowan¹ ofert¹
potraw.
Dzieñ Kobiet, 8 marca teoretycznie jest w zaniku. Grupa kobiet
(30), która spotka³a siê w stosunkowo niewielkim so³ectwie, spêdzi³a
czas w mi³ej, sympatycznej i radosnej atmosferze, wiadczy o tym, ¿e
takie wiêtowanie jest dla kobiet
mi³e, potrzebne, st¹d te¿ nale¿y je
organizowaæ. Mi³ym uczestniczkom spotkania  STO LAT.
Mieszkanka Trzyg³owia
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Radni ustalili ceny
wody i cieków!

S¹ ju¿ nowe stawki za wodê. Kto p³aci za
wodê lej¹c¹ siê przez ca³y czas z tego kranu?
Od 1 maja 2007 r. zostan¹
wprowadzone nowe ceny za
wodê i odprowadzanie cieków.
Zgodnie z przyjêtymi przez radnych uchwa³ami stawki te
kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej:
Taryfa I  za pobran¹ wodê ze
zdrojów ulicznych, za wodê zu¿yt¹
do zasilania publicznych fontann,
na cele przeciwpo¿arowe oraz do
zraszania ulic i publicznych terenów zielonych:
a) za pobran¹ wodê  1,61z³/
m3 netto
b) za odprowadzane cieki 
2,99 z³/m3 netto
c) op³ata abonamentowa  1,65
z³ netto miesiêcznie za punkt (wodomierz) ZGK
Taryfa II  przy ustalaniu zu¿yREKLAMA

cia wody na podstawie liczników indywidualnych zainstalowanych w
poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych:
a) za pobran¹ wodê  1,65 z³/
m3 netto
b) za odprowadzane cieki 
2,99 z³/m3 netto
2. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê stosowan¹ przez
Wodoci¹gi Zachodniopomorskie
Sp. z.o.o w Goleniowie:
Dla gospodarstw domowych
oraz odbiorców przemys³owych i
pozosta³ych:
a) za pobran¹ wodê  1,80 z³/
m3 netto
b) op³ata abonamentowa dla
odbiorcy rozliczanego wg wodomierza g³ównego  5,72 z³ netto
miesiêcznie za punkt
c) op³ata abonamentowa dla
odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym
wody w budynku wielolokalowym
(gdy wodomierz g³ówny rozliczany
jest z zarz¹dc¹ lub w³acicielem
budynku)  2,71z³ netto miesiêcznie
za punkt
d) op³ata abonamentowa dla
odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotycz¹cych przeciêtnych
norm zu¿ycia wody)  5,43 z³ netto
miesiêcznie za punkt
Za pobran¹ wodê ze zdrojów
ulicznych, za wodê zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann, na cele
przeciwpo¿arowe oraz do zraszania
ulic i publicznych terenów zielonych:
a) za pobran¹ wodê  1,80 z³/
m3 netto.
Stawki te bêd¹ obowi¹zywa³y do
dnia 30 kwietnia 2008 r.

Czy¿by nowa publiczna toaleta w Gryficach?
A mo¿e oszczêdnoæ na wywozie cieków?

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 07 marca 2007 r.
sprawy

Romana Ajzlera,

s. Leona, ur. 24.10.1963 r., sygn. akt VI K 77/07 oskar¿onego o to,
¿e w dniu 29 listopada 2006 r. w Rogozinie gm. Trzebiatów kierowa³
samochodem osobowym m-ki Fiat 126 p nr rej. SZS 6212 znajduj¹c siê
w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,32 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu tj. o czyn z art. 178a par. 1 uzna³ oskar¿onego za winnego
pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê grzywny w
wysokoci 60 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 20,00 z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres jednego roku; na poczet zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zaliczy³ oskar¿onemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 29.11.2006 r.; orzek³ podanie wyroku do wiadomoci publicznej poprzez opublikowanie go w
prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

INFORMACJE
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Obrzydliwe zdjêcia

Policja zatrzyma³a pedofila
W miniony poniedzia³ek gryficka policja wesz³a nad ranem do
jednego z domów w Trzebiatowie
i zatrzyma³a pedofila, który w
komputerze posiada³ pornografiê
z udzia³em dzieci i zwierz¹t. Trafi³
do aresztu na trzy miesi¹ce.
Policja uderzy³a w rodowiska
pedofilskie w ca³ym kraju jednoczenie. Namierza³a je od d³u¿szego
czasu. Akcja by³a okryta tajemnic¹,
gdy¿ pedofile porozumiewaj¹ siê za
pomoc¹ internetu i jeden nierozwa¿ny sygna³ móg³by bardzo szybko byæ przekazany za pomoc¹ poczty elektroniczne.

Policjanci w Komendy G³ównej
Policji wytypowali w naszym województwie dwie takie osoby; w
Szczecinie i Trzebiatowie. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach dostali namiar i
przyst¹pili do zatrzymywania.
W poniedzia³ek specjalna grupa
wspomagana przez policyjnego informatyka wesz³a do trzech mieszkañ w Trzebiatowie. W jednym zabezpieczono komputer, w którym
znaleziono zdjêcia pornograficzne
z udzia³em dzieci i zwierz¹t.
- Zaskoczony mê¿czyzna przyzna³ siê, ¿e ci¹ga³ zdjêcia za pomoc¹ internetu i puszcza³ je dalej

w obieg. Teraz policyjni fachowcy
bêd¹ analizowaæ, sk¹d pochodzi³y
ci¹gniête pliki i komu by³y przesy³ane. - mówi szef KPP w Gryficach
podinsp. Andrzej Spaczyñski.
Na drugi dzieñ S¹d Rejonowy w
Gryficach zastosowa³ wobec niego
trzymiesiêczny areszt. Co grozi pedofilom? Art. 202 kk par. 2 mówi, ¿e
Kto w celu rozpowszechniania
produkuje, utrwala lub sprowadza
albo rozpowszechnia lub publicznie
prezentuje treci pornograficzne z
udzia³em ma³oletniego albo
treci pornograficzne
zwi¹zane z prezentowaniem przemocy lub pos³ugi-

wania siê zwierzêciem podlega
karze do 8 lat wiêzienia. Zatrzymany mê¿czyzna ma 37 lat i w Trzebiatowie przebywa³ czasowo.
KAR

Sesja rady miejskiej w Gryficach

Zadziwiaj¹ca
jednomylnoæ radnych!
27 marca br. odby³a siê w gryfickim Urzêdzie Miasta i Gminy
sesja miejska. Wziêli w niej udzia³
burmistrz Andrzej Szczygie³ 
jego zastêpca Tomasz Malczewski, 20 radnych oraz kilkanacie
osób zainteresowanych. Oprócz
tego pojawi³ siê równie¿ z-ca przewodnicz¹cego Sejmiku Wojewódzkiego Zygmunt Dziewguæ.
Zgodnie z proponowanym porz¹dkiem obrad, radnych czeka³ bardzo
pracowity dzieñ, gdy¿ do podjêcia
mieli a¿ 33 uchwa³y, dotycz¹ce
miêdzy innymi:

zmian w bud¿ecie,
zaci¹gniêcia po¿yczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie,
wynagrodzenia i funduszu
zdrowotnego nauczycieli,
regulaminów placu targowego
i targowiska miejskiego,
zatwierdzenia taryf na wodê i
cieki,
wyboru delegatów do reprezentowania Gminy Gryfice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,

nieruchomoci w Rzêskowie
nieruchomoci na ulicach: Kociuszki, Niepodleg³oci i Ma³ej
powiadomienia o obowi¹zku
przed³o¿enia owiadczenia dotycz¹cego pracy lub s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub
wspó³pracy z tymi organami.
Dodatkowo radni wys³uchali
sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Gryfice za 2006 rok
i udzielili absolutorium dla burmistrza Gryfic. Zosta³o równie¿
przedstawione sprawozdanie z
realizacji zadañ ujêtych w

Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii za 2006
rok, a radni uchwalili zmiany w
ich harmonogramie i kosztach.
Na koniec burmistrz zda³ relacjê
ze swojej pracy pomiêdzy ostatnimi sesjami.
Zadziwiaj¹ce by³o to, ¿e
praktycznie we wszystkich
(oprócz trzech) g³osowaniach
dotycz¹cych poszczególnych
uchwa³ radni byli jednog³oni.
Nie mieli równie¿ ¿adnych uwag
do przedstawianych projektów.
Nas zastanawia, czy by³o to spowodowane popiechem i chêci¹
szybkiego zakoñczenia posiedzenia czy mo¿e rzeczywist¹
jednomylnoci¹?
(m)

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.

INNE
n Zaginê³¹ suczka prêgowana bokser mieszaniec w trakcie leczenia.
Wiadomoæ dla w³aciciela 0 604
787 959.
n Sprzedam automat do lodów produkcji NRD. Tel. 510 098 071
(£obez).
n Sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia
kurczaków. Tel. 091 397 41 54,
500 781 267.

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

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

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 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.

MIESZKANIA
n Sprzedam mieszkanie w bloku, 2
pokoje w Ostrzycy 10 km od Nowogardu Cena 40 000 z³. Tel 692 141 969
n Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe ul. Rapackiego 12/3 £obez Tel.
062 591 123
n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
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 Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

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

NIERUCHOMOCI

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 Szczeciñski producent odzie¿y
damskiej zatrudni od zaraz szwaczki.
tel 091 433 45 97 lub 0 601 755 294

n Odst¹piê dzia³kê warzywn¹, altanka ogrodzona. Tel. 094 340 59 13.
n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona "Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

n Sprzedam dzia³kê 535 mkw w
centrum Wêgorzyna z dokumentacj¹. Tel. 885 187 065.

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.

n Sprzedam ogródek dzia³kowy bez
altanki przy ulicy Spokojnej. Tel.
601 429 991.
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 Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

n Sprzedam halê 800 mkw. w miecie, ul. Rapackiego, dzia³ka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

INFORMACJE
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Wiosenny zlot motocyklistów

Sezon rozpoczêty

Z Wolina, Ko³obrzegu i innych
miejscowoci województwa zachodniopomorskiego, dnia 25 marca br. o godz.12.30 na Placu Zwyciêstwa w Gryficach, stawi³o siê
bractwo wielbicieli jednoladów.
Przyjechali do nas z ró¿nych zak¹tków województwa na zaproszenie
prezesa Klubu Motocyklowego
Gryf pana Franciszka Kaszczyszyna, by wspólnie powitaæ wiosnê
i sp³awiæ do morza marzannê, symbolizuj¹c¹ zimê. Po serdecznym
powitaniu, kawalkada piêknych
motocykli przejecha³a ulicami miasta. Marzanna nie dost¹pi³a zaszczytu przeja¿d¿ki na motorze 
by³a wieziona w asycie bryczk¹ zaprzê¿on¹ w koniki. Sp³awienia dokonano na b³oniach, gdzie prosto w nurt
rzeki Regi rzucono podpalon¹ kuk³ê.
Szkoda, bo bardziej efektownie wygl¹da³o to w 2006 r., kiedy wrzucano
Marzannê do Regi prosto z mostku.
Có¿, widaæ, ¿e ludzie s³uchaj¹ radia,
ogl¹daj¹ TV i nie chcieli nic robiæ
wbrew nakazom i zakazom pewnego ministra. Po ceremonii powitania
wiosny, kto mia³ ochotê na grochówkê w towarzystwie motocyklistów,
móg³ j¹ zjeæ na terenie strzelnicy,
gdzie czêæ bractwa siê przenios³a.
Z przykroci¹ stwierdzamy niestety, ¿e nag³onienie o maj¹cym
siê odbyæ zlocie, by³o s³abe (ma³y
afisz w gablocie GDK). Sympatycy
piêknych maszyn o imprezie dowiedzieli siê post factum. A szkoda, bo by³o co ogl¹daæ
(R)

Czy w powiecie gryfickim
bêd¹ doradcy metodyczni?

26 marca Filia Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w
Gryficach by³a organizatorem konferencji dla przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego oraz
dyrektorów placówek owiatowych
powiatu gryfickiego pt. Z doradc¹
metodycznym lepiej. Celem konferencji by³o podjêcie próby wypracowania systemu doradztwa metodycznego w szko³ach i placówkach
owiatowych dzia³aj¹cych na terenie powiatu. Uwarunkowania prawne, zagadnienia teoretyczne oraz
modele funkcjonowania doradztwa
metodycznego
zaprezentowali
uczestnikom pracownicy Centrum
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum

Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
W konferencji licznie uczestniczyli dyrektorzy szkó³ i placówek
owiatowych naszego powiatu, natomiast skromnie reprezentowane
by³y szeregi samorz¹dowców. Sporód zaproszonych w³odarzy w konferencji uczestniczy³ tylko wiceburmistrz Gryfic Tomasz Malczewski.
Zainteresowanie tematem wyrazili i
uczestniczyli w spotkaniu radni
gmin Gryfice i Trzebiatów.
Uczestnicy konferencji, z poparciem wiceburmistrza, wyrazili
wolê budowania systemu doradztwa na swoim terenie i kontynuowania prac zwi¹zanych z powo³aniem
doradców metodycznych w powiecie gryfickim.
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Sygna³y czytelników

Pomnik przyrody

Przyznajê, ¿e nie wierzy³em, kiedy
czyta³em w waszej gazecie o Augustowskiej obwodnicy w Gryficach. Nie wierzy³em w to, ¿e wyciêto piêkne platany i
nie tylko platany na ulicy Kociuszki.
By³em, zobaczy³em, o ma³o szlag mnie
nie trafi³. Ja wiem, ¿e tamta ulica to droga
wojewódzka, ale wiem równie¿, ¿e ulica
Kocielna (przejazd z ulicy Niepodleg³oci na ul. Wojska Polskiego lub odwrotnie) jest ulic¹ powiatow¹. Przy niej, to ju¿
pewnie gminne s¹ chodniki, a na nich
stoj¹ wiekowe, w du¿ej czêci spróchnia³e lipy. (Nikt ich nie ratuje, choæ mo¿na,
ale u nas nic siê nie ratuje. Przepraszam,
ratuje zabytki zmieniaj¹c ich pierwotny
kszta³t, np. baszta prochowa dzi zwana
baszt¹ widokow¹, ale nie o tym chcia³em
pisaæ). Wród wiekowych lip stoj¹cych
na chodniku przy ogrodzeniu Kocio³a
pw WNMP w Gryficach stoi jeden badyl - te¿ lipa. Badyl obok którego radzê nie przechodziæ, bo mo¿na oberwaæ
odpadaj¹c¹ z niego kor¹ w g³owê. Mnie
spad³a przed nosem. To by³o w niedzielê,
25 marca br., rozdeptana le¿y do dzi  tj.
28 marca br. Wiem, ¿e rol¹ urzêdnika
gminnego magistratu jest przyjæ do urzêdu, podpisaæ listê obecnoci, usi¹æ za
biurkiem i przek³adaæ papiery z jednej
strony na drug¹ i ¿yczliwie traktowaæ petentów. Ale czasem (bo ich mam na myli
pisz¹c powy¿sze zdania) ci odpowiedzialni za drzewostan w Gryficach,
³¹cznie z tymi z ochrony rodowiska powinni zrobiæ rekonesans po ulicach miasta i sprawdziæ stan drzew. Spróchnia³e
usun¹æ, by nie zagra¿a³y zdrowiu ani
mieniu mieszkañców. Bo kto zap³aci za
szkody, jeli ten próchniej¹cy badyl
z³amie siê i poleci na dach kocio³a albo
w drug¹ stronê  na samochody i pawilony? Kto zap³aci? Winnych zaniedbañ nie
bêdzie, bo wszystko mo¿na zwaliæ na
ewentualn¹ wichurê. Spokojnie, czekajmy na podobny przypadek, jaki w minionym roku mia³ miejsce na alejce przy
Redze, kiedy konar przygniót³ kobietê
wracaj¹c¹ z pracy do domu. Czekajmy a¿
badyl przy ul. Kocielnej sam zwali siê na
ziemiê, bo gmina Gryfice to potêga w
Ochronie Przyrody. Na jednej ulicy wycina siê zdrowe drzewa, a na drugiej nie dostrzega siê ledwo stoj¹cego próchna.
Mnie, mieszkañca tego miasta nie interesuje kto, jak¹ ulic¹ w³ada  województwo,
powiat czy gmina. Przejcie chodnikiem
ma byæ bezpieczne!
Mieszkaniec Gryfic

Kiepski
pocz¹tek rundy
le zaczê³a siê liga dla dru¿yn naszego powiatu. Sparta Gryfice przegra³a na w³asnym boisku 0:2 z Pomorzaninem Nowogard. Nie powiod³o siê
tak¿e Polonii P³oty, która w Mieszkowicach uleg³a znacznie ni¿ej notowanemu Mieszkowi równie¿ 2:0. Lepiej
by³o w okrêgówce; co prawda Orze³
Prusinowo wysoko przegra³ z Koron¹
Stuchowo 3:0, ale za to Wicher Brojce
równie wysoko wygra³ na w³asnym
boisku z Iskierk¹ mierdnica 4:1. KAR
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WYNIKI I TABELE
Klasa okrêgowa

Masovia Maszewo - Orkan
Suchañ 2:1; Wicher Brojce Iskierka mierdnica 4:1; wiatowid £obez - Ina Iñsko1:2; D¹brovia Stara D¹browa - wit
Szczecin 0:1; Sarmata Dobra Promieñ Mosty 1:0; Sparta Wêgorzyno - Mewa Resko 3:0; KP
Police II - Vielgovia Szczecin 7:0;
Korona Stuchowo - Orze³ Prusinowo 3:0.
1.wit Szczecin
39
2. KP Police II
35
3. Sarmata Dobra
33
4. Wicher Brojce
30
5. Promieñ Mosty 27
6. Vielgovia Szczecin 26
7. Sparta Wêgorzyno 25
8. Iskierka mierdnica 24
9. Korona Stuchowo 22
10. D¹brovia
21
11. Masovia Maszewo 21
12. wiatowid £obez 21
13. Mewa Resko
19
14. Ina Iñsko
19
15. Orze³ Prusinowo 18
16. Orkan Suchañ
15

41-16
48-25
38-22
28-21
25-20
30-37
21-16
32-30
28-33
23-31
24-30
24-31
21-38
26-45
24-32
13-19

V liga

Sparta Gryfice - Pomorzanin
Nowogard 0:2; Osadnik Mylibórz - Piast Chociwel 0:0; D¹b
Dêbno - Hutnik EKO TRAS
Szczecin 2:1; Zorza Dobrzany Vineta Wolin 1:2; Fagus Ko³bacz
- Orze³ Trzciñsko-Zdrój 4:3;
Odra Chojna - Radovia Radowo Ma³e 7:0; Mieszko Mieszkowice - Polonia P³oty 2:0; Piast
Choszczno - K³os Pe³czyce 2:0.

GRANIE W PLANIE
Klasa okrêgowa

31 marzec br. (sobota): 13:00 wit Szczecin - wiatowid £obez; 14:00 Ina
Iñsko - Wicher Brojce; 15:00 Sparta Wêgorzyno - KP Police II; 15:00 Mewa
Resko - Korona Stuchowo.
1 kwiecieñ br. (niedziela): 14:00 Orze³ Prusinowo - Sarmata Dobra;
15:00 Iskierka mierdnica - Masovia Maszewo; 15:00 Orkan Suchañ - Vielgovia Szczecin; 16:00 Promieñ Mosty - D¹brovia Stara D¹browa.

V liga

31 marzec br. (sobota): 14:00 Radovia Radowo Ma³e - D¹b Dêbno; 14:00
Piast Chociwel - Mieszko Mieszkowice; 15:00 Polonia P³oty - Pomorzanin Nowogard; 16:00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój - Zorza Dobrzany.
1 kwiecieñ br. (niedziela): 15:00 Hutnik EKO TRAS Szczecin - Osadnik
Mylibórz; 15:00 K³os Pe³czyce - Fagus Ko³bacz; 15:00 Vineta Wolin - Odra
Chojna; 16:15 Piast Choszczno - Sparta Gryfice.

1. D¹b Dêbno
47 44-12
2. Vineta Wolin
42 40-21
3. Piast Choszczno 40 46-17
4. Odra Chojna
37 49-22
5. Pomorzanin
Nowogard
34 47-28
6. Orze³
Trzciñsko-Zdrój 33 33-24
7. Polonia P³oty
25 37-28
8. Hutnik EKO TRAS
Szczecin
22 30-30
9. Osadnik Mylibórz 21 27-40
10. Radovia Radowo
Ma³e
20 27-47
11. Piast Chociwel 20 26-26
12. Sparta Gryfice 19 28-35
13. Fagus Ko³bacz 18 21-39
14. Mieszko
Mieszkowice 16 15-21
15. K³os Pe³czyce 13 14-31
16. Zorza Dobrzany 4 17-80

SPORT
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V Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Gryfic

Gryficka m³odzie¿
nie zawiod³a oczekiwañ!
W niedzielê 25 marca, ju¿ po
raz pi¹ty, rozegrano w Gryficach
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Gryfic. Jest on pierwszym z
cyklu Grand Prix Wybrze¿a.
Jak co roku, przy szachownicach zasiedli czo³owi gracze regionu. Wród 32 szachistów przyjecha³y osoby z Nowogardu, Kamienia Pom., winoujcia, Miêdzyzdrojów, Wolina, Karnic, Dre¿ewa,
Brodnik, Gocina. Oczywicie
Gryfice, jako gospodarz turnieju,
równie¿ wystawi³y liczn¹ kadrê
uczestników. Wród graczy zdecydowanie przewa¿ali ch³opcy  p³eæ
¿eñsk¹ reprezentowa³y tylko dwie
zawodniczki. W zawodach rozegrano 9 rund systemem szwajcarskim. Rywalizacja o pierwsze miejsce by³a bardzo zaciêta. Jeszcze na
rundê przed koñcem zawodów
wszystko by³o mo¿liwe. Dopiero
rozstrzygniêcia ostatniej sprawi³y,
¿e w kategorii Open wygra³ Pawe³
Taberski z Nowogardu, przed Bartoszem Grabowskim (winoujcie)
i Krzysztofem Jêdruszkiem (UKS
SZACH Gryfice). W kategoriach
wiekowych wyniki przedstawia³y
siê nastêpuj¹co:
Szachistki: 1. Jêdruszek Dorota (UKS SZACH Gryfice) 2.
Przybylska
Agata
(UKS
SZACH Gryfice)
Juniorzy do lat 18: 1. Leniak,
Szymon (UKS Czarny Koñ Kamieñ Pom.) 2. Kwocz, Wojciech

foto: £ukasz Zakrzewski

(UKS SZACH Gryfice) 3. Brzozowski, Arkadiusz (UKS SZACH
Gryfice) 4. £aszewski, B³a¿ej (UKS
SZACH Gryfice) 5. Puszkarek,
Kamil (UKS SZACH Gryfice) 6.
Kresta, Wojciech (UKS SZACH
Gryfice).

Juniorzy do lat 12: 1. Karwowski, Kacper (UKS SZACH Gryfice) 2. Pinkas, Szymon (UKS
SZACH Gryfice) 3. Kumiñski,
Wiktor (Dre¿ewo) 4. Procek, Rafa³
(Karnice) 5. Stochman, Przemys³aw
6. Brzeziñski, Marcin (Biblioteka

Gryfice) 7. Rydalski, Tomasz
(Brodniki) 8. Rydalski, Robert
(Brodniki).
Seniorzy: 1. Twarogiel Tadeusz
(Wolin) 2. Dorosz Mieczys³aw
(Miêdzyzdroje).
Kazimierz £aszewski

Nie bêdzie boiska
sportowego na Tenisowej!
Bardzo czêsto na ³amach prasy
i nie tylko, podkrela siê fakt, ¿e
Gryfice nie maj¹ zaplecza sportowego. ¯e m³odzie¿, która chcia³aby rozwijaæ siê w tym kierunku,
nie ma ku temu mo¿liwoci. ¯eby
poprawiæ t¹ sytuacjê stworzono
projekt uchwa³y, w myl której
wykorzystano by tereny by³ych
kortów tenisowych i zbudowano
tam boisko sportowe. Inicjatywa
bardzo korzystna z punktu wiedzenia gryfickich dzieci i m³o-

dzie¿y, ale niestety skoñczy³o siê
tylko na planach. Na wtorkowej
sesji, burmistrz z³o¿y³ wniosek o
odrzuceniu wy¿ej wymienionej
uchwa³y, gdy¿ inwestycja jest
zbyt kosztowna. Pocz¹tkowo ponoæ szacowano j¹ na 400 000 z³,
lecz dok³adna analiza wykaza³a,
¿e jej wartoæ wynios³aby oko³o
1 000 000 z³. Górna granica wysokoci rodków pomocowych,
które uzyska³aby gmina to
320 000 z³, wiêc musia³aby ona

wy³o¿yæ 720 000 z³, a tyle ponoæ
nie mo¿e, choæ w zapasie jest
1 600 000 z³. Projekt postanowiono wiêc odrzuciæ, a w zamian
pomyleæ o innej lokalizacji tego
obiektu. Kolejne plany koncentruj¹ siê na terenie by³ego przedszkola, gdzie boisko ju¿ jest i wystarczy je tylko przeprojektowaæ,
co poch³onê³oby znacznie mniej
pieniêdzy. Jednak to tylko nowa,
która ju¿ z rzêdu propozycja i kto
wie, czy znowu nie skoñczy siê na

pustych s³owach i projekcie
uchwa³y, który znów zostanie
wrzucony do kosza na mieci. Co
dalej z kortami tenisowymi  tego
te¿ nie wiadomo, ale jest przecie¿
jeszcze czas W koñcu kadencja
dopiero siê zaczê³a, wiêc nie
mo¿na dzia³aæ za szybko, bo
mo¿e wyborcy zd¹¿¹ zapomnieæ i
nie bêdzie atutów na przysz³¹
kampaniê. A dzieci i m³odzie¿?
Niech dalej chodz¹ bez celu po
ulicach
(m)

INFORMACJE
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Prezio zrobi³ swoje, prezio mo¿e nadejæ

TAMY LEWICUJ¥CE,
LEWICA PRAWICUJ¥CA,
PRAWICA BEZSILNA(???)
czyli - dyktatura i faszyzm
Gada siê, ¿e tamy Gudzowatego to pocz¹tek trzêsienia ziemi na
tak zwanej lewicy. Ot, zwyk³e gadanie. To, co ujawniaj¹ nagrania, by³o
wiadome od zawsze i ka¿demu.
Tylko, ¿e nie ka¿dy siê do tej wiedzy
przyznawa³, bo przyznanie siê najczêciej mog³o zbyt drogo kosztowaæ. W sensie z³otówek we w³asnym portfelu przede wszystkim.
Czyli  demokracja z³otówkowa,
ale ju¿ nie rublowa.
Kilkanacie dni przed tymi lewicuj¹cymi tamami nauczyciele w
stolicy demonstruj¹c przeciwko
Giertychowi petycjê z³o¿yli akurat
na rêce samego szefa SLD maj¹cego d³onie oplecione akurat tamami
Gudzowatego. Rycerze ze s³awetnego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego znów trafili na niedobr¹ lewicê, i do przeprosin za stalinizm,
peerelizm, za III RP, bêd¹ musieli
dosy³aæ przeprosiny za petycjê z³o¿on¹ na rêce Olejniczaka czy kogo
takiego (Napieralskiego?). Szkoda,
¿e w tym lewicowaniu takie numery
przydarzaj¹ siê akurat nauczycielom. Szkoda uczniów i ich szkó³.

PREZIO PONAD PRAWEM
S¹ w¹teczki na tych tasiemkach,
których nikt nie podejmuje. Jeden z
nich, to stanie ponad prawem niejakiego prezia, który ju¿ tyle nawywija³, ¿e akurat podpada chyba nawet
pod s¹d dwudziestoczterogodzinny,
ale jako podpaæ nie mo¿e. A ju¿
ma nawet siedemdziesi¹t procent
poparcia na now¹ karierê polityczn¹, o czym donosi mu TVN.
Prezio nie tylko, ¿e nie skoñczy³
studiów, ale ze studiów zasta³ wyrzucony, skrelony. On¿e jednak,
wedle siebie i swojej ma³¿onki magister, przez dwukrotnego szefa
swej formacji, marsza³ka sejmu i
premiera, zosta³ podsumowany tak:
W CA£EJ EUROPIE NIE MA
TAKIEGO KRAJU, KTÓRY TAK
LEKKOMYLNIE SPRZEDA£BY BANKI (...) NIE MAM SOBIE
NIC DO ZARZUCENIA W SPRA-

WIE MOICH POSUNIÊÆ GOSPODARCZYCH . BY£Y NARODOWO S£USZNE. NATOMIAST
GANGI KOSMOPLITYCZNE
ROZKRAD£Y POLSKÊ  mówi³
wreszcie Józef Oleksy.

Z TAK¥ POLSK¥ (czyli z jej
brakiem) ZNÓW TRZEBA SIÊ
POGODZIÆ
Jeli kto taki, jak Oleksy, wypowiada powy¿sze s³owa, to znaczy, ¿e
dzisiaj w Polsce nie ma ju¿ si³y, która
tego rodzaju opiniê chcia³aby weryfikowaæ. Bo ta¿ opinia, to prawda potoczna, a przez nikogo nie zaczepiana. To znaczy, ¿e tu gangi kosmopolityczne maj¹ ju¿ fajrant. Jest ju¿ po
herbacie. Mamy nowy ustrój, kapitalistyczny  ale bez banków i przedsiêbiorstw czyli mamy kapitalizm zagraniczny. Jak do niedawna jeszcze komunizm. Te¿ by³ zagraniczny, ale
trzymany w ³apach wielu tubylców.
Teraz banki znów wysz³y, wysz³o te¿
ponad pó³ tysi¹ca najlepszych
przedsiêbiorstw. Gdyby nie wysz³y,
mielibymy w³asne pieni¹dze mo¿e
i z dziesiêæ razy lepsze od tak zwanych unijnych dotacji. I niepodleg³oæ, bo ta przecie¿ najbardziej
zale¿y od w³asnej w³asnoci. Teraz
znów nasza w³asnoæ jest gdzie
indziej, ale nawet nie jest wspólna.
To jest owa wy¿szosæ ustrojowa
kapitalizmu nad komunizmem.
Gangom kosmopolitycznym
taka tu lewica, o jakiej bardzo konkretnie poinformowa³ Oleksy, by³a
bardzo potrzebna; z³odziej  stra¿nikiem, i swoje ju¿ zrobi³a. Gangi
miêdzynarodowe nie dopuci³y do
dekomunizacji, do lustracji, do deubekizacji, bo by³y nastawione na
polskie banki, na rozpirzenie Polski. Dokona³y tego przy bratniej
pomocy (jak zwykle) tych co zawsze
z preziem z KC na czele.

PODWALINY NOWEGO
USTROJU, CZYLI III RP
W D... BY TEGO WASSER-

MANNA POCA£OWALI, JAK BY
TYLKO MOGLI, ¯EBY ICH TYLKO NIE RUSZA³  mówi³ Oleksy,
znawca lewicowych tematów. Dwukrotnie na czele SLD.
CH... SKOÑCZONY, OSZUST.
PRAWDA JEST TAKA, ¯E CA£Y
KAPITALIZM POLITYCZNY
STWORZY£ KWANIEWSKI 
tak Oleksy oceni³ by³ego prezydenta, a bardziej prezia, co na jedno w
naszych warunkach wychodzi.
A ¯ydy jeszcze pomagaj¹ Kwaniewskiemu?  zapyta³ Bisztyga.
Pomagaæ zawsze bêd¹, bo go uwa¿aj¹ za swojego. Mnie siê wydaje, ¿e
przez ca³y czas mia³ poparcie  odrzek³ zapytywany Oleksy.

PO¯EGNANIA Z W£ASNOCI¥
W RYTMIE DISCO POLO
W³anie. Prezio mia³ poparcie
zewsz¹d. Gremialne. Narodowe i
miêdzynarodowe. Przede wszystkim za przyczyn¹ Gazety Wyborczej, jeszcze chyba wiêksze ni¿ Jaruzelski i Kiszczak. Za jego czasów
w mediach by³a nie tylko cenzura,
ale i dyktatura. Godzi³ siê z tym prawie ka¿dy. W jej wyniku poparcie
nadal ros³o, bo wielomilionowe rzesze wyborców s¹ bardzo ³ase na discopolowe rytmy. Powiedzia³ nawet, ¿e gdyby móg³ startowaæ trzeci
raz  wygra³by. Widaæ, za nic ma
wyborców. I wygra³by z pewnoci¹.
Discoplowa pl¹sawica wyprowadzi³a st¹d wszystko. Banki wysz³y, a
gangi kosmopolityczne dawno z
reszt¹ zrobi³y swoje. Tak¹ prawdê
najprawdziwsz¹ trzeba by³o jednak
Polakom w koñcu o ich kraju rzuciæ
na ³awê, bo tu te wiele milionów
czemu takiemu nigdy nie da³oby
rady uwierzyæ.

PRAWDA OSZO£OMÓW
Gdyby nie te tamy, ka¿dy, kto
prawdê Oleksego prezentowa³by
na swoje konto, by³by tyko oszo³omem, jak do tej pory. A tak, trafia ju¿ do niemal¿e ka¿dego. A

oszo³omów nie trzeba ju¿ uwoziæ
na Syberiê, ani do innych obozów
 inne czasy, inne techniki terrorystycznego z³odziejstwa. Jeszcze
parê dni a wszyscy oswoj¹ siê ze
wszystkim. I znów pójd¹ w Europê, wielu dawno posz³o, w wiat.
Bo prezio to znaczy prezydent.
Tak siê koñczy nadwilañska
transformacja. Jej s¹dy dwudziestoczterogodzinne nie obejm¹.
Prawo miêdzynarodowe sprawiedliwoci nie wymierzy. Tutejsze
Trybuna³y nie rusz¹ do pracy.

EUROPA CI¥GLE KU NOWYM
WARTOCIOM
Co to s¹ te gangi kosmopolityczne  wedle Oleksego, wie
ka¿dy. Ale strach przed wypowiedzeniem tej wedzy parali¿uje
wszystkich. To jest nowa odmiana
demokracji: kapitalizmu bez banków, pracy bez przedsiêbiorstw,
posiadania bez w³asnoci. Europa
nie takie ustroje proponowa³a i
wykonywa³a dla ca³ej ludzkoci.
Tym razem chyba nawet USA nie
dadz¹ rady zarazie, bo Europa siê
ci¹gle rozwija ku ci¹gle nowym
wartociom. Do niedawna by³ to
bolszewzm i faszyzm.
Tadeusz Nosel
PS. Na tamach Oleksy wypowiada te¿ opiniê o Leszku Balcerowiczu, jako o dowiadczonym ekonomicznie marksistowskim doktorku zrzynaj¹cym pomys³y od
kogo tam. Ta prawda o tym guru
te¿ jest wszystkim znana. Tyle, ¿e
akurat przy omawianiu tam Oleksego skrzêtnie pomijana, gdy¿ dotyczy sedna transformacji, a ta
przecie¿ uda³a siê jak ma³o co w
historii RP.
Kapitalizm bez banków i w³asnoci  to pomys³, za który Balcerowicz ubiega siê o Nobla w dziedzinie marksizmu oczywicie. Jak
na razie, to tylko Oleksy nie zdzier¿y³. Reszta chocholi siê w discopolowej pl¹sawicy.
(n)
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Zadymione mieszkania
21.03.2007r. o godz. 22:06 w Gryficach na ul. Ks. Ruta zg³oszono dym w
mieszkaniach.
Przyczyn¹ zadymienia by³ brak ci¹gu w przewodzie kominowym i dym
wydostawa³ siê z pieca na zewn¹trz.,
przewietrzono klatkê schodow¹ i nakazano administratorowi wygasiæ w piecu
oraz uszczelniæ przewód kominowy i
dokonaæ przegl¹du przewodu kominowego przez zak³ad kominiarski. W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp PSP Gryfice
Wyciêto konary
22.03.2007r. o godz.9:00 w Mrze¿ynie dokonano usuniêcia zwisaj¹cych konarów drzewa, które stwarza³y du¿e zagro¿enie oberwaniem oraz upadkiem na dach
budynku .Du¿e zagro¿enie wystêpowa³o
równie¿ dla pojazdów oraz ludzi poruszaj¹cych siê drog¹ w obrêbie zwisaj¹cych konarów. Dzia³anie SP polega³o na usuniêcie
zwisaj¹cych konarów przy u¿yciu spalinowych pi³ do drewna. Teren uprz¹tniêto. W
prowadzonych dzia³aniach udzia³ zastêp z
OSP Mrze¿yno.
Poszukiwania
22.03.2007r. o godz.11:10 na trasie
P³oty  rzeka Rega udzielano pomocy
Policji w poszukiwaniu osoby zaginionej
 mê¿czyzny, który zagin¹³. Dzia³anie SP
polega³o na spenetrowaniu wyznaczonego odcinaka przez Policjê rzeki Regi w
miejscowoci P³oty, przy u¿yciu pontonu hybrydowego oraz sprzêtu burz¹cegobosaków Poszukiwana osoba nie zosta³a
odnaleziona .W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice
oraz OSP Niechorze.
miertelny wypadek
22.03.2007r. o godz.23:20 w Wicimicach gm. P³oty nast¹pi³ wypadek samochodowy. Kierowca jad¹cy sam. osobowym marki AUDI 80 zderzy³ siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym z przeciwka samochodem ciê¿arowym VOLVO - laweta. W wyniku zderzenia kierowca samochodu osobowego poniós³ mieræ na
miejscu. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu akumulatorów, owietleniu terenu akcji, kierowaniu ruchem. Po przeprowadzeniu rutynowych czynnoci
przez przyby³ego na miejsce zdarzenia
prokuratora za pomoc¹ narzêdzi hydraulicznych wyci¹gniêto ofiarê wypadku i
przekazano lekarzowi pogotowia, który
stwierdzi³ zgon. Nastêpnie przy u¿yciu
sorbentu oraz neutralizatora sprz¹tniêto
z jezdni rozlany olej, zmieciono resztki
szk³a. Po z holowaniu przez pomoc drogow¹ pojazdów bior¹cych udzia³ w zdarzeniu zmyto wod¹ jezdniê.
Na pomoc karetce
23.03.2007r. o godz. 20:01 w Lewicach
zastêp z OSP Trzebiatów przy u¿yciu liny
stalowej wyci¹ga³ z grz¹skiej drogi karetkê
pogotowia ratunkowego która przewozi³a
osobê chor¹ do gryfickiego szpitala.
Olej na jezdni
26.03.2007r. o godz. 16:40 w
Karczewie nast¹pi³o usuwanie plamy oleju z jezdni po kolizji samochodowej. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP P³oty.

STRA¯ - POLICJA

W ogniu
23.03.2007r. o godz. 13:01 w P³otach na ul. Miko³aja Kopernika wybuch³
po¿ar nagromadzonej sadzy w niedro¿nym przewodzie kominowym. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP P³oty.
24.03.2007 r. o godz.15:41 w Gryficach na ul. Sienkiewicza wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. Pal¹c¹ siê trawê na
nieu¿ytkach ugasi³y dwa zastêpy z PSP
Gryfice.
24.03.2007 r. o godz.17:00 Gryfice
na ul. Niechorskiej wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Pal¹c¹ siê trawê na nieu¿ytkach
ugasi³ zastêp z PSP Gryfice.
24.03.2007 r. o godz.18:58 w Wyszogórze gm. P³oty wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Pal¹c¹ siê trawê na nieu¿ytkach ugasi³ zastêp z OSP P³oty.
25.03.2007r. o godz.13:37 w Trzebiatowie na ul.Kwiatowej wybuch³ po¿ar
nieu¿ytków. Pal¹c¹ siê trawê na nieu¿ytkach ugasi³ zastêp z OSP Trzebiatów.
25.03.2007r. o godz.15:28 w Gryficach na ul.Pi³sudskiego wybuch³ po¿ar
nieu¿ytków . Pal¹c¹ siê trawê na nieu¿ytkach ugasi³y 2 zastêpy KP PSP
Gryfice.
25.03.2007r. o godz.15:38 w Gryficach na ul. Sienkiewicza wybuch³ po¿ar
nieu¿ytków. Pal¹c¹ siê trawê na nieu¿ytkach ugasi³ zastêp KP PSP Gryfice.
25.03.2007r. o godz.17:36 w Go³añczy Pomorskiej wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Pal¹c¹ siê trawê na nieu¿ytkach ugasi³ zastêp z OSP Go³añcz Pomorska.
25.03.2007r. o godz.21:34 w Rogowie gm. Trzebiatów wybuch³ po¿ar starych opon w opustosza³ym gara¿u. Pal¹ce siê opony ugasi³ zastêp z OSP
Mrze¿yno.
25.03.2007r. o godz.21:35 w Gryficach na ul. Gdyñskiej wybuch³ po¿ar
szopy. Pali³a siê drewniana szopa pokryta eternitem w pobli¿u kompleksu
gara¿owego oraz budynku mieszkalnego. Dzia³ania stra¿y polega³y na podaniu jednego pr¹du wody w natarciu na
pal¹c¹ siê szopê oraz jednego pr¹du
wody w obronie na s¹siaduj¹ce gara¿e.
Spaleniu uleg³ ca³kowicie dach szopy
oraz narzêdzia gospodarcze znajduj¹ce
siê wewn¹trz, a tak¿e stary motocykl
marki WSK. Miejsce zdarzenia przekazano w³acicielowi. Na miejsce akcji
przyby³ patrol policji.
26.03.2007r. o godz.13:30 w P³otach w okol. ul. Dworcowej wybuch³
po¿ar na nieu¿ytkach. Pal¹c¹ siê trawê na
nieu¿ytkach ugasi³ OSP P³oty.
26.03.2007r. o godz.18:41 w Rogowie wybuch³ po¿ar samochodu osobowego. Dzia³ania SP polega³y na ugaszeniu komory silnikowej pojazdu osobowego przy pomocy 3 ganic proszkowych oraz podaniu pr¹du wody. Spaleniu uleg³a komora silnikowa , podszybie oraz ko³o pojazdu. Na miejsce przyby³a Policja. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP Mrze¿yno.
26.03.2007r. o godz.19:38 w Sadlenku wybuch³ po¿ar nieu¿ytków.
Dzia³ania SP polega³y na podaniu 2 pr¹dów wody na pal¹ce siê nieu¿ytki . Dogaszono t³umicami. Spaleniu uleg³o

ok.3 ha nieu¿ytków . W dzia³aniach bra³y udzia³ 2 zastêpy z OSP Trzebiatów.
26.03.2007r. o godz.21:37 w Rogowie wybuch³ po¿ar opuszczonego budynku parterowego. Dzia³ania SP polega³y na podaniu pr¹du wody na pal¹cy siê
dach oraz pr¹du wody do wewn¹trz budynku. Spaleniu uleg³ dach oraz zgroma-

Ukrad³ olej opa³owy
(Trzebiatów) 20.03.2003 r. policjanci zatrzymali Jaros³awa R., lat 28,
który dokona³ kradzie¿y 200 litrów oleju opa³owego o wartoci 500 z³ na szkodê Leszka H.
Amfetaminiarz
(Mrze¿yno) 20.03.2003r. policjanci z Trzebiatowa zatrzymali Paw³a G.,
lat 22, za posiadanie narkotyków w postaci amfetaminy w iloci 0,96 grama.
Kradzie¿ agregatu
(Mrze¿yno) 21.03.2007r. policjanci zatrzymali Marka G., lat 36 i Marka
K., lat 44, podejrzanych o kradzie¿
agregatu ch³odniczego o wartoci 2.500
z³ na szkodê Artura B.
Nie pomóg³
(P³oty) 22.03.2007r.policjanci zatrzymali Paw³a K., lat 26, podejrzanego
o nie udzielenie pomocy w sytuacji zagro¿enia ¿ycia Piotra Z. w dniu
11.03.2007r.
Duet okradziony
(Gryfice) 22.03.2007r.policjanci
zatrzymali Paw³a K., lat 26 za dokonanie kradzie¿y z w³amaniem do restauracji DUET w Gryficach.
Niekarny rowerzysta
(Trzebiatów) 22.03.2007r. policjanci podczas kontroli drogowej ujawnili kieruj¹cego rowerem Jerzego K., lat
49, który posiada³ zakaz kierowania
rowerem.
Fa³szerki
(Trzebiatów) 22.03.2007r.policjanci z Gryfic dokonali zatrzymania
Anny S., lat 42, Zofii B., lat 46, i Wioletty K., lat 29, podejrzanych o fa³szowanie dokumentacji handlowej na stacji paliw w Trzebiatowie.
miertelny wypadek
(Wicimice) 22.03.2007r.na drodze
krajowej nr 6 oko³o 1 km od miejscowoci Wicimice oko³o godz. 23:10 kieruj¹cy sam. osob. m-ki AUDI 80 Dawid K., lat 27, jad¹c od strony Koszalina na ostrym zakrêcie drogi dwukierunkowej z nieustalonej przyczyny
zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu doprowadzaj¹c do zderzenia z samochodem ciê¿arowym VOLVO, kierowanym przez Bogdana W., lat 56, a nastêpnie wpad³ pod jad¹cy drugi samochód ciê¿arowy m-ki VOLVO, kierowany przez Adama R., lat 33. W wyni-
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dzone wewn¹trz mieci , opony oraz pozosta³oci po wyposa¿eniu . Na miejsce
przyby³a Policja. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z OSP Mrze¿yno.
26.03.2007r. o godz. 22:44 w Gos³awiu wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Pal¹c¹ siê trawê na nieu¿ytkach ugasi³
zastêp OSP Go³añcz Pomorska.

ku wypadku mieræ na miejscu poniós³
kieruj¹cy samochodem osobowym mki AUDI 80.
Komórkowiec
(Gryfice) 23.03.2007r.policjanci
zatrzymali Ryszarda W., lat 57, za kradzie¿ telefonu komórkowego m-ki
NOKIA 6020 o wartoci 600 z³ na szkodê Sylwii £.
Zniewa¿y³ policjanta
(Gryfice) 24.03.2007r. policjanci
zatrzymali Wojciecha W., lat 22, który
zniewa¿y³ umundurowanych policjantów s³owami powszechnie uznanymi za
obel¿ywe.
Motorowerzysta
(Waniorowo) 24.03.2007r.policjanci zatrzymali Sylwestra W., lat 36,
za dokonanie kradzie¿y motoroweru mki XIN TIAN o wartoci 3.600 z³ na
szkodê Adama K.

Posiadali marihuanê
(Mrze¿yno) 24.03.2007r.
policjanci ze Szczecina zatrzymali Dawida C., lat 23, który posiada³ przy sobie oko³o 1 grama
marihuany.
(Pobierowo) 24.03.2007 r.
policjanci zatrzymali Marcina F.,
lat 27, który posiada³ przy sobie
oko³o 0,5 grama suszu rolinnego marihuany.
(Gryfice) 25.03.2007r. policjanci zatrzymali Krzysztofa P.,
lat 25, który posiada³ przy sobie
oko³o 2 g marihuany.
(Gryfice) 25.03.2007r. na
parkingu lenym niedaleko Gryfic policjanci zatrzymali Jakuba
W., lat 28 i Bart³omieja R., lat 28,
którzy posiadali przy sobie oko³o
3 gram marihuany.
(Zagórze) 22.03.2007 r. policjanci z Gryfic zatrzymali Dariusza B., lat 22, Marcina O., lat 24
i Paw³a P., lat 22, za posiadanie
rodków narkotycznych w postaci 1,070 grama marihuany.
(Rewal) 25.03.2007 r. policjanci
zatrzymali Wojciecha Z., który kierowa³ sam. osob. m-ki VW Passat bêd¹c
w stanie nietrzewoci - 1, 64 mg/l

Napromilowani:
(K³odkowo) 19.03.2007r. zatrzymano nietrzewego rowerzystê Andrzeja T.  0,88 mg/l.
(Pogorzelica) 19.03.2007r zatrzymano nietrzewego rowerzy-

stê Marcina S.  0,72 mg/l.
(Gryfice) 21.03.2007r.zatrzymano nietrzewego Józefa Sz.
kieruj¹cego sam. osob. m-ki Opel
Corsa  0,67 mg/l.
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HUMOR
TYGODNIA
Podczas jednej z wizyt w Polsce Bre¿niew zosta³ zaprowadzony przez Gierka do biblioteki.
Bre¿niew chodzi, przegl¹da
ksi¹¿ki, nagle w jego rêce dosta³
siê Pan Tadeusz. Bre¿niew zaczyna czytaæ:
Litwo, ojczyzno moja..., wciek³y rzuca ksi¹¿kê i pyta siê Gierka:
- Kto to napisa³?!
Gierek wystraszony nie na ¿arty:
Mickiewicz, ale... ale on ju¿ nie
¿yje...
Na to rozpromieniony Bre¿niew:
- Wiesz co Edziu, za to ciê w³anie
lubiê!
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