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Dziel¹c siê jajkiem
w te piêkne wiêta
¿yczymy samych radoci.
Niech bêdzie zdrowie,
niech bêdzie szczêcie,
dobrobyt niech u Was goci.
(38. posiedzenie Sejmu w dniu 29 marca 2007 r. Pytania w sprawach bie¿¹cych. Fragmenty ze stenogramu.)

Wszystkich nas taka ekspercka, bezstronna, obiektywna
ocena by interesowa³a
Pose³ Eugeniusz Grzeszczak
(PSL): - Dochodz¹ do nas ostatnio niepokoj¹ce i niestety coraz bardziej liczne sygna³y o zamiarach redukcji liczby
powiatów nawet o 10%. Projekty te motywowane s¹ wzglêdami ekonomicznymi, a przecie¿ powiaty nie powsta³y po
to, ¿eby pomna¿aæ wp³ywy do bud¿etu
centralnego, nie s¹ bowiem jednostkami, które maj¹ kreowaæ wartoæ dodan¹, ale powsta³y po to, aby realizowaæ
zasadê samorz¹dnoci, subsydiarnoci
i rozwoju lokalnego, co siê zreszt¹ bardzo uda³o. Sam, bêd¹c starost¹, mam
doskona³e przyk³ady tego, ¿e powiaty w
sferze kreowania przestrzeni ¿yciowej,
zarówno w zakresie infrastruktury, jak
i rozwi¹zywania tych problemów, których rozwi¹zywanie zosta³o enumeratywnie im przypisane w ustawie, maj¹
po prostu sukcesy.
W zwi¹zku z tym mam pytanie do
pana ministra: Czy w rz¹dzie, w resorcie, w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji trwaj¹ prace zmierzaj¹ce do zmniejszenia liczby powiatów, a jeli tak, to na jakim s¹ etapie i
jakie s¹ przyjmowane kryteria? Zapowied w planie pracy komisji samorz¹-

2 kwietnia mija druga rocznica mierci Papie¿a. Po jego
odejciu wielu z nas deklarowa³o poprawê, a nawet swoist¹
walkê ze z³em, które niestety na
wiecie, a tak¿e w Polsce, dominuje nad dobrem. Ostatnio w
naszym kraju ujawniani s¹ kolejni ksiê¿a, którzy wspó³pracowali z bezpiek¹. Brakuje nam
Papie¿a, bo on by³ wzorem dla
nas wszystkich  szczególnie
dla ksiê¿y. Osobicie mylê, ¿e
trzeba wróciæ do korzeni wiary
i zastanowiæ siê nad tym, co jest
dla nas dobrem. Cz³owiek jest
istot¹ rozumn¹, dlaczego wiêc
czyni z³o? Niestety na to pytanie, tak jak na wiele innych, musimy sobie sami przed sob¹ odpowiedzieæ.

du dotycz¹ca pracy w tym wzglêdzie w
pierwszym pó³roczu jest równie¿ kolejnym sygna³em.
Sekretarz Stanu w MSWiA
Jaros³aw Zieliñski:
- Otó¿ chcê powiedzieæ panu pos³owi, samorz¹dowcom, którzy nas s³uchaj¹, wszystkim Polakom zainteresowanym t¹ spraw¹, ¿e ani w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, ani w ¿adnym innym resorcie, a
wiêc w rz¹dzie, nie s¹ prowadzone dzisiaj ¿adne dzia³ania dotycz¹ce generalnych zmian w zasadniczym podziale
terytorialnym pañstwa.
Art. 7 ustawy z dnia 24 lipca 1998
r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podzia³u terytorialnego
pañstwa zobowi¹za³ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Radê Ministrów do dokonania, nie póniej ni¿ do dnia 31
grudnia 2000 r., oceny nowego zasadniczego podzia³u terytorialnego pañstwa. W zwi¹zku z powy¿szym, w
zwi¹zku z tym zobowi¹zaniem ocena
taka zosta³a dokonana. Zosta³a dokonana w nied³ugim czasie, jak widaæ, bo
to by³ w³anie rok 2000, od czasu

wprowadzenia nowego zasadniczego
podzia³u terytorialnego kraju.
Poniewa¿ tamta ocena by³a ocen¹ z
natury rzeczy dotkniêt¹ pewn¹ wad¹
krótkiego czasu, a teraz up³ynê³o znacznie wiêcej czasu, wiêcej lat od tego
momentu, uwa¿amy, ¿e istnieje potrzeba dokonania ponownej wszechstronnej oceny obecnie funkcjonuj¹cego
rozwi¹zania. I o tak¹ ocenê, to znaczy o
zlecenie czy zarz¹dzenie takiej oceny,
uznanie jej za celow¹, minister spraw
wewnêtrznych i administracji zwróci³
siê do Rady Ministrów, uzasadniaj¹c tê
potrzebê. Jestem przekonany, ¿e w najbli¿szym czasie rozpoczniemy prace
nad tak¹ eksperck¹ ocen¹ ca³oci, pod
k¹tem zw³aszcza funkcjonalnoci tego
rozwi¹zania, które funkcjonuje od kilku lat. To bêdzie ocena nie polityczna,
a wy³¹cznie ekspercka, która po jej
dokonaniu zostanie poddana analizie,
przedstawiona Radzie Ministrów oczywicie w pierwszej kolejnoci, a nastêpnie opinii publicznej. I to, jakie z tej
oceny bêd¹ wynika³y wnioski, mylê, ¿e
mo¿e byæ interesuj¹ce dla wszystkich.
Ale na to trzeba poczekaæ. Zapewniam,
¿e rz¹d nie zamierza dokonywaæ ¿ad-

Ojcu wiêtemu w drug¹ rocznicê mierci dedykujê mój wiersz pt.wiêty.

wiêty
Tobie wiêtoci nie trzeba, za dobro i mi³oæ
Bóg powo³a³ ciê do nieba
Tak nam teraz ciebie Ojcze wiêty brakuje,
bo wojny i z³o znów na wiecie panuj¹
Ty z³o dobrem zwalcza³, nadziei i wiary nam dostarcza³.
wiat teraz w chaosie i wojnach jest pogr¹¿ony,
diabe³ zacz¹³ rz¹dziæ i wydaje siê niezwyciê¿ony.
Kochany Ojcze przyb¹d nam z nieba,
bo twej mi³oci jak nigdy nam trzeba.
Naród twój te¿ pomocy potrzebuje,
bo w biedzie i nêdzy on siê znajduje.
Niewolnikiem Polaka na wiecie i w kraju zrobili,
nad jego losem tylko ty i Bóg mi³osierny siê pochyli.
Niech duch twój mi³oæ i wiarê w sercach naszych obudzi,
niech zapanuje pokój i pojednanie wród wszystkich ludzi.
Marek-vel- Marco

nych zmian w takim trybie, który jest
rz¹dowi przypisywany, i na pewno nie
bêdzie tych zmian przed dokonaniem tej
oceny. A co z niej bêdzie wynika³o, trudno dzisiaj przes¹dziæ. Byæ mo¿e kierunek tej oceny czy wnioski z tej oceny
bêd¹ odwrotne do tego, co siê dzisiaj
pojawia w wyra¿onym przez pana pos³a
niepokoju. Ale to jest kwestia czasu
przysz³ego. S¹dzê, ¿e wszystkich nas
taka ekspercka, bezstronna, obiektywna
ocena by interesowa³a. Jestemy przed
ni¹, jej jeszcze nie ma, w zwi¹zku z tym
¿adnej decyzji nie ma i nawet nie s¹ takie
decyzje w tej chwili planowane.
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Nowa Rzecznik
Praw Konsumenta

Na rodowej sesji Rady Powiatu
przyjêto sprawozdanie z rocznej dzia³alnoci Powiatowego Rzecznika
Praw Konsumenta w 2006 r., którego
na sesji odwo³ano z uwagi na fakt, ¿e
Tomasz Malczewski, zajmuj¹cy dotychczas to stanowisko zosta³ wicebur-

mistrzem gminy Gryfice. W drodze
uchwa³y Rady Powiatu nowym Rzecznikiem Praw Konsumenta zosta³a Izabela ¯aczek z Trzebiatowa. Ma ona 31
lat, jest absolwentk¹ Uniwersytetu
Szczeciñskiego i od 8 lat pracuje w
urzêdzie miejskim w Trzebiatowie.

Wybrano dyrektora
ZGK w Gryficach
W wyniku zakoñczenia procedury naboru na stanowisko dyrektora
Zak³adu Gospodarki Komunalnej w
Gryficach, w dniu 2 kwietnia br. zosta³ nim pan Jacek Zdancewicz. W
uzasadnieniu czytamy:
Kandydat spe³ni³ wymagania
formalne okrelone w og³oszeniu o
naborze i zakwalifikowa³ siê do II
etapu postêpowania. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykaza³ siê du¿¹ wiedz¹ w zakresie znajomoci przepisów prawa samorz¹-

dowego, ekonomii, prawa pracy i
innych zagadnieñ zwi¹zanych z
funkcjonowaniem zak³adu gospodarki komunalnej. W sposób bardzo
czytelny i uporz¹dkowany przedstawi³ koncepcjê funkcjonowania ZGK
w ka¿dej dziedzinie dzia³alnoci.
Kandydat jest dobrze przygotowany teoretycznie (studia podyplomowe) i praktycznie (sta¿ pracy w administracji samorz¹dowej)
do realizacji zadañ na stanowisku
dyrektora.
(r)

Gródecki
kontra media
Na VI sesji Rady Powiatu, która odby³a siê dnia 28 marca br., w
interpelacjach i zapytaniach radnych, g³os zabra³ radny Franciszek Gródecki, który w obszernym owiadczeniu, przeciwstawi³ siê, jak stwierdzi³, k³amliwym
artyku³om na jego temat zamieszczonych w lokalnej prasie; tj.Trybun Ludu i Panorama Gryficka.
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Wiêcej kontroli, tak¿e noc¹

Przedwi¹teczny Apel
G³ównego Inspektora Pracy
G³ówny Inspektor Pracy Bo¿ena
Borys-Szopa apeluje o respektowanie
przepisów prawa pracy w placówkach
handlowych, w tym w super- i hipermarketach w okresie przedwi¹tecznym oraz o zg³aszanie przez pracowników wszelkich naruszeñ prawa w ich
miejscu zatrudnienia.
W tym gor¹cym dla handlu okresie dochodzi do nasilenia karygodnych
praktyk takich jak nierzetelne rozliczanie czasu pracy, ³amanie przepisów bhp,
zmuszanie do pracy ponad si³y oraz nara¿anie pracowników na utratê zdrowia
i ¿ycia. Tê prawid³owoæ potwierdzi³y
tak¿e, niestety, kontrole przeprowadzone na Apel G³ównego Inspektora Pracy
przed ostatnimi wiêtami Bo¿ego Narodzenia i Nowym Rokiem.
G³ówny Inspektor Pracy zapowiada, ¿e równie¿ przed zbli¿aj¹cymi siê
wiêtami Wielkanocnymi, inspektorzy
pracy na terenie ca³ego kraju przeprowadz¹ wzmo¿one kontrole placówek
handlowych, a w razie stwierdzenia nieprawid³owoci - zastosuj¹ rodki przewidziane prawem, w tym kary grzywny.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania inspekcji bêdzie przestrzeganie
przepisów o czasie pracy oraz bezpieczeñstwo i higiena pracy.
Nie ulega w¹tpliwoci fakt, ¿e przepisy prawa pracy musz¹ byæ przestrzegane w ka¿dej sytuacji, bez wzglêdu na
okolicznoci, nawet takie jak wi¹teczna atmosfera towarzysz¹ca zakupom
przedwi¹tecznym. Za zwi¹zany ze
wiêtami nastrój wzajemnej ¿yczliwoci, powinien sk³oniæ pracodawców

przede wszystkim do wiêkszej troski o
swoich pracowników, by prawo zysku
nie wypiera³o prawa pracy.
G³ówny Inspektor Pracy przypomina pracodawcom o koniecznoci
przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów i zasad bezpieczeñstwa i higieny
pracy, w tym zasad ergonomii i apeluje
o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
obni¿enia stopnia obci¹¿enia prac¹. Z
badañ, jakie zosta³y przeprowadzone
na zlecenie Pañstwowej Inspekcji Pracy wynika bowiem m.in., ¿e osoba zatrudniona na stanowisku kasjer-sprzedawca w ci¹gu 6 godzin pracy w supermarkecie przek³ada ponad 2 tony produktów, co nara¿a j¹ na utratê zdrowia
i wymaga od pracodawcy podjêcia natychmiastowych dzia³añ, maj¹cych na
celu zagwarantowanie bezpiecznych
warunków pracy.

Komunikat PCK

Unijna ¿ywnoæ
do rozdania!
Od dnia 17 kwietnia 2007r.,
we wtorki i czwartki w godzinach
10.00  14.00, w magazynie przy
TBS-ie przy ulicy Wiejskiej 8,
bêdzie wydawana ¿ywnoæ z Unii
Europejskiej dla najubo¿szej
ludnoci. Warunkiem jej otrzymania jest pobranie karty potrzebuj¹cego z Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej.
(r)

REKLAMA

Do Rady Powiatu zwróci³ siê z
prob¹ o zamieszczenie swojego
owiadczenia w najbli¿szym numerze Biuletynu Informacyjnego
Kraina Regi, zaznaczaj¹c jednoczenie, ¿e przeciw wy¿ej wymienionym tygodnikom kieruje
sprawê o naruszenie dóbr osobistych do S¹du Rejonowego w
Gryficach.
(r)

Wyrok

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 12 marca 2007 r.
sprawy sygn. akt VI K 31/07,

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 19 marca 2007 r. sygn.
akt VI K 80/07 wymierzy³

syna Jana, ur. 15.06.1954 r. oskar¿onego o to, ¿e w dniu 08 listopada 2006 r. w P³otach na ul. S³onecznej kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 1,00 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178 a par. 3 kk uzna³ za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê 7 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin miesiêcznie
wskazanej przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
P³otach; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; orzek³ podanie
wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie
lokalnej Gazeta Gryficka.

karê grzywny w wysokoci 50 stawek dziennych przy przyjêciu,
¿e jedna stawka dzienna wynosi 40,00 z³; orzek³ zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 2
lat; na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów zaliczy³
okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 16.12.2006 r. oraz orzek³
podanie wyroku do wiadomoci publicznej poprzez opublikowanie
gw prasie lokalnej Gazeta Gryficka za czyn z art. 178 a par. 1 kk
polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 16 grudnia 2006 r. o godzinie 23.30 na
ul. Starogrodzkiej kierowa³ samochodem m-ki VW Golf nr rej. ZGY
L017 bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym
powietrzu alkohol prowadz¹cy so stê¿enia 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Henryka Guminiaka

Markowi Osêkowskiemu
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Gmina
przejê³a
deptak
Na sesji powiatowej
przyjêto uchwa³ê w sprawie
pozbawienia czêci drogi nr
0296Z kategorii drogi powiatowej. Wyjaniamy, ¿e
uchwa³a ta dotyczy tzw.
deptaku na ul. ks. Ruta. Od
dn. 28 marca br. ta czêæ drogi jest ju¿ w³asnoci¹ gminy
Gryfice i jak s¹dziæ nale¿y,
przejêta zosta³a po to, by
wreszcie zrobiæ na niej porz¹dek.
(r)
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Idzie nowe...

Kolejne rondo w Gryficach

Mieszkañcy Gryfic i nie tylko
oni, doskonale wiedz¹, jak jest niebezpieczne dla ruchu ko³owego
skrzy¿owanie ulic Tadeusza Kociuszki i Stanis³awa Ruta. Dnia 2
kwietnia br. Wojewódzki Zarz¹d
Dróg z siedzib¹ w Koszalinie przy-

st¹pi³ do przebudowy wspomnianego
skrzy¿owania. W tym miejscu ma
powstaæ rondo, co niew¹tpliwie
zmniejszy prêdkoæ pojazdów i najwiêksz¹ iloæ kolizji drogowych w
miecie. Ale... zobaczymy, jak to bêdzie w przysz³oci.
(x)

A¿ prosi siê o remont!
Wiadomo, ¿e na ostatniej sesji
Rady Powiatu, na mocy uchwa³y
gmina Gryfice przejê³a czêæ powiatowej drogi, tj. fragment ul. ks.
Ruta, potocznie zwany deptakiem.
S¹dziæ nale¿y, ¿e mieszkañcy Gryfic oraz najemcy czy w³aciciele
ci¹gów handlowych, kawiarenek
itd., znajd¹ zrozumienie u w³adz
gminy, która przejmuj¹c deptak,
uporz¹dkuje wszystko, co jest zwi¹zane z w³aciwym funkcjonowaniem tego miejsca. Dziurawy asfalt
zostanie usuniêty i po³o¿ony polbruk, albo jeszcze co bardziej
trwalszego. Trzeba te¿ zrobiæ
owietlenie tego miejsca, bo ju¿ dzi
wieczorami spokojnie przy stolikach siedz¹ m³odzi ludzie. Turystom i mieszkañcom zapewni siê
jakie stylowe ³aweczki (mog¹ byæ
zwyczajne, takie, jak wystawiane s¹
na pokaz w czasie festynu Ziemi
Gryfickiej). Rozwi¹¿e siê problem
REKLAMA

dostaw towaru do sklepu, bo dzi w
ró¿nych godzinach na deptaku mo¿na trafiæ na zatarasowane przez du¿e
samochody dostawcze przejcie i ¿e
nie bêdzie tak, jak jest dzi, ¿e jedz¹c kebaba przy stoliku konsument

widzi mietnik. Problemy na deptaku s¹, ale skoro gmina go przejê³a,
to nale¿y s¹dziæ, ¿e wie, jak je rozwi¹zaæ z po¿ytkiem dla mieszkañców i turystów, którzy niew¹tpliwie
Gryfice tego lata odwiedz¹.
(x)
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Absolutorium dla burmistrza

Radni przyjêli
jednog³onie...

Na ostatniej sesji Rady Miasta, która by³a sesj¹ absolutoryjn¹, burmistrz
Andrzej Szczygie³ podda³ swoj¹ dzia³alnoæ w 2006r. corocznej ocenie
radnych. Mia³a on formê sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Gryfice za rok 2006. A oto jego analiza.
W zesz³ym roku gmina Gryfice
osi¹gnê³a dochód bud¿etowy w
wysokoci 43.306.363 z³ i zosta³ on
wykonany w 103,81%. Jest on wiêkszy ni¿ w roku 2005 o 4.540.000 z³,
co daje 11,23%. W tym wp³ywy z
dochodów w³asnych by³y wiêksze o
1.405.000 z³, a z tytu³u podatku od
nieruchomoci o 439.000 z³. Wiêksze by³o równie¿ zainteresowanie
mieniem komunalnym, z którego
sprzeda¿y
uzyskano
kwotê
1.089.000 z³  o 34,94% wy¿sz¹ od
planowanych wp³ywów finansowych. W ubieg³ym roku gmina pozyska³a do bud¿etu 1.020.000 z³
rodków finansowych z Unii Europejskiej, co stanowi 2,27% wszystkich wp³ywów. Zosta³y one wykorzystane jako uzupe³nienie realizowanych zadañ inwestycyjnych.
Z kolei kwota wydatków w bud¿ecie wynios³a 45.032.784 z³ i zosta³ on pod tym wzglêdem wykonany w 97,16%. Na koncie gminy jest
2.115.455,19 z³ z tytu³u nadwy¿ki
bud¿etowej. Z tego wprowadzono
ju¿ do bud¿etu 2007r. 480.044 z³, a
do przyjêcia pozostaje kwota
1.635.411,19 z³.
Zad³u¿enie gminy na koniec
zesz³ego roku wynios³o 11.513.
012,63 z³, co stanowi 25,61% d³ugu
ogólnego w stosunku do wykonania
dochodów. £¹czna suma przypadaj¹ca na sp³aty kredytów i po¿yczek
wynios³a 4.507.922,87 z³ oraz
359.598,57 z³ odsetek. Wydatki finansowe by³y realizowane w nastêpuj¹cej kolejnoci: najwa¿niejsze
by³y te dotycz¹ce obs³ugi d³ugu
publicznego, nastêpnie zwi¹zane z
REKLAMA

zadaniami Orodka Pomocy Spo³ecznej, a w dalszej kolejnoci obs³ugiwano p³ace, realizowane inwestycje i pozosta³e wydatki.
Najwiêkszy udzia³ w wydatkach
stanowi³y w zesz³ym roku wydatki
bie¿¹ce, które wynios³y 39.307.000
z³, czyli 89,84% wydatków ogó³em.
Wród nich najwiêcej poch³onê³y
zadania zwi¹zane z owiat¹ i wychowaniem oraz edukacyjn¹ opiek¹
wychowawcz¹  14.797.164 z³. Z
kolei na zadania zwi¹zane z opiek¹
spo³eczn¹ gmina przeznaczy³a kwotê 13.957.579 z³, która zosta³a zrealizowana w 98,87%.
Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotê 4.810.140,40 z³,
któr¹ zrealizowano w 92,43%.
Gmina inwestowa³a tak¿e w rekreacjê  na zadania z dzia³u kultura
fizyczna i sport wydatkowano w
ubieg³ym roku 904.465,65 z³. Przyznano w tym 178.376 z³ dotacji 10
klubom sportowym, dzia³aj¹cym na
terenie gminy.
W wypowiedzi podsumowuj¹cej burmistrz stwierdzi³: Z roku na
rok nasze miasto Gryfice, jak równie¿ pozosta³e miejscowoci staj¹
siê miejscami coraz bardziej zadbanymi, ciekawszymi dla naszego oka.
Przybywa nowych domów mieszkalnych, elewacji, obiektów gospodarczych i przemys³owych, nowych
chodników i nawierzchni ulic, infrastruktury sportowej i kulturalnej.(..)
Wszyscy chêtni, m³odzi i doroli,
mog¹ sprawdziæ siê w wielu dyscyplinach prowadzonych przez nasze
kluby sportowe. No có¿, to jest
jego  bardzo optymistyczna zreszt¹
 ocena gminy. Co na to sami jej
mieszkañcy? Czy równie¿ s¹ tak
zadowoleni z dzia³alnoci burmistrza, jak on sam? Praca w³odarza
Gryfic na pewno satysfakcjonuje
radnych, bo jego sprawozdanie
przyjêli jednomylnie.
(m)
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Zaginiony mieszkaniec
P³otów nadal nie odnaleziony!
Dwa tygodnie temu
spo³ecznoci¹ P³otów
wstrz¹snê³a wiadomoæ o zaginiêciu m³odego mieszkañca tego
miasta  Piotra Z.
10 marca uda³ siê on
wraz z dziewczyn¹ na
zabawê do pobliskiej
wioski. Zbyt du¿a iloæ
wypitego przez niego
alkoholu spowodowa³a, ¿e do domu, na probê dziewczyny, mia³
odprowadziæ go kolega. Niestety ju¿ tam nie
dotar³.
Nastêpnego
dnia rano rodzina Piotra zg³osi³a na policjê
zaginiêcie syna. Przeprowadzone
przez
funkcjonariuszy ledztwo wyjani³o, ¿e drogi
obu ch³opców rozesz³y
siê w okolicach ulicy
Wodnej. Kolega Piotra
zostawi³ go, chc¹c szukaæ w pobliskich domach pomocy. Kiedy wróci³ Piotra ju¿ nie by³o. Ze wzglêdu
na to, ¿e by³ on ostatni raz widziany
w okolicy Regi, stra¿acy dwa razy
przeszukiwali rzekê. Jednak zaginionego nie odnaleziono do dzisiejszego dnia. Koledze, który mia³ odprowadziæ go do domu, Prokuratura
postawi³a 22 marca br. zarzut nieudzielenia pomocy i pozostawienia
Piotra w okolicznociach nara¿aj¹cych go na utratê zdrowia lub ¿ycia.
Zaginiony ch³opak ma 23 lata,
by³ wysokim (170 cm) szatynem o
br¹zowych oczach. W dniu zaginiêcia ubrany by³ w czarn¹, sztruksow¹
kurtkê, br¹zowy sweter i jasnoniebieskie d¿insy. Wszystkich, którzy
mogliby mieæ jakiekolwiek infor-

macje na jego temat policja prosi o
kontakt pod nr telefonu: 091 38 57
511 lub alarmowym  112.

Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu

Na rodowej sesji powiatowej
powo³ano Komisjê Rewizyjn¹. Do
wyboru jej cz³onków najpierw powo³ano Komisjê Skrutacyjn¹, w
sk³ad której weszli: Ryszard Maliñski, Tomasz Owiêcimski i Jan
Szymczych. Kandydatami do Komisji Rewizyjnej byli: Janusz £awruszko, Leszek Stu³a, Tomasz Boruk. Na jej przewodnicz¹cego radni
wybrali Janusza £awruszko, a pozostali panowie zostali cz³onkami
Komisji, co jednog³onie zatwierdzono uchwa³¹ Rady Powiatu. (r)

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 23.03.2007 r. sygn. akt
VI K 210/07 skaza³

Marka Matejuka,

s. Miko³aja na karê 7 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem
wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze
20 godzin miesiêcznie wskazanej przez Zarz¹d Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie; orzek³ zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; orzek³ podanie
wyroku do wiadomoci publicznej poprzez opublikowanie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka; na poczet kary ograniczenia wolnoci zaliczy³ okres
zatrzymania oskar¿onego od dnia 20.03.2007 r. do dnia 21.03.2007 r. przyjmuj¹c, ¿e jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoci równa siê dwóm
dniom kary ograniczenia wolnoci za przestêpstwo z art. 178 a par. 2 kk
polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 20.03.2007 r. w Trzebiatowie na ul. Nowotki
kierowa³ rowerem po drodze publicznej w stanie nietrzewoci d¹¿¹cym
1,22 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Niedziela Palmowa

Radosny dzieñ, nie tylko dla
dzieci, choæ w³anie one z wielkanocnymi palmami w rêku id¹ z rodzicami do kocio³a. Radosny
dzieñ w ¿yciu chrzecijanina, który
wie, ¿e za 6 nocy bêdzie prze¿ywa³
Mszê w. Rezurekcyjn¹, poranek
Zmartwychwstania Pana i swoje
w³asne odrodzenie. Radosne i najwa¿niejsze wiêto w naszych i bratnich, prawos³awnych Kocio³ach.
W niedzielê palmow¹, dn. 1 kwietnia br. ul. Górsk¹ i Niepodleg³oci
przesz³a procesja z palmami z parafii pod wezwaniem NSPJ do kocio³a pod wezwaniem WNMP w
Gryficach. Najwy¿sze palmy wielkanocne zosta³y wykonane przez:
uczestników Powiatowego Orodka Wsparcia przy Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, uczniów Technikum Ekonomicznego, ministrantów z ma³ego koció³ka oraz Annê Wa³êgê

z Rzêskowa. Dziekan, ks. proboszcz Jerzy Sosna, dokona³ uroczystego powiêcenia palm i poprowadzi³
woko³o
kocio³a

Przegl¹d palm wielkanocnych

wi¹teczny
kiermasz

Tradycja o¿ywiona

Smutek cz³owieka ogarnia³, kiedy w gryfickich marketach widzia³
w sprzeda¿y tzw. wielkanocne palmy; jednakowe, choæ barwne, to
pozbawione ¿ycia. Dlatego inicjatywa galerii Brama Haliny Pokorskiej i Roberta Erchardta, og³oszenia przegl¹du w³asnorêcznie wykonanych palm, zyska³a w naszym
spo³eczeñstwie du¿y odzew.
W galerii znalaz³o siê oko³o 60
wielkanocnych palm, wykonanych
przez dzieci z SP nr 3 pod kierunkiem
nauczycielek Moniki Lal i Marioli
Aniko. Panie Beata Biernacka,
Anna Pink oraz Natasza ¯ychor otoczy³y opiek¹ i rad¹ w twórczym dziele dzieci z SP nr 4. Do tego grona

do³¹czy³y dzieci z SP Górzyca, SP
Trzyg³ów i osoby indywidualne.
Najwy¿sza palma zosta³a wykonana
przez Annê Wa³êga z Rzêskowa.
Palmy i palemki wykonane tradycyjnie z trzciny wodnej, wykliny
z baziami, bukszpanu, ozdobione
kwiatami z bibu³ki, by³y piêkne i
zosta³y przeniesione do Kocio³a
pod wezwaniem NSPJ w Gryficach,
gdzie przy o³tarzu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy by³y wyeksponowane. Wykonawcy najpiêkniejszych otrzymali nagrody rzeczowe i
ksi¹¿ki, a wszyscy dyplomy uczestnictwa i po cukierku z koszyczka
pani Krystyny Radom  instruktora
muzyki z GDK.
(maja)

wspóln¹ procesjê, po której wierni
z obu gryfickich parafii wys³uchali
S³owa Bo¿ego, uczestnicz¹c we
Mszy w. zwanej sum¹.
(maja)

Przed wejciem do urzêdu miejskiego w Gryficach, w dniach 2  3
kwietnia br., zosta³ zorganizowany przez Powiatowy Orodek
Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, kiermasz
ozdób wi¹tecznych. Prace zosta³y wykonane w pracowni ceramicznej, zdobnictwa artystycznego itd. przez dzieci, m³odzie¿ i
REKLAMA

doros³ych korzystaj¹cych z Centrum Pomocy Rodzinie. Cieszy³y
siê one bardzo du¿ym zainteresowaniem i sz³y jak przys³owiowe
ciep³e bu³eczki. Pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y zostan¹ przekazane na integracjê rodzin. Opiekê nad kiermaszem sprawowa³y
Ewa Kowalczykowska, Anna Daniel i Agnieszka Gryk.
(maja)
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Karolina i Tomasz
Joñczyk

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

Brama zaprasza
na Quo Vadis

W Muzeum Galeria Brama do
koñca kwietnia czynna jest wystawa
fotograficzna pt. Tak powstawa³
film Quo Vadis w re¿yserii Jerzego

Kawalerowicza. Autorami fotogramów s¹ Piotr Bujnowicz i Krzysztof Wojciewski. Przyjd i zobacz,
jak powstawa³ film.
(r)
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Civistas Christiana
dla Papie¿a

Pragn¹c uczciæ II rocznicê mierci p.
Ojca wiêtego Jana Paw³a II Katolickie
Stowarzyszenie Civitas Christiana w
Gryficach wraz z ksiêdzem proboszczem
Zygmuntem Nog¹ z kocio³a p.w. NSPJ
wspólnie z uczniami ze Szko³y Podstawowej nr 4 pod kierunkiem katechetów
Danuty Radeckiej i Anny Finik przygotowali program w ho³dzie Papie¿owi pod
tytu³em Wiersze dla Jana Paw³a II, który odby³ siê podczas Mszy wiêtej 1
kwietnia o godz 16.00.
Na wstêpie spotkania wiceprzewodnicz¹ca Katolickiego Stowarzyszenia
Civitas Christiana Danuta Radecka
powita³a uczestników wystêpów. Nastêpnie poprowadzi³a program powiêcony
S³udze Bo¿emu Janowi Paw³owi II.
Uczennice z klasy IV ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Gryficach: Agata Modliñska, Daria Urbanowicz, Nikola Maciejewska, Patrycja Kalinowska i Aleksandra Stasiak recytowa³y wiersze i monologi o Ojcu wiêtym, ukazuj¹ce Go na ró¿nych etapach Jego pos³ugiwania oraz o II
rocznicy Jego mierci. Pani Alicja Czerwiñska, cz³onek naszego Stowarzyszenia, recytowa³a swój wiersz pt. W drug¹
rocznicê mierci Ojca wiêtego Jana
Paw³a II. Wszyscy wykonawcy starali
siê zaprezentowaæ jak najlepiej. Dla ka¿dego z nich by³o to wa¿ne wydarzenie.
Zebrani w kociele cz³onkowie Civitas
Christiana, wierni z obu gryfickich parafii oraz rodziny uczestników programu
ws³uchiwali siê z uwag¹ i zachwytem.

Wród widowni obecny by³ równie¿
ksi¹dz proboszcz Zygmunt Noga. Na zakoñczenie wystêpów uczennice z³o¿y³y
kwiaty pod obrazem Jana Paw³a II, a obecni w kociele wynagrodzili wykonawców
gor¹cymi brawami. Nale¿y podkreliæ i
doceniæ du¿e zaanga¿owanie i trud w³o¿ony przez m³odych artystów w ten program. Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni s³odyczami. Na zakoñczenie
przy akompaniamencie organisty wszyscy zebrani w kociele zapiewali pieñ
Króluj nam Chryste.
Danuta Radecka i Janina Kopera
Wiersz W drug¹ rocznicê mierci
Ojca wiêtego Jana Paw³a II
Niech niebiosa Ciebie wychwalaj¹
Za Twoj¹ wiarê
Za Twoje cierpienie
Za Twoje dobro
W ka¿dym zak¹tku tej ziemi.
My Tobie Ojcze wiêty
Ho³d dzisiaj sk³adamy;
Jeste z tej ziemi ojczystej,
Jeste Polakiem.
Twoj¹ misj¹ by³a Pielgrzymka ladami Boga
Twoja misja - to wiat
Który pragn¹³ zjednoczyæ siê z Tob¹.
Dlatego dzisiaj wo³amy,
Dlatego dzisiaj b³agamy;
Niech stanie siê wola Bo¿a
Niech nas ukochany Ojciec
Papie¿ Jan Pawe³ II
wiêtoci¹ na zawsze zostanie!
wiêtoci¹ - wzniesionym na o³tarzu!

Alicja Czerwiñska
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Wystawa Czasy PRL-u oczami m³odzie¿y

PRL znamy z opowiadañ

2 kwietnia br. w piwnicach gryfickiego Urzêdu Miasta zosta³a
otwarta wystawa zatytu³owana
Czasy PRL-u oczami m³odzie¿y.
Zorganizowali j¹ cz³onkowie Towarzystwa Inicjatyw M³odzie¿owych, dzia³aj¹cego w Gryficach
pod egid¹ Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Ziemia Gryficka. Zaskoczy³a nas tematyka
wystawy, która przedstawia czasy
bardzo odleg³e wspó³czesnym nastolatkom. Sk¹d u nich wiêc takie
zainteresowania? Odpowiedzi poszukalimy wród samych cz³onków Towarzystwa i o krótk¹ rozmowê poprosilimy jego przewodnicz¹c¹  Ewê Kowalczykowsk¹:

dowiedzielimy. My nie pamiêtamy
tamtych czasów. Generalnie mamy
jakie tam mgliste wspomnienia, ale
bardziej znamy je z opowiadañ rodziców. Dziêki przygotowywaniu tej
wystawy moglimy sami siê przekonaæ jak to wygl¹da³o i jak to kiedy
by³o. Wszystko, co zgromadzilimy
na niej pochodzi z naszych domów;
jest poci¹gane gdzie z piwnic, ze
strychów, z miejsc, gdzie wydawa³oby siê ju¿ nie powinno tego byæ, a
jednak... Mamy na przyk³ad nagranie wypowiedzi papie¿a, która by³a
zag³uszana, puszczane przez radio
Wolna Europa, czy te¿ stare meble. Podczas otwarcia wystawy
puszczalimy tak¿e filmy, kroniki i

zaczynamy siê o ni¹ baæ. Dlatego
w³anie ta wystawa...
Red: Proszê opowiedzieæ nam
co jeszcze o Towarzystwie Inicjatyw M³odzie¿owych.
E.K.: Dzia³amy od pó³ roku.
W tej chwili jest nas oko³o 12
osób, ale ta liczba ci¹gle siê
zwiêksza. Jest to przede wszystkim m³odzie¿ z gryfickich liceów, ale z gimnazjów. Przy tworzeniu pomys³ów, dzia³amy na
zasadzie burzy mózgów. Siadamy wszyscy razem i ka¿dy rzuca jakie propozycje  najlepsze
z nich s¹ realizowane. Wczeniej
organizowalimy ju¿ wystawê
fotograficzn¹ Olgi Beszczyñskiej - Portrety - która cieszy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Mamy nadziejê, ¿e i to
obecne przedsiêwziêcie i kolejne, które s¹ ju¿ w planach, równie¿ wzbudz¹ du¿¹ ciekawoæ.
Rozmawia³a M. liwiñska

Red: Czego dotyczy przygotowana przez was wystawa?
E.K.: Przedstawia ona szar¹
rzeczywistoæ czasów PRLowskich. Jest to taki nasz ma³y jêzyczek u wagi na to, co siê dzieje
w tych czasach w polityce polskiej.
Szukaj¹c materia³ów do wystawy,
które nie s¹ wcale supereksponatami artystycznymi, bardzo du¿o siê
REKLAMA

inne wiadomoci z tamtych czasów.
W wystawê nie w³o¿ylimy ¿adnych
pieniêdzy, ale tylko w³asn¹ pracê.
Red: Sk¹d pomys³ na wystawê o
takiej tematyce?
E.K.: Zauwa¿ylimy, ¿e pamiêæ
o tamtych czasach zanika ju¿ w wiadomoci ludzi. Jednak to, co teraz
dzieje siê w Polsce, szczególnie w
polityce, zaczyna powoli znowu
przypominaæ czasy PRL-u. Poprzez
t¹ wystawê chcielimy to ludziom w
jakim sensie uwiadomiæ. My,
wspó³czesne pokolenie jestemy
wychowani w wolnoci i nie chcemy
jej straciæ, bo bardzo j¹ cenimy. Jednak sytuacja polityczna jest taka, ¿e
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Statuetki Gryficka Rega 2006 rozdane

Najlepsi docenieni...
Podczas Gali Fina³owej, która odby³a siê 31 marca br. w OWS Stoczniowiec w Pogorzelicy nagrodzono laureatów IV edycji Konkursu Starosty Gryfickiego Gryficka Rega 2006.
Na zaproszenie starosty Kazimierza Sacia na uroczystoæ przybyli m.in.
wicepremier RP Andrzej Lepper, laureat Gryfickiej Regi 2003 w kategorii
Przyjaciel Powiatu, pose³ na Sejm Arkadiusz Litwiñski, senator RP W³odzimierz £yczywek oraz marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Norbert Obrycki. Przyznawana przez starostê statuetka wyró¿nia i promuje osoby
dzia³aj¹ce na rzecz powiatu, firmy o najbardziej korzystnym wizerunku gospodarczym, a tak¿e wydarzenia kulturalne,
sportowe, gospodarcze, spo³eczne nie
tylko na terenie naszego powiatu, ale
tak¿e w kraju i poza jego granicami. Statuetki Gryfickiej Regi oraz wyró¿nienia
rozdane zosta³y w 11 kategoriach.
1. Gmina Roku
Gryficka Rega 2006  Gmina
P³oty  za zaanga¿owanie w poprawê
infrastruktury spo³ecznej, ochronê rodowiska i sieci dróg na terenie Gminy
P³oty.
2. Gospodarka
Gryficka Rega 2006  Przedsiêbiorstwo Produkcyjne Kapitan
Navi El¿bieta Stramek i Waldemar
Karpiñski  za otwarcie nowoczesnego zak³adu przetwórstwa rybnego bêd¹cego wynikiem konsekwentnie
prowadzonej polityki rozwoju firmy.
Wyró¿nienia otrzymali:
Gospodarstwo Roman Bere¿añski
 Czaplin Wielki (za stworzenie nowych miejsc pracy oraz zas³ugi na rzecz
rozwoju gospodarki lokalnej),
Firma P.P.H.U. Bednarczyk Marian
(za podejmowanie nowych wyzwañ
przynosz¹cych rozwój firmie i wysoki
standard wiadczonych us³ug),
Ferma Drobiu Kurczak (za bardzo dobre wyniki hodowlane w bran¿y
drobiarskiej oraz szybkie dostosowanie standardów jakociowych do wymogów Unii Europejskiej).
3. Ambasador Powiatu
Gryficka Rega 2006  Firma
Us³ugi Transportowo  Spedycyjne
S³awomir Szajnowski  za godne prezentowanie wizerunku Powiatu Gryfickiego poza jego granicami.
Wyró¿nienia otrzymali:
NOE Sp. z o.o. w Gryficach (za
promowanie wizerunku Ziemi Gryfickiej poprzez rozwijanie sieci swoich
sklepów na terenie ca³ego kraju),
M³odzie¿owy Uczniowski Klub
Sportowy Jedynka Trzebiatowska 
unihokej (za promowanie regionu poprzez osi¹gniêcia w unihokeju na arenie krajowej i zagranicznej).
4. Turystyka
Gryficka Rega 2006  Kompleks
Wczasowo  Sanatoryjny Sandra w
Pogorzelicy - za pod¹¿anie za duchem
czasu, tworzenie warunków do rozwoju nowych kierunków turystyki w Po-

wiecie Gryfickim, a tak¿e ekspansywne wkraczanie na nowy rynek.
Wyró¿nienia otrzymali:
Pañstwo Maria i Jan £opatowicz
Domki Letniskowe Pod wierkami
(za wyj¹tkowo wysoki poziom estetyki
i jakoci wiadczonych us³ug agroturystycznych),
Dworek Nad Reg¹ (za najlepszy
obiekt turystyczny propaguj¹cy wypoczynek w siodle).
5. Wolontariusz Roku
Gryficka Rega 2006  Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Ziemia Gryficka  za znacz¹cy wk³ad w
przygotowanie i przeprowadzenie akcji Serce Plus wiêta nios¹cej pomoc
najbardziej potrzebuj¹cym mieszkañcom Gminy Gryfice.
Wyró¿nienia otrzymali:
Fundacja Pomó¿ dorosn¹æ (za
szczególnie aktywny udzia³ w licznych
akcjach charytatywnych organizowanych na terenie Powiatu Gryfickiego i
pozyskiwanie rodków zw³aszcza na
potrzeby Oddzia³u Dzieciêcego w Gryficach oraz na rzecz chorych dzieci),
Pani Maria Najdowska  Prezes
Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii  Klub Amazonki (za wspieranie i
bezinteresown¹ pomoc niesion¹ kobietom chorym na nowotwór),

Stowarzyszenie Pomó¿my Naszym Dzieciom (za aktywn¹ dzia³alnoæ nios¹c¹ pomoc chorym i najubo¿szym dzieciom z Powiatu Gryfickiego).
6. Wydarzenie Roku
Gryficka Rega 2006  Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego Miasta Gryfice.
Wyró¿nienia otrzymali:
Powiatowe Inwestycje Drogowe,
Wystawa Krzy¿acy w Gryfickiej
Galerii BRAMA.
7. Edukacja
Gryficka Rega 2006  Pani Halina Malij  Dyrektor Publicznej Szko³y
Podstawowej w Cerkwicy  za przygotowanie i realizacjê projektu do programu Szko³a Marzeñ.
Wyró¿nienia otrzymali:
Pani Maria Suda  nauczycielka
ze Szko³y Podstawowej w Brojcach
(za upowszechnianie szeroko rozumianej edukacji i rozwijanie zainteresowañ artystycznych wród dzieci
i m³odzie¿y),

Policealne Studium Zawodowe
TOM (za najlepiej rozwijaj¹c¹ siê
szko³ê niepubliczn¹ na terenie Powiatu
Gryfickiego, szybko dostosowuj¹c¹
kierunki kszta³cenia do potrzeb rynku).
8. Przyjaciel Powiatu
Gryficka Rega 2006  Norbert
Obrycki  Marsza³ek Województwa
Zachodniopomorskiego  za zas³ugi i
wk³ad pracy na rzecz rozwoju gmin
podczas pe³nienia funkcji Dyrektora
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
9. Kultura
Gryficka Rega 2006  Pani Barbara Grabowska - Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Brojcach  za
wszechstronne krzewienie kultury na
terenach wiejskich.
Wyró¿nienia otrzymali:
Festyn Ziemi Gryfickiej organizowany przez Gminê Gryfice (za
przyczynienie siê do promocji Powiatu Gryfickiego i integracji lokalnej
spo³ecznoci),
Seminarium naukowe Trzebiatów
 spotkania pomorskie (za propagowanie historii Ziem Pomorza Zachodniego  Naszej Ma³ej Ojczyzny)
Stowarzyszenie Mi³oników Tradycji Rybo³ówstwa Ba³tyckiego (za
pielêgnowanie tradycji rybo³ówstwa
morskiego w Powiecie Gryfickim poprzez przedsiêwziêcia kulturalne).
10. Sport
Gryficka Rega 2006  Gminny
Klub Sportowy REGA MERIDA Trzebiatów  za awans do III Ligi Pi³ki
No¿nej w Roku 2006.
Wyró¿nienia otrzymali:
Gmina Gryfice (za rozbudowê bazy
sportowej na terenie Gminy Gryfice
poprzez budowê boisk sportowych z
infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ w Prusinowie i Trzyg³owie), M³odzie¿owy Ludowy Uczniowski Klub Sportowy MOKASYN (za upowszechnianie lekkoatletyki, sportowe wychowanie m³odzie¿y oraz osi¹gniêcia na arenie ogólnopolskiej).
11. Mecenas Powiatu
Gryficka Rega 2006  INTERMARCHE w Gryficach i Trzebiatowie.

Wyró¿nienia otrzymali:
Orodek Wczasowo  Sanatoryjny
Sandra w Pogorzelicy,
Agencja Ochrony Osób i Mienia
TOM II w Gryficach.
W tegorocznej edycji konkursu
Starosta Powiatu Gryfickiego Kazimierz Saæ po raz pierwszy przyznawa³ odznaczenia Gryfickiego Z³otego Gryfa jako wyraz najwy¿szego
uznania za wspó³udzia³ w rozwoju samorz¹dnoci lokalnej. Wród odznaczonych byli m.in.: wicepremier Andrzej Lepper, senator RP W³odzimierz
£yczywek, pose³ Arkadiusz Litwiñski
oraz profesor zw. dr hab. Józef Hozer.
Specjalne wyró¿nienie otrzyma³ równie¿ Mieczys³aw Dec  Prezes OWS
Stoczniowiec wraz z podziêkowaniami dla ca³ego personelu, za okazan¹ ¿yczliwoæ, wysok¹ jakoæ
wiadczonych us³ug, a tak¿e za do³o¿enie wszelkich starañ dla uwietnienia organizacji IV Gali Fina³owej
Konkursu Gryficka Rega 2006.
Na zakoñczenie wieczoru, niespodziank¹ muzyczn¹ dla goci, by³
koncert czeskiej piosenkarki Gabi
Gold, znanej z telewizyjnego programu Herbatka u Tadka, natomiast oprawê muzyczn¹ w trakcie
spotkania zapewni³ zespó³ Titty
Twister.
Podczas uroczystoci Joanna
Ruta  Prezes Stowarzyszenia Pomó¿my Naszym Dzieciom przeprowadzi³a zbiórkê pieniêdzy, miêdzy
innymi na kolonie letnie dla najubo¿szych dzieci z terenu naszego
powiatu. Dziêki szczodroci uczestników gali zebrano oko³o 3,5 tys.
z³otych. Z pewnoci¹ przyniesie to
radoæ wielu dzieciom. Szczêcie
umiechnê³o siê równie¿ do p. Heleny Szajner z miejscowoci Kocierz
(gmina P³oty), której kupon wylosowano sporód wszystkich nades³anych nominacji i otrzyma³a ona nagrodê w postaci odtwarzacza multimedialnego.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim za udzielone
wsparcie.
(SP)
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
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 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 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.

INNE

n Sprzedam atrakcyjny komplet do
pierwszej komunii w. dla dziewczynki, równie¿ do przebrania - tanio. Tel. 601 557 712
n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na
gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669
348 840.
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.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

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

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
US£UGI
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Vi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

NIERUCHOMOCI
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.

NIERUCHOMOCI
n Sprzedam pawilon handlowy
na targowisku w £obzie. Tel.
695 427 151.
n Sprzedam dzia³kê 535 mkw w
centrum Wêgorzyna z dokumentacj¹. Tel. 885 187 065.
n Sprzedam w Wêgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze + dzia³ka budowlana 20 ar. i 16 ar. ogrodu,
Cena 50 000 z³. Tel. 885 187 065.
n Sprzedam w £obzie rozpoczêt¹
budowê, powierzchnia dzia³ki 516
mkw. TANIO! Tel. 506 272 584.
n Sprzedam halê 800 mkw. w miecie, ul. Rapackiego, dzia³ka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

NIERUCHOMOCI
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 Praca w Niemczech - pani¹ znaj¹c¹ dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
ma³¿eñstwem, warunki pracy i p³acy bardzo dobre, praca na pó³tora
miesi¹ca - pó³tora miesi¹ca w kraju.
504 748 717.
n Szczeciñski producent odzie¿y
damskiej zatrudni od zaraz szwaczki.
tel 091 433 45 97 lub 0 601 755 294
n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona "Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.
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 OW Jantar w Rewalu zatrudni konserwatora na etat kontakt telefoniczyny 091 384 42 48,
603 544 000.
n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.
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Nowi so³tysi
i rady so³eckie c.d.

ZGK w akcji
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Smolêcin

Na stanowisko so³tysa zosta³ wybrany Pawe³ £ugowski, który by³ jedynym kandydatem. Wspomagaæ go bêdzie Rada So³ecka w sk³adzie: Marta
Adamczyk, Teresa Rybicka, Magdalena Wronkowska i Eugeniusz Rybicki.

Wilczkowo

So³tysem zosta³ Janusz Budzelewski  jedyny kandydat. Do Rady So³eckiej weszli: W³adys³aw Major, Marcin Paszkowski i Marta Budzelewska.

Witno

Mieszkañcy sporód dwóch kandydatów  Miko³aja Wo³odko i Adrzeja
Ha³uszczaka  na stanowisko so³tysa wybrali pierwszego z nich. Z kolei w
Radzie So³eckiej zasiedli: Zenon Orynicz, Robert Wo³odko i Karol Hermak.

Niedwiedziska

So³tysem wybrano Macieja Wêgielskiego, który pokona³ swoj¹ kontrkandydatkê  Ma³gorzatê ¯ywiec, która zosta³a na pocieszenie cz³onkiem
Rady So³eckiej. Pozosta³e osoby wchodz¹ce w jej sk³ad to: Piotr ¯ywiec
i Józef Troczyñski.

Dobrzyñ

Stanowisko so³tysa mieli ochotê obj¹æ: Jolanta Poczobyt i Edward
Lañczak. Wybory wygra³a kobieta. Do Rady So³eckiej wybrano: Zofiê
Lañczak i Ryszarda Poczobyta.

Kukañ

Na so³tysa kandydowali: Ryszard Ko³odyñski i Iwona Wawrzyniak. Znów
zwyciê¿y³a p³eæ piêkna. Pomoc¹ s³u¿yæ jej bêd¹ cz³onkowie Rady So³eckiej:
Jolanta Jeleñ, Ryszard Nadolny, Marek Kondratowicz i Katarzyna Bu³hak.

Zaleszczyce

So³tysem zosta³a Urszula Dudkiewicz  jedyna kandydatka. Do Rady
So³eckiej weszli: Andrzej Pawlik, Dorota Wosik i Dagmara Markowska.

Waniorowo

Stanowisko so³tysa objê³a jedyna kandydatka  Jadwiga Król. Radê
So³eck¹ tworz¹: Halina Lesiak, Maria Kunc i Jan Duchnik.

Rotnowo

Na so³tysa kandydowa³a Mariola Rusek i jako jedyna chêtna do objêcia tego
stanowiska, zosta³a na nie wybrana. Do Rady So³eckiej weszli: El¿bieta Bobkiewicz, Dariusz Sio³a, El¿bieta Walczak, El¿bieta Wójcik i Marek Wójcik.

Baszewice

So³tysa wybierano sporód dwóch kandydatów, którymi byli: S³awomir
Korulczyk i Jerzy Sochacki. Wiêksz¹ iloæ g³osów zdoby³ drugi z nich. Radê
So³eck¹ zasili³y trzy osoby: Bo¿ena Kosmala, Barbara Koz³owska i Stanis³aw Zduñczyk.

Lubieszewo

O stanowisko so³tysa ubiega³y siê dwie panie: Iwona D³ubak i Ma³gorzata Wieprzkowicz. Wybory wygra³a pierwsza z nich. W pracy pomo¿e jej
Rada So³ecka, w której zasiedli: W³adys³aw Karg, Joanna Sowa i Ma³gorzata Wieprzkowicz.

W miarê szybko ZGK przyst¹pi³ do
naprawy ubytków, czyli dziur w jezdniach na bocznych uliczkach naszego
miasta, a le¿¹cych w gestii gminy Gryfice. Wiadomo, ¿e pracownicy ZGK
swoj¹ pracê wykonuj¹ zawsze solidnie, co mo¿na by³o zauwa¿yæ 3 kwietnia br., kiedy porz¹dkowali miejsca
parkingowe przy Placu Zwyciêstwa.
Dobra robota, niew¹tpliwie bêdzie

Nades³ane do redakcji

UPR o 10-leciu
Konstytucji III RP

Jeli kto, w osiem lat po rzekomym
upadku komunizmu, uchwala tekst
konstytucji, wedle której pañstwo nadal
urzeczywistnia zasady sprawiedliwoci spo³ecznej, wysokoci wynagrodzenia nie ustala pracuj¹cy i p³ac¹cy za
pracê tylko ustawa, a k³amstwa o zapewnianiu przez w³adzê ka¿demu
równego dostêpu do wiadczeñ opieki
zdrowotnej budz¹ pusty miech pacjentów równych i równiejszych  mo¿na zapytaæ czy pañstwo maj¹ce taki dokument
za ustawê zasadnicz¹ rzeczywicie
odciê³o siê od niechlubnej przesz³oci
PRL, czy te¿ jest to forma kontynuacji?
Jeli ten sam dokument ma czytelników i obywateli za ekonomicznych
analfabetów wierz¹cych, ¿e nauka w
szko³ach publicznych jest bezp³atna,
podczas gdy podatki nam zabierane finansuj¹ bezp³atne szko³y publiczne 
mo¿na zapytaæ, czy uchwalaj¹cy to pra-

ZAJ¥CZEK I DYPLOM

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gryficach dzieci zawsze id¹ chêtnie,
bo nigdy nie wiedz¹, co te¿ w Dziale
Dzieciêcym zobacz¹ czy us³ysz¹.
23 marca br. spotka³y siê z p. Andrzejem wi¹tkiem, w³acicielem ksiêgarni
Meteor i na pewno jedynym w Gryficach koneserem literatury wspó³czesnej
i klasyki. Zna wszystko z nowoci, kiedy mówi o jakiej ksi¹¿ce czy autorze, to
mówi o treci i przes³aniu, jakie ksi¹¿ka
w sobie niesie, a nie tylko o tytule. W tym
dniu spotka³ siê z dzieciakami z SP nr 3,
by w ramach Ogólnopolskiej Kampanii
Ca³a Polska czyta dzieciom, zapoznaæ
dzieci z twórczoci¹ Macieja Or³osia i
napisanej przez niego ksi¹¿eczki pt: Tajemnicze przygody Kubusia. Pan Andrzej czyta³ opowiadanie Wyprawa do

ZOO. Po dyskusji, kto by³ w ZOO i co
w nim widzia³, przyszed³ czas na drug¹
czêæ spotkania w bibliotece. Pani Anna
Burda przemieniaj¹c si¹ z bibliotekarki
w katechetkê wprowadzi³a dzieci w tajemnicê Wielkiego Tygodnia mówi¹c
obrazowo o Niedzieli Palmowej i Tridium Paschalnym, o Mszy w. Rezurekcyjnej i lanym poniedzia³ku. Póniej
nast¹pi³ czas konkursów i zaj¹czki
musia³y pokazaæ, jak kicaj¹, które jajko
poturla siê najdalej. Chêtni na jajeczko
polane ostrym keczupem mogli na czas
i bez pomocy r¹k zjeæ takie jajko. By³o
weso³o i ostro w buzi. Konkursy by³y tak
zorganizowane, ¿e ka¿de dziecko musia³o wzi¹æ udzia³ i ka¿de otrzymywa³o
drobny upominek zwi¹zany tematycznie
z Wielk¹ Noc¹.

trwalsza ni¿ ta, któr¹ w ubieg³ym roku
wykona³ Powiatowy Zarz¹d Dróg w
Gryficach na ul. Wa³owej. Zwracamy
jednak uwagê odpowiedzialnym za
piasek z sol¹, do dzi nie uprz¹tniêty z
alejek na skwerze przy ul. Starogrodzkiej. Przyroda coraz bardziej o¿ywiona, powrót zimy w kwietniu br. pewnie
nam nie grozi. Czas uprz¹tn¹æ wiêc
zimowe pozosta³oci.
(x)

Na zakoñczenie spotkania dyr.
M.B.P. w Gryficach p. Zofia Czasnowicz
przekaza³a na rêce p. Anny Burdy otrzymany z Warszawy Dyplom - Wyró¿nienie Specjalne, jest to dyplom uznania za
zdobycie wyró¿nienia w konkursie na
najlepiej przeprowadzon¹
Kampaniê Spo³eczn¹ Ca³a
Polska czyta dzieciom w roku
szkolnym 2005/2006. Przypominamy, ¿e Dzia³ Dzieciêcy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach otrzyma³:
Rok 2002 - Dyplom uznania, 2003 - Statuetkê, 2004 Medal, 2005 - Dyplom - wyró¿nienie specjalne, 2006 Dyplom - wyró¿nienie specjalne.

wo rzeczywicie tak myleli, czy kontynuowali jedynie socjalistyczn¹ propagandê PRL?
W tym stanie rzeczy projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej opracowany przez pana Stanis³awa Michalkiewicza, choæ nie znalaz³ uznania w oczach
ówczesnych parlamentarzystów jawi siê
jako jutrzenka swobody, stanowi¹ca
dokument godny kraju odrodzonego po
45 letniej niewoli komunistycznej.
Byæ mo¿e bêdzie Polsce dane mieæ
kiedy prawo, do którego z dum¹ bêdziemy siê mogli odwo³ywaæ, jak robi¹
to choæby Amerykanie. By tak siê jednak sta³o, trzeba uczyniæ wszystko co w
naszej mocy, by Polska nie ratyfikowa³a
Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, przy którym nawet Konstytucja III RP jawi siê jako dokument pe³en
sensu i powagi.
Wojciech Popiela Prezes UPR

Ogólnopolska Kampania Ca³a
Polska czyta dzieciom trwa ju¿ piêæ
lat. Panie z naszej biblioteki zdoby³y
wszystko, co mo¿na by³o zdobyæ w tej
Kampanii. Trofea mo¿na ogl¹daæ w
gablotach. Ale, jak mówi¹, pracuj¹ i
organizuj¹ spotkania z ksi¹¿k¹ i ciekawymi ludmi nie dla nagród, ale dla
szerzenia literatury.
(r)

MAZOWSZE
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Koncert Mazowsza w Z³ocieñcu

Jestemy z tych

Barw stworzeni
(Z£OCIENIEC) Legendarny
zespó³ Mazowsze zawita³ do
Z³ocieñca na Ziemi Drawskiej i
zachwyci³ publicznoæ.
Przedstawi³ program Barwy
Polski dedykowany Janowi Paw³owi II w drug¹ rocznicê jego mierci.
Zatañczy³ i zapiewa³ niedaleko
miejsca, w którym Karol Wojty³a
wyci¹ga³ swój kajak na brzeg Drawy 52 lata temu. Piêkne Pojezierze
Drawskie ma swój kolor w Barwach Polski, którym zapewne zachwyca³ siê póniejszy papie¿ p³yn¹c rzek¹, chocia¿ nie pop³ynê³a
st¹d ¿adna pieñ ludowa, a i tañca
drawskiego chyba ju¿ nie zobaczymy. Mo¿e dlatego w³anie wystêp
Mazowsza by³ tak potrzebny w
tym miejscu, bymy namacalnie
wrêcz poczuli, ¿e  pozbawieni naszych regionalnych piewów i tañców  jednak jestemy z tych
Barw stworzeni.
Jak bardzo stworzeni  pokaza³
zachwyt i aplauz, jaki publicznoæ
okaza³a Mazowszu w trakcie i na
zakoñczenie koncertu. Okaza³a
przybywaj¹c tak licznie; mo¿e nawet ze dwa tysi¹ce osób wype³ni³o
po brzegi wielk¹ halê widowiskowo-sportow¹. Przyjechali z ca³ego
powiatu; Drawska Pom., Czaplinka,
Kalisza Pom., Pani Antonina Cha³upek przyjecha³a z Wierzchowa, jej

syn z Katowic; oboje mieli szczególny powód  córka pana Marka i
wnuczka pani Antoniny  Anna
Cha³upek - wyst¹pi³a na scenie, w
Mazowszu. To jeszcze jedna klamra
spinaj¹ca kulturê pokolenia pani
Antoniny przyby³ej do Wierzchowa
spod Lwowa, dla której tañce i przypiewki ludowe by³y form¹ rozrywki, z kultur¹ wnuczki, która z Mazowszem podnios³a tê rozrywkê do
poziomu sztuki.
Na koncert Barwy Polski z³o¿y³y siê tañce i utwory z wielu regionów kraju; Mazowsza, Kujaw, Ma³opolski, Lubuskiego, Mazur, wiêtokrzyskiego. Rozpoczê³a go znana
pieñ Piekna nasza Polska ca³a,
napisana przez Wincentego Pola.
Nastêpnie, w ho³dzie Janowi Paw³owi II Mazowsze zapiewa³o Barkê. Póniej by³y tañce góralskie i
rozbarskie, krakowiaki i oberki,
polonez i mazur, kujawiak i chodzony. Chór zapiewa³ kilkanacie mniej i bardziej znanych piosenek ludowych. Akompaniowa³a
mu orkiestra pod batut¹ Bogus³awa Krêgielewskiego, który w jednym z utworów, podchwyconych i
zanuconych przez salê, zacz¹³
dyrygowaæ... tym¿e spontanicznie powsta³ym chórem mieszkañców. To by³ wzruszaj¹cy moment,
gdy artyci i widzowie w tej jednej chwili po³¹czyli siê w pieni,
która wczeniej ³¹czy³a ju¿ kilka
pokoleñ Polaków. Ta chwila
wzruszenia zawiera³a w sobie te
wszystkie emocje, jakie zawie-
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Podpalono mieszkanie burmistrz Dobrej

BANDYTYZM WTARGN¥£
DO MIASTECZKA

Pani Antonina Cha³upek przyjecha³a z Wierzchowa, jej syn z Katowic;
oboje mieli szczególny powód  córka pana Marka i wnuczka pani
Antoniny  Anna Cha³upek - wyst¹pi³a na scenie, w Mazowszu.

raj¹ siê w kultywowaniu tradycji,
pamiêci o dzieciñstwie, ci¹g³oci
kulturowej narodu. Mazowsze na
chwilê sprawi³o, ¿e poczulimy
ca³¹ tê feeriê barw Polski, niezale¿nie od motywu regionalnego,
jaki panowa³ na scenie.
Mylê, ¿e jeszcze inaczej
prze¿ywali to ludzie starsi, którzy
przybyli na Pojezierze Drawskie
z ró¿nych regionów Polski, tak¿e
tych przedwojennych. Dziêki
Mazowszu mogli na chwilê powróciæ do swojego dzieciñstwa,
do tych pól, ³¹k i wiosek, gdzie
muzyka ludowa by³a nierozerwaln¹ czêci¹ ¿ycia. Dzisiaj

podniesiona do sztuki, artyzmu,
mog³a tamte emocje o¿ywiæ. M³odym Mazowsze pokaza³o, jak
piêkna i ró¿norodna by³a i jest nasza kultura ludowa. I jak mo¿na
twórczo z niej czerpaæ, co pokazuj¹ sukcesy estradowe Trebuniów Tutków i ró¿nych nurtów
muzyki wspó³czesnej nawi¹zuj¹cych do rodzimych tradycji.
Mo¿e za ma³o tañczymy, mo¿e za
ma³o piewamy, mo¿e przez to
¿ycie czasami wydaje siê takie
trudne... Mazowsze sprawi³o, ¿e
na chwilê o tym zapomnielimy.
Za tê chwilê dziêkujemy.
Kazimierz Rynkiewicz

I SPOTKANIE WETERANÓW
GIMNAZJUM I LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
W £OBZIE 1945  1959
Komitet organizacyjny zaprasza bardzo serdecznie Kole¿anki i Kolegów,
którzy pamiêtaj¹ klimaty tamtych lat czterdziestych i piêædziesi¹tych, do przyjazdu do naszego £obza. Spêdzilimy tutaj piêkne m³odzieñcze lata, kiedy
wszystko by³o pierwsze. Powróæmy jak za dawnych lat 

Dzieñ pierwszy  19 czerwca (wtorek)
Przyjazd, zakwaterowanie, £obeskie Centrum Turystyki ul. Konopnickiej 42 (d. internat) tel. 091 397 4422
Dzieñ drugi  20 czerwca (roda)
8.00  8.45 niadanie
9.00  9.45 uroczysta Msza wiêta
10.00 spotkanie z Burmistrzem
11.00 spotkanie z Dyrektorem LO
12.30 spotkanie ze Starost¹
14.00 obiad
15.30 spacery po £obzie
19.00 Bal Absolwenta
Dzieñ trzeci 21 czerwca (czwartek)
9.00  10.00 niadanie
11.00 wyjazd na biwak
19.30  23.00 wieczór wspomnieñ przy kolacji
Dzieñ czwarty (pi¹tek)
8.00  9.00 niadanie
9.30  uroczysty apel w LO
13.00  po¿egnalny obiad
Dodatkowe informacje
www.lo.lobez.neostrada.pl e-mail: zjazd.lo.lobez.@.wp.pl

Tadeusz Barañski kom. 603 365 949, Janina Wysocka tel. 091 397 3975,
Czes³aw Cyunel kom. 667 293 670, Henryk Musia³ kom. 667 201 207, Poczta
 Tadeusz Barañski, 73  150 £obez, ul. Konopnickiej 32.

Podpalenie zagrozi³o czterem rodzinom
(DOBRA) W spokojnym do tej pory miasteczku dosz³o do bandyckiego
podpalenia mieszkania burmistrz Barbary Wilczek. Dramat rozegra³ siê
oko³o 2.30 w nocy. Burmistrz wraz córk¹ ratowa³y ¿ycie skacz¹c z okna,
z wysokoci pierwszego piêtra. Trafi³y do szpitala. Policja do dzisiaj
szuka sprawcy lub sprawców tego bandyckiego zamachu. Motywy, jakimi kierowa³ siê podpalacz wci¹¿ pozostaj¹ nieznane.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
mieszka w starym budynku popegeerowskim na obrze¿u miasta, przy drodze do £obza. W pobli¿u stoi kilka podobnych budynków. Gdy doje¿d¿am rano
we wtorek, po podwórku krêc¹ siê ju¿
dziennikarze z gazet regionalnych. Po
chwili przyje¿d¿a ekipa telewizji szczeciñskiej. Wszyscy czekaj¹ na komunikat
policji, która bada spalone mieszkanie.
Nikt nic nie wie, pozostaj¹ domys³y.
W budynku mieszkaj¹ cztery rodziny.
Mieszkanie burmistrz znajduje siê na piêtrze. Widaæ osmalon¹ cianê nad oknem.
Musia³ siê têdy wydobywaæ dym. Z drugiej strony to samo. Na trawniku le¿y
zwêglony drewniany wieszak. Gdy wybuch³ po¿ar, w mieszkaniu znajdowa³a siê
jeszcze córka Kasia. Gdyby skaka³y z tej
strony, na trawê, obra¿enia mog³yby byæ
mniejsze.
- Drzwi pali³y siê tak, jakby kto pochodniê zapali³. Uciek³ymy do kuchni,
bo nie widzia³ymy mo¿liwoci odwrotu.
- t³umaczy mi póniej burmistrz Wilczek
to, ¿e wyskoczy³y z okna od podwórza. Na
asfalt. St¹d tak powa¿ne obra¿enia.
Resztê dopowiada s¹siadka z do³u. Dla
niej ta noc by³a nie mniejszym koszmarem.
- Obudzi³am siê, bo us³ysza³am przeraliwy krzyk. Syn Jacek obudzi³ siê
wczeniej i ju¿ dzwoni³ po stra¿ i pogotowie. Wybieg³am na schody, a tam le¿a³a
pani Basia. Doczo³ga³a siê do korytarza,
g³owê mia³a opart¹ na schodach i wzywa³a pomocy. Mówi  ratujcie Kasiê, bo le¿y
pod oknem. Jacek przyniós³ j¹ do domu.
By³o zimno, a ona w pi¿amie, zmarzniêta,
to j¹ okry³am kocami. Pytamy pani Basi
co siê sta³o, a ona mówi, ¿e us³ysza³a
wybuch. Gdyby siê nie obudzi³y, to bymy
wszyscy nie ¿yli. Dym by³ tak gêsty i czarny, ¿e nic nie by³o widaæ, i ¿r¹cy, ¿e nie
mo¿na by³o oddychaæ. Chcia³am wejæ na
piêtro obudziæ s¹siadkê, ale nie da³am
rady. Jacek pobieg³ z latark¹ na piêtro i
wali³ w drzwi, by j¹ obudziæ, bo mog³a siê
zaczadziæ. Obudzi³a siê, ale nie mog³a

wyjæ na korytarz, wiêc sta³a przy oknie.
Za chwilê przyjecha³a stra¿ i ugasi³a po¿ar. - mówi pani Halina.
Podpalacz podla³ benzynê pod drzwiami, a nastêpnie rozci¹gn¹³ papierowy lub
szmaciany lont po schodach i podpali³.
Ogieñ wszed³ pod drzwiami do mieszkania
i momentalnie zapali³y siê drzwi.
Wszyscy, z którymi rozmawia³em,
podkrelali szybk¹ reakcjê i profesjonalizm stra¿aków z Dobrej. To zas³uga rodziny Dubajów, których troje przyby³o do
po¿aru; ojciec, syn i córka.
- Pozak³adali maski, bo nie mo¿na
by³o wejæ do rodka. - relacjonuje pani
Halina Chodañ. - Syn siedzia³ do pierwszej przy komputerze. Kto musia³ obserwowaæ dom, bo ja zostawiam chorej
mamie zapalone wiat³o. Póno po³o¿ylimy siê spaæ, ale nikogo nie widzielimy.
- dodaje. - W ¿yciu bym nie przypuszcza³a, ¿e mo¿na takie rzeczy zrobiæ. - mówi
roztrzêsiona.
Kto móg³ to zrobiæ? Nie wie. Nie wie
tego tak¿e burmistrz Barbara Wilczek, z
któr¹ rozmawiam dwa dni po zdarzeniu.
- Nie mam pojêcia. Nie mieci mi siê
w g³owie, ¿e kto móg³ byæ zdolny do
czego takiego. - mówi.
Obie z córk¹ le¿¹ w szpitalu w Gryficach. Ona ma poparzon¹ lew¹ rêkê,
zwichniêt¹ nogê z przemieszczeniem
koci i z³amany kr¹g. Odpryski ze z³amania dosta³y siê do kana³u krêgowego i
lekarze zdecydowali, ¿e konieczna jest
operacja. Córka ma z³amane obie stopy.
Prawie tydzieñ po podpaleniu policja
wci¹¿ poszukuje sprawcy. Komendant KPP
w £obzie Zbigniew Podgórski wyznaczy³ 3
tys. z³ nagrody za pomoc w ujêciu podpalacza. Policja oczekuje na jak¹kolwiek informacjê od mieszkañców. Powo³ana zosta³a
grupa operacyjna z³o¿ona z policjantów
komendy wojewódzkiej i ³obeskiej, która
intensywnie pracuje nad spraw¹. Mieszkañcy s¹ w szoku. Moi rozmówcy wci¹¿
nie potrafi¹ wyt³umaczyæ sobie, ¿e w Dobrej do czego takiego mog³o dojæ. KAR
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej

M³odzie¿ zapobiega
po¿arom

Miejska Biblioteka Publiczna w dniu 30 marca br udostêpni³a swoje czytelnie uczestnikom
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
M³odzie¿ zapobiega po¿arom na szczeblu
gminnym. W zesz³ym tygodniu odby³ siê on równie¿ w P³otach. Oczywicie swoim zasiêgiem
konkurs ten obj¹³ tak¿e pozosta³e gminy powiatu
gryfickiego. Wszêdzie cieszy³ siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem, bo by³o o co walczyæ. Dwukrotny zwyciêzca bêdzie mia³ mo¿liwoæ zostaæ
prawdziwym stra¿akiem! A oto osoby, które zakwalifikowa³y siê do eliminacji powiatowych:

Gmina Gryfice
Szko³a podstawowa:
1. Rydalski Tomasz
2. Giedronowicz Aleksandra
3. Major Wojciech
4. Góralski Kacper

13 pkt.
12 pkt.
11 pkt.
11 pkt.

Gimnazjum:
1. Rosikoñ Renata
2. Jankowski Mateusz
3. Sobótko Aleksandra

28 pkt.
20 pkt.
18 pkt.

LAUREACI Z GRYFIC

Gmina P³oty
Szko³a podstawowa:
1. Kreft Katarzyna
2. Dylewski Konrad
3. Bajkowski Adrian

12 pkt.
11 pkt.
9 pkt.

Gimnazjum:
1. Broszkiewicz Dawid
2. Feledyn £ukasz
3. Bajkowski Damian

17 pkt.
12 pkt.
11 pkt.

Szko³y ponadgimnazjalne:
1. Bajkowski Piotr
2. K³osiñski Mi³osz
3. Gródecki Pawe³

16 pkt.
14 pkt.
14 pkt.

Gmina Brojce
LAUREACI Z P£OTÓW

Szko³a podstawowa:
1. Piercionek Wojciech
2. Surma Tomasz
3. £ukomski Patryk

11 pkt.
9 pkt.
8 pkt.

2. Ostrowski Seweryn
3. Borowa Justyna

8 pkt.
8 pkt.

2. Niewiadomska Marta
3. Ostapiñski Mateusz

13 pkt.
12 pkt.

Gimnazjum:
1. Stachura Krzysztof
2. Gardziñski Robert
3. Wróbel Adam

19 pkt.
13 pkt.
13 pkt.

Gimnazjum:
1. Fido Adrianna
2. Winiewska Natalia
3. Bogdañska Agata

14 pkt.
13 pkt.
12 pkt.

Gimnazjum:
1. Zmudziñska Monika
2. Jelonek Rafa³
3. Winnicka Marta

14 pkt.
12 pkt.
11 pkt.

14 pkt.

Szko³y ponadgimnazjalne:
1. M¹czka Justyna
2. Smerdel Mateusz
3. Dmiterczuk Aleksandra

15 pkt.
14 pkt.
13 pkt.

Gmina Karnice
Szko³a Podstawowa:
1. Gaj Olga

Gmina Trzebiatów
9 pkt.

Szko³a Podstawowa:
1. Andrzejczak Rados³aw
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Faworyci nie zawiedli, czyli V Cross Mokasyna
W rodê, 28 marca, w piêknym p³otowskim parku odby³a siê V jubileuszowa edycja Crossu Mokasyna, który zarazem jest Mistrzostwami Powiatu Gryfickiego w biegach prze³ajowych. W
tegorocznej edycji w wiêkszoci biegów oby³o siê bez niespodzianek i pewnie zwyciê¿ali faworyci, pocz¹wszy ju¿
od najm³odszych kategorii a¿ do biegu
dziewcz¹t ze szkó³ rednich.
Organizatorem Crossu jest MLUKS
Mokasyn P³oty. Zawody s¹ Mistrzostwami Powiatu w biegach prze³ajowych i eliminacjami do Mistrzostw Województwa.
Oprócz zawodników i kibiców swoj¹
obecnoci¹ imprezê zaszczycili przedstawiciele p³otowskiego samorz¹du z burmistrzem Marianem Maliñskim i przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Piotrem
Jasin¹ na czele, a tak¿e dyrektorzy szkó³,
których uczniowie brali udzia³ w rywalizacji na trasach biegowych.
W pierwszym biegu dziewczynek z
przedszkola zwyciê¿y³a Helena Kañcier z
Wicimic przed Sandr¹ Rowiñsk¹ z P³otów. Wród najm³odszych ch³opców
zwyciê¿y³ natomiast Bartosz Wróblewski
przed Danielem Wróblewskim i Patrykiem Wasiakiem. Wszyscy trzej reprezentowali Przedszkole Miejskie w P³otach.
Wiele emocji dostarczy³ widzom
bieg dziewczynek z klas I-II Szko³a
Podstawowa. Mimo pewnego zwyciêstwa faworytki Dominiki Suchodolskiej z SP nr 3 w P³otach, trwa³a zaciêta
walka o pozycjê nr 2 i 3. Ostatecznie
Maja Kwiatkowska równie¿ z p³otowskiej trójki wyprzedzi³a szkoln¹ kole¿ankê Roksanê Ratajczyk. Kolejny
raz Dominika podobnie jak podczas X
Biegu o Sztachetkê by³a jednak poza zasiêgiem rywalek. Obserwuj¹cy bieg
zgodnie stwierdzili, ¿e pojawi³ siê w
P³otach talent, który w przysz³oci dobrze oszlifowany poprzez odpowiedni
trening mo¿e osi¹gn¹æ wiele sukcesów.
Wród ch³opców pierwsze miejsce
zaj¹³ równie¿ zawodnik z SP nr 3 w
P³otach, na co dzieñ reprezentuj¹cy
barwy Mokasyna Daniel Serafiñski,
m³odszy brat czo³owego lekkoatlety
naszego województwa Marcela Serafiñskiego. Drugi stopieñ podium zaj¹³
Grzegorz Balkowski z Szko³y Podstawowej w Karnicach, a trzeci Konrad
Dziedzic ponownie trójka P³oty.
W kolejnych biegach równie¿ zwyciê¿ali faworyci. Wród dziewczynek
z klas III-IV ze szko³y podstawowej
pewnie pierwsza do mety dobieg³a Ola
Kecler, SP nr 3 w P³otach/Mokasyn
P³oty, a w kategorii kl. V-VI ¯aneta
Wysocka z SP nr 2 w Plotach, równie¿
zawodniczka Mokasyna, podopieczna
Doroty Kecler.
W tej samej kategorii wiekowej
wród ch³opców wygra³ Piotr Szczepañski z SP nr 4 w Gryficach, który do
samej mety musia³ odpieraæ atak Kajetana Kuleszy z P³otów. Trzecie miejsce
w tym biegu zaj¹³... pi³karz Polonii
P³oty Jakub Bzdek, uczeñ p³otowskiej
dwójki.
W biegach gimnazjalistów na dystansie 1200 m dziewcz¹t wygra³a Ma³gorzata Byliñska z Hermesa Gryfino
przed Klaudi¹ Kulesz¹ i Roksan¹ Melon z Mokasyna P³oty, uczennicami
Publicznego Gimnazjum nr 1 w P³o-

tach. Na dystansie 2000 m zwyciê¿y³a
natomiast bardzo pewnie Asia B¹tkiewicz, przed Ol¹ Kusajd¹ i Patrycj¹
Marciniak. Wszystkie trzy reprezentuj¹
barwy p³otowskiego klubu.
Rywalizacjê ch³opców na krótszym dystansie wygra³ Pawe³ Kurczak
z Gimnazjum nr 2 w Gryficach, a na
d³u¿szym bezkonkurencyjny by³ oczywicie, wspomniany wczeniej Marcel
Serafiñski. Sposób faworytów nie zawiod³a równie¿ Ma³gorzata Ostrowska, zwyciê¿aj¹c w biegu dziewcz¹t ze
Szkó³ Ponadgimnazjalnych pokonuj¹c
swoj¹ d³ugoletnia ju¿ znajom¹ i rywalkê z tras biegowych Annê Kaczyñsk¹ z
Hermesa Gryfino.
V jubileuszowy Cross Mokasyna
by³ imprez¹ ze wszech miar udan¹. Z
punktu widzenia sportowego emocji z
pewnoci¹ nie zabrak³o. Organizacyjnie równie¿ wszystko by³o jak najlepiej.
Wspaniale przygotowane trasy biegowe, obs³uga techniczna, kompetentni
sêdziowie, a tak¿e opieka medyczna,
któr¹ sprawowa³a Ochotnicza Grupa
Ratownicza Life Saver - to wszystko
sk³ada siê na wspaniale dzia³aj¹cy mechanizm, w którym ka¿dy zna swoje
miejsce. Dziêki temu ka¿da edycja imprezy jest robiona w sposób coraz bardziej profesjonalny. Kosztuje to wiele
pracy i wyrzeczeñ osób które aktywnie
w³¹czaj¹ siê w organizacje imprezy,
maj¹c za to jednak wspania³e poczycie
satysfakcji zrobienia czego dla dzieci
i m³odzie¿y. Takie inicjatywy jak imprezy sportowe, konkursy wiedzy i zajêcia
pozalekcyjne s¹ lepszym programem
wychowawczym ni¿ wszystkie s³owa
przelane na papier na temat wychowania. Wychowanie bowiem to nie programy, ale dzia³anie i praca na rzecz m³odych pokoleñ. Praca czêsto spontaniczna, ale przynosz¹ca prawdziwe efekty.
TheFrog
PRZEDSZKOLAKI - CH£OPCY
1. Wróblewski Bartosz
P³oty
2. Wróblewski Daniel
P³oty
3. Wasiak Patryk
P³oty
4. Katlewski Alan
P³oty
5. Manturewicz Fabian
P³oty
PRZEDSZKOLAKI - DZIEWCZÊTA
1. Koñcier Helena
Wicimice
2. Rowiñska Sandra
P³oty
3. Pawe³ek Aleksandra Wicimice
4. W³odczyk Julia
P³oty
5. Brodowicz Weronika P³oty
KLASA I - II -Ch³opcy
1.Serafiñski Daniel
SP 3
2.Balkowski Grzegorz SP Karnice
3.Dziedzic Konrad
SP 3
4. Hetmañski Dawid SP Mechowo
5.Klimkowski Kacper SP Wicimice
KLASA I - II Dziewczêta
1. Suchodolska Dominika SP 3 P³oty
2. Kwiatkowska Maja
SP 3 P³oty
3. Ratajczyk Roksana
SP 3 P³oty
4. Zió³kowska Patrycja SP 3 P³oty
5. Pêdzik Marta
SP Mechowo
KLASA III -IV CH£OPCY
1. Smurzyñski Przemek SP Trzyg³ów
2. Wolkenstein Kornel SP 4 Gryfice
3. Barczak Patryk
SP 4 Gryfice
4. £êski Maciej
SP 1 Trzebiatów

5. Nowak Krzysztof
Mokasyn

SP 2 P³oty/

KLASA III- IV DZIEWCZÊTA
1. Kecler Aleksandra SP 3 P³oty/
Mokasyn
2. Sienkiewicz Marta SP Trzyg³ów
3. Koz³owska Natala SP 4 Gryfice
4. Stanis³awek Monika SP 2 P³oty
5. Karcz Liwia
SP 3 P³oty
KLASA V- VI CH£OPCY
1. Szczepañski Piotr SP 4 Gryfice/
Mokasyn
2. Kulesza Kajetan
SP 2 P³oty
3. Bzdek Jakub
SP 2 P³oty
4. G³owadzki £ukasz SP 2 P³oty/
Mokasyn
5. Pastusiak Syweryn SP Brojce
KLASA V - VI DZIEWCZÊTA
1. Wysocka ¯aneta
SP 2 P³oty/
Mokasyn
2. Zamora Aleksandra SP 2 P³oty/
Mokasyn
3. Ka³ucka Sylwia
SP 4 Gryfice/
Mokasyn
4. Zalejska Martyna SP Wyszobór
5. Kraus Agnieszka SP 4 Gryfice/
Mokasyn
1200 m DZIEWCZÊTA GIMNAZJUM
1. Byliñska Ma³gorzata
M.K.S. Hermes Gryfino
2. Klaudia Kulesza
Gim. 1/
Mokasyn P³oty
3. Melon Roksana
Gim. 1/
Mokasyn P³oty
4. Jaworska Sara
Gim. 1/
Mokasyn P³oty
5. Szczawiñska Joanna GIM. 1 Gryfice
2000 m DZIEWCZÊTA GIMNAZJUM
1. B¹tkiewicz Joanna Gim. 1/
Mokasyn P³oty
2. Kusajda Aleksandra Gim. 1/
Mokasyn P³oty

3. Marciniak Patrycja Gim. 1/
Mokasyn P³oty
4. Lisicka Izabela
M.K.S. Hermes Gryfino
5. Brodka Marta
Gim. Karnice
1500 m CH£OPCY GIMNAZJUM
1. Kurczak Pawe³
Gim. 2 Gryfice
2. Szaw³oga Arek
Gim.
Trzebiatów
3. Jarczak Tomasz
Gim. Karnice
4. Malij Mi³osz
Gim. Karnice
5. Kisiel Arkadiusz Gim. Karnice
2500 m CH£OPCY
1. Serafiñski Marcel Gim. 1/
Mokasyn P³oty
2. Czerniecki Adam Gim. 1 Gryfice
3. Bogdañski £ukasz Gim. Karnice
4. Bagiñski Dawid Gim.
Trzebiatów
5. Barañski Przemys³aw Gim.
Trzebiatow
DZIEWCZÊTA
SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE
1. Ostrowska Ma³gorzata ZSP P³oty
Mokasyn
2. Kaczyñska Anna M.K.S. Hermes
Gryfino
3. Kasprzak Paulina M.K.S. Hrmes
Gryfino
4. Szczepankiewicz Aleksandra
ZSP Gryfice
5. Brzozowska Joanna ZSP Gryfice
CH£OPCY
SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE
1. Czajkowski Tomasz
M.K.S. Hermes Gryfino
2. Przybysz £ukasz L.O Gryfice
3. Szypulski Krzysztof ZSP Gryfice
4. Rakiej Tomasz
L.O Gryfice\Mokasyn P³oty
5. Balonis Maciej
L.O Gryfice\Mokasyn P³oty
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WYNIKI I TABELE
V liga

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

1. D¹b Dêbno
50 48-15
2. Piast Choszczno
43 47-17
3. Vineta Wolin
42 40-22
4. Odra Chojna
40 50-22
5. Orze³ Trzciñsko-Zdrój 36 35-24
6. Pomorzanin Nowog. 35 49-30
7. Polonia P³oty
26 39-30
8. Hutnik EKO TRAS Szcz. 25 34-31
9. Osadnik Mylibórz 21 28-44
10. Radovia Radowo M. 20 30-51
11. Piast Chociwel
20 26-27
12. Sparta Gryfice
19 28-36
13. Fagus Ko³bacz
19 22-40
14. Mieszko Mieszkow. 19 16-21
15. K³os Pe³czyce
14 15-32
16. Zorza Dobrzany
4 17-82

Klasa okrêgowa

Sparta Wêgorzyno - KP Police II
1:2, Mewa Resko - Korona Stuchowo 1:3, wit Szczecin - wiatowid
£obez 2:1, Ina Iñsko - Wicher Brojce
2:2, Iskierka mierdnica - Masovia
Maszewo 1:2, Orze³ Prusinowo Sarmata Dobra 0:4, Orkan Suchañ Vielgovia Szczecin 1:3, Promieñ
Mosty - D¹brovia Stara D¹browa 0:0
1. wit Szczecin
42 43-17
2. KP Police II
38 50-26
3. Sarmata Dobra
36 42-22
4. Wicher Brojce
31 30-23
5. Vielgovia Szczecin 29 33-38
6. Promieñ Mosty
28 25-20
7. Sparta Wêgorzyno 25 22-18
8. Korona Stuchowo
25 31-34
9. Masovia Maszewo 24 26-31
10. Iskierka mierdnica 24 33-32
11. D¹brovia Stara D¹browa 22 23-31
12. wiatowid £obez 21 25-33
13. Ina Iñsko
20 28-47
14. Mewa Resko
19 22-41
15. Orze³ Prusinowo
18 24-36
16. Orkan Suchañ
15 14-22

Granie w planie

V liga
Pi¹tek 6 kwiecieñ 2007 r.
17:00 Vineta Wolin - D¹b Dêbno
Sobota 7 kwiecieñ 2007 r.
17:00 Sparta Gryfice - Polonia
P³oty, Pomorzanin Nowogard - Piast
Chociwel, 15:00 Mieszko Mieszkowice - Hutnik EKO TRAS Szczecin,
13:00 Osadnik Mylibórz - Radovia
Radowo Ma³e, 15:00 Odra Chojna Orze³ Trzciñsko-Zdrój, 14:00 Zorza
Dobrzany - K³os Pe³czyce, 15:00
Fagus Ko³bacz - Piast Choszczno
Klasa okrêgowa
Wszystkie mecze rozegrane
zostan¹ w sobotê 7 kwietnia
17:00 KP Police II - Orkan Suchañ, 16:00 Vielgovia Szczecin Iskierka mierdnica, 15:00 Masovia
Maszewo - Ina Iñsko, 15:00 Wicher
Brojce - wit Szczecin, 15:00 wiatowid £obez - Promieñ Mosty, 13:00
D¹brovia Stara D¹browa - Orze³
Prusinowo, 17:00 Sarmata Dobra Mewa Resko, 14:00 Korona Stuchowo - Sparta Wêgorzyno.

W sobotê 31 marca w Stalowej
Woli odby³a siê Ogólnopolska
Olimpiada M³odzie¿y w biegach na
prze³aj. Wród reprezentantów województwa zachodniopomorskiego
znalaz³ siê m³ody zawodnik Mokasyna P³oty Dawid Wysocki (ur.1990
r.), który w swoim biegu zaj¹³ bardzo wysokie 12 miejsce.
Organizatorem Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y w biegach na
prze³aj by³ w tym roku. Katolicki
Klub Sportowy Victoria w Stalowej
Woli. Trudna nieco piaszczysta trasa wiod³a wzd³u¿ malowniczego terenu B³oni nad Sanem w Stalowej
Woli. Pogoda dopisa³a startuj¹cym.
By³o ciep³o (ok.14 st.C) chocia¿
wietrznie, co nie u³atwia biegania.
Zawodnik Mokasyna wyst¹pi³ w
biegu na 5 km juniorów m³odszych.
Dawid nie zawiód³ pok³adanych w
nim nadziei i zaj¹³ wysokie 12 miejsce w stawce ponad 100 zawodników. Do miejsca w pierwszej dziesi¹tce zabrak³o zawodnikowi z P³o-

tów oko³o 4 sekund. Z³oty medal
zdoby³ zawodnik KS Komandor
¯ukowo (poprzednio KS ¯ukowo)
Marek Kowalski (ur. 1991), wyprzedzaj¹c o 4 sekundy Szymona
Sznurê (AZS Poznañ) i o 15 sekund Rafa³a Wojciechowskiego
(Stal Nowa Dêba). Czas Dawida
natomiast to 16 min. 51sek. ze
strat¹ 43 ssek do Mistrza Polski.
Dodaæ nale¿y, ¿e wród zawodników reprezentuj¹cych w tym biegu nasze województwo p³ocianin
by³ zdecydowanie najwy¿ej. W

klasyfikacji województw zachodniopomorskie, równie¿ dziêki udanemu wystêpowi zawodnika Mokasyna zajê³o wysokie 5 miejsce.
Przed Dawidem kolejne starty
sezonu. Dobrze przepracowana
zima pod okiem trenera Szymona
Keclera powinna jeszcze wielokrotnie w tym sezonie zaprocentowaæ.
Dwunaste miejsce w kraju to niew¹tpliwie powód do zadowolenia i
dumy dla zawodnika, kadry trenerskiej klubu oraz miasta P³oty.
TheFrog

Zg³o siê na podinspektora
w urzêdzie
Burmistrz og³osi³ nabór na
stanowisko podinspektora w
urzêdzie miejskim w Gryficach.
Praca na pe³nym etacie. Wymagania niezbêdne: wykszta³cenie

WYBORY DO
RAD OSIEDLOWYCH

Burmistrz Gryfic zwo³a³ zebrania mieszkañców miasta w celu wyboru
rad i zarz¹dów osiedli na now¹ kadencjê. Pracownikiem wyznaczonym do
obs³ugi i prowadzenia zebrañ jest sekretarz gminy.
HARMONOGRAM ZEBRAÑ MIESZKAÑCÓW
Osiedle Nr 1 - 11.04.2007 r. godz. 18.00 Szko³a Podstawowa Nr 4 Gryfice,
Osiedle Nr 2 - 17.04.2007 r. godz. 18.00 Urz¹d Miejski  sala konferencyjna Gryfice,
Osiedle Nr 3 - 17.04.2007 r. godz. 18.00 Szko³a Podstawowa Nr 3 Gryfice,
Osiedle Nr 4 - 13.04.2007 r. godz. 18.30 Dom Dziecka Gryfice.

wy¿sze magisterskie, pe³na zdolnoæ do czynnoci prawnych oraz
korzystanie w pe³ni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalaj¹cy na
zatrudnienie na okrelonym stanowisku potwierdzony zawiadczeniem lekarskim, nieposzlakowana
opinia, co najmniej 6-cio miesiêczny sta¿ pracy w administracji samorz¹dowej lub rz¹dowej, umiejêtnoæ obs³ugi komputera.
Wymagane dokumenty nale¿y
sk³adaæ w sekretariacie urzêdu
miejskiego (pok. 103) z dopiskiem
na kopercie: Nabór na stanowisko
podinspektora w WPPiGG w terminie do 10 kwietnia br. Dokumenty, które wp³yn¹ do urzêdu po wyznaczonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
(r)
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Gryficka policja zatrzyma³a dealera

W ogniu

31.03.2007r. o godz.13:35 w
Potuliñcu gm. P³oty wybuch³ po¿ar dachu stodo³y. Zapali³ siê dach
stodo³y kryty pap¹(pustej w rodku - przeznaczonej do rozbiórki)
od wypalanych obok krzaków. Podano dwa pr¹dy wody na pal¹cy
siê dach oraz ugaszono pal¹ce siê
obok krzaki. W dzia³aniach bra³y
udzia³ dwa zastêpy z OSP P³oty i
jeden zastêp z JRG PSP Gryfice.
02.04.2007 r. o godz. 17:07 w
Trzebiatowie na ul. Podmiejskiej
wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. W
dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp
OSP Trzebiatów
02.04.2007 r. o godz. 17:42 w
Go³añczy Pom. wybuch³ po¿ar
trawy na nieu¿ytkach. W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp OSP Go³añcz Pom.

Ratowali nieprzytomn¹

27.03.2007r. o godz. 15:01 w
Trzebiatowie na ul. rodkowej
dosz³o do otwarcie mieszkania.
W mieszkaniu na II piêtrzê
mieszka starsza osoba ( która od
d³u¿szego czasu nie daje znaków
¿ycia - informacja od brata osoby ). Stra¿ wraz z Policj¹ przy
u¿yciu drabiny przystawnej dosta³a siê do mieszkania przez
okno . W mieszkaniu w kuchni
znaleziono osobê nieprzytomn¹
le¿¹c¹ na pod³odze. Na miejsce
akcji wezwano pogotowie ratunkowe które zabra³o osobê poszkodowana do szpitala w Gryficach. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP Trzebiatów.

Zadymiony strych

27.03.2007r. o godz. 19:10 w
Gryficach na ul. Pomorskiej dosz³o do zadymienia na strychu.
Na strychu wystêpowa³o zadymienie z powodu wydostawania
siê dymu przez kratkê wentylacyjn¹ z kot³owni. Przewietrzono
pomieszczenia na strychu oraz
wygaszono w piecu. Zalecono
w³acicielce mieszkania przeprowadzenie przegl¹du przewodu wentylacyjnego oraz kominowego przez firmê kominiarsk¹.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z KP PSP Gryfice.

Olej na drodze

28.03.2007 r. o godz.08:07 w
Gryficach na skrzy¿owaniu ul
Wojska Polskiego-Nadrzecznej
zg³oszono plamê oleju na jezdni.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z PSP Gryfice.

Po³amane konary

28.03.2007 r. o godz.08:57 w
Trzebiatowie na ul. Parkowej zosta³
nad³amany konar drzewa. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp PSP Gryfice oraz zastêp z OSP Trzebiatów.
28.03.2007 r. o godz.10:04 w
Mrze¿ynie na ul. Zabytkowej zosta³
nad³amany konar drzewa. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice oraz zastêp z OSP Mrze¿yno.

Mercedes kontra ci¹gnik

30.03.2007r. o godz.10:48 w
P³otach zdarzy³ siê wypadek samochodowy . Zderzenie ci¹gnika Ursus
z samochodem osobowym Mercedes 190 . W wyniku zderzenia 1
osoba zosta³a poszkodowana i zabrana na obserwacje do Gryfickiego Szpitala przez Pog.Ratunkowe.
Dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia , ograniczenie wycieku paliwa , zlanie wyciekaj¹cego paliwa do pojemnika ,
neutralizacja oraz zebranie pozosta³ego paliwa , kierowanie ruchem do
czasu przybycia Policji na miejsce
zdarzenia , od³¹czeniu akumulatorów w pojazdach oraz opatrzenie
poszkodowanego do czasu przybycia Pog.ratunkowego na miejsce
zdarzenia. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z OSP P³oty.

Obornik na jezdni

30.03.2007r. o godz. 11:07
Trzebuszu zg³oszono obornik na
jezdni stwarzaj¹cy zagro¿enie dla
ruchu pojazdów. Z policji wp³ynê³a
informacji o rozsypanym oborniku
na jezdni w m.Trzebusz. dzia³ania
SP polega³y na zmyciu i uprz¹tniêciu obornika na d³ugoci ok.60 metrów . W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP Trzebiatów.

Matiz dachowa³

01.04.2007 r. o godz. 20:50 na
trasie Przybiernówko  Cerkwica
zdarzy³ siê wypadek samochodowy.
Na trasie Przybiernówko - Cerkwica samochód osobowy Daewoo
Matiz na prostym odcinku drogi
wpad³ w polizg i dachowa³ przewracaj¹c siê na dach. W wyniku
zdarzenia trzy osoby poszkodowane wyrzucone na zewn¹trz pojazdu
w tym jedna osoba przygnieciona
przez samochód. Dzia³ania stra¿y
polega³y na od³¹czeniu akumulatora, owietleniu terenu akcji oraz
uwolnieniu osoby która by³a przyciniêta przez pojazd, pomocy pogotowiu ratunkowemu w przetransportowaniu osób poszkodowanych
do karetek i usuniêciu p³ynów eksploatacyjnych z drogi.

110 dzia³ek amfetaminy!
W dniu 31 marca br funkcjonariusze z Komendy Powiatowej
Policji w Gryficach zatrzymali 35letniego Krzysztofa M., mieszkañca Gryfic. Przy zatrzymanym znaleziono 20 woreczków z amfetamin¹. Podczas przeszukania
mieszkania podejrzanego, funkcjonariusze ujawnili dodatkowo 11
kolejnych woreczków z zawartoci¹ ³¹cznie 110 dzia³ek amfetaminy. Wraz z ujawnionymi narkotykami, zabezpieczono równie¿ broñ
gazow¹ marki Compact kaliber 9
mm i 4 sztuki amunicji, któr¹ za-

Ukrad³ górala

(Niechorze) 26 marca 2007 r.
zatrzymano Emila T., lat 18, mieszkañca powiatu kamieñskiego, który
dokona³ kradzie¿y roweru górskiego. Straty 400 z³ poniós³ Artur P.

Zniewa¿y³ Stra¿ników
Miejskich

(Trzebiatów) 28 marca 2007 r.
zatrzymano Kamila T., lat 20,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który zniewa¿y³ umundurowanych
funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej.

Amfetaminiarz

(Gryfice) 31 marca 2007 r. zatrzymano Krzysztofa M., lat 35,
mieszkañca Gryfic, który posiada³
przy sobie 131 porcji, tj. 25 gram
narkotyków  amfetaminy.

trzymany posiada³ bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia.
Krzysztof M. zosta³ zatrzymany i osadzony w PDOZ KPP
Gryfice. Wobec niego w dniu jutrzejszym zostanie skierowany
wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Za posiadanie
znacznej iloci narkotyków ( 25
gram ) z przeznaczeniem na ich
rozprowadzenie grozi mu kara pozbawienia wolnoci do lat 10.
Sprawa jest rozwojowa. Policja nie
wyklucza dalszych zatrzymañ
Rzecznik Prasowy KPP
Gryfice

Napi³ siê,
dachowa³,
porani³
kolegów

(Gryfice  Cerkwica) 1 kwietnia 2007 r. kieruj¹cy samochodem
osobowym marki Daewoo Bartosz
P., lat 19, mieszkaniec powiatu gryfickiego bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, w wyniku z nadmiernej prêdkoci, na ³uku jezdni nie opanowa³
pojazdu i kilkakrotnie dachowa³. W
wyniku zdarzenia obra¿eñ cia³a w
postaci wstrz¹nienia mózgu oraz
ogólnych obra¿eñ dozna³ kieruj¹cy
oraz pasa¿erowie  Szymon F., lat
21 i Krzysztof B., lat 25.

Napromilowani:
(Gryfice) 27 marca 2007 r. zatrzymano Macieja G., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,84.
(Trzebiatów) 27 marca 2007 r.
zatrzymano S³awomira O., mieszkañca Trzebiatowa, który kierowa³
rowerem pod wp³ywem alkoholu 
0,60.
(Trzebiatów) 27 marca 2007 r.
zatrzymano Micha³a B., mieszkañca
Trzebiatowa, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  1,98.
(Gryfice) 28 marca 2007 r. zatrzymano Emiliana K., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kie-

rowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,76.
(Chomêtowo) 29 marca 2007
r. zatrzymano Andrzeja K., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ motorowerem pod wp³ywem alkoholu  2.
(Witno) 30 marca 2007 r. zatrzymano Waldemara ¯., mieszkañca Gryfic, który kierowa³ samochodem osobowym marki Opel
pod wp³ywem alkoholu  2,24.
(Trzebiatów)
zatrzymano
Waldemara W., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³
rowerem pod wp³ywem alkoholu 
0,22.
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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!

