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Szanowna Redakcjo!

Jako obywatel powiatu
gryfickiego mogê wyraziæ
swoj¹ negatywn¹ opinie dotycz¹c¹ przyznania statuetki
Gryficka Rega 2006 za wydarzenie roku, któr¹ otrzyma³ burmistrz za rewitalizacjê obiektów dziedzictwa
kulturowego. Rewitalizacja trwa
trochê d³u¿ej ni¿ rok 2006. Wydarzeniem roku bez ¿adnych w¹tpliwoci by³a budowa stadionu w Prusinowie, gdzie w b³oto wywalono
490.000 z³, a dzi dru¿yna Or³a Prusinowo na treningi przyje¿d¿a na
stadion Sparty do Gryfic, bo na swój
mundialowy stadion nie mog¹ nawet wejæ. I za to bez ¿adnych w¹tpliwoci burmistrzowi nale¿y siê
statuetka, tyle, ¿e nie Gryficka Rega
2006, ale jaki na przyk³ad najwiêkszy bubel w dziejach gminy Gryfice. Dla mnie, mojej rodziny i równie¿ zaprzyjanionych rodzin wydarzeniem roku 2006 by³a, jest i
bêdzie, jeli nikt nie bêdzie przeszkadza³, dzia³alnoæ Muzeum i
Galeria Brama w Gryficach. To
dziêki kustoszowi galerii Halinie
Pokorskiej, Robertowi Erchardtowi, Ewie Zemskiej i pani Wiesi, moglimy przez 2006 rok obcowaæ ze
sztuk¹ i osobami tworz¹cymi tê
sztukê. Ta czteroosobowa grupa lu-
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dzi, dobrze zorganizowana i rozumiej¹ca potrzeby spo³eczeñstwa
stworzy³a w Gryficach ma³¹ enklawê kultury, gdzie ka¿dy zwiedzaj¹cy z ¿yczliwoci¹ jest witany, niezale¿nie czy jest to 10-letni ch³opiec,
czy te¿ doros³a osoba. W niewielkich pomieszczeniach Wysokiej
Bramy cz³owiek swobodnie oddycha i nigdy nie ma poczucia, ¿e jest
zbytecznym intruzem. A czego
dowiadcza zawsze, przekraczaj¹c
progi gryfickiego Domu Kultury?
Tam zawsze atmosfera jest ciê¿ka,
nigdy siê nie wie, komu i w czym nasza obecnoæ przeszkadza. I niezale¿nie czy jest siê opiekunem dzieci z
Tarantul (opiekun tzn. ciocia, babcia, mama, które czasami za swoimi
plecami s³ysz¹: a one tu po co?), czy
towarzyszy dzieciakom w przegl¹dach recytatorskim b¹d piosenkarskim. GDK to miejsce choæ otwarte,
to jednak zamkniête. ¯eby nie byæ go³os³ownym, to przecie¿ m³odzi ludzie
z Towarzystwa Inicjatyw M³odzie¿owych po raz drugi nie zeszliby do piwnicy Urzêdu Miejskiego, by tam urz¹dziæ wystawê swoich pracy, czy przemyleñ na temat PRL-u. Na pytanie
dlaczego wystawa pt. Portret autorstwa Olgi Bezczyñskiej musia³a trafiæ
do piwnicy, odpowied zawiera³a
enigmatyczne: a, bo... i dalej ju¿ by³o

milczenie. Kto inny mówi³, ¿e m³odzie¿ chce byæ niezale¿na. M³odzie¿
ma prawo do niezale¿noci i piwnic
tak¿e, ale nie têdy droga. Oni maj¹
prawo wystawiaæ swojej prace i przemylenia utrwalone na planszach w
ogólnie dostêpnym miejscu. I gdyby
znaleli choæ cieñ zrozumienia w
GDK, to na pewno ekspozycje z piw-

nic przenieliby w szacowne mury
tego niby Domu Kultury. Ale cienia
nie znaleli, mo¿e pomni swoich wizyt z dzieciñstwa w GDK nawet go nie
szukali. Bo niby po co m¹ciæ b³ogi
spokój w ogl¹daniu kolejnego serialu
komu, kto pracuje i promuje zjawiska kulturowe w gminie Gryfice.
Obywatel

Czy to prawda, ¿e najlepsi???

Czytam sobie wykaz nagrodzonych, docenionych 
w ostatnim wydaniu waszej
Gazety, a dotycz¹cy Gali Fina³owej urz¹dzonej przez
Starostê Kazimierza Sacia
dnia 31 marca br. w Stoczniowcu, na której znamienity wódz naszego powiatu
rozdawa³ statuetki Gryficka Rega
2006. I wszystko jest w porz¹dku.
Nale¿y promowaæ tych, którzy promuj¹ powiat i tych, którzy bez szczególnej manifestacji swojej osoby czy
Stowarzyszenia czyni¹ dobro dla
ogólnego po¿ytku. Ale? W punkcie 5
Waszej relacji  wolontariusz roku 
czytam, ¿e statuetkê w tej dziedzinie
otrzyma³o Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich Ziemia Gryficka, za
znaczny wk³ad w przygotowanie
akcji Serce Plus wiêta. Ciekawe
jaki wk³ad? Czy wk³adem tym by³o
zorganizowanie jase³ek w GDK, na
pokaz których zgoniono wszystkie
dzieci ze szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych ka¿¹c im p³aciæ 1z³
za wstêp (dzieci p³aci³y niezale¿nie
od tego czy mia³y ochotê na obejrzenie wystêpu, mog³y byæ nieobecne,
ale zap³aciæ musia³y)? Czy mo¿e

tym wk³adem by³ wystêp chórku
nauczycielek z SP nr 3 na kolacji
wigilijnej dla osób samotnych? Bo
jak pamiêtam, to przy koszach rozstawionych w marketach, do których zbierano produkty ¿ywnociowe dy¿ury pe³nili, jak czyni¹ to od
lat, pracownicy MOPS-u, harcerze,
tudzie¿ m³odzie¿ z gimnazjów. I jak
od lat wielu koordynatorem akcji
by³ niew¹tpliwy wolontariusz pan
Antonii Ludwicki. SIO Ziemia Gryficka z kieszeni dzieci wyci¹gnê³a po
z³otówce i zosta³a wolontariuszem
roku (ile tych z³otówek by³o doskonale wie prezes SIO Ziemia Gryficka, bo przecie¿ jest dyrektorem placówek owiatowych gminy Gryfice).
Czytelnicy Waszej Gazety zapewne
pamiêtaj¹, bo pisalicie o tym, ile z
gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w drodze tzw. konkursów SIO Ziemia
Gryficka otrzyma³a pieni¹¿ków. W
pierwszym konkursie by³o to 1500
albo 1800 z³ na paliwo do samochodu, którymi jedzili na wiejskie festyny organizowane przez GDK. A
we wrzeniu w drodze drugiego
konkursu z tej samej kasy wyci¹gnêli 4000 z³ na pi¹tkowe pikniki zwane

integracyjnymi organizowanymi
przez siebie na terenach przyleg³ych
do SP nr 4, Gimnazjum nr 2, SP nr
3 i czwarty na terenie za starym
cmentarzem. Integrowali siê tak, ¿e
przekszta³cili siê w KWW Ziemia
Gryficka no i maj¹ swojego nowego, choæ starego sta¿em, burmistrza. Za umiejêtne wyci¹ganie pieniêdzy z kasy gminy, niew¹tpliwie
SIO Ziemia Gryficka powinna
otrzymaæ jak¹ specjaln¹ statuetkê
(szkoda, ¿e nie ma odpowiedniej kategorii), natomiast za wolontariat roku
 nie, bo dla miasta ani dla obywateli
nie zrobili nic, co mieci siê w s³owie wolontariusz, a podpiêcie siê
pod akcjê Serce Plus wiêta by³o
jedynie umiejêtnym wykorzystaniem chwili w 2005 roku, gdzie na
kolacji dla samotnych wyst¹pi³
chórek z SP nr 3 i w roku 2006 podobnie. Wyci¹ganie pieni¹¿ków z
uczniowskich kieszeni nijak nie rekompensuje wyci¹gniêtej z kasy
bud¿etu gminy sumy na spotkania
przy chlebku ze smalcem, którego
i tak po godzinie ju¿ nie by³o. Ale
widaæ wystarczy³o do uzyskania
zaszczytnego miana wolontariusz
roku. Przykre.
Sta³y czytelnik
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Zaginiony mieszkaniec
P³otów nie ¿yje!
W ostatnim numerze naszej gazety
przedstawilimy czytelnikom tragiczn¹ historiê zaginiêcia m³odego
mieszkañca P³otów  23-letniego Piotra Z. Dzisiaj informujemy, ¿e odnaleziono go, ale niestety nie¿ywego.
W dniu 5 kwietnia br. jedna z
mieszkanek miejscowoci P³oty zauwa¿y³a w rodkowej czêci koryta
rzeki Regi, na wysokoci nieczynnego
mostu kolejowego, zw³oki ludzkie.
Natychmiast poinformowa³a o tym
fakcie Policjê w Gryficach. Przyby³a

W Gryficach jest taka ulica, powiatowa, zwana Gdañsk¹, od Sienkiewicza w prawo przechodz¹ca w
ulicê gminn¹ zwan¹ Pomorsk¹. Na
samym zakrêcie, gdzie koñczy siê
ul. Gdañska a zaczyna Pomorska,
kto ca³kowicie pozbawiony wyobrani ze studzienki wyrwa³ pokrywê. Mieszkañcy zg³aszali ten
fakt w ZGK i w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych i nikt, ale to nikt, terenu
tego w ¿aden sposób nie oznakowa³.
Czyli ulica bezpañska. Studzienki
burzowe i kanaliza w tym miecie
nale¿¹ do gminy, ale czy ta studzien-

ka do niej nale¿y  nie wiemy. Radzimy jednak ruszyæ siê z fotela i
zaj¹æ dziur¹ w jezdni, niezale¿nie
od tego do kogo ulica nale¿y. Czekanie na tragediê mo¿e tragedi¹ siê
skoñczyæ. W tê dziurê mo¿e wpaæ
dziecko, równie dobrze, jak ko³o
jad¹cego samochodu. Z³odziej nie
myli, z³odziej chce zarobiæ i za z³odzieja kto inny musi myleæ. Byæ
mo¿e w niedalekiej przysz³oci
wszystkie pokrywy trzeba bêdzie
przyspawaæ, ale póki co dziurê na
wspomnianym zakrêcie nale¿y naprawiæ.
(x)

VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego

Radni oceni¹, jak wykonano
bud¿et w 2006 r.
(POWIAT) 18 kwietnia odbêdzie siê siódma sesja rady powiatu, na której zarz¹d bêdzie ubiega³
siê o udzielenie mu absolutorium
za wykonanie bud¿etu w roku
ubieg³ym.
Po przeprowadzeniu spraw regulaminowych starosta przedstawi sprawozdanie z prac Zarz¹du Powiatu
miêdzy sesjami. Nastêpnie bêdzie
czas na interpelacje i zapytania radnych. Nastêpnie starosta Kazimierz

Saæ i skarbnik Gra¿yna Obrêbska-Starzec przedstawi¹ sprawozdanie roczne Zarz¹du z wykonania bud¿etu Powiatu Gryfickiego za 2006 rok. Po
prezentacji stanowisk komisji sta³ych
rady w tej sprawie i dyskusji odbêdzie
siê g³osowanie nad uchwa³¹ o absolutorium dla zarz¹du. Radni podejm¹
jeszcze uchwa³ê w sprawie statutu
Domu Pomocy Spo³ecznej w Jarominie, a na koniec wys³uchaj¹ odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
(r)

Wyrok

na miejsce grupa dochodzeniowo ledcza wraz z Prokuratorem Rejonowym w Gryficach oraz funkcjonariuszami Stra¿y Po¿arnej w P³otach
stwierdzi³a, po wyci¹gniêciu z wody
cia³a, i¿ s¹ to zw³oki mê¿czyzny. Na
podstawie ujawnionych przy nim dokumentów ustalono, i¿ jest to poszukiwany
23-letni Piotr Z., który zagin¹³ w dniu
11.03.2007 r. Zw³oki mê¿czyzny przewieziono do Prosektorium celem wykonania sekcji zw³ok maj¹cej na celu ustalenie przyczyn zgonu mê¿czyzny. (m)

Nowi So³tysi i Rady So³eckie c.d.
Stawno

Na stanowisko so³tysa zosta³ wybrany Mieczys³aw Szydlarski, który by³ jedynym kandydatem. Wspomagaæ go bêdzie Rada So³ecka w sk³adzie: Maria Marcinowska, Tomasz Sobiech, Wies³aw Borowicz i Ma³gorzata Stasio.

Dziadowo

So³tysem zosta³ Tomasz Szrejder jedyny kandydat. Do Rady So³eckiej weszli:
Anna Szrejder, Teresa Tukan i Piotr Kwapiszewski.

Górzyca

So³tysem wybrano Stanis³awa Ossowskiego, który pokona³ swoj¹ kontrkandydatkê  Annê Matyniak, która zosta³a na pocieszenie cz³onkiem Rady So³eckiej.
Pozosta³e osoby wchodz¹ce w jej sk³ad to: Tomasz Kaszlej i Dorota Konstanciak.

Borzêcin

Stanowisko so³tysa mieli ochotê obj¹æ: Jolanta Syniec i Lech Nowak. Wybory
wygra³a kobieta. Do Rady So³eckiej wybrano: Lecha Nowaka, Benitê Kozio³ i
Daniela Syñca.

Zielin

Na so³tysa kandydowali: Krystyna D¹browska i £ukasz Muzyczka. Znów
zwyciê¿y³a p³eæ piêkna. Pomoc¹ s³u¿yæ jej bêd¹ cz³onkowie Rady So³eckiej:
Marek Kalbukowski, Roman Kalbukowski, Ireneusz Muzyczka i Jacek D¹browski.
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Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 22 marca 2007r. sygn. akt VIK
213/07 ukara³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 30 marca 2007r. sygn.akt VIK
243/07 ukara³

syna Stanis³awa grzywn¹ w wysokoci 50 stawek dziennych, przy przyjêciu,
¿e jedna stawka dzienna wynosi 30z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku; na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów zaliczy³ okres zatrzymania prawa jazdy od
dnia 21.03.2007r. oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka; na poczet orzeczonej
kary grzywny zaliczy³ oskar¿onemu okres rzeczywistego pozbawienia wolnoci
w sprawie w dniach 21.03.2007r. i 22.03.2007r.. przy czym jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoci równa siê dwóm dziennym stawkom grzywny, za
czyn z art.178a§1kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 21.03.2007r. oko³o godziny
17.20 na trasie Gryfice- Niek³ad kierowa³ samochodem m-ki Opel Corsa nr rej.
ZGY 225 bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu
alkohol prowadz¹cy do stê¿enia 0,67 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

kar¹ 8 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej
kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesiêcznym wskazanej przez Zarz¹d Dróg Gminnych Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych
w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolnoci
zaliczy³ oskar¿onemu okres rzeczywistego pozbawienia wolnoci w sprawie od dnia
29 marca 2007r. do dnia 30 marca 2007r. przyjmuj¹c, ¿e jeden dzieñ rzeczywistego
pozbawienia wolnoci w sprawie jest równy dwóm dniom kary ograniczenia wolnoci oraz orzek³ podanie wyroku do wiadomoci publicznej poprzez opublikowanie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka, za czyn z art.178a§2kk polegaj¹cy na tym,
¿e w dniu 29.03.2007r. oko³o godziny 12.30 w Trzebiatowie na ul.Kasprowicza
kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia 0,73 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Józefa Szymañskiego,

Romana Sa³monowicza
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Ignorancja gryfickich w³adz,
czyli lipa to nie nasza sprawa!
W jednym z ostatnich numerów
naszej gazety przedstawilimy czytelnikom historiê starej, spróchnia³ej
lipy, która straszy zawaleniem przechodniów na ul.Kocielnej. Ze strony
w³adz miasta  pomimo, i¿ sprawa jest
rzeczywicie powa¿na  nie by³o niestety odzewu na nasz artyku³. Jednak
zainteresowa³ siê nim proboszcz parafii pw.WNMP w Gryficach, której
koció³ mieci siê przy tej ulicy, chocia¿ lipa nie stoi na terenie parafii.
Okaza³o siê, ¿e sprawa lipy mia³a swój
pocz¹tek ju¿ du¿o wczeniej.
Proboszcz ksi¹dz Jerzy Sosna
widz¹c zagro¿enie ju¿ 17 marca 2006
r. zwróci³ siê z prob¹ do Wydzia³u
Ochrony rodowiska w Urzêdzie
Miasta i Gminy Gryfice, o wyciêcie
tego drzewa. W odpowiedzi, poinformowano go, aby w tej sprawie zwróci³
siê do Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Szczecinie, aby ten
wyda³ pozwolenie na ciêcie lipy. Ks.
Jerzy Sosna napisa³ wiêc kolejne pismo  tym razem do Szczecina. Niestety, ich odpowied sprawy nie rozwi¹za³a, gdy¿ Wojewódzki Urz¹d
Ochrony Zabytków decyzjê co do dalszych losów lipy przerzuci³ ponownie
na Urz¹d Miejski w Gryficach. Zaznaczy³ jednak, ¿e ze stanowiska
konserwatorskiego usuniêcie drzewa powinno byæ poprzedzone wnikliw¹ analiz¹ koniecznoci wycinki,

REKLAMA

poprzedzon¹ opini¹ rzeczoznawcy
ds. ochrony przyrody. Drzewa rosn¹ce w otoczeniu kocio³a stanowi¹
element historycznego uk³adu przestrzennego cmentarza przykocielnego oraz terenu Starego Miasta
(wpisanego do rejestru zabytków
pod numerem 71), kompozycyjn¹
ca³oæ z budynkiem kocio³a (wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 88). Starodrzew ten stanowi niew¹tpliw¹ ozdobê miasta. Wymaga
zachowania i systematycznej, prowadzonej przez wykwalifikowanego
wykonawcê, pielêgnacji. Usuniêcie
drzew wp³ynie na pogorszenie walorów zabytkowych miasta.
Na tym pimie, które zosta³o
dostarczone proboszczowi w maju
2006r. sprawa stanê³a. Urz¹d Miasta ani Zarz¹d Dróg Powiatowych,
który równie¿ w ni¹ zosta³ w³¹czony, nie zrobili nic, nie podjêli ¿adnej
decyzji. Najwyraniej woleli pozostawiæ rozwi¹zanie problemu samej
przyrodzie, która prêdzej czy póniej lipê przewróci. Szkoda tylko, ¿e
nie pomyleli przy tym o bezpieczeñstwie gryficzan, których wielu
codziennie przechodzi ko³o tego
spróchnia³ego drzewa, a wielu te¿
nie jest wcale wiadomym zagro¿enia. Jednak przecie¿ po co siê martwiæ na zapas? Przyjdzie czas bêdzie rada albo tragedia!
(m)
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Szóstoklasici
sprawdzali swoj¹ wiedzê!
12 kwietnia br, o godz. 9.00
uczniowie 6 klas szkó³ podstawowych zostali postawieni przed
pierwszym w ich szkolnym ¿yciu,
powa¿nym egzaminem. Musieli
bowiem w ci¹gu godziny wykazaæ
siê wiedz¹ zdobyt¹ na poziomie
edukacji w podstawówce podczas tzw. Sprawdzianu Wewnêtrznego Klas Szóstych. Jest
on bowiem w pewnym sensie
przepustk¹ do ukoñczenia szko³y
 uczeñ musi do niego podejæ,
choæ wcale nie musi go pozytywnie zaliczyæ. Oceny z niego uzyskane czêciowo wp³ywaj¹ na
koñcowe stopnie z poszczególnych przedmiotów, choæ le¿y to
raczej w gestii nauczycieli i s¹
dodatkowym dokumentem podczas odbierania wiadectwa.
W Gryficach funkcjonuj¹ dwie
Szko³y Podstawowe; w SP nr 3
sprawdzian pisa³o 134 uczniów z

ALEKSANDRA  UCZENNICA SP NR 3
W GRYFICACH
szeciu klas VI-tych, a w SP nr 4 
94 uczniów z czterech klas VItych. Udalimy siê do pierwszej z
tych szkó³, aby spytaæ szóstoklasistów o wra¿enia z egzaminu. Aleksandra  jedna z uczennic  powie-

SZÓSTOKLASICI Z SP NR 3
W GRYFICACH

dzia³a nam, ¿e sprawdzian by³ prosty i nie sprawi³ jej wiêkszych
trudnoci. Pytania by³y g³ównie
testowe, ale trzeba by³o równie¿
napisaæ krótkie wypracowanie o
najlepszej kole¿ance lub koledze.

Jej zdanie podzielali równie¿ inni
uczniowie, którzy opuszczali
szko³ê umiechniêci i zadowoleni.
Teraz ka¿dy bêdzie czeka³ na wyniki, a te dopiero za oko³o pó³tora
miesi¹ca.
(m)

Szko³a Podstawowa w Górzycy

Droga Krzy¿owa dziecka,
które uczy siê kochaæ

Dnia 3 kwietnia 2007 roku, w Szkole Podstawowej w Górzycy odby³o siê Misterium Mêki
Pañskiej pt. ,,Droga Krzy¿owa dziecka, które
uczy siê kochaæ. Przedstawienie by³o wzruszaj¹ce, sk³ania³o do zadumy, zw³aszcza, ¿e odby³o
siê w okresie Wielkiego Postu. Skromna scenografia, wykorzystanie ,,gry cieni, stworzy³y wraz
z muzyk¹ wspania³y i bardzo efektowny spektakl.
Pomys³odawc¹ i re¿yserem przedsiêwziêcia by³a
pani Jolanta Flis, nauczycielka religii, aktorami za
uczniowie klas V i VI. Niezapomniane wra¿enia na
d³ugo pozostan¹ w pamiêci.
Natalia Su³ek
Przemek B³a¿ejczak
- uczniowie kl. IV
REKLAMA

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 20 marca 2007r.
sprawy

S³awomira Grabczaka,

s.Stanis³awa, sygn.akt VIK 116/07 oskar¿onego o to, ¿e w dniu 27
listopada 2006r. w Gryficach kierowa³ samochodem osobowym marki
Skoda 105s znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,92mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art.178a§1kk uzna³ oskar¿onego za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu
karê 50 stawek dziennych grzywny, przy przyjêciu, ¿e jedna stawka
dzienna równa siê 40z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat; orzek³ podanie wyroku
do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w gazecie lokalnej
Gazeta Gryficka.
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By³ taki dzieñ...

Pamiêæ mo¿e mnie zwodziæ, ale
by³ taki dzieñ 24 listopada 2006r.,
dwa dni przed drug¹ tur¹ wyborów
na stanowisko burmistrza w Gryficach, kiedy ówczesny i obecny burmistrz Andrzej Szczygie³ zjawi³ siê
na terenie by³ego przedszkola nr 4 w
towarzystwie licznej wity: przedstawicieli ZGK, KWW Ziemia Gryficka, koordynatora ds.sportu szkolnego i nie wiem czy by³ obecny jaki
chórek czy jaka kapela, bo sta³em
w oknie swojego mieszkania, z dala
od t³umu zebranego przy wspomnianym Osiedlu XXX-lecia. Panowie weszli na uprz¹tniêty z chaszczy teren  wczeniej sprz¹ta³a ZGK
 i za ogrodzeniem stawiali jakie
tablice. Póniej siê okaza³o, ¿e tablice to informacja dla nas, wyborców, ¿e na miejscu przedszkola powstanie Strefa Rekreacji Dzieciêcej. Fakt, na noworocznym spotkaniu w SP nr 4 w 2006 r. burmistrz

Andrzej Szczygie³ w swoim wyst¹pieniu wspomnia³ o magicznej Strefie Rekreacji Dzieciêcej w Gryficach. Ówczesny przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej, pan W³adys³aw
Gliniewicz, w swoich wypowiedziach dla lokalnej prasy nazwa³ tê
strefê Gryfindor. Obaj te¿ mówili
o niebotycznej sumie pieniêdzy
przeznaczonej na budowê tej strefy.
By nie wdawaæ siê w zbyteczne dywagacje, obok tekstu zamieszczamy skan dotycz¹cy Uchwa³y nr 32/
319/05 Rady Miejskiej w Gryficach
z dn.28 grudnia 2005 r. I zadajemy
pytanie burmistrzowi: w co zainwestuje pieni¹dze, które by³y pozyskane na budowê Strefy, skoro teraz ma
nowy pomys³ na zagospodarowanie
terenu po przedszkolu nr 4. A najnowszy burmistrzowski pomys³ to
budowa w tym miejscu kolejnego
boiska do pi³ki no¿nej. Wystarczy
zgoda radnych, by tak siê sta³o.

Kuriozalnoæ tego pomys³u polega
na tym, ¿e vis a vis przedszkola nr 4
jest boisko; wystarczy przejæ poza
Sportow¹ i dalej mijaj¹c boisko na
³¹ce wejæ do parku, tam te¿ jest
boisko, a obok jest zaniedbany stadion Sparty. Ile tych boisk zgrupowanych praktycznie w jednym miejscu musi byæ w Gryficach, skoro
dzieci i tak na du¿ych i odleg³ych od
miejsca zamieszkania nie graj¹?
Jasne, ¿e ¿adne z tych boisk nie spe³nia norm unijnych, ale nowo wybu-

REKLAMA

dowane w Prusinowie te¿ ich nie
spe³nia, bo mimo utopionych tam
pieniêdzy nie nadaje siê nawet na
treningi. Pieni¹¿ki na Strefê by³y i s¹
i nale¿y zgodnie z przeznaczeniem
je wykorzystaæ, a boiska niech Pan
sobie buduje w kolejnych wioskach
 dzi w Trzyg³owiu, jutro w Przybiernówku, przyda siê te¿ w wieszewie, Smolêcinie i innych podleg³ych Panu wioskach. Miasto niech
Pan zostawi w spokoju.
Obserwator
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Wojtu G³adka z rodzicami i siostrami

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

Swego czasu duma gryfickiej elity, dwa korty tenisowe, bia³e stroje i
³awki czyste. Za drutami gapie, to co
biedniejsi, którzy przyszli popatrzeæ
jak graj¹ ci bogatsi w tenisa ziemnego. Dzi korty trawa zarasta, siatka
odgradzaj¹ca te¿ siê sypie i tylko
naro¿nik ogrodzenia, z³¹czony drutami ze s³upem przesy³aj¹cym energiê pozostaje w nierozerwalnej symbiozie. Ciekawe, kto kogo zwali na
ziemiê; naro¿nik ogrodzenia s³up
czy odwrotnie? A stanie siê kiedy,
mamy tylko nadziejê, ¿e ludzi w pobli¿u nie bêdzie.

Place zabaw nie dla dzieci!
Ponoæ nasze gryfickie w³adze dbaj¹ o m³odzie¿ i dzieci. Ponoæ chc¹ im
zapewniaæ odpowiednie miejsca zabaw i rekareacji. Tylko, ¿e w rzeczywistoci niestety one nie s¹ odpowiednie, bo niebezpieczne. Uszkodzone zje¿d¿alnie, spróchnia³e piaskownice, brak ³aweczek. To w³anie gryfickie realia.
Realia, na które w koñcu kto powinien zwróciæ uwagê, nim bêdzie za póno.
Nim w koñcu dojdzie do tragedii, a winnych jak zwykle nie bêdzie!

Jak siê chce to piaskownica mo¿e byæ porz¹dna
i bez unijnych dotacji, tak jak na Osiedlu XXX-lecia
w Gryficach

Kiedy w koñcu place zabaw bêd¹ wyremontowane?

Str. 8

NASZA ROZMOWA

gazeta gryficka 13.04.2007 r.

Rozmowa z Zygmuntem Dziewguciem, wiceprzewodnicz¹cym sejmiku wojewódzkiego

Czas najwy¿szy myleæ o obwodnicy
Na ostatniej sesji Rady Miasta,
jak zreszt¹ informowalimy naszych czytelników, g³os zabra³ pan
Zygmunt Dziewguæ, który chcia³
w ten sposób zmobilizowaæ radnych do wiêkszego zainteresowania drogami i ulicami, bêd¹cymi
w bardzo z³ym stanie. Temat nas
zaciekawi³, wiêc udalimy
siê pana Dziewgucia,
aby szerzej z nim o
tym porozmawiaæ.
Red. - Jak ze
strony sejmiku wojewódzkiego przedstawia siê sytuacja
inwestycji drogowych na terenie
Gryfic i powiatu?
Zygmunt Dziewguæ - Proces
inwestycyjny siê rozpocz¹³, ale realizacja jego drugiego etapu nast¹pi dopiero w przysz³ym roku na
jesieñ lub w 2009 r. na wiosnê. Projekty bowiem s¹ dopiero kwalifikowane przez Regionalny Program
Operacyjny. Mymy na sesji ju¿
podjêli uchwa³ê co do projektu inwestycyjnego na lata 2007- 20013
i tam te¿ by³a walka o inwestycje.
Mielimy do rozdysponowania 195
mln euro, ale przecie¿ inwestuje siê
nie tylko w same drogi  s¹ jeszcze
szpitale, jest kultura i wiele innych
dziedzin ¿ycia spo³ecznego, gdzie
potrzebne s¹ pieni¹dze. Wszyscy
zatem walczyli o te pieni¹dze i ka¿dy o swoj¹ inwestycjê.
Ze swojej strony uda³o mi siê
pozyskaæ prawie 34 mln z³ na remont odcinka drogi do Cerkwicy.
Bardzo wa¿ne jest to, ¿e mamy ju¿
do niego dokumentacjê i pozwolenie na budowê  wiele projektów
tego nie ma. Daje nam to nad nimi
przewagê, bo jestemy pierwsi do
jego realizacji  jak tylko bêd¹ pieni¹dze. W przebudowie ca³y czas
jest ulica Niechorska, a prace na
niej zakoñcz¹ siê albo jeszcze
przed sezonem letnim albo na jesieñ. Trwa to tak d³ugo, gdy¿ zak³adana jest tam bardzo g³êboko kanalizacja deszczowa. Dodatkowo
przy tej inwestycji uda³o siê równie¿ za³atwiæ sprawê dojazdu do
szpitala oraz za³o¿enia chodnika na
nowym osiedlu powstaj¹cym na
przeciwko niego. Do zrobienia jest
tak¿e ulica Kociuszki. Jest to w¹skie gard³o i ulica traktowana jako
objazd. Ca³y ruch ciê¿ki przez ni¹
przeje¿d¿a i nastêpuje degradacja
bezporednio samej ulicy, ale tak¿e
jej podbudowa nie jest przygotowana na dwiganie takich ³adunków,
jakie siê w dzisiejszych czasach
przewozi. Ruch ten utrudnia tak¿e

¿ycie mieszkaj¹cym przy tej ulicy
ludziom. Trzeba wiêc zacz¹æ myleæ kategoriami przysz³ociowymi i zastanowiæ
siê jaki bêdzie szlak obwodnicy dla Gryfic 
dzisiaj ju¿ trzeba usi¹æ
i stworzyæ pierwszy projekt, zapisaæ go w
planach. Powinni siê wiêc
spotkaæ: starosta, burmistrz
oraz Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich i
uzgodniæ, aby
taka inwestycja zosta³a wpisana w
szereg tych realizowanych przez
Urz¹d Wojewódzki. Bowiem Gryfice, jako miasto i powiat, nie bêdzie
na pewno staæ na sfinansowanie tak
wielkiej inwestycji.
W ramach obwodnicy bêdzie
mo¿na spi¹æ drogê 109, czyli t¹,
któr¹ siê wje¿d¿a z P³otów do Gryfic, do³¹czyæ j¹ do drogi 105, która
prowadzi na Kamieñ Pomorski i
póniej z drugiej strony spi¹æ j¹ znowu z drog¹ 109, prowadz¹c¹ na
Trzebiatów. Wtedy ta obwodnica
mia³aby szansê powodzenia i
przede wszystkim nie obejmowa³aby ona przeprawy mostowej przez
Regê, co o co najmniej 5- 8 mln z³
obni¿y³oby koszty inwestycji. Je¿eli jednak to jak najszybciej nie zostanie uwzglêdnione w planie przestrzennym, a dzia³ki i tereny znajduj¹ce siê na trasie tej obwodnicy zostan¹ sprzedane i zagospodarowane, to Gryfice same siê zamkn¹.
Dlatego trzeba patrzeæ w kategoriach co bêdzie za 10 lat czy za 15,
a wiêc tworzyæ dla nastêpnych pokoleñ szansê, aby ten ruch ciê¿ki
wyprowadziæ poza miasto. To jest
bardzo pilna sprawa i trzeba siê tym
natychmiast zaj¹æ!
Chcemy te¿, aby w ramach gambitu, czyli nie z pieniêdzy miasta, ale
z funduszy uzyskanych z Ministerstwa Transportu w ramach programu Poprawy Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, zosta³a zrealizowana inwestycja na ulicy Kociuszki, gdzie jest najwiêcej wypadków
drogowych. Na przeciêciu ulic Kociuszki i Ks.Ruta ma byæ zbudowane rondo wolnoprzejezdne  pierwsze takie w kraju. Inwestycja poch³onê³a 1,5 mln z³ i ma byæ zakoñczona do koñca maja. Mam nadziejê, ¿e nowe rondo spe³ni swoje zadanie, choæ ja osobicie za lepsze
rozwi¹zane uwa¿a³em inteligentn¹
sygnalizacjê wietln¹. Niestety projekt nie przewidywa³ zmiany nawierzchni ulicy na ca³ej d³ugoci,

ale tylko fragmentarycznie. Jednak
ca³y czas zabiegam o to, aby jednak
objê³o to ca³¹ ulicê, co kosztowa³oby kilkaset tysiêcy z³otych. Rozmawia³em ju¿ na ten temat z dyrektorem Zarz¹du Dróg Wojewódzkich i
zobaczymy czy to siê uda. Trzeba
te¿ robi¹c tak¹ inwestycjê uwzglêdniæ przy okazji potrzeby miasta komisja, która siê ni¹ zajmuje czy
te¿ urzêdnicy powinni ca³y czas czuwaæ nad tym, co jeszcze przy tej inwestycji trzeba zrobiæ dla polepszenia sytuacji w miecie.
Rozmawialimy równie¿ z powiatem na temat ulicy Mickiewicza,
która nale¿y do nich, a jej stan jest
tragiczny. S¹ intencje ze strony starosty, aby w³¹czyæ siê w jej modernizacjê. Remontu potrzeba tak¿e na
ulicy prowadz¹cej od Bramy do
Nowego wiata, ale to jest ju¿ ulica
miasta. By³oby dobrze, gdyby chocia¿ jedna ulica w roku by³a wyremontowana  to jest naprawdê du¿o.
Natomiast te drogi, które s¹ w gestii
województwa, chcia³bym aby w tej
kadencji zosta³y wykoñczone.
Prawdopodobnie, jeli nie w tym, to
w przysz³ym roku bêdzie drugi gambit, w ramach Poprawy Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego i chcê, aby
z tych pieniêdzy powsta³a cie¿ka
rowerowa na drodze wyjazdowej do
Szczecina a¿ do Lubina. Mylê, ¿e
jest to wa¿na sprawa, aby mieszkañcom Gryfic stworzyæ mo¿liwoci
bezpiecznego poruszania siê rowerem na tym odcinku  szczególnie,
¿e amatorów tego pojazdu jedzi
tam bardzo wielu. Inwestycje drogowe s¹ jak uk³ad nerwowy cz³owieka  je¿eli bêd¹ dobre drogi,
polepszy siê infrastruktura, a to
mo¿e doprowadziæ do zwiêkszenia
siê liczby nowych inwestorów w
gminie. Kto siê pospieszy³ i stworzy³ tak¹ infrastrukturê, teraz nie
narzeka na bezrobocie, bo bylimy
atrakcyjni pod wzglêdem zasobów
ludzkich. Przyk³adem tego mo¿e
byæ Nowogard, Goleniów czy Stargard Szczeciñski.
Na ten rok to jest naprawdê bardzo du¿y zakres inwestycji. Je¿eli
mi siê uda to chcia³bym te¿ zdecydowanie poprawiæ drogê 105 do
Brojc oraz wierzno - Gryfice. Jest
to tak¿e droga wojewódzka i jeli
uda siê j¹ zmodernizowaæ, to bêdzie naprawdê ogromny sukces.
Gdyby to uda³o siê zrobiæ, to inwestycje w drogi wojewódzkie na terenie Gryfic by³yby kompleksowo
za³atwione. Czyniê te¿ starania,
aby ta droga, 102, z Rewala do
Trzebiatowa, by³a zmodernizowana  to jest jednak wa¿nym zadaniem na nastêpne lata.

Red. - Jak pan ocenia dzia³ania
gminy i powiatu odnonie inwestycji drogowych?
ZD - Ka¿da gmina i powiat
walcz¹ o pieni¹dze na drogi. W
przysz³ym roku, czy za dwa lata,
wszyscy bêd¹ krytykowaæ, krzyczeæ, gdzie one s¹. Bowiem rozwój
ka¿dej gminy zale¿y od infrastruktury  gdy jej nie ma, nikt nie przyje¿d¿a i nikt nie inwestuje. Jeli
chodzi o planowanie rozwoju takiego regionu, jakim jest powiat gryficki, to trzeba myleæ w kategoriach
przysz³oci, 5- 10 lat do przodu i ju¿
siê do tego czasu przygotowywaæ.
Nie da siê ¿yæ tylko i wy³¹cznie z
dnia na dzieñ.
Jeli chodzi o gminê to jej podstawowym zadaniem jest obs³uga
obywatela, ale przecie¿ on te¿ chce
jako normalnie zarabiaæ pieni¹dze
i normalnie ¿yæ, dlatego co trzeba
mu zaoferowaæ. Dlatego takie krótkowzroczne patrzenie jest z góry
skazane na niepowodzenie. Trzeba
myleæ jak stworzyæ szansê dla rozwoju Gryfic i jego okolic, dlatego
tak naciska³em radnych  chcia³em
¿eby oni przede wszystkim siê w to
zaanga¿owali. Sesja jest trampolin¹
 jest przeniesieniem problemów
miasta na forum, wiêc tam dyskutuje siê o problemach i sprawach, które s¹ wa¿ne i do za³atwienia dla tej
spo³ecznoci. Chcia³em dlatego
uwra¿liwiæ radnych, których zadaniem jest przecie¿ reprezentowanie
interesów spo³eczeñstwa, które
przecie¿ ich wybra³o. Wiadomo, ¿e
zawsze bêd¹ problemy braku mieszkañ czy zwi¹zanych z opiek¹ spo³eczn¹, ale trzeba myleæ nie tylko i
wy³¹cznie o zabezpieczeniu dnia
codziennego, lecz równie¿ o rozwoju miasta. Dlatego czêæ inwestycji
musi byæ prorozwojowych, a wiêc
zmierzaj¹cych do tego, aby gmina
Gryfice mia³a kiedy szansê o¿ywiæ
siê i byæ atrakcyjn¹ dla inwestora.
Trzeba umieæ przebiæ innych, czyli
byæ konkurencyjnym. Tu nie ma sentymentów  ka¿da gmina rywalizuje
ze sob¹ o inwestora, który bêdzie
chcia³ przyjæ i wy³o¿yæ kapita³.
***
Jak widaæ, zaanga¿owanieze strony przedstawiciela gryficzan i mieszkañców powiatu w sejmiku, w problematykê dróg, a tak¿e rozwój tych terenów jest bardzo du¿e. Jednak w
swych dzia³aniach jest on raczej osamotniony. Ani powiat, ani gmina nie
wykazuj¹ zdecydowanych chêci do
poprawy warunków drogowych, choæ
to w³anie oni powinni dbaæ o zaspakajanie potrzeb mieszkañców. W koñcu to przez nich zostali wybrani. (m)
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Tradycja nie zginie

Jak co roku w Wielk¹ Sobotê
Polacy wyruszyli t³umnie do kocio³ów, aby powiêciæ wielkanocne potrawy. W Gryficach nie by³o
inaczej. W kociele pw. WNMP tradycyjna wiêconka rozpoczê³a siê o
godzinie 14.00. W koszyczkach,
które przynosili ze sob¹ gryficzanie
znajdowa³y siê przewa¿nie: jajka,
wêdliny, chleb, chrzan, ciasto, sól i
wielkanocny baranek. By³y one tak¿e ozdobione zielonym bukszpanem. Najwiêksz¹ radoæ z tej tradycji mia³y dzieci, które z dum¹ nios³y
przygotowane im przez rodziców
koszyki. Kiedy ju¿ wszystkie zosta³y powiêcone, maluchy radonie,
ale odwiêtnie wraca³y do domu.
Potem pozosta³o ju¿ tylko czekaæ do
wielkanocnego niadania... (m)

Wyrok

Wyrok

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

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 22 marca 2007r.
sprawy

syna Stefana, sygn.akt VIK 231/07, oskar¿onego o to, ¿e w dniu 27
marca 2007r. o godzinie 18.10 w Mrze¿ynie na ul.Letniskowej kierowa³
rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym
powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 0,30 mg/l tj. o
czyn z art.178a§2kk, uzna³ oskar¿onego za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê grzywny w wysokoci 40 stawek
dziennych przyjmuj¹c, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 10z³; orzek³
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych
w ruchu l¹dowym na okres 1 roku; orzek³ podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej Gazeta Gryficka; na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczy³ oskar¿onemu okres
rzeczywistego pozbawienia wolnoci w sprawie w dniach 27.03.2007r.
i 28.03.2007r. Przy czym jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia
wolnoci równa siê dwóm dziennym stawkom grzywny.

syna Wac³awa, sygn.akt VIK 152/07 oskar¿onego o to, ¿e w dniu 19 listopada 2006r. w Mrze¿ynie gm.Trzebiatów na drodze publicznej znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci tj.1,49 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierowa³ samochodem osobowym m-ki Skoda nr rej. DL 16983 tj. o
czyn z art.178a§1kk, uzna³ oskar¿onego za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê 12 miesiêcy ograniczenia wolnoci z
obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 40 godzin miesiêcznie wskazanej przez Zarz¹d Dróg
Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na 6 lat;
zas¹dzi³ od oskar¿onego na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w
Wypadkach Komunikacyjnych Mielno- Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w
kwocie 100z³; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez
opublikowanie go w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

Miros³awa Libery,

Piotra Grochowskiego,

OG£OSZENIA DROBNE
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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 40000 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 Wykonam manicure, pedicure.
oraz tipsy metod¹ ¿elow¹, tanio i
fachowo. Tel. 507 838 740.
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 V i d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

n Elektryka przyjmê - wymagana
znajomoæ monta¿u domofonów.
Tel. 696 757 393 po 18.
n PW RUTEX D.W JANTAR w Rewalu zatrudni na stanowisko: recepcjonista - wykszta³cenie rednie + znajomoæ jêzyka niemieckiego, konserwator, ratownik - na basen kryty. Tel.
091 384 42 61, 063 899 484.
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.

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 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.

INFORMACJE
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Poszukiwany dyrektor
i kasjer
(POWIAT) Starostwo w
Gryficach og³osi³o nabór na
stanowisko dyrektora Wydzia³u Inwestycji i rodków Pomocowych oraz na kasjera.
DYREKTOR
Zatrudnionym na tym stanowisku
mo¿e byæ osoba, która posiada wy¿sze
wykszta³cenie techniczne, preferowany kierunek budowlany lub architektoniczny, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i sprawowania nadzoru inwestorskiego, posiada ³¹cznie co najmniej 5 letni sta¿ pracy w budownictwie lub administracji, w tym minimum
2 letni sta¿ pracy na stanowiskach
urzêdniczych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego, lub w s³u¿bie cywilnej, lub w
s³u¿bie zagranicznej, z wyj¹tkiem stanowisk obs³ugi, lub w innych urzêdach
pañstwowych, z wyj¹tkiem stanowisk
pomocniczych i obs³ugi, lub na kierowniczych stanowiskach pañstwowych oraz posiada znajomoæ przepisów z zakresu prawa budowlanego i
zamówieñ publicznych oraz procedur
pozyskiwania rodków z funduszy
Unii Europejskiej, posiada umiejêtnoæ obs³ugi komputera typu PC i co
najmniej podstawow¹ znajomoæ obs³ugi programu do sporz¹dzania kosztorysów budowlanych i edycji tekstów,
posiada znajomoæ jêzyka niemieckiego lub angielskiego co najmniej w
stopniu rednim, cieszy siê nieposzlakowan¹ opini¹, posiada pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych oraz ko-

Szkolenie
Pomeranus
Starostwo Powiatowe w Gryficach wraz z Polsk¹
Fundacj¹ Przedsiêbiorczoci
REGIONALNY
FUNDUSZ
PO¯YCZKOWY
POMERANUS
serdecznie zapraszaj¹ wszystkich przedsiêbiorców
z powiatu gryfickiego na BEZP£ATNE SZKOLENIE wraz z
warsztatami pt. PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU.
W ramach szkolenia, które odbêdzie siê 27 kwietnia br. o godz.
10.00 w sali 102 Urzêdu Miejskiego
w Gryficach, Plac Zwyciêstwa 37,
przedstawione zostan¹ etapy procesu przygotowania biznesplanu w

Zimowe
pozosta³oci

rzysta z pe³ni praw publicznych, nie
by³a karana za przestêpstwo umylne,
nie zosta³a ukarana kar¹ zakazu zajmowania funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi,
posiada stan zdrowia pozwalaj¹cy na
zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
Kandydaci mog¹ sk³adaæ aplikacje w zaklejonej kopercie z dopiskiem
nabór na stanowisko dyrektora Wydzia³u Inwestycji i rodków Pomocowych w sekretariacie starosty (pok.
Nr 318 w biurowcu przy Pl. Zwyciêstwa 37 w Gryficach) lub poczt¹. Termin
sk³adania
aplikacji
do
20.04.2007 r. godz. 15:00.
KASJER
Zatrudnionym na tym stanowisku
mo¿e byæ osoba, która: posiada wykszta³cenie co najmniej rednie, przynajmniej roczne dowiadczenie w pracy w ksiêgowoci, w tym dowiadczenie w pracy przy obrocie gotówkowym, posiada umiejêtnoæ sprawnej
obs³ugi komputera typu PC w zakresie
programów z pakietu MS Office:
Excel i Word, nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umylnie, cieszy
siê nieposzlakowana opini¹, posiada
stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienia na proponowanym stanowisku.
Kandydaci mog¹ sk³adaæ aplikacjê
w zaklejonej kopercie z dopiskiem
nabór na stanowisko kasjera w sekretariacie starosty (pok. 318 w biurowcu przy Pl. Zwyciêstwa 37 w Gryficach) lub poczt¹ (liczy siê data wp³ywu przesy³ki). Termin sk³adania aplikacji do 19.04.2007 r. godz. 15:00. (r)

tym m.in.: formu³owanie wizji, misji i celów, analiza SWOT wybranej
firmy, prognozowanie wielkoci
sprzeda¿y, oraz wyznaczanie punktu rentownoci (BEP).
Szkolenie adresowane jest do
w³acicieli mikro i ma³ych firm lub
osób nimi zarz¹dzaj¹cych oraz
wszystkich tych, którzy chc¹ wiedzieæ jak przygotowaæ profesjonalny biznesplan. Ka¿dy uczestnik
otrzyma komplet materia³ów szkoleniowych. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ indywidualnych konsultacji.
Zainteresowanych organizatorzy
prosz¹ o zg³oszenie uczestnictwa w
szkoleniu do dnia 25 bm. pod numerem telefonu 091 384 64 50 w. 443.
Wszystkie informacje dotycz¹ce szkolenia dostêpne s¹ na stronie
www.gryfice.pl
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Z przykroci¹ zawiadamiamy mieszkañców Gryfic, uczêszczaj¹cych
alejkami w kierunku ulicy Starogrodzkiej, Zdrojowej, Ogrodowej itd. i¿ sól
wymieszana z piaskiem, nawieziona przez ZGK na pobocza tych alejek w
okresie pónojesiennym nie zostanie uprz¹tniêta z uwagi na ci¹g³y brak
mrozów i opadów niegu. Piasek rozniesiemy sami, na podeszwach naszych
butów i pantofli  wszak u nas ju¿ wiosna.
REKLAMA

INFORMACJE
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Boisko do kosza?

U zbiegu ulic Sienkiewicza i Gdañskiej w Gryficach by³ sobie wolny, niezagospodarowany doæ du¿y plac,
przez który mieszkañcy wytyczyli sobie
drogê dojazdow¹ na tzw. skróty. By³o
swojsko. Ch³opcy z nudów, we w³asnym zakresie zmontowali sobie kosz
do koszykówki i grali do upad³ego w
czasie wolnym od zajêæ, bywa³o ¿e do
pónych godzin wieczornych.
A¿ miejscem zainteresowali siê
spece od telefonii komórkowej. Chcieli
w tym miejscu zafundowaæ mieszkañcom przekanik. Ludzie m¹drzy, zgody
nie wyrazili. Elektrownia po d³ugich
namowach i przekonywaniach uzyska³a zgodê mieszkañców na postawienie
stacji transformatorowej i rozdzielczej.
Ale burmistrz Andrzej Szczygie³ jesieni¹ 2006r. te¿ dojrza³ ten skrawek ziemi
i szanse na zwiêkszon¹ iloæ wyborczych g³osów na swoim koncie. Przyst¹pi³ do akcji zagospodarowywania terenu. Ch³opcy usunêli kosz do gry, bo w
przedwyborczym szale obietnic, obiecano im wytyczenie boiska do gry w
kosza ³¹cznie z ju¿ trwa³¹ instalacj¹
nowych koszy. Skrawek ziemi szybko
obsadzono patykami, które w przysz³oci maj¹ stanowiæ ¿ywop³ot, posadzono
oko³o 20 sztuk krzewów, w tym czêæ
wierków, by zawsze by³o zielono. Jest
zielono i czerwono ze z³oci. Bo ¿ywop³ot od lini ulicy nie odgradza ¿aden
krawê¿nik, sam teren nie zosta³ zniwelowany, linia skrótowa drogi, jak przecina³a plac, tak przecina, zje¿d¿alnia i
mini plac zabaw dla maluchów, stawiane szybko i byle jak, ju¿ siê roz³a¿¹.
Boiska ani koszy nie ma i pewnie nie
bêdzie. Wybory wygrane, ciep³y fotelik
dalej jest i sprawa zakoñczona. Naiwni,
wierzyli w s³owa bez pokrycia i g³osowali solidnie, co jasno wynika z wyborczej analizy. Byli za starym i jednoczenie nowym burmistrzem. Mo¿na by

by³o powiedzieæ: dobrze im tak, co
chcieli to maj¹. Otó¿ nie! Mieszkañcy
ulicy Sienkiewicza i Gdañskiej wierzyli, ¿e obietnice s¹ prawd¹. Dlatego w
imiê tamtych obietnic wielokrotnie
sk³adanych mieszkañcom tego rejonu
miasta, na ró¿nych spotkaniach z panem Burmistrzem, czas wielki ku temu,
by wzi¹æ siê do pracy i obietnice prze³o¿yæ w realny kszta³t. To jest; zniwelowaæ ca³y teren, drewniane konstrukcje
placu zabaw umocowaæ tak, by nie fruwa³y po ulicy ani maluchom nad g³o-

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 21
marca 2007r. sprawy

Roberta Syropiatko,

syna Jana, sygn.akt VIK 108/07 oskar¿onego o to,
¿e w dniu 17 listopada 2006r. w Brojcach powiatu gryfickiego po ul.D³ugiej kierowa³ samochodem m-ki
Renaut Rapid nr rej. ZGY X694 znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci tj.0,57 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu tj. o czyn z art.178a§1kk, uzna³ oskar¿onego
za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu karê grzywny w wysokoci 50 stawek dziennych, przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi
20z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym na 2 lat; orzek³ na
rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach
Komunikacyjnych Mielno- Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100z³; na poczet orzeczonego zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zaliczy³ okres zatrzymania prawa jazdy od dnia
17.11.2006r.;orzek³ podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

wami. Wytyczyæ boisko, postawiæ kosze, zamontowaæ kilka ³awek, np. z
przeciêtych drewnianych bali, na których bêd¹ mog³y usi¹æ matki czy babcie pilnuj¹ce dzieci. Ten teren mo¿e byæ
rekreacyjny, trzeba tylko chcieæ spe³niæ
przedwyborcze obietnice. Przecie¿ to
nic wielkiego spe³niæ obietnice z po¿ytkiem dla swoich wyborców.
(x)

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

Przemys³awa Hojczyka,
s.Józefa, sygn.akt VIK 120/07 oskar¿onego o to,
¿e w dniu 19 stycznia 2007r. w Mrze¿ynie gm.Trzebiatów kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,27mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art.178a§2kk uzna³
oskar¿onego za winnego pope³nienia zarzucanego
mu czynu i wymierzy³ mu karê 5 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 20 godzin miesiêcznie wskazanej przez Zarz¹d Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w
Trzebiatowie; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu
l¹dowym na okres 1 lat; zas¹dzi³ od oskar¿onego na
rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mileno- Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100z³ oraz orzek³ podanie
wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w gazecie lokalnej Gazeta Gryficka.

WYNIKI I TABELE
Klasa okrêgowa
wiatowid £obez - Promieñ Mosty
0:1, D¹brovia Stara D¹browa - Orze³
Prusinowo 4:1, Sarmata Dobra Mewa Resko 3:2, Korona Stuchowo
- Sparta Wêgorzyno 0:4, KP Police II
- Orkan Suchañ 3:0, Vielgovia Szczecin - Iskierka mierdnica 1:4, Masovia Maszewo - Ina Iñsko 4:1, Wicher
Brojce - wit Szczecin 0:1.
1. wit Szczecin
45 44-17
2. KP Police II
41 53-26
3. Sarmata Dobra
39 45-24
4. Wicher Brojce
31 30-24
5. Promieñ Mosty
31 26-20
6. Vielgovia Szczecin 29 34-42
7. Sparta Wêgorzyno 28 26-18
8. Masovia Maszewo 27 30-32
9. Iskierka mierdnica 27 37-33
10. D¹brovia Stara D¹browa 25 27-32
11. Korona Stuchowo 25 31-38
12. wiatowid £obez 21 25-34
13. Ina Iñsko
20 29-51
14. Mewa Resko
19 24-44
15. Orze³ Prusinowo 18 25-40
16. Orkan Suchañ
15 14-25
V liga
Vineta Wolin - D¹b Dêbno 1:2, Sparta
Gryfice - Polonia P³oty 1:0, Pomorzanin Nowogard - Piast Chociwel 1:0,
Mieszko Mieszkowice - Hutnik EKO
TRAS Szczecin 4:0, Osadnik Mylibórz - Radovia Radowo Ma³e 3:0, Odra
Chojna - Orze³ Trzciñsko-Zdrój 0:3,
Zorza Dobrzany - K³os Pe³czyce 3:1,
Fagus Ko³bacz - Piast Choszczno 1:1.
1. D¹b Dêbno
53 50-16
2. Piast Choszczno
44 48-18
3. Vineta Wolin
42 41-24
4. Odra Chojna
40 50-25
5. Orze³ Trzciñsko-Zd.
39 39-24
6. Pomorzanin Now.
38 50-30
7. Polonia P³oty
26 39-31
8. Hutnik EKO TRAS Szcz. 25 34-35
9. Osadnik Mylibórz
24 31-44
10. Sparta Gryfice
22 29-36
11. Mieszko Mieszkowice 22 20-21
12. Fagus Ko³bacz
20 23-41
13. Radovia Radowo Ma³e 20 30-54
14. Piast Chociwel
20 26-28
15. K³os Pe³czyce
14 16-35
16. Zorza Dobrzany
7 20-84

GRANIE W PLANIE

Klasa okrêgowa
14 kwiecieñ (sobota): 16:00 Sparta
Wêgorzyno - Sarmata Dobra;15:00
Mewa Resko - D¹brovia Stara D¹browa; 14:00 wit Szczecin - Masovia
Maszewo; 13:00 Ina Iñsko - Vielgovia Szczecin.
15 kwiecieñ (niedziela): 14:00 Korona Stuchowo - KP Police II; 15:00
Iskierka mierdnica - Orkan Suchañ;
14:00 Orze³ Prusinowo - wiatowid
£obez; 16:00 Promieñ Mosty - Wicher Brojce.
V liga
14 kwiecieñ (sobota): 17:00 Orze³
Trzciñsko-Zdrój - D¹b Dêbno; 14:00
Radovia Radowo Ma³e - Mieszko
Mieszkowice; 13:00 Hutnik EKO
TRAS Szczecin - Pomorzanin Nowogard; 16:00 Piast Chociwel - Polonia
P³oty.
15 kwiecieñ (niedziela): 16:00 Fagus
Ko³bacz - Sparta Gryfice; 15:00 K³os
Pe³czyce - Odra Chojna; 15:00 Vineta
Wolin - Osadnik Mylibórz; 16:30
Piast Choszczno - Zorza Dobrzany.

SPORT
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Sparta Gryfice
 Polonia P³oty 1:0!

41 derby na gryfickim stadionie dla Sparty
7 kwietnia gryficki stadion zape³ni³ siê ponad 2000 kibiców tutejszego klubu pi³karskiego Sparta
oraz ich rywali, zagrzewaj¹cych do
boju pi³karzy Polonii P³oty. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ festyn Bosmana,
który równie¿ przyci¹gn¹³ rzeszê
spragnionych rozrywki. Poni¿ej
prezentujemy relacjê z tego sportowego widowiska, zamieszczon¹ na
stronie internetowej Sparty Gryfice:
www.spartagryfice.prv.pl
Derby te nie mia³y byæ takie jak
zawsze - sponsor Sparty, Bosman
Browar Szczecin, zorganizowa³ na
Stadionie im. Karola Kucharskiego
wspania³y festyn, na którym nie zabrak³o dobrej zabawy. Tylko pochwaliæ i
podziêkowaæ! Ale najwa¿niejszy
spektakl rozpocz¹³ siê o godzinie
17:00. 41 derby powiatu i znów wielki
g³ód pi³karzy gryfickiej Sparty na
zwyciêstwo z Poloni¹ - czarno-niebiescy ostatni raz pokonali p³ocian
9.10.2004 roku w Gryficach 5:2.
Miejscowi mecz rozpoczêli
obiecuj¹co. W 7' po rzucie ro¿nym
z woleja z 25 metrów uderza³ Urbanowicz, jednak Waldemar Domañski pewnie z³apa³ pi³kê. Polonia odpowiedzia³a po minucie, kiedy to
Pawe³ Mirecki uderzy³ silnie, lecz
nad poprzeczk¹. Gryficzanie nie
pozostali d³u¿ni i po kolejnych 60
sekundach Hubert Urbanowicz
spróbowa³ szczêcia - strzeli³ po
ziemii z 16 metrów i zabrak³o centymetrów, aby pi³ka znalaz³a siê w siatce. W 16' kontuzji nabawi³ siê Artur
Kurkiewicz i musia³ opuciæ boisko.
Kolejn¹ gron¹ akcjê stworzyli sobie
polonici, ale dopiero w 23', kiedy to
kapitalnym strza³em z woleja z 16
metrów popisa³ siê £ukasz Szwak G³adysz by³ jednak na posterunku.
Gra³a tak¿e Sparta - dwie minuty
póniej Przemys³aw D¹browski nieczysto trafi³ w pi³kê na 5 metrze i ta,
odbijaj¹c siê od Domañskiego, opuci³a boisko. Po rzucie ro¿nym bitym
przez Mariusza Remplewicza kibice
mieli powody do radoci, ale tylko
przez chwilê, gdy¿ po tym, jak Pawe³
Rynalski wbi³ pi³kê do siatki, arbiter
g³ówny zasygnalizowa³ zagranie
rêk¹ i gol nie zosta³ uznany. Dziesiêæ
minut póniej k¹liwie z 30 metrów
uderzy³ D¹browski - futbolówka tylko otar³a siê o zewnêtrzn¹ czêæ s³upka. Tu¿ przed gwizdkiem koñcz¹cym
pierwsz¹ ods³onê w pole karne Polonii wpad³ Przemys³aw D¹browski i

by³ nieprzepisowo powstrzymywany. Decyzja mog³a byæ tylko jedna rzut karny dla Sparty, który na bramkê zamieni³ Remplewicz, 1:0.
Druga po³owa z pocz¹tku wygl¹da³a podobnie jak pierwsza - 50'
to strza³ Przemka D¹browskiego z
20 metrów, po którym pi³ka minê³a
bramkê Polonii. Piêæ minut póniej
wietnie z woleja z ponad 30 metrów
uderzy³ Piotr Zalewski i tylko dziêki
wspania³ej interwencji Sylwestra
G³adysza zawdziêczalimy fakt, ¿e
futbolówka nie wyl¹dowa³a w samym okienku bramki. Minutê póniej po kontrze sam na sam z Domañskim znalaz³ siê Remplewicz,
jednak nie mia³ ³atwej sytuacji i
bêd¹c naciskanym przez obroñcê
przestrzeli³. W 62' podobn¹ okazjê
mia³ Przemys³aw D¹browski, ale
pi³kê, któr¹ Spaja za daleko sobie
wypuci³, z³apa³ Domañski. Piêæ
minut póniej znów da³ o sobie znaæ
Mariusz Remplewicz, lecz po jego
k¹liwym strzale z 10 metrów pi³ka
trafi³a w boczn¹ siatkê. W 70' boisko
opóci³ Robert Bartoszewicz, który
zobaczy³ drugi ¿ó³ty - a w konsekwencji czerwony - kartonik. Polonia chcia³a wykorzystaæ ten fakt i
choæby wyrównaæ, jednak bardzo
dobrze spisywali siê defensorzy z
Krzysztofem Wawiórko i bramkarzem Sylwestrem G³adyszem na
czele. Przez ostatnie 20 minut gry
Sparta stara³a siê oddaliæ zagro¿enie spod w³asnej szesnastki poprzez wybijanie d³ugich pi³ek, które
czêsto trafia³y pod nogi Przemka
D¹browskiego lub Remplewicza.
Ten pierwszy w 80' nabawi³ siê urazu kostki i musia³ go zmieniæ Jakub
Gnat. Dwie minuty przed koñcem
tak¿e czerwieñ dosta³ Andrzej Paruch i gryficzanie w dziewi¹tkê
musieli dowieæ skromne, ale jak¿e
wa¿ne 1:0. Mog³o siê nie udaæ, gdy¿
naciskaj¹ca Polonia by³a coraz bli¿ej strzelenia gola. Wszyscy zamarli, kiedy to Hubert Urbanowicz w 91
ju¿ minucie trafi³ w s³upek... w³asnej
bramki, jednak kiedy futbolówkê
dopad³ napastnik goci arbiter liniowy zasygnalizowa³ spalonego. Gryficzanie pokonali w koñcu odwiecznego rywala, nie wa¿ne ile - wa¿ne ¿e
trzy punkty zosta³y w Gryficach.
- To by³ mój 6 mecz w karierze
przeciwko Polonii i jeszcze nigdy
oni nie wbili mi gola - mówi³ po
meczu Sylwester G³adysz. I oby ta
passa trwa³a jak najd³u¿ej.

SPARTA GRYFICE - POLONIA P£OTY
1 : 0
1:0 Remplewicz (karny) 44'

G£ADYSZ
JANOWSKI
KURKIEWICZ (16' BARTOSZEWICZ)
PARUCH (87' i 90' ¯K=CZ.K.)
RYNALSKI
WAWIÓRKO
URBANOWICZ
D¥BROWSKI M. (75' ¯K)
REMPLEWICZ
D¥BROWSKI P. (80' GNAT)
JURKOWSKI (73' BOGACZ P.)

DOMAÑSKI W.
STOPA (44' ¯K)
WONIAK
PRZYBYS£AWSKI P.
SYDORAK
ZALEWSKI
MIRECKI (73' ¯K)
SZWAK £UKASZ
MIECZKOWSKI (67' OCHWAT)
GÓRALSKI (45' ¯K)
SZWAK MICHA£
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Dru¿ynowe Mistrzostwa Województwa w tenisie sto³owym

Sukces kadetów
Nasiennika Gryfice!
1 kwietnia br. w Kozielicach
rozegrano Dru¿ynowe Mistrzostwa
Województwa w tenisie sto³owym w
kategoriach: juniorki, juniora, kadetki, kadeta, m³odziczki i m³odzika. W zawodach startowa³o 43 dru¿yny i 102 zawodników oraz zawodniczek z 18 klubów województwa
zachodniopomorskiego. Wród
nich znaleli siê tak¿e reprezentanci
1
2
3
4

I Salos Szczecin
UKS Chrobry
Nasiennik Gryfice
II Salos Szczecin

gryfickiego Nasiennika, którzy
mog¹ pochwaliæ siê sukcesem. W
kategorii kadetów bowiem, Krzysztof Galewski i Dominik Ruta wywalczyli III miejsce, zdobywaj¹c 440
punktów. Zakwalifikowali siê tym
samym do pó³fina³u Dru¿ynowych
Mistrzostw Polski, które odbêd¹ siê
w Gdañsku, w dniach 28 i 29 kwietnia br. Gratulujemy!

Kluczyñski Micha³ Dobrowolañski Bartosz480
B³a¿eniuk Robert Borkowicz Krzysztof 460
Galewski Krzysztof Ruta Dominik
440
Wojewoda Jakub Lachowski Daniel
420
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Ocaliæ
od zapomnienia
W ostatnich latach bardzo popularna sta³a siê, szeroko rozumiana, literatura wspomnieniowa. Tematyka tych wydawnictw oscyluje
w znacznej mierze wokó³ czêsto
idealizowanych lat II RP, ostatniej
wojny i póniejszych, równie dramatycznych wydarzeñ. Pojawiaj¹
siê wiêc wspomnienia zwi¹zane z
przesiedleniami, przymusowym
opuszczeniem stron rodzinnych i
poszukiwaniem ,,nowego domu
gdzie na ,,dzikim zachodzie.
S¹ to ju¿ ostatnie niemal chwile, kiedy mo¿na jeszcze uzyskaæ
informacje od uczestników tych
wydarzeñ, ludzi, którzy z autopsji
znaj¹ wiele, niejednokrotnie tragicznych historii z ¿ycia w³asnej
rodziny, s¹siadów, znajomych. S¹
wiadkami
prze³omowych
zmian, jakie zasz³y w Polsce w
ostatnim szeædziesiêcioleciu.
Dlatego te¿ ciesz¹ nas niezmiernie publikacje, które choæ w niewielkim stopniu mog¹ oddaæ czêæ
ich wiedzy na temat minionych lat.
Przez ksi¹¿kê delikatnie wkraczamy
(na tyle, na ile pozwoli nam jej autor)
w ich wiat, czêsto utracony, poznajemy smutki i radoci, krewnych,
przyjació³, czasem wrogów, smakujemy potraw, czujemy zapach
pierwszych fio³ków, maciejki,
rozgrzanego sadu... Równie¿ w
Trzebiatowie mamy osoby, które
s¹ chêtne, by podzieliæ siê z czytelnikami swoimi prze¿yciami i
przedstawiæ z w³asnego punktu
widzenia poszczególne wydarzenia historyczne, które czasem
snuj¹ siê gdzie w tle, a czasem
brutalnie dowiadczaj¹ i diametralnie zmieniaj¹ czyje losy.
Jedn¹ z nich jest Pani Agata Margraf, która kilka lat temu wyda³a w
formie ksi¹¿kowej ,,Moje wspomnienia, opisuj¹ce dzieje, pochodz¹cej z Wo³ynia, rodziny Pani
Agaty.
Dnia 22 marca w Bibliotece
Publicznej im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Orodku Kultury odby³o siê kolejne spotkanie Klubu
Mi³oników Ksi¹¿ki. Tym razem
gociem specjalnym by³ Pan Leszek Polikowski, autor biografii
rodzinnej zatytu³owanej ,,Tresteniec. Ocaliæ od zapomnienia.
Motywy powstania ksi¹¿ki autor
okreli³ w s³owie wstêpnym: ,,Na

¿ycie sk³ada siê przesz³oæ i przysz³oæ, a ulotna teraniejszoæ z
ka¿d¹ sekund¹ umyka popiesznie do historii. Cz³owiek bez historii jest jak ten wrak bezradnie
dryfuj¹cy po bezmiarach oceanu.
(...) Mylê równie¿, ¿e ksi¹¿ka ta
pozwoli nam wszystkim obecnym
i przysz³ym pokoleniom odnaleæ
swoje korzenie i poznawszy je,
rozsmakowaæ siê w uczuciu pokoleniowej solidarnoci, a przez to
odnalaz³szy swoje ,,ja, poczuæ siê
byæ mo¿e mniej zagubionym.
Bogato ilustrowane, spisane
wrêcz z kronikarsk¹ dok³adnoci¹ wspomnienia, stanowi¹ cenne ród³o poznania, nie tylko dla
samej rodziny autora. Pojawia
siê w nich ca³a galeria barwnych
postaci, detale opisuj¹ce codzienne ¿ycie na odleg³ym Wo³yniu, okres wojny i lata powojenne, spêdzone ju¿ na Pomorzu.
Wspomnienia te, to po czêci
tak¿e nieocenione ród³o dla badacza  etnologa, znajdziemy w
nich charakterystykê dawnych
zwyczajów, obrzêdów, piewane
na kresach piosenki, a nawet tradycyjne przepisy kulinarne. Zapraszamy wiêc do lektury!
Ponadto na spotkaniu przedstawiono za³o¿enia Dyskusyjnych Klubów Ksi¹¿ki. W Polsce,
ich inicjatorami jest British Council i Instytut Ksi¹¿ki. Forma
klubów polega na zapoznaniu siê
cz³onków DKK z wybranym wydawnictwem, na którego temat,
podczas kolejnego spotkania,
wywi¹zuje siê dyskusja. Celem
takich Klubów jest zaktywizowanie czytelników, prowokowanie
ich do wypowiadania w³asnych
uwag, zastrze¿eñ, odczuæ, co do
przeczytanej lektury, ale równie¿
rozmowy na tematy bardziej uniwersalne, dla których inspiracj¹
mo¿e byæ w³anie dana publikacja. Inauguracja Dyskusyjnych
Klubów Ksi¹¿ki nast¹pi w kwietniu tego roku. Dziêki pomocy organizatorów akcji, kluby bêd¹ zapraszaæ autorów i krytyków literackich, dostan¹ te¿ wsparcie finansowe na promocjê i ksi¹¿ki.
Podczas spotkania zaprezentowano tak¿e nowoci wydawnicze
zakupione ostatnio przez nasz¹
Bibliotekê w Trzebiatowie.
Piotr ¯ak
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Zap³onê³o ognisko

03.04.2007r. o godz.10:28 w
Pogorzelicy rozpalono ogniska na
terenie OW Dziejba Lena .
Dzia³ania Stra¿y polega³y na podaniu pr¹du wody na pal¹ce siê ogniska.
Na miejsce przyby³a Stra¿ Gminna
Rewal oraz Policja .która wystawi³a
mandat w³acicielowi .W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z OSP Niechorze.

Eskorta

04.04.2007r. o godz.22:30 w
Gryficach na ul.Nadrzecznej udzielono pomocy Pogotowiu Ratunkowemu w zniesieniu oty³ego pacjenta
z IV piêtra. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z JRG PSP Gryfice.

Konar

05.04.2007 r. o godz. 11:22 w
Gryficach na ul. Trzyg³owskiej
zg³oszono nad³amany konar drzewa. W akcji bra³ udzia³ zastêp z PSP
Gryfice.

W ogniu

03.04.2007r. o godz. 20:00 w Bielikowie wybuch³ po¿ar nieu¿ytków.
Po¿ar ugasi³ zastêp OSP Dar¿ewo
04.04.2007r. o godz. 01:08 w
Go³añczy Pom. wybuch³ po¿ar trawy
na nieu¿ytkach. W dzia³aniach
udzia³ bra³ zastêp OSP Go³añcz Pom.
04.04.2007r. o godz. 13:13 w
Gryficach na ul. Sportowej wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar ugasi³ zastêp z KP PSP Gryfice.
04.04.2007r. o godz. 14:43 w
Dobies³awiu gm. P³oty wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar ugasi³ zastêp z OSP P³oty.
04.04.2007r. o godz. 15:24 w
¯ukowie gm. Brojce wybuch³ po¿ar
nieu¿ytków. Po¿ar ugasi³y zastêpy z
OSP Brojce i OSP Dar¿ewo.
04.04.2007r. o godz. 16:07 w
Gryficach na ul. Sportowej wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar ugasi³ zastêp z KP PSP Gryfice.
04.04.2007r. o godz. 17:04 w
Wicimicach gm. P³oty wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar ugasi³ zastêp
z OSP Pniewo.
04.04.2007r. o godz. 18:32 w
Bielikowie gm. Brojce wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar ugasi³ zastêp z OSP Brojce.
04.04.2007r. o godz. 19:15 w
Paprotnie gm. Karnice wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar ugasi³ zastêp z OSP Cerkwica.
04.04.2007r. o godz. 19:17 w
Jarominnie gm. Trzebiatów wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar ugasi³ zastêp z OSP Trzebiatów
04.04.2007r. o godz.20:04 w Trzebiatowie na ul.Kiliñskiego wybuch³

STRA¯ - POLICJA

po¿ar nieu¿ytków . Po¿ar ugaszono
przy pomocy t³umic. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
05.04.2007 r. o godz. 14:55 w
B¹dkowiu gm. P³oty wybuch³ po¿ar
siana w balotach.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, ¿e pali siê sterta siana w balotach w pobli¿u du¿ego kurnika z drobiem. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, podaniu dwóch pr¹dów
wody w natarciu na pal¹ce siê baloty
oraz jednego pr¹du wody w obronie
na budynek kurnika. Po st³umieniu
ognia baloty rozci¹gniêto przy u¿yciu ci¹gnika rolniczego i dogaszono
ponownie wod¹. Miejsce zdarzenia
przekazano w³acicielowi. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice oraz dwa zastêpy z OSP P³oty.
05.04.2007 r. o godz. 18:18 w
Zaleszczycach gm. Gryfice zapali³y
siê nieu¿ytki. W akcji bra³ udzia³
zastêp z PSP Gryfice.
05.04.2007 r. o godz. 20:03 w
Paprotnie gm. Karnice wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar ugasi³ zastêp z OSP Cerkwica.
05.04.2007 r. o godz. 21:35 w
Trzebiatowie na ul. Kiliñskiego
wybuch³ po¿ar nieu¿ytków . Po¿ar
ugasi³ zastêp z OSP Trzebiatów.
06.04.2007r. o godz. 12:48 w
Brojcach wybuch³ po¿ar poszycia w
lesie. Po¿ar zosta³ ugaszony przez
zastêp OSP Brojce.
06.04.2007r. o godz. 21:39 w
Trzebiatowie na ul. Okrzei zapali³y
siê nieu¿ytki. Po¿ar ugasi³y dwa
zastêpy z OSP Trzebiatów.
06.04.2007r. o godz. 21:46 w
Sadlnie gm. Trzebiatów zapali³y siê
nieu¿ytki. Po¿ar ugasi³ zastêp z OSP
Trzebiatów.
07.04.2007r. o godz.12:29 w Sadlnie wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar ugasi³ zastêp z OSP Trzebiatów.
07.04.2007r. o godz.14:59 w
Gryficach na ul.Sienkiewicza wybuch³ po¿ar nieu¿ytków . Po¿ar ugasi³ zastêp z JRG PSP Gryfice.
07.04.2007r. o godz.15:08 na
trasie Rewal  Niechorze wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar ugasi³ zastêp z OSP Niechorze.
07.04.2007r. o godz. 21:26 na
trasie Cerkwica  Przybiernówko
wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar
gasi³ zastêp OSP Cerkwica
08.04.2007r. o godz. 13:50 w
Dobies³awiu gm. P³oty wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. Po¿ar ugasi³ zastêp z OSP P³oty.
08.04.2007r. o godz.21:19 w
Jarominie wybuch³ po¿ar mietnika
. Dzia³ania Stra¿y polega³y na podaniu pr¹du wody na pal¹ce siê mieci
. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z
OSP Trzebiatów.
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Niekarni rowerzyci
(Trzebiatów) 2 kwietnia 2007 r. zatrzymano Damiana S., lat 21, mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³
rowerem pomimo zakazu S¹du.
(Kukañ) 7 kwietnia 2007 r. zatrzymano Tadeusza P., lat 48, mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pomimo zakazu S¹du.
Posiadali narkotyki
(Trzebiatów) 3 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Waldemara T., lat 25, mieszkañca powiatu gryfickiego, który posiada³ przy sobie jeden woreczek z zawartoci¹ narkotyków.
(Trzebiatów) 3 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Jacka G., lat 20, mieszkañca powiatu gryfickiego, który posiada³
2 woreczki zapinane na zatrzask strunowy ze ladowymi ilociami amfetaminy.

Piwniczny z³odziej
(P³oty) 7 kwietnia 2007 r. zatrzymano Mariusza M., lat 32, mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³ w³amania do piwnicy, sk¹d ukrad³ telewizor i odtwarzacz DVD. Straty poniós³ Micha³ F.
Zamachowcy
(Rogozina) 7 kwietnia 2007 r. zatrzymano Rafa³a K., lat 20, Marcina K.,
lat 20, Wojciecha W., lat 21, Dariusza T.,
lat 32 i Agnieszki R., lat 20, którzy wtargnêli na teren posesji Edwarda M. gro¿¹c jemu oraz synowi pozbawieniem
¿ycia i spaleniem domu.
Uszkodzi³ drzwi Opla
(Wicimice) 8 kwietnia 2007 r. zatrzymano Piotra M., lat 22, mieszkañca
powiatu gryfickiego, który dokona³
uszkodzenia lewych drzwi w samochodzie marki Opel Astra. Straty oko³o 400
z³ poniós³ Cezary £.

Uwaga na oszustki!
Komenda Powiatowa Policji w
Gryficach informuje, ¿e na terenie województwa zachodniopomorskiego
grasuj¹ dwie m³ode kobiety podaj¹ce
siê za pracownice Opieki Spo³ecznej
lub terapeutki, które wykorzystuj¹c
naiwnoæ ludzk¹ okradaj¹ starsze osoby z pieniêdzy. Ich przestêpcze dzia³anie polega na tym, ¿e jedna z kobiet
prowadz¹c rozmowê na temat weryfikacji dodatku opiekuñczego i udzielenia jednorazowej zapomogi pieniê¿nej lub przeprowadzenia zabiegu rehabilitacyjnego anga¿uje w rozmowê
odwiedzan¹ osobê, a druga w tym czasie dokonuje przejrzenia rzeczy osobistych i kradzie¿y pieniêdzy z mieszka-

nia tej osoby. Rysopis tych kobiet
przedstawiamy poni¿ej:
1. kobieta w wieku oko³o 30 lat,
wzrostu bardzo niskiego oko³o 150
cm, w³osy blond, krótkie, ubrana w
jasn¹ kurtkê.
2. kobieta w wieku oko³o 30 lat,
wzrostu oko³o 165 cm, w³osy ciemne,
spiête do ty³u, cera niada, ubrana w
ciemn¹ kurtkê i spodnie.
Policja apeluje do wszystkich
mieszkañców naszego powiatu, by w
razie pojawienia siê podejrzanych kobiet nie wpuszczaæ ich do swoich
mieszkañ, a o tym fakcie niezw³ocznie
powiadomiæ tutejsz¹ Komendê pod nr.
tel. 997, 112 lub (091)3857511.

Napromilowani:
(Trzebiatów) 4 kwietnia 2007
r. zatrzymano S³awomira M.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,34.
(Gryfice) 5 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Piotra K., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Polonez pod wp³ywem alkoholu
 0,82.
(Trzebiatów) 5 kwietnia 2007
r. zatrzymano Andrzeja £., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  3,28'.
(Miros³awice) 5 kwietnia
2007 r. zatrzymano Henryka J.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,08.
(Pobierowo) 5 kwietnia 2007
r. zatrzymano Tomasza Z., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  0,54.

(Rewal) 5 kwietnia 2007 r. zatrzymano Alberta R., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Wartburg pod wp³ywem alkoholu  0,26.
(Gryfice  Górzyca) 2 kwietnia 2007r. zatrzymano Remigiusza K., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  2,63.
(Gryfice) 6 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Marcina R., mieszkañca Gryfic, który kierowa³ samochodem osobowym marki Opel
pod wp³ywem alkoholu  1,20.
(Gryfice  Kukañ) 7 kwietnia
2007 r. zatrzymano Tadeusza P.,
mieszkañca Gryfic, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,30.
(Gryfice) 9 kwietnia 2007 r zatrzymano Tomasza Z., mieszkañca
Gryfic, który kierowa³ samochodem osobowym marki VW Golf
pod wp³ywem alkoholu  0,99.
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HUMOR TYGODNIA

Zdarzy³o siê pewnego razu, ¿e Unia Europejska posiad³a z³omowisko w samym rodku pustyni. Unia orzek³a, ¿e kto mo¿e dokonaæ kradzie¿y ze z³omowiska, zatem stworzy³a stanowisko nocnego stró¿a i zatrudni³a do tej pracy cz³owieka. Nastêpnie Unia powiedzia³a:
- Jak stró¿ nocny mo¿e wykonywaæ swoj¹ pracê, kiedy nie
dosta³ instrukcji?
Stworzy³a zatem Unia Dzia³ Planowania i zatrudni³a dwoje ludzi - jednego do pisania instrukcji, drugiego do odmierzania czasu
pracy. Nastêpnie Unia Europejska rzek³a:
- Sk¹d mogê wiedzieæ, czy nocny stró¿ wykonujê sw¹ pracê
prawid³owo?
Zatem Unia stworzy³a dzia³ Kontroli Pracy i zatrudni³a dwoje
ludzi, jednego do zbadania problemu, a drugiego do pisania raportów. Nastêpnie Unia powiedzia³a:
- W jaki sposób nale¿y tym wszystkim ludziom p³aciæ.
Unia stworzy³a wiêc stanowisko referenta do spraw obliczania
czasu pracy i ksiêgowego, po czym zatrudni³a na te stanowiska
dwoje ludzi. I rzek³a Unia:
- Kto bêdzie odpowiada³ za tych ludzi?
I Unia stworzy³a Dzia³ Administracji i zatrudni³a w nim troje
ludzi - kierownika administracyjnego, jego zastêpcê i sekretarkê. I
Unia oznajmi³a:
- Przez rok przekroczy³am bud¿et o 18 tysiêcy, muszê zatem
dokonaæ ciêæ w bud¿ecie.
I zwolni³a Unia z pracy nocnego stró¿a.
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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!

Wiosenny
koncert
M³odzi tancerze chc¹ pomóc Mateuszowi. 15 kwietnia br., o godz.
17.00, w sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej nr 4 w Gryficach odbêdzie siê widowisko Wiosenny Koncert. Wezm¹ w nim udzia³ cz³onkowie Zespo³u Piosenki i Ruchu Tarantule z Gryfickiego Domu Kultury
oraz Zespó³ Tañca Ludowego z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
B.Chrobrego. Celem zorganizowanego przez nich pokazu jest zebranie
rodków na wsparcie leczenia Mateusza  jednego z uczniów Szko³y Podstawowej nr 4. Wszystkich chêtnych i
szczodrych zapraszamy do wziêcia
udzia³u w imprezie. Pamiêtajcie, ¿e
ka¿da z³otówka przekazana od serca
podnosi wielokrotnie swoj¹ wartoæ.

