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Kolejna
Biedronka
szykuje siê
do ataku!

(GRYFICE) Szef niepublicznego ZOZ-u
Ort-Gryf oraz czterech pracuj¹cych w
nim lekarzy stan¹ przed s¹dem pod
zarzutem wy³udzenia ponad 108 tys. z³
z Narodowego Funduszu Zdrowia.
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Kazimierz Rynkiewicz
Poszukiwanie kultury w miejscach,
gdzie siê ledwie tli, jest dzisiaj zajêciem
na granicy miesznoci i rozpaczy.
¯yj¹c w samym rodku zbiegaj¹cych
siê zewsz¹d wspó³czesnych trendów i
mód poddawani jestemy nieustannej
presji ilociowej; masie opinii, wielkim
liczbom wynalazków, gad¿etów, migaj¹cym z potworn¹ szybkoci¹ elektronicznych i cyfrowych obrazów, nieustaj¹cym zmianom na rynku, naporowi wci¹¿ nowych produktów do konsumpcji. Nat³ok iloci powoduje, ¿e z
horyzontu znika nam jakoæ. Kto kiedy sparafrazowa³ powiedzenie o cz³owieku, który brzmia³ dumnie; cz³owiek
to brzmi t³umnie.
Cz³owiek dzisiaj nie chce ¿yæ dumnie, cz³owiek chce ¿yæ t³umnie; na stadionach, w wielkich miastach, na kon-
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Nie bardzo wiadomo, czym
wspólnota sylwestrowa jest,
ale staje siê coraz liczniejsza
certach, paradach, pla¿ach, zabawy
sylwestrowe wyla³y siê na place i ulice,
nawet msze na placu w. Marka przyci¹gaj¹ t³umy, tak jak nieg w górach,
gdzie nied³ugo jeden bêdzie zje¿d¿a³ po
plecach drugiemu  taki t³ok, i wci¹¿
ronie. Nawet jak jestemy sami, w³¹czamy telewizor, by uczestniczyæ w
¿yciu wielkiej telewizyjnej wspólnoty;
milionowej, o czym skwapliwie podaj¹
statystyki ogl¹dalnoci.
Polska opustosza³a, bo z wielu
miast i miasteczek m³odzi ludzie wyjechali na zachód, do prawdziwej Europy, by tam wtopiæ siê w wielobarwny
t³um tubylców i takich jak oni przybyszów. Tam ¿ycie wydaje siê byæ lekkie,
bo normalne. Tê normalnoæ okrela
skala dostêpnoci ró¿nych produktów
i us³ug za tygodniow¹ pensjê. Ci co wyjechali, przyjechali na wiêta. Na chwilê
zape³ni³y siê miasta i miasteczka, przy
choinkach, sto³ach, na ulicach. Opowiadaj¹ wrêcz bajki o tym, jak tam jest. Ile
to mo¿na kupiæ i po jakich cenach; je-

Dziel i rz¹d

Jerzy Przystawa

Tzw. ordynacja proporcjonalna,
która ma tyle wspólnego z pojêciem
proporcjonalnoci, ile drut kolczasty z heblowan¹ desk¹, jest mechanizmem dezintegracji i podzia³u sceny politycznej. Mechanizm ten
wszêdzie i zawsze  bez wzglêdu na
ró¿nice geograficzne, klimatyczne
czy kulturowe  dzia³a tak samo, a
wiêc prowadzi do rozbicia partyjnego, wiecznych k³opotów z utworzeniem rz¹dz¹cej koalicji, do s³abego,
nierz¹dnego pañstwa. Taka jest matematyczna logika tego systemu
dystrybucji miejsc w parlamencie.
Ta logika sprawdza siê od pocz¹tku
III RP, tak jak sprawdza³a siê w II RP,
jak sprawdza siê we wszystkich
ociennych i nie ociennych pañstwach. Wszystko to zosta³o po tysi¹ckroæ opisane w najró¿niejszych
opracowaniach uczonych politologów i socjologów, przede wszystkim zachodnich, poniewa¿ politolodzy i socjolodzy wschodni maj¹
jeszcze niewiele dowiadczenia z t¹
wiedz¹, która rozwija³a siê g³ównie
gdzie indziej. Jednak literatura na
ten temat jest dostêpna, jeli nawet
nie w naszych bibliotekach akademickich to chocia¿by w internecie,
dlatego zadziwia fakt, ¿e wszyscy
uczeni komentatorzy, zawsze ci
sami, stale wynajmowani przez me-
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dia do uczonych dywagacji przed
kamerami na temat: co teraz bêdzie? i szto die³at?, zachowuj¹ siê
tak, jakby nigdy o tym nie s³yszeli i
niczego na ten temat nie czytali.
Kiedy, kiedy  jeszcze u zarania III RP  udzielaj¹c wywiadu dla
w³oskiego dziennika Il Messagero, niezrównany Lech Wa³êsa wyzna³: To ja podzieli³em Solidarnoæ
i zawsze bêdê tworzy³ podzia³y, bo
silny zwi¹zek by³by przeszkod¹ na
drodze reform. Jak na tym przyk³adzie widzimy, Lech Wa³êsa samodzielnie odkry³ star¹ rzymsk¹ zasadê sprawowania w³adzy: divide et
impera!  dziel i rz¹d! Sk¹d jednak
wiedzia³, ¿e najlepiej s³u¿yæ mu bêdzie
w³anie tzw. ordynacja proporcjonalna? O niczym takim staro¿ytni Rzymianie nie s³yszeli, natomiast ordynacje, jakie nam od pocz¹tków jego
panowania aplikuj¹ nasi politycy s¹
tak skomplikowane i nie do pojêcia, ¿e
zrozumieæ ich nie potrafi¹ nie tylko
proci elektrycy, ale nawet uczeni
profesorowie uniwersytetów!
Promyk wiat³a na wyjanienie
tej zagadki rzuca opracowanie politologów irlandzkich z Uniwersytetu
w Dublinie, który bacznie obserwowali polityczn¹ ewolucjê w Polsce i
wyniki swoich obserwacji przedstawili w pracy pt. Institutional
Change and Persistence: The Evolution of Polands Electoral Sys-

dzenia, samochodów, komórek, odzie¿y. Przeliczaj¹ na z³otówki. Wychodzi
im jeszcze wiêcej i jeszcze taniej. Gdy
mówi¹ o tym, staj¹ siê bohaterami swoich w³asnych opowieci, b³yszcz¹
przed widowni¹, która s³ucha z zazdroci¹, ¿e im siê uda³o. Za chwilê odjad¹ i
wtopi¹ siê w t³um sobie podobnych;
bêd¹ zwyk³ymi imigrantami, jakich
miliony, pracuj¹cymi ciê¿ko w barach i
na budowach, którzy nie s¹ ju¿ sk³onni
wys³uchiwaæ takich opowieci, bo je
znaj¹ na pamiêæ. Komu w Anglii czy
Niemczech mo¿na opowiadaæ, ¿e ma siê
tanie mieszkanie i samochód i imponowaæ pensj¹ barmana...
Bez w³asnej kultury bêd¹ szukaæ jakiejkolwiek wspólnoty, w której by
mogli poczuæ siê mniej obco. Bêd¹ wiêc
chodziæ na mecze polskiej dru¿yny,
polskie wystawy, do polskich barów, ale
najczêciej na wielkie koncerty, parady,
mecze, akcje charytatywne, by poczuæ
wspólnotê z kimkolwiek, by nie byæ
samemu. Nawet stanie w korku staje siê

tem, 1989  2001, opublikowanej w
The Journal of Politics w 2004
roku. Opisuj¹ oni, ¿e obie Wysokie
Uk³adaj¹ce siê Strony, zasiadaj¹ce
przy s³awnym Okr¹g³ym Stole w
1989, w jednakowym stopniu nie
mia³y zielonego pojêcia o mechanizmach wyborczych i nie bardzo
wiedzia³y, jaki sposób wyboru by³by najlepszy, aby ich interesy zosta³y w maksymalnym stopniu zabezpieczone. Na szczêcie znaleli
siê przynajmniej dwaj wybitni eksperci, profesorowie Andrzej Werblan i Stanis³aw Gebethner, którzy
wyt³umaczyli Kiszczakowi i Jaruzelskiemu, ¿e jeli wprowadz¹ w Polsce wybory w jednomandatowych
okrêgach wyborczych, jak w Wielkiej Brytanii czy USA, to zmiot¹ ich
one ze sceny politycznej tak, ¿e
nawet plama nie pozostanie.
Tak siê, na szczêcie dla genera³ów, nie sta³o. Od pocz¹tku istnienia
III RP mamy tzw. system proporcjonalny, nieustannie zmieniany i udoskonalany, zawsze z tym samym
skutkiem, produkuj¹cy konflikty,
swary i korupcjê. Niedawno znany
dziennikarz polityczny, Adam
Szostkiewicz, powiedzia³ w wywiadzie radiowym, ¿e jestemy skazani
na ordynacjê proporcjonaln¹.
Skazani? Przez kogo? Widzimy
wszyscy jak ten system DZIELI. Ale
pozostaje pytanie, na które warto by
us³yszeæ odpowied: a kto RZ¥DZI
Polsk¹? Dla kogo, dla czyjej wygody
te podzia³y s¹ tworzone? I jak d³ugo
jeszcze?
18 padziernika 2006

sympatyczne, bo nie stoi siê samemu.
Wspólnota bo¿onarodzeniowa wydaje siê przegrywaæ ze wspólnot¹ sylwestrow¹. Nawet je¿eli jeszcze gdzie tli
siê, to wydaje siê - resztkami si³; wspólnota postu przed wigili¹, modlitwy,
rozmylañ o ¿yciu i mierci, sensie cierpienia, sensie istnienia. Tu tak¿e wdziera
siê masowoæ; zgie³k zakupów, dzwonków telefonów, sms-ów z ¿yczeniami,
tony gad¿etów i wiec¹cych na domach
i p³otach lampek. Jest ³adnie, jest bardzo
³adnie, licznie, cudownie.
Za chwilê na place wyleje siê wspólnota sylwestrowa; tysi¹ce w miasteczkach, miliony w metropoliach. Nie bardzo
wiadomo, czym ta wspólnota jest, ale
staje siê z roku na rok coraz liczniejsza.
Pierwsze lody intymnoci zosta³y prze³amane. Kto siê komu publicznie
owiadczy³, na oczach milionów, wiêc
mo¿e nied³ugo zobaczymy noc polubn¹.
Ale to ju¿ by³o na wielkim bracie, wiêc
mo¿na przejæ do wiêkszej skali, do
prawdziwego reality. Pokazaæ swoje
cz³owieczeñstwo innym; najpierw pier,
póniej poladek, póniej nag¹ duszê,
która chce siê zatraciæ w t³umie podobnych duszyczek. Cz³owiek siê spe³ni³ 
publicznie. Wreszcie brzmi...
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ABW przes³ucha³a prawie 2 tysi¹ce wiadków

Piêciu gryfickich
lekarzy stanie
przed s¹dem
(GRYFICE) Szef niepublicznego ZOZ-u
Ort-Gryf oraz czterech pracuj¹cych w nim
lekarzy stanie przed s¹dem pod zarzutem
wy³udzenia ponad 108 tys. z³
z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pocz¹tek sprawy siêga 2004
roku. Podczas rutynowej kontroli
inspektorzy Zachodniopomorskiego Oddzia³u NFZ przejrzeli dokumentacjê chorób w Ort-Gryfie i nabrali podejrzenia, ¿e niektóre historie chorób s¹ fikcyjne. W kartach
chorób miano wpisywaæ pacjentom
zabiegi medyczne, które nie zosta³y
wykonane. Na ich podstawie otrzymywano pieni¹dze z NFZ.
Spraw¹ zainteresowa³a siê
szczeciñska delegatura Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
(ABW). Jak nam powiedzia³ jej
rzecznik kpt. Wojciech Miko³ajuk,
ABW przes³ucha³a prawie dwa tysi¹ce pacjentów w powiatach gryfickim, ³obeskim, a tak¿e w winoujciu, by okreliæ skalê fa³szowania
dokumentów i sprawdziæ dzia³alnoæ niepublicznych ZOZ-ów.
W marcu 2005 roku, na podstawie zebranych informacji, ledztwo
podjê³a Prokuratura Apelacyjna w
Szczecinie. Po ponad pó³torarocznym dochodzeniu postawi³a zarzuty piêciu lekarzom SNZOZ Ort-Gryf
w Gryficach: Markowi D., Romanowi P., Rafa³owi R., Waldemarowi Z.
i Dariuszowi N. Prokuratura zarzuca
im, ¿e powiadczali nieprawdê w historii chorób pacjentów oraz w miesiêcznych zestawieniach wykonaREKLAMA
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nych wiadczeñ sk³adanych w
NFZ. Wynika³o z nich, ¿e wpisywali
w dokumenty fikcyjne porady lub
znacznie zawy¿ali ich koszty.
- Wniosek w tej sprawie skierowalimy do s¹du 28 grudnia 2006
roku. Sprawa jest obszerna, zajmuje
191 stron. - mówi prokurator Gra¿yna Gaw³owska-Rynkiewicz z Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.
Prokuratura ustali³a, ¿e najwiêcej pieniêdzy, ponad 63 tys. z³ wy³udzi³ z NFZ szef Ort-Gryfu Marek D.
Pracuj¹cy w spó³ce lekarz Roman P.
mia³ wy³udziæ oko³o 38 tys. z³. Obaj
poddali siê samo ukaraniu, co oznacza, ¿e s¹d mo¿e skazaæ ich bez przeprowadzania rozprawy. Tak wnioskowa³a prokuratura. Markowi D.
s¹d mo¿e wymierzyæ do 15 miesiêcy
pozbawienia wolnoci w zawieszeniu, 10 tys. z³ grzywny oraz nakazaæ
mu naprawienie szkody. Roman P.
mo¿e zostaæ skazany na rok wiêzienia w zawieszeniu, 9 tys. z³ grzywny
i naprawienie szkód.
Trzej pozostali lekarze nie przyznaj¹ siê do winy i w zwi¹zku z tym
s¹d przeprowadzi rozprawê, na której orzeknie o ich udziale i ewentualnej winie w tej sprawie.
Kazimierz Rynkiewicz

Skutki sylwestrowych szaleñstw...

No¿ownik
zaatakowa³!

W nocy z 31.12.2006 r.
na 1.01.2007 r. w jednej z
miejscowoci powiatu gryfickiego, w trakcie noworocznej
imprezy zorganizowanej w
prywatnym mieszkaniu, dosz³o do ugodzenia no¿em jednego z przebywaj¹cych tam goci.
Sprawca tego wydarzenia, 27letni Pawe³ B., w trakcie sprzeczki z 21-letnim Paw³em Sz. wyci¹gn¹³ niespodziewanie nó¿ i
zada³ nim kilka ciosów. Jeden z nich
utkn¹³ na wysokoci klatki piersiowej zaatakowanego, powoduj¹c tym
realne zagro¿enie dla jego ¿ycia i zdrowia. Dziêki szybkiej pomocy udzielonej pokrzywdzonemu przez ekipê
Pogotowia Ratunkowego oraz funkcjonariuszy policji w Gryficach, uda³o siê zapobiec mierci ugodzonego

no¿em m³odego mê¿czyzny.
Samego sprawcê tego przestêpstwa,
pomimo jego ucieczki z miejsca zdarzenia
i ukrywania siê, w dniu 01.01.2007 r. zatrzymali policjanci z Gryfic. Po wykonaniu czynnoci procesowych i zebraniu
dowodów Paw³owi B. przedstawiono zarzut usi³owania zabójstwa Paw³a Sz. i
spowodowania ciê¿kiego uszczerbku
na jego zdrowiu. W dniu 04.01.2007 r.
na podstawie posiadanych materia³ów
S¹d Rejonowy w Gryficach zastosowa³ wobec zatrzymanego rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na okres 3 miesiêcy.
Policja w Gryficach nie wyklucza przedstawienia zarzutów innym uczestnikom tej feralnej zabawy, o czym zadecyduje po zgromadzeniu dalszych dowodów w tej
sprawie.
(KPP Gryfice)

Trzebiatowski Osrodek Kultury
oraz parafie:
ewangelicko- augsburska,
greckokatolicka, prawos³awna
i rzymskokatolicka
serdecznie zapraszaja na
SPOTKANIE CZTERECH SWIEC
WIECZÓR KOLED
dnia 19 stycznia 2007r (piatek)
godz. 17.00
Dom Kultury
ul. Wojska Polskiego 38.

Str. 4

Z ¯YCIA POWIATU

Wpad³o 12 z³odziejów kabli

Z powiatu
gryfickiego
po ³upy
do ³obeskiego

(RESKO) Jak nie ci¹gaj¹ ze s³upów, to wykopuj¹! Tak wygl¹da
dzia³alnoæ z³odziei kabli telekomunikacyjnych chyba w ca³ym kraju. U
nas jest to szczególna plaga, gdy¿
kable biegn¹ przez tereny s³abo zaludnione, st¹d z³odzieje czuj¹ siê
bezpiecznie. Jednak nie na drodze, o
czym przekonali siê mieszkañcy powiatu gryfickiego, którzy przyjechali kraæ do Starej Dobrzycy, w gminie
Resko, w powiecie ³obeskim.

W nocy z 29 na 30 grudnia (z pi¹tku na sobotê), oko³o godz. 3.05, w
miejscowoci Stara Dobrzyca w gminie Resko, patrol reskich policjantów
zatrzyma³ do kontroli drogowej samochód marki Opel Astra. W trakcie
kontroli policjanci w baga¿niku ujawnili zwoje kabli telekomunikacyjnych
wykonanych z miedzi.
Samochodem kierowa³ Tadeusz
R. lat 49, a pasa¿erami byli; Pawe³ R.
lat 19, Daniel W. lat 24, Grzegorz R. lat
24 i Krystian W. lat 22; wszyscy mê¿czyni s¹ skoligaceni rodzinnie. Ponadto w samochodzie ujawniono
profesjonalny wykrywacz metali,
równie¿ pod nagami pasa¿erów znajdowa³y sie zwoje kabli.
- Wykrywacz by³ profesjonalny.
Posiada³ ustawienia do wykrywania
metali zwyk³ych i kolorowych, tak
wiêc pos³uguj¹c siê nim z³odzieje od
razu wiedz¹, co jest pod ziemi¹. powiedzia³ nam komendant Komen-

List do redakcji
Dziêkuj¹c tym wszystkim, którzy na mnie g³osowali na radnego
do powiatu gryfickiego, chcia³bym usprawiedliwiæ swoj¹ pora¿kê. W okresie od 25.10.2006r. do
14.11.2006r. by³em akurat w Nowej
Zelandii w interesach. Nie mog³em
zatem zadbaæ o swoje sprawy wyborcze. A móg³bym, gdybym by³
na miejscu. Sposobów wygrania
wyborów mia³em wiele:
1. Jadê do sklepów spo¿yw-

dy Powiatowej Policji w £obzie podinspektor Ryszard Podgórski.
Po chwili policjanci zatrzymali
kolejny pojazd marki VW Passat, w
którym znajdowali siê; kieruj¹cy
Przemys³aw M. lat 24, £ukasz N. lat
18, £ukasz M. lat 23 i Janusz M. Lat
45, maj¹cy równie¿ powi¹zania rodzinne. W drugim pojedzie ujawniono kilka kompletów rêkawiczek
roboczych. Osoby z tego pojazdu,
tak jak i osoby z pierwszego, by³y
zabrudzone ziemi¹, co jednoznacznie wskazywa³o, ¿e mog³y braæ
udzia³ w kradzie¿y przedmiotowych
kabli. Wszyscy zatrzymani okazali
siê mieszkañcami powiatu gryfickiego. Jak ustalilimy, jedna grupa pochodzi z Wicimic w gminie P³oty,
druga z G¹bina w gminie Trzebiatów.
Bardzo mo¿liwe, ¿e obie grupy dzia³a³y niezale¿nie od siebie. To ustali
teraz prokuratura.
Ponadto ustalono, ¿e w kradzie¿y bra³y udzia³ jeszcze inne osoby
poruszaj¹ce siê dwoma innymi pojazdami. Jeszcze w tym samym dniu,
oko³o po³udnia, nast¹pi³o zatrzymanie kolejnego - 12 sprawcê Zenona
R. lat 48, mieszkañca Inowroc³awia.
Dochodzenie wykaza³o, ¿e sprawcy
korzystaj¹c miêdzy innymi z wykrywacza metalu i bloczków s³u¿¹cych
do wyci¹gania kabli z ziemi dokonali
kradzie¿y kabli wartoci oko³o 10
tys. z³ na szkodê TP S.A., w miejscowoci Stara Dobrzyca.
(r)
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A szacunku brak!

By³ czas, ¿e rodzice, szko³a i Koció³ potomnym przekazywali takie
pojêcia, jak szacunek dla osób starszych, dla otaczaj¹cej nas przyrody
i mienia spo³ecznego. Dzi pewnie
to samo przekazuj¹, bo w miejskich
autobusach czasem siê zdarzy, ¿e
m³odszy starszemu miejsca ust¹pi.
Ale nagminne niszczenie dobra
spo³ecznego dowodzi, ¿e o szacun-

ku do niego niewielu ma jakiekolwiek pojêcie. Przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia przy ul. Starogrodzkiej postawiono now¹ wiatê  i co?
Parê dni póniej wybito w niej trzy
szyby, chyba dla zabawy, by sprawdziæ, co mo¿na zrobi z butelk¹ po
piwie. Teraz pytanie, czy nale¿y
uzupe³niæ brakuj¹ce w wiacie szyby? Po co, skoro na pewno znajdzie
siê nastêpny heros z butelk¹ w rêku.
Nie wiadomo co zrobiæ, ¿eby z tym
procederem skoñczyæ, bo sprawa
nie dotyczy tylko tej wiaty, ale i innych na terenie miasta. Dotyczy
równie¿ rozmieszczonych na s³upach pojemników na papierki po
cukierkach czy papierosach palonych na ulicy. Mo¿e tak rodzice,
id¹c na spacer z potomstwem, bêd¹
wskazywali na zniszczenia i zwyczajnie mówili, ¿e rozbita szyba, czy
oderwany od s³upa pojemnik, to
czysty wandalizm  niszczenie
wspólnego dobra. Czasem jedno
s³owo powiedziane w odpowiednim
momencie uczy wiêcej, ni¿ puste
wielos³owie!
(x)

Odpryski powyborcze
czych mojego okrêgu wyborczego i
wykupujê d³ug z zeszytów ze stosownym pozdrowieniem dla by³ych d³u¿ników.
2. W okolicach Ko³om¹cia napêdzam z 27 litrów bimbru i rozwo¿ê
po wioskach z ¿yczeniem zdrowia za
kandydata.
3. W okolicy mojego lokalu
wyborczego stawiam samochód z
umylnym, który wy³apuje trunkowych wyborców, którym za kartê

do g³osowania daje 2 wina lub 5- 10 z³.
4. Uzgadniam z zaprzyjanionym cz³onkiem komisji, ¿eby dyskretnie dostawia³ drugi krzy¿yk na
karcie wyborczej mojego konkurenta, czyni¹c g³os na niego niewa¿nym.
Powy¿sze metody wygrywania wyborów zrodzi³y siê d³ugo
przed terminem w chorej na wadzê
wyobrani.
Oczywicie pozwoli³em sobie

za¿artowaæ przedstawiaj¹c powy¿szy scenariusz wyborczy. Jak
pisa³em kiedy w Kulisach trzebiatowskich, za dobrze wychowa³ mnie mój tato, ¿ebym siê zdoby³ na powy¿sze numery wyborcze. Chcia³em zostaæ radnym ze
wiadomego wyboru przez elektorat, a nie przy u¿yciu forteli.
Szczêcia i rozs¹dku w nowym
2007 roku
Jan Ciosek
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Markety mno¿¹ siê jak grzyby po deszczu

Kolejna Biedronka
szykuje siê do ataku!
Pani Sylwia 

wspó³w³aciciel sklepu ABC
- Generalnie rzecz bior¹c, marketów
jest coraz wiêcej i mamy coraz mniejsze
szanse na przetrwanie. Czasami te¿ ju¿
mylimy, ¿e zrobimy tutaj jak¹ halê i
zamkniemy ten sklep  mówi¹c oczywicie pó³ ¿artem, pó³ serio. To, co siê
dzieje jest niepowa¿ne. Skandal! Jednak na swój sposób jako musimy sobie
dawaæ radê. Stawiamy przede wszystkim na mi³¹ obs³ugê i indywidualne
podejcie do klienta. Staramy siê dotrzeæ do ka¿dego z nich i zatrzymaæ na
d³u¿ej przy sobie. Niestety, nie wiemy
jak to d³ugo jeszcze potrwa.

Pani Ma³gorzata 
sprzedawczyni w Delikatesach
Nagielscy

Dzi po ulicach Gryfic jedzi³
rozkrzyczany samochód, reklamuj¹cy przez g³oniki otwarcie dyskontu Biedronka. Kusi³ niskimi cenami i zachêca³ do odwiedzania nowego sklepu. Donony g³os z megafonu na pewno przekona³ niejednego,
ale i niejednego razi³. Do tych drugich nale¿eli przede wszystkim
przedsiêbiorcy gryfickiej ma³ej
spo¿ywki, w³aciciele ma³ych sklepików. Postanowilimy spytaæ ich,
co s¹dz¹ o tych marketowych przedsiêwziêciach miejscowych w³adz.
Odpowiedzi by³y jednoznaczne.
W³aciciele ¿alili siê na ci¹g³y spadek klientów, którzy uciekaj¹ do tañ-

szych supermarketów. Pracownicy
bali siê o swoje stanowiska pracy 
przecie¿ obni¿ka zysków z regu³y
poci¹ga za sob¹ obni¿kê kosztów,
któr¹ najczêciej jest ucinanie etatów. Wielu z nich ju¿ w oczach ma
widok kolejki w Urzêdzie Pracy i
swojej w³asnej osoby w niej stoj¹cej.
Kolejne supermarkety niszcz¹
ma³e sklepiki, doprowadzaj¹c je do
zamkniêcia. Przedsiêbiorcy broni¹
siê jak mog¹ i jak tylko potrafi¹. Jedni
maksymalnie obni¿aj¹ ceny, og³aszaj¹ promocje na ró¿ne produkty,
organizuj¹ konkursy. Drudzy stawiaj¹ na reklamê i odbiór medialny.
Jeszcze inni staraj¹ siê byæ charakte-

rystyczni, d¹¿¹c do indywidualizacji
komunikacji z klientem oraz zdobywania sobie sta³ej rzeszy kupuj¹cych. Jednak ich szanse na przetrwanie malej¹ z ka¿dym kolejnym
supermarketem. Mieszkañcy Gryfic
maj¹ bowiem coraz wiêkszy wybór i
coraz tañsze towary. Spowodowane
jest to z kolei konkurencj¹ miêdzy
samymi marketami. Ich iloæ, na tej
wielkoci miasto, jest ju¿ i tak zbyt
du¿a i one tak¿e, aby przetrwaæ
musz¹ byæ atrakcyjne cenowo. Korzystaj¹ na tym tylko kupuj¹cy, dla
których jedynym problemem zwi¹zanym z marketami mo¿e byæ dylemat, który z nich wybraæ!
(m)

- Jest za du¿o supermarketów. Jak
teraz jeszcze otworz¹ Biedronkê, to
zastanawiam siê, czy w krótkim czasie
nie padniemy. Brakuje nam klientów, a
nasi stali kupuj¹cy mog¹ powoli odchodziæ do tañszych marketów. Bojê siê, ¿e
w takiej sytuacji szef bêdzie siê stara³
jako zmniejszyæ iloæ pracowników.
A jak stracê pracê to gdzie pójdê  do supermarketu? Za mniejsz¹ pensjê i wiêcej obowi¹zków?

REKLAMA

Pani Klaudia 

sprzedawczyni sklepu
warzywniczego
Pani Klaudia  sprzedawczyni sklepu warzywniczego
- Markety w tej iloci to bezsensowne przedsiêwziêcie, które niszczy
nas  mniejsze sklepy. Jak mamy siê
utrzymaæ skoro nied³ugo przestaniemy
w ogóle zarabiaæ?

Z ¯YCIA POWIATU
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Czyje ulice  czyj brud?
Przed wyborami samorz¹dowymi, w której z gazet wyczyta³am, ¿e
towarzystwo Idziemy Razem, SIO
Ziemia Gryficka i Samoobrona
tworz¹ blok, by wygraæ wybory.
Wygrali, i dobrze, ale na ³amach prasy lider Idziemy Razem  ówczesny i obecny Starosta powiatu og³osi³, ¿e podpisa³ umowê z ZGK na
wspólne naprawianie chodników w
Gryficach. Trzeba przyznaæ, ¿e trochê zrobili, ale nie dojrzeli w tym
przedwyborczym pêdzie, ¿e mo¿na
uzupe³niæ p³ytami z odzysku chodnik przy ul. Niepodleg³oci  jakby
nie by³o g³ównej ulicy w naszym
miecie. Mo¿e teraz ju¿ w spokoju,
nim jeszcze powiat gryficki wejdzie
w sk³ad powiatu ko³obrzeskiego,
chodniki przy tej ulicy zostan¹ naprawione.
Mo¿e te¿ pan Starosta podpisze
wreszcie umowê z ZGK na utrzymanie w czystoci nie tylko tej ulicy, ale
wszystkich ulic podleg³ych Zarz¹dowi Dróg Powiatowych, bo obecna
firma zajmuj¹ca siê czystoci¹, nie
wywi¹zuje siê z pracy, za któr¹ bierze

pieni¹¿ki, czego dowodzi zamieszczone zdjêcie. Tydzieñ gromadzi³y
siê mieci w tym miejscu  uprz¹tniête zosta³y dopiero 2 stycznia br. ZGK

mog³oby w ten sposób zwiêkszyæ
zatrudnienie, miasto zyska³oby na
czystoci, bo dzi wszystkie brudy
w Gryficach przypisywane s¹ nie-

udolnoci tej instytucji, co wcale nie
jest prawd¹. Uliczki, za które odpowiada ZGK s¹ czyste  przy takiej
w³anie mieszkam!
(x)

Wy³¹czyæ z u¿ytku albo naprawiæ
(GRYFICE) Ju¿ w najbli¿szy pi¹tek, tj. 5 stycznia 2007 roku, zostanie
otwarty siódmy z kolei market w Gryficach, i jak ogólnie wiadomo, nie
bêdzie to ostatni, bowiem osiedle
przy ul. Niechorskiej te¿ jaki bêdzie
mia³o. Z drugiej jednak strony cieszy fakt, ¿e najbardziej zamiecone
miejsce w Gryficach, jakim niew¹tpliwie by³ teren przyleg³y do Jutrzenki, zosta³o uporz¹dkowane. Ale to

jakby drugorzêdne sprawy, istot¹ w
tym wszystkim jest stan ulicy Mickiewicza, przy której market powsta³.
Otó¿ panie Starosto, ulica Mickiewicza powinna zostaæ wy³¹czona z
u¿ytku ze wzglêdu na bardzo z³y stan
nawierzchni. Pan, panie Starosto,
mieszka przy tej ulicy i powinien pan
zauwa¿yæ, ¿e w³anie przy pañskim
bloku ulica siê zapada. Do³y mniejsze i wiêksze stwarzaj¹ niebezpie-

czeñstwo nie tylko dla samochodów
(sam by³em wiadkiem, jak wyje¿d¿aj¹c z do³u ry³ podwoziem o
nawierzchniê), ale i przechodniów rozbryzg wody zgromadzonej w dole
siêga poza chodnik. Po otwarciu
marketu Biedronka iloæ samochodów je¿d¿¹cych ulic¹ Mickiewicza
zwiêkszy siê o 100, a mo¿e i wiêcej
procent, co niew¹tpliwie przypieszy proces dalszego zapadania siê
ulicy. Czy pan i panu podw³adni z
Zarz¹du Dróg Powiatowych ponie-

siecie odpowiedzialnoæ, jeli zdarzy siê jakie nieszczêcie? A ¿e takie siê zdarzy, w¹tpliwoci nie
mamy! Codziennie widaæ, jak jad¹cy
t¹ ulic¹ na moment traci panowanie
nad pojazdem. W ubieg³ym roku
pañskim priorytetem by³y drogi. W
ró¿nych miejscach powiatu przecina³ pan wstêgi na wyremontowanych nawierzchniach dróg. W 2007
roku priorytetem dla pana niech siê
wiêc stan¹ nawierzchnie ulic powiatowych w Gryficach! (x)
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Kolejny gryficki zabytek
odnowiony!

28 grudnia 2006r. odby³o siê uroczyste otwarcie Baszty Prochowej w Gryficach. Jest to jeden z najciekawszych
zabytków tego miasta. Jej remont
wchodzi³ w sk³ad II etapu rewitalizacji
gryfickich obiektów dziedzictwa kulturowego. Oprócz baszty, znalaz³y siê w
nim tak¿e kaplica w. Jerzego oraz Brama Kamienna. Ca³kowity koszt projektu wyniós³ 1.431.614 z³., z czego
1.027.695 to rodki uzyskane z Unii
Europejskiej, a 137 tys. z³ do³o¿y³o
pañstwo  z pieniêdzy bud¿etowych.
Renowacja baszty dotyczy³a zarówno
jej zewnêtrznej strony, jak i wnêtrza;

wykonano schody wewnêtrzne i zewnêtrzne, za³o¿ono przy³¹cze elektryczne oraz wewnêtrzn¹ instalacjê
pr¹dow¹, a tak¿e instalacjê odgromow¹. Jednak jej otwarcie by³o na razie
tylko symboliczne i oznacza³o ukoñczenie robót remontowych. Nie wiadomo bowiem jeszcze do koñca, czemu
przys³u¿y siê ten zabytek. Najprawdopodobniej bêdzie siê tam znajdowa³
punkt obserwacyjny  baszta liczy sobie a¿ 25 m 29 cm - a tak¿e byæ mo¿e jej
ciany bêd¹ ozdabia³y obiekty wystaw
muzealnych b¹d artystycznych. Poczekamy, zobaczymy...
(m)

Dziwol¹g
architektoniczny

Mamy nastêpny zrewitalizowany zabytek tj. Basztê prochow¹ przy
rzece Redze. Ma byæ traktowana
jako punkt widokowy. Turyci z
wy¿yn baszty bêd¹ mogli podziwiaæ
zakola Regi (jednej z piêkniejszych
rzek w kraju) i sitowie, jakim latem
zarasta i na pewno zastanawiaæ siê
bêd¹, czy to jeszcze rzeka, czy stawy
rybne. Natomiast mieszkañcy Gryfic
bêd¹ mogli obserwowaæ tutejsz¹
Cukrowniê i to, jak na jej terenie
powstaje firma produkuj¹ca biopaliwa. Nas interesuje jednak kto i jak
konserwowaæ bêdzie drewno, na
którym opiera siê dach baszty? Nie
mamy w¹tpliwoci, ¿e belki wytrzymaj¹ bez konserwacji 4- 5 lat, a póniej bêd¹ próchnia³y, jak wszystkie
belki na placach zabaw dla dzieci,

wybudowanych na pocz¹tku 2000
roku. Jeli kto nie wierzy, to niech
sobie obejrzy najbli¿szy, postawiony niedaleko baszty.
Tak na marginesie dodamy, ¿e
zmarnowano ten zabytek, zmieniaj¹c
jego architektoniczn¹ bry³ê, ale skoro sam konserwator zabytków uzna³,
i¿ tak byæ mo¿e, to co my  zwykli
mieszkañcy Gryfic  mamy do powiedzenia. Nic, ponad to, ¿e podobne
baszty s¹ w Trzebiatowie, Kamieniu
Pomorskim, Goleniowie i innych
miejscowociach na terenie województwa i nigdzie nikt nie wpada na
pomys³ podnoszenia dachu, by
stworzyæ punkt widokowy, nie wiadomo po co i dla kogo. Dla garstki turystów, którzy w sezonie letnim odwiedzaj¹ Gryfice?
(x)
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Bioenergoterapia
organizm i on sam

Coraz wiêcej ludzi na ca³ym
wiecie cierpi na schorzenia, którym wspó³czesna medycyna, mimo
ca³ego technicznego i naukowego
dorobku, nie mo¿e zaradziæ, a w niektórych przypadkach sama jest ich
przyczyn¹. Aby wyleczyæ siê z
tych tak zwanych chorób cywilizacyjnych, wiele osób zwraca siê w
kierunku medycyny naturalnej.
Nale¿y leczyæ cia³o i ducha. Szaleñstwem by³aby chêæ leczenia
tylko cia³a bez leczenia ducha 
g³osi³ Platon, kieruj¹c siê wezwaniem Hipokratesa, by braæ pod
uwagê nie tylko choroby, ale chorego cz³owieka.
Frustracja, brak radoci ¿ycia
s¹ czynnikami ryzyka zachorowania na wszelkie rodzaje chorób, z
chorobami
nowotworowymi
w³¹cznie. Depresja os³abia zdolnoæ uk³adu immunologicznego,
czyli odpornociowego. Medycy
ju¿ bardzo dawno zauwa¿yli, ¿e
za³amanie, ¿a³oba, poczucie samotnoci i odrzucenia wp³ywaj¹ na
ogólne obni¿enie odpornoci organizmu. Wielu ludziom trudno
jest pogodziæ siê z istnieniem zjawisk nadprzyrodzonych i paranormalnych. Podejrzliwie i sceptycznie odnosz¹ siê do tego rodzaju
zdarzeñ. Szukaj¹ dziury w ca³ym i
kwestionuj¹ relacje wiadków. Ale
czym w ogóle jest nadprzyrodzone,
skoro modlimy siê. Wierzymy w
rzeczy widzialne i niewidzialne,
wiêc te niewidzialne musz¹ istnieæ.
Czy jest to tworem nadmiernie rozochoconej wyobrani? Przes¹dem
ledwie lub przejawem pobo¿nych
¿yczeñ? Czy te¿ rzeczywistoci¹?
Niewidzialna, aczkolwiek wyczuwalna energia ¿yciowa przenika i
wype³nia wszelkie formy ¿ycia.
Energia ta jest nieskoñczona, nieograniczona i czysta. Nieuchwytna, nieustannie nas op³ywa. Nie
maj¹c zapachu ani smaku podtrzymuje nas. Chocia¿ w niej p³ywamy,
wch³aniaj¹c j¹ z ka¿dym oddechem, czêsto nie uwiadamiamy
sobie jej istnienia. Definicja bioenergoterapii brzmi: Choroba powstaje wówczas, gdy zachwiany
zostaje przep³yw energii, nastêpuj¹ blokady i pojawiaj¹ siê objawy chorobowe, a przyczyn¹ jest
stres, zreszt¹ jak wy¿ej wspomnia³em. Aby organizm móg³
uczestniczyæ w próbie samolecze-

nia konieczne jest wyciszenie.
Wiadomo jest od wieków, ¿e bioenergoterapia odblokowuje i wycisza organizm i organizm sam powraca do zdrowia, poniewa¿ posiada w³aciwoci samouzdrawiania.
Wyciszenie i spokój to jest
uzdrowienie ducha, nastêpnie
zdrowieje cia³o. Wszystko jest
energi¹, ca³y wszechwiat polega
na wibracji, na energii, bez wzglêdu, czy jest to materia, wiat³o,
dwiêk, myl lub odczucie. Negatywne myli powoduj¹, ¿e cz³owiek
ulega chorobie, a pozytywne pozwalaj¹ mu wyzdrowieæ, wzglêdnie
zachowaæ zdrowie.
Ryszard ¯urowski od kilkunastu lat dzia³alnoci terapeutycznej
pomóg³ powróciæ do zdrowia niezliczonej iloci osób. Niektóre
przypadki odzyskania zdrowia
przez pacjentów udokumentowane s¹ w bardzo wielu publikacjach
w kraju i zagranic¹, zreszt¹ w poprzednich materia³ach nadmieni³em, ¿e pan ¯urowski przyjmowa³
pacjentów tak¿e we W³oszech i
Niemczech i jest znanym bioenergoterapeut¹ poza granicami naszego kraju. Przyje¿d¿aj¹ do niego
pacjenci z Niemiec, Szwecji i Stanów Zjednoczonych, Australii i innych krajów.
Niektóre z przypadków wybra³em, aby pañstwu przedstawiæ. S¹
to nowe przyk³ady uzdrowieñ, które mia³y miejsce od ukazania siê
wczeniejszego artyku³u.
Zapalenie wirusowe w¹troby 
pacjent przyjecha³ z Koszalina,
cierpia³ na zapalenie wirusowe w¹troby.
- Najpierw przez pó³ roku lekarze
leczyli mnie na ró¿ne inne schorzenia, bo objawy mia³em typowe
przeziêbieniowe, podejrzewano
nawet reumatoidalne zapalenie
stawów, w koñcu okaza³o siê, ¿e
chorujê na wirusowe zapalenie w¹troby. By³em 4 razy, ust¹pi³y
wszystkie dotychczasowe objawy,
jak zaparcia, wzdêcia brzucha i
przesta³em krwawiæ z nosa.
Guz tarczycy  kobieta przyjecha³a z Gorzowa Wlkp.  Jestem
ju¿ 6 raz, mia³am takie guzy, ¿e
nie mog³am jeæ, dusi³am siê.
Ba³am siê iæ na operacjê, ponie-

wa¿ mia³am chore serce, na
które leczy³am siê w szpitalu, zreszt¹ i tak operacji by
mi nie wykonali. Ust¹pi³y
tak¿e objawy towarzysz¹ce powiêkszeniu tarczycy. Jeszcze zrobiê
badania lekarskie, aby potwierdziæ
laboratoryjnie
zanik
guza .
Chor o b a
Bergera

p a n
Wyrzykowski
s p o d
Nowogardu.  Nie mog³em ju¿ stan¹æ na nogi,
pocz¹tkowo
chodzi³em o
kulach do
³okci, póniej
ju¿ mia³em
kule pod pachy i kto
musia³ iæ
obok, abym
nie
upad³.
Nogi od kolan
do stóp by³y
fioletowe,
stopa praktycznie czarna. Powiedzia³em, ¿e nie
dam sobie amputowaæ nóg,
bo czy bêdê
¿y³ parê miesiêcy d³u¿ej,
to mi wszystko jedno, maj¹
mnie pochowaæ z obiema
nogami. Po wizytach
w
£obzie chodzê
bez kul i nogi
mam tylko
trochê
spuchniête, a
mam 75
lat.

Kamienie
w
nerkach  pani Zofia ze Szczecina
mia³a ogromne bóle
i z tego powodu znalaz³a siê w szpitalu.
Okaza³o siê, ¿e
przyczyn¹ s¹
kamienie w
nerkach.
- Podali
mi leki
rozkurczowe i
b ó l
min¹³,
ale
niezbêdn a
bêdzie
operacja lub
rozbijanie
kamieni. Po
trzech wizytach zrobi³am
ponowne badania i okaza³o siê, ¿e nerki
s¹ czyste. Nie
uwierzy³am i
zrobi³am ponowne badania i jest
wszystko w
porz¹dku.
Chcê jeszcze
powiedzieæ, ¿e
ustabilizowa³o
siê cinienie, na
które od kilku lat
bra³am leki.
Pan Sykulski
z Drawska Pom.
 Trafi³em do
pana ¯urowskiego za namow¹
mamy, która by³a
przed dwoma laty.
Powodem wizyty
by³y
potworne
bóle brzucha, lekarz poda³ synowi
leki i powiedzia³, ¿e
to niestrawnoæ. Po
trzech dniach bóle
nie ustêpowa³y
wiêc przyjecha³em do £obza.
¯urowski po-
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odblokowuje
powraca do zdrowia
wiedzia³, ¿e zagro¿one jest ¿ycie
(26 lat) i jak najszybciej musi znaleæ siê w szpitalu. Po powrocie do
Drawska poszlimy z synem do lekarza, na którym wrêcz wymusi³em skierowanie do szpitala. By³em przera¿ony
i okaza³o siê, ¿e syn ma ju¿ rozlany wyrostek i aby opanowaæ infekcjê przez
dwa tygodnie otrzymywa³ silne antybiotyki. W miêdzyczasie jeszcze kilka
razy by³em u pana ¯urowskiego. Po
operacji chirurg operuj¹cy powiedzia³, ¿e jeszcze z czym takim siê nie
spotka³, ¿e ca³a ropa utworzy³a co w
rodzaju kokona i nie by³o problemu z
usuniêciem, i ¿e jest to cud, ¿e syn z
tego wyszed³. Dziêkujê chirurgowi i
panu ¯urowskiemu. Okaza³o siê, ¿e
przyczyn¹ jest wysoki cukier  482.
Dosta³ skierowanie do szpitala,
ale postanowi³ przyjechaæ do £obza.
Po dwóch wizytach cukier spad³ do
60, musia³ zjadaæ ³y¿kê miodu.
Prostata  pan Stanis³aw z Gryfic co godzinê oddawa³ mocz. Po
biopsji gruczo³u krokowego okaza³o siê, ¿e s¹ ju¿ komórki rakowe.
Po dwóch wizytach PSA z 7.5 spad³o do 1.5, nie ma boleci w czasie
oddawania moczu.
Trzustka  pani Renata z Polic
przyjecha³a z powodu ogólnego wyczerpania; w okresie 2 miesiêcy schud³a oko³o 20 kg.
- W szpitalu w Szczecinie na Unii
Lubelskiej przele¿a³am dwa tygodnie, stan siê nie poprawia³, wrêcz
przeciwnie, czu³am siê coraz gorzej.
Myla³am, ¿e umrê, ³yk wody powodowa³ torsje. Wypisa³am siê na w³asne ¿¹danie, gdy dosta³am artyku³ o
panu ¯urowskim. Od razu do niego
zadzwoni³am, ale wizytê wyznaczy³
za dwa tygodnie. Jak powiedzia³am
mu, ¿e wczoraj wysz³am na w³asne
¿¹danie ze szpitala, kaza³ przyjechaæ
w dzieñ, w którym nie przyjmuje pacjentów. Ju¿ po pierwszym seansie
ust¹pi³y bóle, zaczê³am jeæ, przyty³am. Wróci³am do pracy, staram siê
byæ raz na dwa miesi¹ce u pana
¯urowskiego.
Cukrzyca  pan Zalewski z Poznania przez 3 miesi¹ce przyjmowa³
insulinê dwa razy dziennie.
- Po 3 seansach nie muszê przyjmowaæ insuliny, stosujê dietê i czujê siê dobrze. Ust¹pi³y te¿ inne dolegliwoci. - mówi.

Pan ze winoujcia przyjecha³ z
nerkami. Po badaniach okaza³o siê,
¿e jedna nerka jest nieczynna i trzeba j¹ usun¹æ, w drugiej jest du¿y
kamieñ, który mo¿na usun¹æ tylko
operacyjnie. Nawet lekki skrêt cia³a powodowa³ ból do omdlenia. Ból
ust¹pi³ po pierwszym seansie,
mogê normalnie funkcjonowaæ, jestem drugi raz.
Pan Przybylski z Pi³y;  rodzina przywioz³a mnie do £obza wiedz¹c, ¿e ze mn¹ jest bardzo le.
Przez dwa tygodnie praktycznie
nic nie jad³em, pi³em tylko p³yny.
Nie mog³em mówiæ, bo sprawia³o
mi to ból, nie mówi¹c o prze³ykaniu jedzenia. Po pierwszym seansie ból ust¹pi³, mogê jeæ. ¯urowski zaleci³ wykonanie badañ u lekarza i zabroni³ mi piæ alkohol. Powiedzia³, ¿e przyczyn¹ bólu przy
prze³ykaniu s¹ zmiany w prze³yku
spowodowane zmianami w w¹trobie, co siê potwierdzi³o. Chcê powiedzieæ, ¿e na drugi dzieñ poszed³em do pracy i pracowa³em do godziny 20.00. - mówi.
Pan Zygmunt Wroñski ze Strzelec Krajeñskich (27 lat); - cinienie
mia³em 220/160, le¿a³em w szpitalu
na niewydolnoæ nerek. Mimo przyjmowania leków mia³em zawroty g³owy. Po dwóch wizytach cinienie siê
ustabilizowa³o. - opisuje efekty
uzdrowienia.
Pan z Opola (42 lata) mia³ zawroty
g³owy spowodowane dyskopati¹
krêgów szyjnych, nie móg³ normalnie funkcjonowaæ.
- Jestem trzeci raz, sam przyjecha³em samochodem, wczeniej przez
pó³ roku by³em na rehabilitacji i nic
mi nie pomog³o. - mówi.
Od osób oczekuj¹cych dowiadujê
siê, jak w zesz³ym tygodniu dziadek
przyniós³ na rêkach 5-letni¹ dziewczynkê, bo nie mog³a chodziæ. Sta³o siê to w
nocy, dziecko obudzi³o siê z bólem
nó¿ek, rodzice wezwali w nocy pogotowie, porobiono w szpitalu mo¿liwe badania i skierowano dziecko do Szczecina, ale dziadek dziecka postanowi³
przyjechaæ do £obza. Po dziesiêciu minutach dziecko wysz³o na w³asnych
nó¿kach, wszyscy mieli ³zy w oczach.
Pytam pana ¯urowskiego o to dziecko.
 Wszystko jest w porz¹dku, dziecko
chodzi do przedszkola. - mówi. Takich
i podobnych przyk³adów jest bardzo
wiele, nie wiemy co by³o przyczyn¹ i jak

to siê sta³o, ¿e objawy ust¹pi³y. Gdy medycyna konwencjonalna jest bezsilna,
pomocy szukamy w medycynie naturalnej. Jak wyt³umaczyæ racjonalne
przypadki, które maj¹ miejsce, czy to
cud? Chyba tak, bo s¹ to cudowne
uzdrowienia. Wszystko, co potrafimy
wyjaniæ w sposób racjonalny nie jest
cudem. Wiele osób by³o wiadkami zademonstrowania si³y energii jaka dzia³a na cz³owieka. ¯urowski wybra³ z poczekalni sceptyka, który przywióz³
chor¹ ciociê na wizytê, a który oznajmi³, ¿e nie wierzy w ¿adn¹ energiê.
¯urowski poprosi³ go, aby stan¹³ ko³o
ciany, niezbyt daleko, aby nie zrobi³
sobie krzywdy. Odszed³ na kilka metrów, wyci¹gn¹³ rêce w kierunku tej
osoby, wówczas niewidzialna si³a
pchnê³a go na cianê, trochê siê przestraszy³ i powiedzia³, ¿e teraz wierzy.
Prosi³, aby zapisaæ go na wizytê, poniewa¿ ma ró¿ne dolegliwoci.
Wypowiada siê inny pacjent z
Poznania; - przyjecha³em z powodu
zmian mia¿d¿ycowych koñczyn, daleko posuniêtych, nie pomog³y mi ¿adne
maci, kremy. Mia³em kroplówki, na
zabieg siê nie kwalifikujê. Po pierwszym seansie nogi same mnie nios³y,
wczeniej chodzi³em, raczej sun¹³em
nogi jak narciarz. Jak nak³ada³ mi energiê to czu³em ogromny ciê¿ar. Chcia³em unieæ nogê, ale ona nawet nie
drgnê³a. Gdy pan ¯urowski przesuwa³
rêce wzd³u¿ cia³a jaka niewidzialna
si³a zabra³a ten ciê¿ar i nogi zrobi³y siê
lekkie jak przed wielu laty.
Pan ¯urowski ma na karteczkach spisane adresy, numery teleREKLAMA

fonów do osób z ostatniego okresu, dane o pacjentach, którym dawano po 2 tygodnie ¿ycia; mijaj¹ 23 lata, a oni ¿yj¹, dobrze siê czuj¹.
Przedstawiaj¹c pañstwu te przyk³ady sam jestem pod ogromnym wra¿eniem i zarazem wzruszony, kiedy
czytalimy o ró¿nych uzdrowieniach.
Obecnie sami jestemy wiadkami, bo
dzieje siê to na naszym terenie. Jest
cz³owiekiem ¿yj¹cym wród nas, którego mo¿emy spotkaæ, niczym siê nie
wyró¿nia wród przechodniów, nie
szuka rozg³osu, nie reklamuje siê. Reklamê robi¹ mu pacjenci, którym pomaga powracaæ do zdrowia. Rozmawia³em z panem ¯urowskim akurat po
spotkaniu z redaktorem wydawnictwa
encyklopedycznego, chcê pañstwa
poinformowaæ, ¿e pan ¯urowski zosta³ zakwalifikowany za wrêcz cudowne dokonania w przywracaniu zdrowia
osobom cierpi¹cym, gdzie medycyna
konwencjonalna okazuje siê bezradna, do umieszczenia jego biografii w
wydaniu encyklopedycznym. Dotyczy ona osób znacz¹cych i zas³u¿onych dla naszego kraju. Jest to du¿e
wyró¿nienie znaleæ siê wród Polaków, których dokonania mia³y i maj¹
wp³yw na rozwój naszej ojczyzny. Potwierdzaj¹ siê zatem s³owa, jakie zamieci³em w poprzednich artyku³ach, ¿e
£obez sta³ siê bardziej znany dziêki
jego dokonaniom.
(r)
Bioenergoterapeuta
Ryszard ¯urowski,
£obez Plac Spó³dzielców 3a,
tel. 091 397 64 60, 693089 092
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Kolêda, kolêda...

Kiedy i jak przyjmuj¹
j¹ Gryficzanie?
wiêta Bo¿ego Narodzenia dla wiêkszoci, jak nie wszystkich katolików, nieod³¹cznie
kojarz¹ siê z wizyt¹ duszpastersk¹, sk³adan¹ im w domach przez ksiê¿y z parafii, do
których nale¿¹. Potocznie spotkanie to nazywamy najczêciej kolêd¹. W ró¿nych
regionach naszego kraju obchodzona jest ona inaczej  ma ró¿ny przebieg i charakter.
Postanowilimy wiêc bli¿ej przyjrzeæ siê, jak wygl¹da kolêda w Gryficach.
O szczegó³y zapytalimy proboszcza parafii Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny ks. kanonika
Jerzego Sosnê, który funkcjê tê
sprawuje ju¿ od 10 lat i doskonale
zna specyfikê tutejszych wizyt
duszpasterskich.
Redakcja: - Jaka jest istota i cel
kolêdy?
Ks. Jerzy Sosna: - Kolêda to
duszpasterskie odwiedziny wiernych, których istot¹ jest niesienie im
b³ogos³awieñstwa. Maj¹ one charakter dobrowolnoci - nikogo nie
zmuszamy do przyjêcia naszej wizyty  i opieraj¹ siê na obustronnym
zaufaniu. Celem kolêdy jest bli¿sze
poznanie wiernych nale¿¹cych do
parafii, poprzez rozmowê z nimi i
poznanie ich problemów, a tak¿e powiêcenie ich mieszkañ.
- Jaki jest przebieg kolêdy w domach gryfickich wiernych?
- Wizyta duszpasterska rozpoczyna siê od odpiewania kolêdy
przez ministrantów, do których do³¹czaj¹ tak¿e domownicy. Nastêpnie,
wspólnie z ksiêdzem, odmawiana
jest modlitwa. Jeli w danym domu
zdarzy³a siê nied³ugo przed kolêd¹
mieræ kogo bliskiego, jest on tak¿e
wspominany w modlitwie. Dalsza
czêæ spotkania przebiega bardzo
ró¿nie, zale¿nie od osób, u których
odbywa siê wizyta. Jednak zawsze
ma ona charakter rozmowy, która
mo¿e dotyczyæ spraw wiary, duchowoci, wychowania m³odych czy
innych problemów, z którymi borykaj¹ siê ludzie. Czêsto maj¹ oni ró¿nego rodzaju zapytania do ksiê¿y, a
których charakter jest bardzo zró¿nicowany i obejmuje zagadnienia religijne, obyczajowe, moralne czy ad-

ministracyjne, zwi¹zane z kalendarzem ¿ycia parafialnego. M³odsze
dzieci pokazuj¹ zeszyty od religii
albo te¿ chwal¹ siê znajomoci¹ ró¿nych modlitw. Podczas tej chwili rozmowy, zdarza siê nieraz, ¿e prze³amywane s¹ pewne stereotypy dotycz¹ce ksiê¿y. Na przyk³ad, niektórym
wydaje siê, i¿ ksi¹dz nie rozumie
¿ycia rodzinnego, a przecie¿ przez
wiele lat ka¿dy z nas s³ucha spowiedzi wielu ludzi i dziêki temu potrafi
bardzo dobrze poznaæ t¹ dziedzinê
ludzkiej egzystencji. Na zakoñczenie zawsze wrêczamy osobom odwiedzanym pami¹tkê wizyty, któr¹
w naszym zwyczaju jest obrazek
kolêdowy.
- Jakie s¹ najwa¿niejsze i nieod³¹czne elementy kolêdy, które powinny jej zawsze towarzyszyæ?
- Dobrze jest, gdy na stole znajduj¹ siê krzy¿, zapalone wiece i
woda wiêcona. Dobrze jest, gdy
podczas duszpasterskiej wizyty
rodzina znajduje siê w komplecie,
co niestety w dzisiejszych czasach
nie zdarza siê czêsto. Nieod³¹cznymi elementami ka¿dej wizyty s¹ te¿:
wspólna modlitwa oraz powiêcenie
domostwa, o których mówi³em ju¿
wczeniej. Odwiedziny duszpasterskie powinny odbywaæ siê tak¿e w
mi³ej, rodzinnej atmosferze, bez maskowania i ukrywania czegokolwiek,
bez zbêdnej sztucznoci i nieszczeroci. Bardzo przyjemnym, z perspektywy odwiedzaj¹cych ksiê¿y,
aspektem kolêdy, który towarzyszy
jej praktycznie w ka¿dym domu, jest
widoczna skrupulatnoæ przygotowañ do godnego przyjêcia duszpasterza. Jest to dla nas niezwykle mi³e,
¿e ludzie zwracaj¹ uwagê na czystoæ i estetyczny wygl¹d swojego
mieszkania, a tak¿e w³asnego wizerunku.
- Jaki okres czasu jest przeznaczony na wizyty duszpasterskie u
Gryficzan?
- Kolêda rozpoczê³a siê 27 grudnia od odwiedzin na wioskach,
nale¿¹cych do parafii, g³ównie z powodu dzieci, które
mia³y jeszcze przerwê wi¹teczn¹ i mog³y uczestni-

czyæ w wizycie. Zawsze bowiem na
terenach zamiejscowych odbywaj¹
siê one w godzinach przedpo³udniowych, gdy¿ zim¹ szybko robi siê
ciemno, a czêsto nie s¹ one dobrze
owietlone. Przebieg kolejnych odwiedzin wiernych ustalany jest cotygodniowo oraz og³aszanych na
niedzielnych Mszach w. Informacja
ta umieszczona jest tak¿e w kocielnej gablocie. Kolêda zakoñczona zostanie najpóniej 2 lutego.
- Na co przeznaczane s¹ ofiary
otrzymane podczas wizyty duszpasterskiej?
- Jak co roku, podzielone one
zostan¹ na trzy cele: utrzymanie Seminarium Duchownego w Szczecinie, funkcjonowanie parafii oraz na
osobiste potrzeby ksiê¿y uczestnicz¹cych w kolêdzie.
Ofiary pieniê¿ne s¹ dobrowolne
i traktowanie wizyty duszpasterskiej
jedynie jako zbiórki datków jest niew³aciwe i krzywdz¹ce.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a
Magdalena liwiñska
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P£OTY

Poszli razem po kasê

PENSJA MALIÑSKIEGO TO SKANDAL

Burmistrz P³otów Marian Maliñski niepodzielnie rz¹dzi gmin¹ od
kilku kadencji. Trudno tu o jak¹kolwiek opozycjê, bo najwiêkszym zak³adem w gminie jest urz¹d gminy ze
swoimi zak³adami bud¿etowymi.
Tam mog¹ liczyæ na pracê sta³¹ i interwencyjn¹ ludzie zaufani, znajomi
znajomych. Komu siê co nie podoba, traci dostêp do samorz¹dowego
korytka. A to wielka strata. Ci co przy
nim siedz¹, wiedz¹, ¿e zawsze co im
skapnie z samorz¹dowej kasy.
Wokó³ niej zebra³o siê wiêc pokane
grono lokalnych polityków i przedsiêbiorców. A jak ma siê kasê, to ma
siê elektorat, który te¿ na co liczy.
Reszta siedzi w domu, wyje¿d¿a za
granicê lub po prostu kradnie.
Obecne wybory wygra³a ekipa
pod nazw¹ Idziemy Razem, z burmistrzem Marianem Maliñskim na czele. W radzie zdoby³a zdecydowan¹
wiêkszoæ. Szybko okaza³o siê, po co
szli i dlaczego razem. Na ostatniej
sesji ta w³anie wiêkszoæ podnios³a burmistrzowi Maliñskiemu
pensjê do wysokoci 9.578 z³, czyli
o prawie tysi¹c z³otych w stosun-

ku do poprzednich zarobków. Pada³y argumenty, ¿e nie mia³ podwy¿ki od dwóch lat. G³upie argumenty zwa¿ywszy, ¿e i tak przez te
dwa lata bra³ o du¿o za du¿o. Taka
pensja w takiej gminie jak P³oty to
po prostu skandal.
Dlaczego? Dlatego ¿e nie jest
zwi¹zana w ¿aden sposób z osi¹gniêciami i jest po prostu nieprzyzwoita w stosunku do zarobków
pozosta³ych mieszkañców tej ma³ej
i biednej gminy. Ale nie tylko. Jest
zbyt wysoka w stosunku do innych
gmin, wiêkszych, bogatszych, w
których burmistrzowie jakie osi¹gniêcia maj¹. Jakie osi¹gniêcia ma
burmistrz Marian Maliñski? Jako
urzêdnik wykonuje swoj¹ pracê i
dostaje wynagrodzenie, ale czy
kto s³ysza³ o jakich jego osi¹gniêciach ponad tê wykonywan¹ codziennie pracê?
Bo na przyk³ad burmistrz Nowogardu, gmina bez porównania z P³otami, ci¹gn¹³ zak³ad, który zatrudni³
200 osób. Burmistrz tej gminy dostaje 8.960 z³ po podwy¿ce. Przez ostatnie dwa lata zarabia³ 7.950 z³. A na

przyk³ad taki burmistrz Goleniowa
(bez porównania z P³otami, z prawie
czterokrotnie wy¿szym bud¿etem),
zarabia³ dotychczas 7 002 z³. Teraz,
po podwy¿ce dostanie 8 960 z³, a
wiêc o 618 z³ mniej od Maliñskiego!
Zrealizowa³ potê¿ny pomys³ na strefê specjaln¹, do której ci¹gaj¹ inwestorzy i zatrudniaj¹ ludzi. W Goleniowie prawie nie ma bezrobocia. W
P³otach jest bardzo wysokie. Mo¿e
radni tak w³anie rozumiej¹ walkê z
bezrobociem  im wy¿sze, tym wy¿sze pensje... Ale jak oni to t³umacz¹
ludziom na ulicy, swoim s¹siadom,
bezrobotnym?
Tak wysokie pensje to kuriozum
na mapie samorz¹dowej Polski. I co
ciekawe, w gminach i powiecie gryfickim, gdzie wybory wygra³ komitet
Idziemy Razem, w Gryficach na spó³kê z Ziemi¹ Gryfick¹. Starosta Kazimierz Saæ zarabia 10.368 z³, za burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³
10.512 z³! A przecie¿ i starosta, który
zarabia o 1400 z³ wiêcej od burmistrza
Goleniowa Andrzeja Wojciechowskiego i Andrzej Szczygie³, który
zarabia od niego wiêcej o 1550 z³ to

przy nim ma³e pikusie, je¿eli chodzi o
pracowitoæ, odpowiedzialnoæ i
osi¹gniêcia. Ale tam, zaledwie kilkadziesi¹t kilometrów dalej, jest po
prostu inna cywilizacja, inni wyborcy, inni radni. Nikt na tak¹ rozrzutnoæ nie pozwala. Dlatego s¹ bogaci. W P³otach zatrzymano ostatnio
grupê produkuj¹c¹ nielegalnie spirytus, wykryto dziuplê z kradzionymi autami, a teraz grupê kradn¹c¹
kable telekomunikacyjne. I nie zrobi³a tego policja p³otowska, lecz CB i
policjanci spoza powiatu gryfickiego. Jeszcze nie tak ca³kiem dawno
pracê straci³ policjant, który windykowa³ d³ugi dla jednego z hurtowników. To smutny efekt takiej w³adzy,
która nie dba o ludzi, tylko o w³asne
kieszenie. Byæ mo¿e te wszystkie
dane, i jeszcze wiele innych, spowodowa³y, ¿e kto pomyla³ o rozparcelowaniu powiatu gryfickiego. Bo je¿eli nie s³u¿y ludziom, tylko klikom i
uk³adom, to mo¿e to jedyny sposób,
by przywróciæ mieszkañcom tych
biednych gmin ich obywatelskie
prawo do dobrych rz¹dów.
Kazimierz Rynkiewicz

Noworoczne inicjatywy Przyjació³ Ziemi P³otowskiej
(P£OTY) W ostatniej kampanii
wyborczej, w swojej populistycznej
ulotce jeden z kandydatów na urz¹d
Burmistrza P³otów zarzuci³ mieszkañcom miasteczka brak spo³ecznej
aktywnoci (cyt: Zobaczmy jak wygl¹da aktywnoæ mieszkañców, ile
jest stowarzyszeñ, fundacji, zwi¹zków formalnych). Zaprzeczeniem
tych s³ów s¹ kolejne inicjatywy podejmowane przez dzia³aj¹ce od lat
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi
P³otowskiej, które ju¿ na pocz¹tku
nowego roku, odnios³o pierwszy
sukces.
W nowy 2007 rok Stowarzyszenie
wchodzi bardzo aktywnie. 2 stycznia
Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie przyzna³a organizacji dotacjê na
program edukacyjny pn. Ferie Regionalnego Odkrywcy. Podstawowym za³o¿eniem projektu jest zainteresowanie
dzieci, g³ownie uczniów klas 4-6 szko³y
podstawowej, tradycj¹ i kultur¹ naszej
ma³ej ojczyzny. W ramach zajêæ
warsztatowych i terenowych Regionalni Odkrywcy bêd¹ pod kierunkiem
nauczyciela historii poznawaæ nasz¹
najbli¿sz¹ okolicê. Projekt zostanie
przeprowadzony przy wspó³udziale
Szko³y Podstawowej nr 2 w P³otach.
Nikogo nie trzeba przekonywaæ, jak
wa¿na jest edukacja regionalna m³odych
pokoleñ. Ogromna wartoæ, jak¹ niesie
ze sob¹ zwi¹zek cz³owieka z dziedzictwem swojego regionu, stanowi podstawê to¿samoci, a co za tym idzie, aktywnoci na rzecz swojej ma³ej ojczyzny. To z kolei jest niczym innym, jak

wychowaniem patriotycznym, rzeczywistym i duchowym prze¿ywieniem, dowiadczeniem dumy z w³asnej
ma³ej i wielkiej ojczyzny. Dopiero odkryta to¿samoæ ma wp³yw na kszta³towanie siê postaw tolerancyjnych,
otwartych na akceptacjê i rozumienie
ró¿nych kultur. Edukacja regionalna i
dziedzictwo kulturowe regionu przekazuje wartoci maj¹ce ogromny wp³yw
na wychowanie m³odego cz³owieka. Im
wiêcej interaktywnych dzia³añ, pobudzania zmys³ów i organizowania dowiadczeñ, tym wiêkszych efektów
nale¿y siê spodziewaæ.
Pomorze Zachodnie jako region,
mimo ponad tysi¹cletniej historii, nie
wykszta³ci³o wród nap³ywowej ludnoci polskiej swego rodzaju to¿samoci regionalnej. M³ode pokolenia, tutaj
ju¿ urodzone, identyfikuj¹ siê jednak z
tymi ziemiami i chc¹ poznawaæ ich
burzliw¹ historiê.
Równie wa¿n¹ potrzeb¹ realizacji
projektu jest Walka z nud¹, która
towarzyszy ka¿dego dnia dzieciom z
ma³ych miejscowoci, silnie pora¿onych wirusem bezrobocia. Projekt pozwoli zaspokoiæ ciekawoæ Regionalnych Odkrywców oraz pokonaæ nadmiar wolnego i bezpowrotnie straconego czasu. Wiêkszoæ dzieci podczas
ferii zimowych pozostaje w miejscu
zamieszkania. Interesuj¹ce zajêcia
warsztatowe pozwol¹ na aktywne spêdzenie wolnego czasu. W ramach programu przewidziana jest równie¿ dla
dzieci lekcja muzealna w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Inicjatorem

programu jest sekretarz Zarz¹du Stowarzyszenia, na co dzieñ nauczyciel
historii w Szkole Podstawowej nr 2 w
P³otach Marcin Makowiecki.
Regionalni Odkrywcy to nie jedyna inicjatywa Stowarzyszenia w pierwszych dniach nowego roku. Z inicjatywy
przewodnicz¹cego Zarz¹du Miros³awa
Kolanicy, przy wspó³udziale nauczycieli przyrody, równie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 2 w P³otach, opracowywany jest projekt, który ma na celu zainicjowanie dzia³añ edukacyjnych wspieraj¹cych gospodarkê odpadami, w tym
szczególnie selektywn¹ zbiórkê i recykling, uwzglêdniaj¹cych lokalne potrzeby w tym zakresie, poprawnych pod
wzglêdem dydaktycznym oraz pod
wzglêdem standardów gospodarki odpadami. Projekt ma byæ z³o¿ony w ramach
konkursu grantowego organizowanego
przez Fundacjê Nasza Ziemia maj¹c¹ siedzibê w Warszawie.
Jak widaæ Stowarzyszenia dzia³a
wbrew temu, co znalaz³o siê w wyborczej ulotce, bardzo prê¿nie. Kolejnymi
akcjami w planach Zarz¹du jest III
Turniej Szachowy Miast Partnerskich
P³oty - Niebull. W tym przypadku Stowarzyszenie, podobnie jak w roku
2005, wyst¹pi z projektem o dotacjê do
Fundacji Wspó³pracy Polsko - Niemieckiej. Przez ca³y czas natomiast
m³odzi p³otowscy szachici przygotowuj¹ siê do tych zawodów, bior¹c
udzia³ w zajêciach szkó³ki szachowej,
która prowadzona jest w Szkole Podstawowej nr 2 w ka¿d¹ rodê o
godz.15.00.

Jak widaæ w nowy rok Stowarzyszenie wchodzi pe³ne energii i zapa³u.
Nie by³o by to mo¿liwe bez pomocy
osób i instytucji, które wspieraj¹ organizacjê w jej dzia³aniach. Szczególne
podziêkowania nale¿¹ siê burmistrzowi Gminy i Miasta P³oty Marianowi
Maliñskiemu, który w ka¿dej inicjatywie w miarê mo¿liwoci stara siê pomagaæ Zarz¹dowi, jednoczenie bêd¹c równie¿ cz³onkiem Stowarzyszenia. cis³¹
wspó³pracê organizacja nawi¹za³a
g³ównie ze Szko³a Podstawow¹ nr 2 w
P³otach. Dziêki przychylnoci dyrekcji
w³anie w tej szkole odbywaj¹ siê zajêcia szkó³ki szachowej, a tak¿e realizowany bêdzie projekt Ferie Regionalnego Odkrywcy. Ponadto w mijaj¹cym
roku Zarz¹d pragnie podziêkowaæ
Miejsko-Gminnemu Orodkowi za
pomoc w organizacji Gminnych Zawodów Szachowych a tak¿e wszelkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym, które aktywnie w³¹czaj¹ siê i
pomagaj¹ w dzia³alnoci organizacji.
Koñcz¹c nasuwa siê taka filozoficzna puenta, ¿e Karol Marks wcale nie
mia³ racji. Iloæ nie zawsze przechodzi
w jakoæ. Nie wa¿na jest iloæ instytucji, ale jakoæ ich dzia³ania. Z takim
mottem Zarz¹d w sk³adzie: Miros³aw
Kolanica - Przewodnicz¹cy, Dorota
Kecler - zastêpca Przewodnicz¹cego,
Halina Makowiecka - skarbnik, Marcin
Makowiecki  sekretarz i Iwona B¹tkiewicz  cz³onek przystêpuje do pracy w
nowym 2007 roku ¿ycz¹c wszelkiej pomylnoci mieszkañcom gminy P³oty.
TheFrog
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Walne Sparty  przyby³y 4 osoby!

Co siê dzieje
w Sparcie???

REKLAMA

Rozk³ad jazdy PKP
wa¿ny od 10.12.2006 do 8.12.2007r.

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)
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!

(GRYFICE) W dniu 3 stycznia
2007 r., o godzinie 16:30, na stadionie
miejskim im. Karola Kucharskiego w
Gryficach odby³o siê walne zebranie
sprawozdawcze Stowarzyszenia
Kultury Fizycznej Miejskiego Klubu
Sportowego SPARTA.
Pomimo, i¿ klub ten ma ponoæ
bardzo wielu kibiców, jako nikogo
za bardzo nie interesowa³o podsumowanie jego zesz³orocznych dzia³añ. O wyznaczonej godzinie, czyli
16.30 na zebranie stawi³o siê 2 cz³onków Stowarzyszenia. W zwi¹zku z t¹
niezwykle wysok¹ frekwencj¹
Przewodnicz¹cy  prezes Tomasz
Malczewski - zarz¹dzi³ pó³godzinn¹
przerwê w celu wyznaczenia kolejnego terminu zebrania. O godzinie
17.00 przyby³o kolejnych dwóch
cz³onków i zosta³o ono otwarte.
Na pocz¹tek przewodnicz¹cy powita³ wszystkich zebranych, a nastêpnie przedstawi³ sprawozdanie

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 12 grudnia 2006 roku sygn.
akt IIK 218/06 skaza³

Cezarego Krawczyka

ur. 01.07.1942 w ZSRR na karê 5 miesiêcy pozbawienia wolnoci, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych
w ruchu l¹dowym na okres 4 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do
publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej za przestêpstwo
z art. 178A§1kk w zb. Z art. 244Kk w zw. z art. 11§2kk, polegaj¹ce na tym,
¿e w dniu 10 czerwca 2006r. w Trzebiatowie powiatu gryfickiego na drodze
publicznej kierowa³ rowerem, nie stosuj¹c siê do orzeczonego wyrokiem
przez S¹d Rejonowy w Gryficach zakazu prowadzenia pojazdów rowerowych w ruchu l¹dowym, jednoczenie znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci,
tj. 0,81 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

finansowe Zarz¹du klubu za rok
2006. Kolejnym punktem zebrania,
by³o wyst¹pienie cz³onka komisji
rewizyjnej  Marcina Manturuka 
który przedstawi³ sprawozdanie z
dzia³alnoci tej¿e komisji. Nastêpnie
nast¹pi³o g³osowanie na temat zatwierdzenia sprawozdañ Zarz¹du
Klubu, Komisji Rewizyjnej, bilansu
rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarz¹du Klubu. Uchwa³a ta
zosta³a przyjêta jednog³onie 
czterema g³osami. Zebranie zakoñczy³o siê o 17.30.

Ta frekwencja
to skandal!

Tak¹ frekwencjê na walnym sprawozdawczym V-ligowego klubu
mo¿na bez wahania nazwaæ sportowym skandalem. To wszystko wygl¹da doæ dziwacznie. Mo¿na powiedzieæ, przy tej frekwencji, ¿e Zarz¹d sam sobie udzieli³ absolutorium,
co nie powinno mieæ miejsca. O ile
seniorzy Sparty na boisku jako sobie radz¹, to kompletnie zawodzi w
klubie praca wychowawcza, a to ona
jest istot¹ uprawianego w ma³ych
miasteczkach sportu, a nie pi³ka zawodowa. Zawodzi praca z dzieæmi i
m³odzie¿¹. Zawodz¹ dzia³acze i kibice. Nast¹pi³a zapaæ. Gdzie siê podziali mi³onicy gryfickiego futbolu?
By³o ich przecie¿ wielu. Taka frekwencja powinna daæ do mylenia wszystkim, i dzia³aczom i kibicom, je¿eli jeszcze tacy s¹, co wcale  s¹dz¹c po iloci osób  nie jest takie oczywiste.
Bycie kibicem to przecie¿ nie tylko
bierne ogl¹danie meczów.
(m)
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MIESZKANIA
n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter gara¿ w³asnociowy na domek do remontu, ewentualnie
kupiê domek do 120 000z³.
Tel. 091 397 34 97, 601 065 102
n Do wynajêcia kawalerka w
£obzie. Tel. 091 397 56 54.

MOTORYZACJA

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To siê op³aca.
NIERUCHOMOCI

n Sprzedam Bus Turbo diesel LT
28, rocznik 1994, Opel Kadet Clasic
1.6 benzyna. Cena do uzgodnienia.
Tel. 091 397 31 16.

n Do wynajêcia 2 gara¿e o wym.
8,4x4,3 m przy ul Niepodleg³oci
(obok stacji obs³ugi samochodów). Tel. 0515 175 821, 091 397
37 98 po 20.00.

NIERUCHOMOCI

n Do wynajêcia w £obzie sklep 25
mkw. Tel. 663 768 461.

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

n Kupiê domek lub 1/2 domku w Gryficach lub okolicach (091) 384 31 44.

US£UGI
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

n Vi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

INNE

n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.
n 19 grudnia na ulicy Wybickiego
(w okolicy bankomatu) zagubiono klucze samochodowe z breloczkiem Hondy. Uczciwego znalazcê proszê o kontakt - nagroda.
Tel. 091397 37 30

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

n 48-letni niezale¿ny, dobrze sytuowany po studiach pozna pani¹ te¿
niezale¿n¹ bez na³ogów szukaj¹ca
(tylko) trwa³ego zwi¹zku. Tel 504
321 939.
n Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5 miesiêczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 z³.
Tel. 604 911 055, 696 593 304

Zareklamuj
siê w
Gazecie
Gryfickiej

tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl
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POWIATOWY URZ¥D PRACY W GRYFICACH
38435-06; 38429-34; www.apraca.pl/szgr
Na dzieñ 02.01.2007r.

Gryfice:

Kkierowca kat.D,; praca na terenie
kraju i za granic¹
Kkierowca kat. C+E; wykszta³cenie
wy¿sze (transport lub logistyka), dobra
znajomoæ j.niemieckiego, mile widziana znajomoæ j.angielskiego
Kspedytor; dobra obs³uga komputera, bieg³a znajomoæ j.niemieckiego
Kksiêgowa; wykszta³. rednie, sta¿
pracy min. 3 lata, bieg³a obs³uga komputera, znajomoæ ksiêgowoci, rozliczenia z bud¿etem, znajomoæ programów
finansowo- ksiêgowych, umiejêtnoæ
sporz¹dzania sprawozdañ finansowych, dyspozycyjnoæ
Kspecjalista ds. Nieruchomoci; prawo jazdy kat.B, dyspozycyjnoæ
pracownik obs³ugi klienta; dobra znajomoæ j.angielskiego
Kpracownik biurowy; min. rednie,
obs³uga komputera
K  przedstawiciel handlowy; min.
rednie, dowiadczenie mile widziane,
prawo jazdy kat.B
K  mechanik samochodowy; wykszta³. zawodowe lub rednie, sta¿ pracy 5 lat
Kelektryk samochodowy; wykszta³.
zawodowe lub rednie, sta¿ pracy 5 lat
Kblacharz samochodowy; wykszta³.
zawodowe lub rednie, sta¿ pracy 5 lat
Kkierowca kat.C+E; sta¿ pracy min.
2 lata
mechanik samochodowy; sta¿ pracy
min. 2 lata
K psycholog; wykszt. Wy¿sze kierunkowe, mile widziany kurs oligofrenopedagogiki (1 etatu)
Krobotnik budowlany; sta¿ pracy
3 lata
K operator koparki; sta¿ pracy 2- 3
lata, uprawnienia do obs³ugi koparki
Kbrukarz
Kkierownik budowy; sta¿ pracy min.
4 lata, umiejêtnoæ wyceny kosztorysowej
K murarz- p³ytkarz
K lusarz- spawacz
Khydraulik; sta¿ pracy min. 4 lata
K fryzjer
K lider sprzeda¿y
K fryzjer; wykszta³. zawodowe
Koperator maszyn i urz¹dzeñ metalurgicznych; znajomoæ czytania planów technicznych, umiejêtnoæ spawania i giêcia blachy
Kspawacz elektr.- gazowy; spawanie
aluminium i stali
Kfryzjer damsko- mêski; wykszt. Zawodowe
Kkierowca kat.B; osoba z Gryfic
Kpracownik biurowy; obs³uga komputera, prawo jazdy kat.B
Kpiekarz
Kmechanik maszyn
Kkierowca kat.C+E; dowiadczenie
K pilarz; prawo jazdy kat.B
Ksprzedawca; obs³uga komputera
Kkierowca kat.C
Kkierowca kat.B- magazynier
Klakiernik
Kblacharz
Kmurarz
K tynkarz
K posadzkarz
Kciela

Kdziennikarz
Kmechanik maszyn
Ksprzedawca; obs³uga kasy fiskalnej
Kdwigowy; dowiadczenie
K pracownik fizyczny
Ksprzedawca; obs³uga komputera
Kmagazynier sprzedawca
K programista; HTML, PHP, CSS
K  przedstawiciel handlowy; wykszta³. rednie
Kkierownik budowy; min. rednie,
obs³uga komputera, uprawnienia
K specjalista ds. Logistyki i spraw
technicznych; rednie lub wy¿sze, sta¿
min. 2- 3 lata obs³uga komputera, prawo
jazdy kat.B
Kmagazynier; uprawnienia na wózki
wid³owe
K tokarz
Kfrezer
K pracownik ochrony
Kkierowca kat.C
K krojczy
K szwaczka
K sprzedawca
Kkierowca kat.C+E
Kkasjer- sprzedawca
K  nauczyciel j.niemieckiego; wykszta³. kierunkowe
Kbarmanka

Trzebiatów:

Kmurarz; wymagane dowiadczenie
Kkierownik budowy
K  technolog robót wykoñczeniowych; praca na terenie kraju
Kciela
Kspecjalista ds. Reklamy
K tynkarz
Kdekarz
Kzbrojarz
Kpomocnik do prac budowlanych
K fryzjer; sta¿ mile widziany
Kdekarz; wykszta³. kierunkowe, sta¿
Kpracy mile widziany
K instruktor nauki jazdy kat.B
Kkierowca C+E
K sprzedawca
K  monter telewizji przewodowej;
praca w Szczecinie
Kmechanik maszyn

P³oty:

Kspedytor; min. rednie, sta¿ pracy, bieg³a znajomoæ j.niem. lub angielskiego
Kstolarz budowlany; wykszta³. zawodowe, sta¿ pracy 5 lat
Kspawacz; uprawnienia podstawowe do spawania pólautomatem spawalniczym (w os³onie gazów ochronnych)
K lusarz- monter
Kmechanik maszyn i urz¹dzeñ
Kkierowca samochodu ciê¿arowego
Kpracownik ogólnobudowlany
Kdekarz
Kmurarz
Kzbrojarz
Kbrukarz
Kbetoniarz
Kksiêgowa
K sprzedawca
K kierownik budowy; wykszta³.
wy¿sze
K operator
Kpiekarz.

Rowerzyci
bez pozwoleñ

(Trzebiatów) 27 grudnia zatrzymano Sylwestra A., lat 27,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ rowerem pomimo
zakazu S¹du.
(Gryfice) 27 grudnia zatrzymano
Marka S., lat 35, mieszkañca Gryfic,
który kierowa³ rowerem pomimo zakazu S¹du.
(Roby) 28 grudnia zatrzymano
Wies³awa F., lat 52, mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pomimo zakazu S¹du.

Zniewa¿y³ funkcjonariuszy

(Trzebiatów) 30 grudnia zatrzymano Artura G., lat 21, mieszkañca
powiatu gryfickiego, który zniewa¿y³ s³owami obel¿ywymi umundurowanych funkcjonariuszy policji oraz
utrudnia³ im wykonywanie czynnoci s³u¿bowych.

Napad³ na policjanta

(Prusinowo) 31 grudnia zatrzymano Tomasza . lat 25, mieszkañca
powiatu gryfickiego za dokonanie
czynnej napaci na umundurowanego funkcjonariusza Policji podczas
przeprowadzanej interwencji.

Wulgarnie
do policjanta

(Pobierowo) 1 stycznia zatrzymano Micha³a K., lat 20, mieszkañca
Szczecina, za zniewa¿enie s³owami
wulgarnymi
umundurowanego
funkcjonariusza Policji podczas
przeprowadzanej interwencji.

Sylwestrowa napaæ

(Truskolas) 1 stycznia podczas

trwaj¹cej imprezy sylwestrowej
Pawe³ B., lat 28, mieszkaniec Gryfic z
nieustalonej przyczyny ugodzi³
ostrym narzêdziem w okolicy pleców
Paw³a S., który dozna³ rany ciêtej oraz
wewnêtrznych obra¿eñ cia³a i przebywa na Oddziale Chirurgicznym.

NAPROMILOWANI

(Trzebiatów) 28 grudnia zatrzymano Tadeusza Æ., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,26 .
(Roby) 28 grudnia zatrzymano Wies³awa W., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,10 .
(Nowielice) 30 grudnia zatrzymano Annê R., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki VW
pod wp³ywem alkoholu  1,56?.
(Trzebiatów) 31 grudnia zatrzymano Krzysztofa K., mieszkañca Trzebiatowa, który kierowa³ samochodem osobowym
marki Fiat Tipo pod wp³ywem alkoholu  2,24?.
(Sto³¹¿) 31 grudnia zatrzymano Mariusza R., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym
marki VW pod wp³ywem alkoholu  0,80?.
(Przybiernowo) 31 grudnia
zatrzymano Micha³a W., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Deaewoo pod
wp³ywem alkoholu  0,44?.
(CzaplinWielki)31grudniazatrzymano Jacka W., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³
samochodemosobowymmarkiFiat
pod wp³ywem alkoholu  1,06?.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 13 grudnia 2006 roku sygn. akt
VIK 790/06 skaza³

Augustyna Popielucha

ur. 20.01.1965 w P³otach na karê 12 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 40 godzin miesiêcznie, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 6 lat, zas¹dzono wiadczenie
pieniê¿ne na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno- Uniecie w kwocie 300 z³otych, a tak¿e zarz¹dzono podanie
wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej za przestêpstwo z art. 178a§2kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 24 wrzenia 2006r. oko³o godz.
18.40 w miejscowoci Potuliniec gm. P³oty kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci siêgaj¹cym 1,49 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

POLICJA 997 - INFORMACJE
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Cofka w rurze

Stra¿ackie nosze

27 grudnia 2006r. o godz. 8:52 w Gryficach, na ul. E. Orzeszkowej, stra¿acy
pomagali Pogotowiu z zniesieniu pacjenta. Dzia³ania PSP Gryfice polega³y na
pomocy w zniesieniu chorego mê¿czyzny z I piêtra budynku mieszkalnego w
celu przewiezienia do szpitala. W¹skie i
strome schody utrudnia³y bezpieczne
przetransportowanie pacjenta do karetki.

Zabójczy po¿ar

27 grudnia 2006r. o godz. 9:16 w
P³otach na ul. Spacerowej wybuch³ po¿ar mieszkania w budynku wielorodzinnym. Dzia³ania Stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca po¿aru, podaniu
pr¹dów wody, przeszukaniu pomieszczeñ i oddymieniu mieszkania. Przed
przyjazdem Stra¿y z mieszkania zosta³y wyniesione zw³oki dwóch mê¿czyzn.
W akcji bra³y udzia³ dwa zastêpy OSP
P³oty i dwa zastêpy PSP Gryfice.

Podpalenie
na oddziale
psychiatrycznym

28 grudnia 2006r. o godz. 2:29 w
szpitalu w Gryficach przy ul. Niechorskiej wybuch³ po¿ar na oddziale psychiatrycznym. Po przyjedzie SP na
miejsce zdarzenia stwierdzono po¿ar w
jednej z sal oddzia³u psychiatrycznego.
Po¿ar ugasi³ personel przed przybyciem
Stra¿y na miejsce zdarzenia. Poparzeniu
uleg³ pacjent oddzia³u. Dzia³ania Stra¿y
polega³y na zabezpieczeniu miejsc zdarzenia, przewietrzeniu wszystkich sal
oddzia³u psychiatrycznego, pomocy
personelowi medycznemu w transporcie poparzonego pacjenta na oddzia³
oparzeniowy, sprawdzeniu przy pomocy miernika gazów (na obecnoæ tlenku
wêgla) ca³ego piêtra oraz piêtra poni¿ej.
Na miejsce zdarzenia przyby³a Policja,
technicy policyjni oraz ordynator Oddzia³u Psychiatrycznego. Ordynator

wspólnie z oficerem dyspozycyjnym
KP PSP Gryfice podjêli decyzjê o ewakuacji ca³ego oddzia³u psychiatrycznego
na inne oddzia³y. Miejsce zdarzenia
przekazano ordynatorowi oraz Policji,
którzy podejm¹ decyzjê o ewentualnym
powrocie chorych na oddzia³ po zbadaniu
przez Sanepid, na obecnoæ innych gazów
, których nie móg³ wykryæ miernik JRG
Gryfice. Spaleniu uleg³o ³ó¿ko oraz okopceniu uleg³a sala. W dzia³aniach bra³y
udzia³ 3 zastêpy z JRG PSP Gryfice.

Wpad³ do rowu

28 grudnia 2006r. o godz. 7:22 w
Wicimicach samochód wpad³ do rowu.
Po przyjedzie SP na miejsce zdarzenia
i przeprowadzonym rozpoznaniu
stwierdzono, ¿e na zakrêcie samochód
osobowy wpad³ do rowu i przewróci³ siê
na bok. W wyniku zdarzenia jedna osoba
zosta³a lekko ranna i przekazana zosta³a
przyby³emu Pogotowiu Ratunkowemu.
Dzia³ania SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu zasilania w aucie oraz pomoc Policji w kierowaniu ruchem drogowym. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z OSP P³oty.

Zjecha³ z drogi

30 grudnia 2006r. o godz. 8:03 w
Lisowie zg³oszono wypadek samochodowy. Po przyjedzie SP na miejsce
zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, ¿e samochód osobowy marki Peugeot 1007 wpad³ do
rowu i przewróci³ siê na bok. Poszkodowane zosta³y dwie osoby (stan dobry 
liczne otarcia i zadrapania). Dzia³ania
stra¿aków polega³y na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, od³¹czeniu akumulatora, uprz¹tniêciu jezdni, neutralizacji
oleju i p³ynów eksploatacyjnych, które
wyciek³y z pojazdu oraz udzieleniu
pomocy przedmedycznej poszkodowanym do czasu przybycia Pogotowia
Ratunkowego na miejsce zdarzenia. W
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z JRG PSP
Gryfice oraz zastêp z OSP P³oty.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 07 grudnia 2006 roku sygn.
akt IIK 271/06 skaza³

Antoniego Wiereñko

ur. 06.05.1947 w Rogozinie na karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych
w ruchu l¹dowym na okres 6 lat, zas¹dzono wiadczenie pieniê¿ne na rzecz
Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych
Mielno- Uniecie w kwocie 300 z³otych, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku
do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w prasie lokalnej, na poczet
orzeczonej kary pozbawienia wolnoci zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolnoci w sprawie w dniu 03.10.2006r., przyjmuj¹c ¿e jeden
dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoci jest równy jednemu dniowi kary
pozbawienia wolnoci za przestêpstwo z art. 178a§2kk w zb. Z art. 244Kk w
zw. z art.11§2kk, polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 26 czerwca 2006r. w Trzebiatowie na ul. Parkowej na drodze publicznej kierowa³ rowerem, nie stosuj¹c siê
do orzeczonego wyrokiem sygn. akt VIK 11/06 przez S¹d Rejonowy Wydzia³
Grodzki w Gryficach zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym, jednoczenie znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, tj. 1,00 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

30 grudnia 2006r. o godz.8:20 w
Rogozinie prawdopodobnie wybuch³
po¿ar sadzy w kominie (wyczuwalny
dym w mieszkaniu). Po przyjedzie SP
na miejsce zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono pêkniêt¹
rurê przed³u¿aj¹c¹ komin. W wyniku
tego dosz³o do tzw. cofki. Rurê zdemontowano i powiadomiono o ca³ym zdarzeniu ZBK w Trzebiatowie, który ma wys³aæ ekipê na miejsce zdarzenia w celu
wymiany rury. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP Trzebiatów.

Zapali³a siê sadza

30 grudnia o godz.17:10 w Gryficach
na ul. Polnej wybuch³ po¿ar sadzy w
kominie. Dzia³ania SP polega³y na wygaszeniu pieca, rozebraniu kilku dachówek,
aby dostaæ siê do komina oraz za³o¿eniu
sita kominowego. Poczekano do wypalenia. Miejsce zdarzenia przekazano w³acicielowi i zakazano u¿ytkowania przewodu kominowego do czasu uzyskania
pozytywnej opinii przez uprawnionego
kominiarza. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z JRG PSP Gryfice.

Po¿ar w kominie

30 grudnia 2006r. o godz. 20:43 w
Sadlnie, gm. Trzebiatów, wybuch³ po¿ar sadzy w kominie. Dzia³ania stra¿y
polega³y na wygaszeniu w piecu oraz
przejrzeniu przewodu kominowego. W
dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp PSP Gryfice oraz dwa zastêpy OSP Trzebiatów.

SKUTKI
NOWOROCZNEJ
WICHURY

31.12.2006 r. o godz. 07:37 na trasie
Gryfice - Barkowo usuwano drzewo z
drogi. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z PSP Gryfice.
31.12.2006 r. o godz. 07:35 na trasie
Trzebiatów  Go³añcz Pom. usuwano
drzewo z drogi. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z OSP Go³añcz Pom.
31.12.2006 r. o godz.11:25 w Czarnem gm. P³oty usuwano drzewo z drogi. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z
OSP P³oty.
31.12.2006 r. o godz.11:28 w Lubieszewie gm. Gryfice usuwano drzewo z
drogi. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z PSP Gryfice.
31.12.2006 r. o godz.11:32 Trzeszyniu gm. Karnice usuwano drzewo z
drogi. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z OSP Karnice.
31.12.2006 r. o godz.13:21 w Sikorach gm. Gryfice usuwano drzewo z
drogi. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z PSP Gryfice.
31.12.2006 r. o godz.18:23 w Prusinowie gm. Gryfice usuwano drzewo z
drogi. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z PSP Gryfice.
31.12.2006 r. o godz. 08:03 w Niechorzu na ul. Bursztynowej usuwano
drzewo z drogi. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z OSP Niechorze.
31.12.2006 r. o godz. 08:16 w Smolêcinie gm. Gryfice usuwano drzewo z
drogi. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z PSP Gryfice.
31.12.2006r. o godz. 08:34 w Trzebuszu gm. Trzebiatów usuwano drze-
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wo z drogi. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP Trzebiatów.
31.12.2006 r. o godz. 08:41 w Popielu gm. Gryfice usuwano drzewo z
drogi. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z PSP Gryfice.
31.12.2006 r. o godz. 08:57 w Rewalu na ul. Klifowej usuwano drzewo z
drogi. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z OSP Niechorze.
31.12.2006 r. o godz.10:06 w Gryficach na ul. Pi³sudskiego usuwano
drzewo z drogi. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z PSP Gryfice.

Porwa³o dach

31.12.2006 r. o godz.10:20 w Gryficach na ul. Sienkiewicza zabezpieczono
zerwane arkusze blachy na dachu budynku magazynowego w szkole podstawowej nr 4 w Gryficach. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z PSP Gryfice.

Stra¿acka ochrona

31 grudnia 2006r. o godz.23:36 w
Gryficach na ul. Plac Zwyciêstwa zabezpieczono imprezê masow¹. 2 zastêpy z JRG PSP zabezpiecza³y pokaz
sztucznych ogni z okazji zabawy sylwestrowo - noworocznej. W czasie zabezpieczenia stra¿acy udzielili pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej (uraz ³uku brwiowego) do czasu
przybycia Pogotowia Ratunkowego na
miejsce zdarzenia. Poszkodowanego
przekazano za³odze karetki.

Zapali³ siê mietnik

01.01.2007r. o godz.2:06 w Gryficach na ul. Ks. Ruta wybuch³ po¿ar
mietnika. Dzia³ania Stra¿y polega³y na
ugaszeniu mietnika pr¹dem wody. W
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z JRG
PSP Gryfice.

Drewniana przeszkoda

01.01.2007r. o godz. 3:55 na trasie
Gryfice  Barkowo drzewo przewróci³o siê na jezdniê. Dzia³ania SP polega³y
na usuniêciu drzewa z drogi na pobocze
przy pomocy pilarki. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z JRG PSP Gryfice.

Niebezpieczna plama

01.01.2007r. o godz. 10:30 w Ko³om¹ciu, gm. Gryfice, zg³oszono plamê
oleju na drodze. Dzia³anie SP polega³o na
usuniêcie du¿ej plamy oleju, która znajdowa³a siê na drodze i stwarza³a du¿e
zagro¿enie pojazdom poruszaj¹cych siê
drog¹. W prowadzonych dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z PSP Gryfice.

Wywrotka drzewna

01.01.2007r. o godz 10:45 w Ociêcinie powalone drzewo na drodze stwarza³o zagro¿enie dla poruszaj¹cych siê po
niej pojazdów. Przy u¿yciu spalinowych
pi³ drzewo pociêto na kawa³ki i usuniêto
na pobocze drogi. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP Ociêcin.

Konar na drodze

01.01.2007r. o godz. 14:35 na trasie
Zaleszczyce  Rybokarty przeprowadzono dzia³ania SP, które polega³y na
usuniêciu konaru drzewa z drogi na pobocze. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z JRG PSP Gryfice.
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KRZY¯ÓWKA 01

HUMOR
TYGODNIA
- Synku, jeste taki niegrzeczny, we przyk³ad z tatusia
- Mamo, ale tata siedzi w wiêzieniu...
- Tak, ale nied³ugo wyjdzie za dobre sprawowanie!
***
Do domu klienta apteki dzwoni aptekarz:
- Dzieñ dobry, przepraszam, ¿e pana niepokojê, ale zasz³a
pomy³ka przy wczorajszym zakupie.
- Tak? A co siê sta³o?
- Kupowa³ pan tymianek dla teciowej, a my omy³kowo
wydalimy cyjanek.
- No i jaka to ró¿nica?
- Cztery piêædziesi¹t.
***
Po kilkumiesiêcznej znajomoci blondynka pyta swego wybranka:
- Znamy siê ju¿ tak d³ugo. Czy nie powiniene przedstawiæ mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie ¿yczysz. Ale w tym tygodniu to jest niemo¿liwe.
¯ona z dzieæmi wyjecha³a do teciów.
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