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W³odzimierz Parol o SPARCIE GRYFICE

O gryfickiem klubie piłkarskim
SPARTA mówi się wiele i różnie.
Mówią władze gminne i powiatowe,
mówią media i mówią kibice. Ostatnimi czasy raczej mówiło się źle.
Sparta przegrywała mecz za meczem,
aż do meczu z Polonią Płoty, a jej
wierni fani i nie tylko oni, zastanawiali się nad przyczyną tej fatalnej
dyspozycji klubu. Większość winy
została zrzucona na jego władze. No
bo jak winić piłkarzy, skoro nie mają
oni odpowiednich do gry butów, skoro
nie dostają odpowiednich posiłków na
wyjazdach, skoro prezes urządza sobie w klubie prywatę zatrudniając spokrewnione ze sobą osoby?
W styczniu zmieniły się władze
SPARTY, lecz tak naprawdę nikt nie
liczył na jakiekolwiek zmiany na lepsze – wręcz odwrotnie, przewidywano, że będzie gorzej. Nowy Prezes –
Włodzimierz Parol - usłyszał wiele
gorzkich słów pod swoim adresem,
szczególnie ze strony kibiców. Postanowiliśmy więc udać się do niego i zapytać, jak sytuacja SPARTY wygląda
z jego strony:
Red: Jak Pan z perspektywy nowego Prezesa ocenia klub i co chciałby Pan w nim zmienić?
WP: Od czasu objęcia przeze
mnie funkcji prezesa SPARTY już
dużo zmieniłem. Przede wszystkim
weszliśmy w taki cykl przygotowań,
który ma na celu granie swoimi, czyli
miejscowymi piłkarzami. Chodzi o
to, aby nie stawiać dużo na przyjezdnych. Chcemy w ten sposób zaoszczędzić pieniądze z budżetu, bo ci
piłkarze to jest koszt 1000 – 1200zł
miesięcznie. Z kolei jeśli się swoją
młodzież włoży do zespołu pierwszego, to widać u nich chęci do gry. To są
17-letni chłopcy, którzy jako młode
pokolenie zastępują tych starszych,
odchodzących już z klubu. Chcemy
dać im w ten sposób szansę do rozwoju piłkarskiego. Oni za pół roku, czy
za rok, będą rządzili na boisku i będą
rozdawać karty w grze. W tej chwili
procentowo mamy 40% graczy przyjezdnych, czyli 4-5 osób. Cieszy mnie
to, że idziemy w tym kierunku, aby
szkolić naszą młodzież, którą zajmuje się trener Nigmatulin, współpracujący ze SPARTĄ już od 10 lat. Gra u
nas około 70 dzieci, które są taką
grupą naborową. Po kolei przechodzą
oni poszczególne szczeble, od trampkarzy począwszy. Z II ligi juniorów

wyłapujemy najlepszych i dajemy do
pierwszego zespołu. W tej chwili
przerzuciliśmy 5 młodych, zdolnych
chłopców, którzy rzeczywiście chcą
grać i grają dobrze. SPARTA nie
może stać w dołku, my musimy stawiać na swoich zawodników, a nie
ściągać za duże pieniądze piłkarzy z
innych lig i innych klubów. Dlatego
właśnie chcemy inwestować i pracować z gryficką młodzieżą.
Red: A co ze stroną organizacyjną, a szczególnie z meczami wyjazdowymi? Słyszeliśmy, że piłkarze
na wyjazdach nie dostawali nawet
porządnych posiłków?
WP: W tej kwestii też wiele się
zmieniło. Było przygotowanie zimowe,
tzn. zawodnicy trenowali na dworze, w
hali i w siłowni. Teraz rozpoczęły się
mecze, no i wyjazdy. W statucie wyraźnie jest napisane, że zawodnikom nie
wolno przydzielać diet, ale formą pomocy jest dożywianie. Dlatego na każdym wyjeździe mają oni zapewnione jedzenie; czy kurczaka, czy bigos z kiełbasą, czy kanapki. Do tego zabiera się
jeszcze wodę. Z kolei jeżeli gramy u
siebie, piłkarze dostają napoje, a po
meczu – jeśli wygrają oczywiście – stawiamy im na przykład pizzę, w ramach
podziękowania. Na tyle tylko klub
amatorski, jakim jest SPARTA, stać.
Red: Jaką sumą pieniędzy w takim razie operujecie?
WP: Przyznano nam na ten rok 88
tys. zł dotacji. Mamy jednak jeszcze
debet w banku na 10 000 zł, który
można ponawiać, a pozostał on jeszcze z czasów poprzedniego prezesa.
Na półrocze mamy 44 tys. zł do wykorzystania. Pieniądze otrzymujemy
w formie transzy; Urząd daje nam na
przykład 8 000 zł, my wydajemy te
pieniądze, rachunki przekazujemy
księgowej i przyznawana jest nam
kolejna transza. Musimy się więc na
bieżąco rozliczać ze swoich wydatków. Są jeszcze pieniądze z meczów,
uzyskane ze sprzedaży biletów. Na
ostatnim spotkaniu zarobiliśmy
1835zł – sprzedaliśmy 458 biletów.
Ludzi było dużo więcej, ale nie mamy
dobrej ochrony i większa połowa
weszła za darmo, na przykład przeskakując przez niskie ogrodzenie.
Red: Na co są wydawane te pieniądze?
WP: Jest wiele rzeczy do opłacenia. Pieniądze przeznaczamy więc na
sędziów, którzy przyjeżdżają na mecze. Pensje wynoszące około 1000 zł
miesięcznie wypłacamy dwóm trenerom, a także musimy jakoś wygospodarować kwoty na pracowników porządkowych, którzy muszą pracować
w kamizelkach. Pieniądze wydajemy
także na wyjazdy, gdzie szczególnie
drogi jest transport, za który płacimy
około 600 – 700 zł. Budżet pokrywa
również wydatki na sprzęt sportowy.
W tym roku zakupiłem na przykład
sprzęt za 3700 zł, a także część dosta-

łem za darmo w ramach reklamy od
Bosmana. Trzeba było zainwestować
te pieniądze, ponieważ klub nie miał
nawet butów ani koszulek. Wypłaca
się również tzw. dojazdowe zawodnikom przyjezdnym. Kwotę tę oblicza
się w ten sposób, że podwaja się wartość biletu z miejsca zamieszkania do
klubu i mnoży przez ilość treningów,
na których dany zawodnik był obecny. Trzeba też liczyć się z wydatkami
związanymi z leczeniem kontuzji,
które często zdarzają się w tym sporcie. Co jakiś czas wykonujemy również badania lekarskie, na które wydajemy przeciętnie 800 zł. Dodatkowo pieniądze przeznaczamy także na
środki czystości oraz wodę, której
potrzeba jest bardzo dużo, bo w końcu trenuje tu prawie 100 osób.
Red: Ile osób jest zatrudnionych
w klubie?
WP: Zatrudnione są trzy osoby.
Ja pracuje społecznie.
Red: A czy to prawda, że pracują
tu osoby spokrewnione z byłym prezesem Malczewskim?
WP: Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. U nas pracują trzy kobiety, ale dwie z nich mają w niedługim
czasie odejść. Tutaj jest bardzo dużo
pracy, bo klub to taki dom obrotowy,
gdzie wciąż jest dużo ludzi i gdzie
wciąż wszyscy brudzą. Te kobiety od
7.00 do 15.00 muszę więc naprawdę
nieźle się namęczyć; myją okna, piorą
i sprzątają po naszych młodych sportowcach. Zresztą są one zatrudnione
przez ZGK, na zasadzie prac interwencyjnych.
Red: Jak poprawić wyniki SPARTY?
WP: Wyniki można poprawić
ciągłym trenowaniem i monitorowaniem zawodników. Trzeba też ich
pilnować i sprawić, żeby poczuli, że
są małymi aktorami w piłkę nożną, że
grają dla siebie i dla miasta. Piłkarzami zajmują się trenerzy, zgodnie z
wyznaczonym harmonogramem pracy. Ja nadzoruję ich działania, z punktu widzenia podejścia do zawodników i ich stosunków. Myślę, że jestem dla nich jakimś autorytetem, ale
na niego trzeba zapracować. Teraz
walczymy o utrzymanie się w V lidze
i stworzenie mocnego zespołu z charakterem, który chce walczyć i grać.
Red: Jak zamierzacie obchodzić
60-tą rocznicę powstania klubu
SPARTA, która przypada w tym roku?
WP: Rocznica przypada 1 sierpnia i plany mamy różne. Będziemy
przede wszystkim drukować jakieś
książki informacyjne, czy jakieś biografie SPARTY. Pieczę nad tym powierzyliśmy panu Janowi Małkowskiemu, który zajmuje się historią
klubu. Będziemy chcieli przygotowany materiał sprzedawać, ale jeszcze nie wiem w jakim on wyjdzie
nakładzie – to zależy od grubości
książki. Na pewno zorganizujemy

jakąś imprezę i liczymy przy tym na
pomoc gminy oraz powiatu.
Red. Dziękujemy za rozmowę.
***
Zaplecze sportowe w Gryficach,
a raczej jego brak, to temat często
poruszany, a jeszcze częściej bezlitośnie krytykowany. Burmistrz w sprawozdaniu absolutoryjnym chwalił
się, że dba o sport i rekreację w swoim
mieście, ale jakoś naocznych dowodów tego nie widać. Widać za to
zniszczony stadion, który nie przynosi zysków, bo połowa kibiców na
mecze wchodzi za darmo, bo brak
ochrony i odpowiedniego ogrodzenia. Widać zniszczone boisko, bo
zawodnicy klubu SPARTA nie mają
drugiego, do treningów. Widać pozbijane i pościerane kolana czy łokcie
młodzików, którzy zamiast na murawie, ćwiczą na twardej polance, bo
boisko na stadionie trzeba oszczędzać. I w końcu widać niezadowolenie na twarzach kibiców, którzy przychodząc na widowisko sportowe
muszą siedzieć na połamanych ławkach, bo po pierwsze – pseudokibiców nie miał kto upilnować, a po drugie – zniszczeń też nie ma kto naprawić. No cóż, rzeczywiście – pan burmistrz dba o sport i rekreacje, ale
chyba tylko na papierze!
Magdalena Śliwińska
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Powracaj¹cy temat

Powracający temat, to
spróchniała lipa stojąca na
chodniku obok ogrodzenia kościoła Mariackiego w Gryficach i perypetiach księdza proboszcza Jerzego Sosny, związanych z uzyskaniem zezwolenia
na jej wycięcie. Otóż, wydanie
zezwolenia, należy do... obowiązków
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Gryficach, wycięcie do ZGK
lub Zarządu Dróg Powiatowych, ponieważ ulica Kościelna jest ulicą powiatową. Ale trzeba chcieć to zrobić. Trzeba ruszyć się z biura, wyjść na miasto w
towarzystwie dwóch albo i więcej gryfickich „ekspertów” od ochrony przyrody i może jeszcze zaprosić kogoś ze Stowarzyszenia Gaja i przeprowadzić
„wnikliwą” analizę konieczności wycinki. Jako instrument do przeprowadzenia badań żywotności lipy proponujemy metalowy pręt, który należy wbić
w miejsce, gdzie nie ma kory. Wejdzie
w drzewo, jak w masło, przechodząc
przez cały pień, zatrzymując się z lekkim oporem na korze z drugiej strony

lipy. Oto i cała ekspertyza. Nie zmyślamy, taki eksperyment był przeprowadzony przez jednego z mieszkańców w
minionym roku. W Wydziale Rolnictwa
doskonale o tym wiedzą, ale nie myślą.
A nie myślą dlatego, że o wycinkę drzewa poprosił ksiądz proboszcz parafii
pw.WNMP w Gryficach – Jerzy Sosna.
Jak ogólnie wiadomo, ksiądz ten nie
bawi się w politykę i z ambony nigdy nie
ogłaszał, na kogo w wyborach należy
głosować. W Gryficach już tak jest, jeśli nie określisz się po właściwej i jedynie słusznej stronie, to nic nie załatwisz.
Szkoda, że nikt z ul.Kościelnej nie został radnym Rady Miejskiej, wtedy wystarczyłoby jedno pismo i problem
spróchniałego drzewa zostałby rozwiązany od ręki. Tak, jak było w przeszłości z usunięciem starych, ale zdrowych
kasztanowców, kiedy jeszcze jakiś śrutowniczek kasztanowiec po kasztanowcach nie wędrował. Gdzie to było? W
niedalekiej od Gryfic miejscowości, w
której nowej wówczas radnej Rady
Miejskiej przeszkadzały opadające jesienią liście.
Przyrodnik

Jak wjechaæ?
Ul. Niepodległości 24. Ciekawe, jak na wypadek nieszczęścia
wjedzie pogotowie ratunkowe,
straż pożarna i w końcu jak mają się
poruszać mieszkańcy, by dojść do
swoich mieszkań, czy zwyczajnie
do kiosku po gazetę? A może to
jakiś nowy parking?
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Drugie terminy
wyborów so³tysów!
W trzech sołectwach nie wybrano za pierwszym razem sołtysów i
wspomagających ich Rad. Podajemy więc drugie terminy wyborów:
Prusinowo – 24.04.07r. Godz.
19.00, Szkoła Podstawowa w Prusinowie.
Barkowo – 25.04.07r. Godz.
17.00, biuro SHR w Barkowie.
Trzygłów – 26.04.07r. Godz.
18.00, świetlica w Trzygłowiu.
Kukań – 27.04.07r. Godz.
18.00, świetlica w Kukaniu (uzupełnienie składu Rady Sołeckiej, z
powodu rezygnacji dwóch członków).

Uwaga kierowcy

JeŸdzimy
„na œwiat³ach”
ca³¹ dobê!
Sejm z dniem 17.04.2007 r.
zmienił zasady używania świateł
mijania. Od dzisiaj kierowanie pojazdem w warunkach normalnej
przejrzystości powietrza, również
od świtu do zmierzchu z włączonymi światłami mijania jest obowiązkowe. Kierujący naruszający przepis musi liczyć się z mandatem do
wysokości 500 zł.
(r)
REKLAMA

Wyrok

Wyrok

Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 19 marca 2007r.
sygn.akt VIK 86/07 skazał

Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 26 marca 2007r. w
sprawie sygn.akt IIK 52/07 skazał

ur. 10.02.1989r. w Gryficach, zam. Dobiesław 4/2 gm.Płoty, na karę
5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4
lat, a także zarządzono podanie wyroku do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie go w czasopiśmie lokalnym za przestępstwo z art.178a§1kk
w zb. z art.244kk w zw. z art.11§2kk polegające na tym, że w dniu 9
grudnia 2006r. o godz.3.05 w Płotach na ul.Jedności Narodowej kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości zmierzającym do
stężenia 0,76 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym nie stosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryficach
sygn.akt VIK 494/06 z dnia 4.09.2006 zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym na okres 3 lat.

ur. 24.06.1948 roku na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, 8 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym oraz zarządzono podanie
wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie go w
czasopiśmie lokalnym, za przestępstwo z art.178a§2kk w zb.z
art.244kk w zw.z art.11§2kk polegające na tym, że w dniu 12
października 2006r. w miejscowości Lewice powiatu gryfickiego kierował rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości, tj.1,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
czym jednocześnie naruszył zakaz prowadzenia pojazdów rowerowych orzeczony przez Sąd Rejonowy w Gryficach w wyroku
z dn. 14.06.2006r. sygn.akt IIK 106/06 .

Daniela Misiaka

Jana Olszewskiego

INFORMACJE
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Uwaga niebezpieczeñstwo!
Centrum Gryfic, ulica Niepodległości 46. Parter; kwiaciarnia, obok
trwale zamknięte drzwi na korytarz
i podwórko posesji w/w numeru.
Dalej na parterze mamy sklepik z
odzieżą dla maluchów (w nowym
budynku) i sklep „Żabka”. Piętro
dawno jest przez mieszkańców
opuszczone, okna zioną pustką ruiny albo zabite są dechami. Budynek, jakich w centrum jest coraz
mniej. Ten jednak jest i posiada
gzyms, co prawda wykonany dawno, dawno temu; kiedyś piękny i
ozdobny, dziś stwarza niebezpieczeństwo. Dechy tego gzymsu z
każdym dniem obniżają się i odstają
od ściany. Wystarczy dobry deszcz,
by pod ciężarem wody runął na ulicę. Dobrze, jeśli to się stanie nocą
przy zupełnie pustym chodniku. Co
jednak będzie, gdy nieświadoma
zagrożenia matka, wstąpi do sklepiku z odzieżą, zostawiając wózek z
dzieckiem przy ścianie posesji nr
46? Lepiej nie myśleć, co się stanie,
ale zwisające dechy w trybie natychmiastowym trzeba usunąć. Kto? Nie
wiadomo! Straży Miejskiej proponujemy odnalezienie właściciela,

którym może być Gmina Gryfice,
TBS, jak również właściciel prywatny. Mieszkańcy Gryfic, w tym
też niemowlaki w wózkach, mają

prawo do bezpiecznego poruszania
się w obrębie posesji nr 46. Dziś
każdemu z nas grozi oberwanie po
głowie spadającymi dechami! (R)

Nalot s³u¿by celnej na targowisko!
Na gryfickim deptaku, po byłym boisku LO Chrobry, dnia 17
kwietnia br. o godz. 11.30 miał
miejsce tzw. „nalot” służby celnej.
Zarekwirowano znaczną ilość towarów będących podróbkami znanych firm zagranicznych. Towar
został zabrany, a właścicieli czekają dalsze konsekwencje. Paradoksalne jest tylko to, że najpóźniej za kilka dni wszyscy, zarówno
sprzedający, jak i kupujący, zapomną o nalocie, a zakazany towar
znowu będzie przedmiotem handlu
– do następnej kontroli...
(r)
REKLAMA

INFORMACJE
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Dary serca
Pod hasłem „Okażmy nasze serca” w SP nr 4 w Gryficach, dnia 15
kwietnia br. odbyła się V edycja
zbiórki pieniędzy na pomoc finansową w leczeniu ucznia klasy III tej
szkoły. Trzy pierwsze, bardzo spontaniczne akcje niesienia pomocy
Mateuszowi, zostały zorganizowane wewnątrz szkoły w formie przedstawienia i tym podobnych imprez.
IV edycja to turniej piłki nożnej
zorganizowany z myślą o zbiórce
pieniędzy. W sumie zebrano 3500
zł. Koordynatorem wszystkich poczynań związanych z niesieniem pomocy jest pedagog z SP nr 4 – pani
Małgorzata Pietrzak. Na jej prośbę,
w niedzielne popołudnie, dnia 15
kwietnia br., w hali sportowej przy
wyżej wymienionej szkole, odbyło
się widowisko pt. „Wiosenny Koncert”, przedstawione przez Zespół
Piosenki i Ruchu „Tarantule” oraz
Zespół Tańca Ludowego z LO Chrobry w Gryficach. Celem koncertu
było zdobycie nowych i ciągle potrzebnych środków finansowych na
wsparcie leczenia Mateusza, dotkniętego chorobą nowotworową –
białaczką. Mottem koncertu stały
się słowa: „Pamiętaj, że każda złotówka przekazana z serca, podnosi
wielokrotnie swoją wartość. Bądź w
tym dniu razem z nami”. Występy
naszych zespołów zawsze cieszyły
się i cieszą sympatią gryficzan, dlatego też widownia hali sportowej
była wypełniona do granic możliwości – zajęto wszystkie miejsca
siedzące , jak i stojące. Oba zespoły
przygotowały po kilka układów tanecznych. Zespół LO wykonał Krakowiaka, Poloneza i Kujawiaka z
Oberkiem. Z kolei Tarantule zaprezentowały swoje układy w poszczególnych grupach wiekowych:
Grupa 0: Równowaga,
Kobiety, Sumienie
Grupa I: Polka Śmieszka,
Kurczaki

Grupa II: Pszczoły, Frotka
Grupa IV: Nietoperze, Flaga
Grupa V: Lalki,
Do grającej szafy
Grupa VI: Piraci, Sen, Maska
Grupy 0 i VI: Wampiry
Grupa III i IV:
Brzydkie Kaczątko,
Country, Klawiatura,
Marynarze
Na finał koncertu wykonano
układ pod tytułem „Wiosna”.
Opiekę choreograficzną nad
przedsięwzięciem sprawowały panie Jolanta Nowak i Agnieszka Janecka- Kuta. Przedstawienie trwało
bez przerwy 130 minut – nie liczymy gromkich braw i owacji na stojąco, kończących imprezę. Jak ogłoszono, zebrano około 1600 zł, ale
poproszono jeszcze zgromadzonych, by wychodząc z hali sportowej nie omijali stolika z puszką,
przy której siedzieli chłopcy z klasy
Mateusza. Zadowolonych z pokazu
gryficzan nie trzeba było długo namawiać – w ten sposób zebrano
jeszcze ponad 400 zł.
Za pośrednictwem naszej gazety serdecznie podziękowania
wszystkim, którzy usłyszeli wołanie
o pomoc i jej udzielili składają:
dyrektor SP nr 4 pan Jerzy Kołodziejczyk, pedagog pani Małgorzata Pietrzak i Mateusz.
(maja)

Wyrok

Wyrok

Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2007r.
sygn.akt VIK 249/07 ukarał

Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 02.04.2007r. sygn.akt
VIK 144/07 ukarał

Remigiusza Kulczyckiego

Piotra Bogdanika

karą grzywny w wysokości 250 stawek dziennych przyjmując, że
jedna stawka dzienna wynosi 20,-; orzekł zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym na okres 1
roku; orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie go w prasie lokalnej “Gazeta Gryficka”; na poczet orzeczonej
kary grzywny zaliczył oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia
wolności w sprawie od dnia 02.04.2007r do dnia 03.04.2007r. Przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie jest
równy dwóm dziennym stawkom grzywny; za czyn z art.178a§2kk
polegający na tym, że w dniu 02 kwietnia 2007r. ok. godz.18.20 na trasie
Gryfice – Górzyca w okolicach miejscowości Zielin kierował rowerem
będąc się w stanie nietrzeźwości, posiadając w wydychanym powietrzu
alkohol prowadzący do stężenia 2,76 promila.

grzywną w wysokości 100 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna
stawka dzienna wynosi 20,-; orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku; orzekł na rzecz
Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno- Unieście świadczenie pieniężne w kwocie 100,-zł; na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym
zaliczył oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia
14.01.2007r. ponadto orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości
przez opublikowanie go w prasie lokalnej “Gazeta Gryficka”; za czyn z
art.178a§1kk polegający na tym, że w dniu 14 stycznia 2007r. w Robach
powiatu gryfickiego po drodze publicznej kierował samochodem osobowym marki Renaut 19 o nr rej. SMB 9594 znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj.0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Szko³a Muzyczna w Gryficach

Dzieci nareszcie maj¹ nowy fortepian!
Już w grudniu zeszłego roku w
gryfickiej Szkole Muzycznej odbyła
się akcja mająca na celu zebranie pieniędzy na nowy fortepian. W jej organizację bardzo energicznie i z wielkim poświęceniem włączyli się rodzice uczniów, którzy zebrali aż 6000 zł.
Trochę dołożyli inni ofiarodawcy, a
także ministerstwo, któremu podległa
jest szkoła. Tym sposobem pieniążki
zostały zebrane.
Nauczyciele, uczniowie, a także
ich rodzice nie mogli doczekać się, aż
nowy instrument przybędzie do Gryfic. Ich cierpliwość została jednak
wystawiona na ciężką próbę, gdyż
fortepian przywieziono dopiero 28
marca br. Aby w końcu trafić do auli
gryfickiej Szkoły Muzycznej, przebył
on bardzo daleką drogę, gdyż transportowano go aż z Czech, z miejscowości Hradec Kralowa, gdzie został
zamówiony w renomowanej firmie
produkującej te instrumenty – PETROF. Teraz czeka on tylko na stroiciela, a potem będzie cieszył uszy
słuchaczy i wykonawców na kolejnych koncertach organizowanych
przez Szkołę Muzyczną. Na razie jednak jest tylko obiektem podziwu
wszystkich, którzy tak długo na niego
czekali, a w szczególności dzieci, któ-

re już nie mogą się doczekać, aby móc
z niego korzystać. Swoją premierę
fortepian będzie miał 23 kwietnia,
kiedy to odbędzie się specjalny koncert na jego cześć. Wystąpią na nim
uczniowie i nauczyciele Szkoły Mu-

zycznej, ale dyrektor tej placówki –
pani Izabela Kuzia zdradziła nam także, że szykuje jeszcze dwa występy niespodzianki. A jest co świętować,
bo szkoła już od bardzo wielu lat nie
uzyskiwała żadnych nowych instru-

Filia
Wiosenna, słoneczna pogoda
sprzyja wycieczkom. Dzieciaki z
mojego podwórka wymyśliły zwiedzanie Gryfic na rowerach. Pojechaliśmy tu i ówdzie, zahaczając o
ul. Śniadeckich. Z perspektywy roweru jest piękna, siedliska zadbane.
W sumie jedna z ładniejszych ulic
naszego miasta. Ale mijając ul.Warszawską dzieci dostrzegły polną
drogę. Uznały, że warto sprawdzić
dokąd prowadzi. Skręcamy w prawo
i odkrywamy tajne składowisko
śmieci, co tu ukrywać, należące do
mieszkańców ul. Śniadeckich. Na
przestrzeni 100 m leżą rozrzucone
różne śmieci, poczynając od gruzu,
bo ktoś coś remontował, po męskie
markowe koszule i świeżo skoszoną
trawę, wywiezioną z trawnika, by
trawka na siedlisku równo rosła.
Dzieciaki w szkole uczone szacunku do przyrody „zdębiały”, widząc
tak blisko ul. Śniadeckich filię miejsko - gminnego śmietnika leżącego
w okolicy Smolęcina. Zbliża się
Światowy Dzień Ziemi. Sądzimy, że
dzieci tego terenu porządkować nie
będą, chyba że te mieszkające w
okolicy ul. Śniadeckich i bocznych
uliczek. Być może byłoby to nauczką dla dorosłych. Nie widzimy
też potrzeby, aby tym śmietnikiem
zajęło się ZGK, ale ktoś musi. Widzimy jednak potrzebę sprawdze-

mentów, które przecież są podstawą
pracy jej uczniów.
Wszystkich chętnych do posłuchania naprawdę pięknej muzyki zapraszamy w poniedziałek o godz. 17.00 do
Szkoły Muzycznej w Gryficach! (mś)

Nie
zapomnieæ
o Katyniu...

nia, czy wszyscy mieszkańcy tamtych okolic posiadają wykupione
pojemniki na śmieci właśnie w
ZGK. Sądzimy bowiem, że nie. W
centrum miasta wymaga się posiadania takich pojemników, nawet
wtedy, kiedy handluje się tylko „ciuchami”. Czas rozejrzeć się po tych
niby bogatych ulicach, bo nie może
być tak, że lepiej nocą wynieść na
polną drogę i zrzucić w krzaki to, co
przeszkadza w obejściu, niż miesięcznie zapłacić w ZGK 10 czy 20
zł za wywóz śmieci. W przypadku
tej właśnie ulicy jest to nie tyle skandaliczne, co tragikomiczne. Ale
smutne też dla dzieci, które zwie-

dzały ulice swojego miasta. W szkole
o tym zjawisku nie będą opowiadały,
ale w domu na pewno wystawią prawdziwą ocenę tej bądź co bądź ładnej
ulicy, ale tylko od ulicy!
(x)
REKLAMA

13 kwietnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Pamięci Ofiar
Katynia ustanowiony dla uczczenia zamordowanych polskich oficerów. Chcielibyśmy, również w
Gryficach, przechować pamięć o
tej zbrodni. Dlatego zwracamy
się do tych mieszkańców powiatu
gryfickiego, którzy są zainteresowani działalnością „Stowarzyszenia Rodzina Katyńska” o kontakt
telefoniczny: kom. 691 276 296
dom. 091-384-71-48.
Bogusław Fluderski
Kazimierz Łaszewski

INFORMACJE

gazeta gryficka 19.04.2007 r.

Kornelia i Emilia Balonis

Zdjęcie: Pracownia fotografii artystycznej
„Foto Krystyna”. Zakład fotograficzny, Videofilmowanie
P. Świszczowski, Gryfice, ul. Kościelna 5.

Wolnej soboty nie by³o
Prace przy przebudowie skrzyżowań ul. Kościuszki w Gryficach są w
pełnym toku. Nawet wolna sobota – 14
kwietnia br. - wolną od prac nie była.
Trwały intensywne prace przy skrzyżowaniu z ul. Ruta, gdzie ma powstać
wysepka – rondo. Wykładano tam polbrukiem chodniki. Skrzyżowanie z ul.
Mickiewicza było całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego. W tym
miejscu trwały i trwają nadal prace
przy całkowitej przebudowie kanalizacji deszczowej. Miejsce to wreszcie
będzie wolne od zapadającej się jezdni, naprawianej cyklicznie, dwa razy w

roku. Przy dworcu autobusowym PKS
powstaje też nowa zatoczka autobusowa. I byłoby wskazane, żeby sam dworzec do sezonu letniego zyskał nową
elewację. W obecnej chwili stwarza
bowiem wrażenie bardzo zaniedbanego. Ostatnie na ul. Kosciuszki skrzyżowanie – tj. z ul. 11 Listopada – również
jest w przebudowie. Po zakończeniu
wszystkich prac na ul. Kościuszki zostanie położona nowa nawierzchnia.
Zakończenie inwestycji przewidziano
na trzecią dekadę maja. Wykonawcą
robót są dwie firmy: PRD Nowogard i
LADA Gostyń.
(R)

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 02.04.2007r. sygn.akt
VIK 132/07 ukarał

Stanisława Substycha

karą grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przy przyjęciu, że
jedna stawka dzienna wynosi 15,-; orzekł zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym na okres 3 lat;
orzekł na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno- Unieście świadczenie pieniężne w kwocie 100,-zł;
oraz orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie go w prasie lokalnej “Gazeta Gryficka”; za czyn z art.178a§2kk
polegający na tym, że w dniu 22 stycznia 2007r. w Mrzeżynie na ul.Tysiąclecia kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości 1,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Bank Dzieciêcych
Uœmiechów
W
Zespole
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Mrzeżynie od
wielu lat działa
koło plastyczne dla
uczniów szkoły
podstawowej.
Dzieci uczęszczające na te zajęcia
odnoszą sukcesy w
konkursach plastycznych
na
szczeblu wojewódzkim, krajowym i
międzynarodowym. Ostatnie znaczące osiągnięcia to: I miejsce ucznia
klasy III SP Macieja Bartczaka w międzynarodowym konkursie na plakat
pt. „Pierwsze Międzynarodowe Dni
Bajki”, II miejsce uczennicy klasy III
SP Marty Weremczuk w konkursie
ogólnopolskim „Martwa natura w
szarościach”, I miejsce ucznia klasy
VI SP Konrada Szwemina w konkursie ogólnopolskim „EURO 2012”.
Zajęcia koła odbywają się w świetlicy szkolnej po lekcjach. Dużym
problemem opiekuna koła, pani Romualdy Szwemin, było do tej pory
brak profesjonalnego wyposażenia i
materiałow malarskich. Z pomocą

rozwiązania tego problemu przyszedł
Bank Zachodni WBK z siedzibą w
Poznaniu, który w ramach realizacji
Programu Bank Dziecięcych Uśmiechów, wspomógł działalność koła
czekiem na 1500 złotych. Dzięki tym
pieniądzom uzdolnione plastycznie
dzieci będą mogły pracować na sztalugach, wykorzystując profesjonalne
materiały malarskie.
Dyrektor Szkoły pani Małgorzata
Skoneczna, opiekun koła plastycznego pani Romualda Szwemin wraz z
grupą obdarowanych, uśmiechniętych dzieci serdecznie dziękują Dyrekcji, Fundacji oraz pracownikom
Banku Zachodniego WBK za okazaną pomoc.
(r)

INFORMACJE
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Wybory do Rad Osiedlowych w Gryficach

8-minutowe
zebranie
Tydzień, może
więcej niż tydzień
temu, na słupach
oświetleniowych ulic
pojawiły się w centrum miasta ogłoszenia burmistrza Gryfic,
zawiadamiające o zebraniu
ogólnym
mieszkańcu Osiedla
nr 2, w celu dokonania
wyboru nowej Rady i
Zarządu Osiedla.
17 kwietnia br., o
godz. 18.00, w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Gryficach było obecnych 34 mieszkańców
największego osiedla w Gryficach. Na
zebranie przybyli również: Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Błysz,
Dyrektor ZGK – Jacek Zdancewicz, Dyrektor TBS – Tadeusz Wierzchowski,
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Ryszard Chmielowicz.
Burmistrz Gryfic, po stwierdzeniu braku
quorum, by przeprowadzić zebranie i dokonać wyboru, przeczytał stosowne do
zaistniałej sytuacji paragrafy i zebranie
odroczył na dwa tygodnie. Po tym terminie niezależnie od ilości osób na zebraniu mieszkańców, zostanie wybrana
Rada i Zarząd Osiedla nr 2 w Gryficach.
Tak stanowi prawo, a quorum to 1%
uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych i samorządowych,
w tym przypadku jest to 65 osób.
Na zebraniu padło tylko jedno pytanie, które zadała mieszkanka ul. Starogrodzkiej: dlaczego na ul. Starogrodzkiej nie było żadnych ogłoszeń o zebraniu, choć ulica dość długa i zamieszkała
przez dość liczną grupę ludzi? Burmistrz
wyjaśnił, że ogłoszenia były rozwieszane wszędzie, jak też emitowane w radiu
i zamieszczane w lokalnej prasie. Pani
z ul. Starogrodzkiej stwierdziła, że radia nie słucha, bo nie ma czasu. Dlatego też informujemy, że następny termin zebrania podamy do Państwa wiadomości, podając jednocześnie wykaz
ulic miasta, które obejmuje Osiedle nr

2 w Gryficach. Zebranie zakończono
po 8 minutach. Mamy nadzieję, że następne będzie trwało znacznie dłużej –
na przykład 80 miut.
(R)
Podajemy, iż kolejne zebranie dotyczące wyborów Rady i Zarządu Osiedla nr
2 w Gryficach odbędzie się 25 kwietnia br.
o godz.18.00 w Sali Konferencyjnej UM
Gryfice. Podajemy również wykaz ulic: ul.
Ks. St. Ruta (od ul. Niepodległości do
torów), Wojska Polskiego, Strzelecka,
Młyńska, Niepodległości, Podgórna, Wałowa, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, 3
Maja, Pocztowa, Kościuszki, 11 Listopada, Kamieńska, Trzygłowska, Wysoka
Brama, Starogrodzka, Zdrojowa, Dworcowa, Ogrodowa, Wiśniowa, Irysowa,
Osada Zdrój, Niekładzka, Marszałka Piłsudskiego, Cukrownicza, Armii Krajowej, Litewska, Górska, Wiejska, Orzeszkowej, Jasna, Leśna, Kamienna Brama,
Nowy Świat (od ul. Marszałka Piłsudskiego do torów), Nadrzeczna, Klasztorna,
Bracka, Szewska, Fabryczna.
Quorum nie było również na zebraniu
mieszkańców Osiedla nr 3. Drugi termin
to 27 kwietnia br., godz.18.00, Szkoła
Podstawowa nr 3 w Gryficach. Powinni
przybyć na nie mieszkańcy następujących
ulic: Sportowa, Spacerowa,Parkowa, Sosnowa, l Maja, Klonowa, Rodziewiczówny, Tenisowa, Różana, Słowackiego, Bankowa, Działkowa, Brzozowa, Akacjowa,
J.Dąbskiego (prawa strona w kierunku południowym, numery parzyste).

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 27 marca 2007r.
sygn.akt VIK 113/07 ukarał

Mariusza Rembisza

s.Henryka , karą grzywny w wysokości 50 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 20,-; orzekł zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat; orzekł na rzecz
Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych MielnoUnieście świadczenie pieniężne w kwocie 200,-zł oraz orzekł podanie wyroku
do publicznej wiadomości przez opublikowanie go w prasie lokalnej “Gazeta
Gryficka”; za czyn z art.178a§1kk polegający na tym, że w dniu 31.12. 2006r.
ok. godz.4.40 na trasie Brojce- Stołąż powiatu gryfickiego kierował samochodem marki VW Golf II o numerze rejestracyjnym ZGY J564 znajdując się w
stanie nietrzeźwości 0,46 mg/l alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza.
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Absolutorium Zarządu Powiatu
Radni zaopiniowali pozytywnie
i... jednogłośnie!

18 kwietnia br. odbyła się sesja
Rady Powiatu, bardzo ważna, bo
absolutoryjna. Przedstawiono na
niej sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006.
Zgodnie z nim w budżecie powiatu założono osiągnięcie dochodów na
poziomie 43.321.493 zł, a na wydatki
dotyczące zadań powiatru określono
na sumę 45.798.000 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości
2.476.507 zł. Źródłami finansowania
deficytu miały być: nadwyżka z lat
ubiegłych (910.132 zł), wolne środki
(66.375 zł), kredyt (1.500.000 zł).
Podczas wykonywania budżetu uległ
on wielokrotnym zmianom. Po ich
wprowadzeniu, plan dochodów wyniósł 50.854.344 zł i został zrealizowany w 93%. Na realizację zadań
przeznaczono 53.847.447 zł i wykonano je w 95,5%. Na inwestycje drogowe wydano 5 600 000 zł, a na inwestycje oświatowe 2 000 000 zł.
Zakupiono także agregaty dla
Straży Pożarnej, agregat rentgenowski dla gryfickiego szpitala oraz dofinansowano remont aresztu Komendy
Policji.
Rok 2006 zamknięto deficytem w
wysokości 1.653 648,92 zł, który został sfinansowany przez nadwyżkę z
lat ubiegłych. Ujemny wynik uzyskały także fundusze pomocowe, który

wynosił 2.443.650.91 zł – sfinansowano je pożyczką w kwocie
1.678.099,74 zł oraz kredytem bankowym. Pożyczka zostanie spłacona po
rozliczeniu projektów drogowych
środkami unijnymi. Jego szczegółowa
treść została dostarczona radnym oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Szczecinie 20 marca br. Została ona
poddana przez nich gruntownej analizie, po której zarówno Izba Obrachunkowa, Komisja Rewizyjna oraz Komisje Stałe Rady jednomyślnie zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie.
Na sesji radni jednomyślnie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu. Być może
znajomość treści, które zostały
przedstawione na sesji (mamy nadzieję, że właśnie to!) spowodowały
niskie zainteresowanie ze strony radnych tym, co działo się podczas obrad
i ignorowaniem momentami próśb
przewodniczącej. Czas zajmowali
sobie czytaniem gazet, pisaniem smsów lub cichymi rozmowami między
sobą. Jedyne ożywienie wywołała
wiadomość, że Polska wraz z Ukrainą będą organizować Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jednak czy to jest
wystarczającym usprawiedliwieniem
ich zachowania? Ten problem pozostawiamy do przemyślenia czytelnikom i samym radnym...
(mś)

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 27 marca 2007r.
sygn.akt VIK 123/07 ukarał

Bogusława Litwińskiego

s.Ludwika , karą grzywny w wysokości 40 stawek dziennych
przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 10,-; orzekł zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w
ruchu lądowym na okres 3 lat oraz orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie go w prasie lokalnej
“Gazeta Gryficka”; za czyn z art.178a§1kk polegający na tym, że
w dniu 24 listopada 2006r. ok. godz.10.15 na ul.Sienkiewicza w
Płotach kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
sięgającym 1,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

INFORMACJE

gazeta gryficka 19.04.2007 r.

Str
Str.. 9

M£ODZIE¯OWY WAKACYJNY AUTOBUS
KULTURALNY ODPALONY W KOSMOS
Czytelnicy lokalnej prasy zapewne
pamiętają liczne relacje z ubiegłorocznych wakacji, kiedy wyżej wymieniony
autobus zasuwał po dziurawych szosach do okolicznych sołectw na festyny.
Za nim w swojej „limuzynie” burmistrz
Gryfic. W miesiącu lipcu, za autobusem
i burmistrzem jechała kawalkada samo-

chodów towarzystwa SIO Ziemia Gryficka i ci inni, co to później założyli
Unię dla Przyszłości.
Stare dzieje, ale wspominam, bowiem w 2007 r. działalność GDK na
wiejskiej niwie nie będzie już obfitować
w dziwaczne wiejskie festyny. W Anno
Domini 2007 kultura będzie już z wy-

VI sesja Rady Miejskiej w Gryficach
W dniu 24 kwietnia 2007 r. (wtorek) odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Gryficach. Rozpocznie się ona o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37.
Porządek sesji przedstawia następująco:

1. Sprawy regulaminowe
a – otwarcie sesji
b – stwierdzenie prawomocności obrad
c – przyjecie protokołu poprzedniej sesji
d – ustalenie porządku obrad.
2. Ślubowanie radnego - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu
Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy
na 2007 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie “weksla in blanko”
zadania pn. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy ul. Sportowej w Gryficach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/56/2003 Rady
Miejskiej w Gryficach z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat różnic czynszowych Gryfickiemu
Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z. o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej
przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z
Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy 24 – rodzinnego budynku przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/329/2001 Rady
Miejskiej w Gryficach z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za świadczenia prowadzone przez przedszkola
gminne.
10. Informacja z realizacji „Programu o współpracy gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Władysławem Gliźniewiczem.
12. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami.
13. Wolne wnioski i zapytania.

ższej półki, nie będzie przeciągania
liny, hula hop i pociągu tego, co to jedzie z daleka. Wakacje tego roku, to
Warsztaty Artystyczne. Takie hasło.
Choć nikt jeszcze nie wie na czym będą
polegały, to jednak nieliczni sołtysi (źle
poinformowani o zebraniu), którzy dnia
17 kwietnia br. przybyli na zebranie z
burmistrzem i dyrektorem GDK, taką
nowinę usłyszeli.
Warsztaty Artystyczne to pojęcie
szerokie, to może być: rysowanie, malowanie i struganie w miękkim lipowym drewnie czy kawałku brzozowej
kory... wariata. Artyści zwykle strugają świątki, czasem dla odmiany jakiegoś borutę czy innego czarta. Sądzimy, że ktoś z góry założył struganie
wariata, bo gdzie odbędą się warsztaty
na przykład w Barkowie? Świetlicy w
tej miejscowości nie ma, a dostępna w
ubiegłym roku na festyn stodoła, w tym
roku może być zajęta!
Na 30 sołectw, które swoim władaniem obejmuje gmina Gryfice, w 10 są
jakieś świetlice, a reszta? Ta reszta będzie miała zapewnione warsztaty artystyczne na trawie, bo to nie problem
płytę pilśniową rzucić na glebę, na nią
kartkę bristolu, parę kredek w różnych
kolorach i niech sobie dzieci rysują,
malują wiejski pejzaż z pozycji leżącej

czy klęczącej. Tak być może w pogodne
i słoneczne lato, co jednak będzie, gdy
z nieba będzie lał deszcz? Gdzie odbędzie się twórcza działalność na przykład
w Stawnie, Sikorach, Smolęcinie, Lubieszewie, Łopianowie itd.? W okresie
wakacji dzieciakom na wioskach potrzebne są piłki, skakanki i nawet hula
hop oraz opiekunka, która te dzieci na
placach zabaw (podobno są w każdej
wiosce) przypilnuje, by rodzice mogli
w spokoju zająć się pracą na roli czy w
przygospodarskim obejściu.
Koniec z Wakacyjnym Autobusem powinien być początkiem takiej
właśnie opieki nad dziećmi. W każdym z 30 sołectw znajdzie się ktoś, kto
zatrudniony w ramach prac publicznych czy interwencyjnych, podejmie
się trudu sprawowania opieki nad
dziećmi. A warsztaty artystyczne zostawcie sobie w rozpisce działalności
GDK, bo dwugodzinna obecność szacownego grona przedstawicieli Domu
Kultury na wiosce niczego nie zmieni
ani niczego nie zbuduje. A sołtys też
człowiek, czasem rolnik i w okresie
letnim zajęć ma wiele i nie musi zajmować się koszeniem trawy, bo
przedstawiciele GDK zjeżdżają na
wioskę. A ponieważ nie ma świetlicy
musi ich przyjąć na łące.
(r)

Nowe boisko w Płotach i remont
ul. Mickiewicza w Gryficach!
Na ostatniej sesji Rady Powiatowej,
wiceprzewodniczący rady Konstanty
Oświęcimski przedstawił sprawozdanie z
działalności Zarządu między sesjami. Jak
wynika z niego, mieszkańcy Płotów, a w
szczególności dzieci, być może będą się
mogły cieszyć nowym boiskiem, które ma
powstać przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Wniosek na jego budowę ma
zostać złożony do końca kwietnia. Nowe
boisko powstanie także w Trzebiatowie i
ma kosztować 320 000 zł. Oprócz tego postanowiono również włączyć się w inwestycję dotyczącą ul. Kościuszki i przy okazji zmodernizować ul. Mickiewicza. Czekamy na realizację tych założeń!
(mś)

Wyrok

Wyrok

Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 26 marca 2007r.
sygn.akt VIK 881/07 ukarał

Sąd Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 06 kwietnia 2007r.
sprawy

s.Jerzego , karą grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 15,-; orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 rok; na poczet
orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zaliczył okres
zatrzymania prawa jazdy od 12 listopada 2006r. oraz orzekł podanie wyroku
do publicznej wiadomości przez opublikowanie go w prasie lokalnej “Gazeta
Gryficka”; za czyn z art.178a§1kk polegający na tym, że w dniu 12 listopada
w miejscowości Wyszogóra gm.Płoty kierował samochodem osobowym
marki Volkswagen o nr rej. ZGY W256 znajdując się w stanie nietrzeźwości
sięgającym 0,66 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

s.Stanisława oskarżonego o to, że w dniu 04 lutego 2007r. w Gryficach na ul.Niekładzkiej kierował samochodem osobowym marki Polonez nr rej. ZGY N519 znajdując się w stanie nietrzeźwości sięgającym
0,94mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art.178a?1kk
uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i
wymierzył mu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, przy
przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 15zł; orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2
lat; orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie go w gazecie lokalnej “Gazeta Gryficka?.

Macieja Kellera

Łukasza Lemiszewskiego,

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MIESZKANIA
Q Sprzedam: mieszkanie w bloku w
Ostrzycy -10 km od Nowogardu.
Cena 40.000 zł, 2 pokoje. Tel. 692
141 969.

Q Kawalerka do wynajęcia w
Łobzie. Tel. 091 397 34 72.
Q Sprzedam 2 mieszkania w Resku.
Tel. 091 395 12 22.
Q Sprzedam mieszkanie w bloku, 2
pokoje w Ostrzycy 10 km od Nowogardu. Cena 40000 zł. Tel. 692 141 969
Q Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
Q Kupię mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piętro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.
Q Zamienię mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel.
600 265 547.

Q Wynajmę od 1 maja mieszkanie
2 pokojowe w Szczecinie (centrum). Całkowity koszt 1200 PLN/
miesiąc. W pełni umeblowane,
wysoki standard. Tel. 0 510 096
606 wyłacznie po godzinie 20.
Q Sprzedam mieszkanie spółdzielczo-własnościowe w Drawsku Pom.
Ul. Pocztowa 5, IV piętro, 56,7 mkw.,
3 pokoje, umeblowana kuchnia,
łazienka z wc, balkon, zadbane,
standard podwyższony - okna pcv,
panele, gładzie, glazura, terakota.
Cena 100 000 zł do negocjacji. Tel.
094 363 22 42, 0 889 588 671.

INNE

Q Sprzedam atrakcyjny komplet do
pierwszej komunii św. dla dziewczynki, również do przebrania - tanio. Tel. 601 557 712
Q Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ładowarką na
gwarancji. Cena 120 zł, tel. 669
348 840.
Q Sprzedam automat do lodów produkcji NRD. Tel. 510 098 071 (Łobez).
Q Sprzedam przyczepę gastronomiczną z rożnem do pieczenia
kurczaków. Tel. 091 397 41 54,
500 781 267.
Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

QKupię wiertarkę udarową dużej
mocy lub młot elektryczny. Tel. 696
757 393
QSprzedam psy rasy owczarek
niemiecki - suczki z rodowodem,
2 miesięczne, cena 350 zł, 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

Q Wykonam manicure, pedicure.
oraz tipsy metodą żelową, tanio i
fachowo. Tel. 507 838 740.
Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
QWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.
QVi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

Q Elektryka przyjmę - wymagana
znajomość montażu domofonów.
Tel. 696 757 393 po 18.
Q PW RUTEX D.W JANTAR w Rewalu zatrudni na stanowisko: recepcjonista - wykształcenie średnie + znajomość języka niemieckiego, konserwator, ratownik - na basen kryty. Tel.
091 384 42 61, 603 899 484.
Q Praca w Niemczech - panią znającą dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
małżeństwem, warunki pracy i płacy bardzo dobre, praca na półtora
miesiąca - półtora miesiąca w kraju.
504 748 717.
Q Szczeciński producent odzieży
damskiej zatrudni od zaraz szwaczki.
tel 091 433 45 97 lub 0 601 755 294
Q Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne naprawy wykona „Złota Rączka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.
Q STADNINA W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM
ZATRUDNI NA UMOWĘ O PRACĘ
PRACOWNIKÓW DO OPIEKI NAD
STADEM ROZRODCZYM. ZAPEWNIAMY BEZPŁATNE ZAKWATEROWANIE. TEL. KONT. 502 666 778.

OW „Jantar” w Rewalu zatrudni konserwatora na etat;
kontakt telefoniczyny 091 384 42
48, 603 544 000.
Zatrudnię lektora języka angielskiego w godzinach popołudniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

NIERUCHOMOŒCI

Q Sprzedam działkę budowlaną na
ul. Niepodległości w Gryficach. Tel.
501 278 866
Q Sprzedam domek w miejscowości
Dziadowo (koło Gryfic) - ogródek o
powierzchni 0,05a, w zabudowie
szeregowej. Cena 37 000 zł. Tel.
501 570 462, 886 635 084.
QLokal do wynajęcia - na działalność biurową. W centrum Gryfic.
I - pięrto, powierzchnia użytkowa
30 mkw. - 2 pomieszczenia +
łazienka i duży korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421 308.

NIERUCHOMOŒCI

Q Sprzedam pawilon handlowy
na targowisku w Łobzie. Tel.
695 427 151.
QSprzedam działkę 535 mkw. w
centrum Węgorzyna z dokumentacją. Tel. 885 187 065.
QSprzedam w Węgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze + działka budowlana 20 ar. i 16 ar. ogrodu,
Cena 50 000 zł. Tel. 885 187 065.
QSprzedam w Łobzie rozpoczętą
budowę, powierzchnia działki 516
mkw. TANIO! Tel. 506 272 584.
QSprzedam halę 800 mkw. w mieście, ul. Rapackiego, działka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

SPORT
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Wyjazdowy remis
Sparty Gryfice!
Z cennym punktem powróciła z
gorącego terenu Kołbacza gryficka
SPARTA. Gryficzanie zremisowali 1:1
z broniącym się przed degradacją do
klasy okręgowej tamtejszym Fagusem.
Połowiczny sukces przyjezdnych jest
tym bardziej cenny, iż wystąpili oni bez
kontuzjowanych Przemysława Dąbrowskiego, Jakuba Gnata i Artura
Kurkiewicza.

Fagus Ko³bacz – Sparta
Gryfice 1:1 (1:1)
Bramki zdobyli: dla Fagusa – Marcin Kurowski (40'), dla Sparty – Mariusz Remplewicz (45'),
Sędziował: Piotr Dykiert ze Szczecina.
SPARTA: Sylwester Gładysz –
Mateusz Janowski, Krzysztof Wawiórko, Paweł Bogacz, Robert Bartoszewicz (59' – Zbigniew Stosio), Mariusz
Remplewicz, Hubert Urbanowicz,
Mariusz Wlaźlak, Mariusz Dąbrowski, Paweł Rynalski, Dawid Jurkowski.
Trener: Artur Kurkiewicz.
Od pierwszego gwizdka sędziego
do gremialnych ataków ruszyli gospodarze, których w potyczce ze Spartą satysfakcjonował wyłącznie komplet
punktów. Fagus już w pierwszej minucie mógł objąć prowadzenie, po uderzeniu z dystansu Kamila Najdy. Zmierzającą pod poprzeczkę piłkę, oślepiony
intensywnym słońcem Sylwester Gładysz, odruchowo wybił przed siebie.
Najszybciej wystartował do niej Marcin
Kurowski, lecz na szczęście dla Sparty,
fatalnie przestrzelił. Po kwadransie
impet miejscowych osłabł. Do głosu
doszli gryficzanie i to oni w odstępie 10
minut stworzyli trzy wyśmienite sytuacje na zdobycie bramek; w 16 min. bliski powodzenia był Dawid Jurkowski,
lecz jego uderzenie z bliska na rzut rożny zdołał sparować Piotr Cuprym, w 21
min. stuprocentową okazję zaprzepaścił ponownie Jurkowski – tym razem z
bliska po dośrodkowaniu Pawła Rynalskiego pomylił się o centymetry, w 26
min. nie popisał się z kolei Mariusz Dą-

browski – po nieszablonowym zagraniu
Rynalskiego nieatakowany, z 10 metrów nie trafił w światło bramki.
O tym, iż niewykorzystane sytuacje
się mszczą, przekonali się gryficzanie.
Z niegroźnej sytuacji jeden z ich defensorów wyekspediował piłkę na aut. Dalekim wrzutem futbolówkę wprowadził
do gry Andrzej Gawron. Zagrożenie
próbował zażegnać Rynalski. Niestety
źle obliczył lot piłki, która tylko musnęła jego czuprynę i wpadła pod nogi pozostawionego bez opieki Kurowskiego.
Ten bez problemów z 4 metrów otworzył rezultat spotkania.
Podrażnieni niepowodzeniem goście rzucili się do odrabiania strat i 5
minut później doprowadzili do wyrównania. Rzut wolny z 25 metrów wzorowo wyegzekwował Mariusz Remplewicz. Uderzenie było z gatunku tych
„nie do obrony”. Był to 13 gol gryfickiego pomocnika w bieżącym sezonie.
Po zmianie stron początkowo przeważała Sparta. Jednak jej gracze z linii
ofensywnych zawodzili pod bramką
przeciwnika. Dogodne sytuacje zaprzepaścili: w 51 min. Rynalski, w 63 min.
Paweł Bogacz i w 80 min. ponownie Rynalski. Jeszcze lepsze okazje zmarnowali piłkarze Fagusa: w 63 min. „bombę” Najdy w kapitalnym stylu obronił
Gładysz, w 67 min. fatalnie skiksował
wspomniany Najda, w 76 min. uderzenie głową z 4 metrów forstopera Tomasza Kowalczyka o centymetry minęło
słupek bramki strzeżonej przez Gładysza, a w 81 min. najbardziej aktywny
piłkarz miejscowych – Kurowski –
przymierzył mocno w światło bramki –
na jego nieszczęście bezradnego Gładysza z opresji wybawił stojący na linii
bramkowej Dąbrowski. Ostatnie minuty zadowoleni z remisowego rezultatu
przyjezdni grali wyraźnie na czas i zamierzony cel osiągnęli.
Kolejnym rywalem Sparty będzie
Piast Chociwel, który w ostatniej kolejce
rozgromił Polonię Płoty 5:0. Do konfrontacji dojdzie w niedzielę 22 kwietnia
o godz.18.00 na boisku przy ul. Sportowej w Gryficach.
(J)

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 02.04 2007r. sygn.akt
VIK 141/07 ukarał

Jarosława
Tomaszewskiego

grzywną w wysokości 100 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 15,-; orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat; orzekł na rzecz
Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych
Mielno- Unieście świadczenie pieniężne w kwocie 100,-zł oraz orzekł
podanie wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie go w
prasie lokalnej “Gazeta Gryficka”; za czyn z art.178a§1kk polegający
na tym, że w dniu 17 stycznia 2007r. na trasie Gosław – Gołańcz Pomorska powiatu gryfickiego kierował samochodem marki Opel Vectra o nr
rej. ZGY Y635 będąc w stanie nietrzeźwości, posiadając 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Str
Str.. 11

Turniej Wiedzy Po¿arniczej

Eliminacje powiatowe
rozstrzygniête

Finaliœci zakwalifikowani do Turnieju Wojewódzkiego
W dniu 16 kwietnia odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W półfinale zmierzyło
się ze sobą 36 dzieci, w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Do finału zakwalifikowało się po 5 osób z każdej
grupy. Szóstka najlepszych (dwoje zawodników z każdej kategorii) weźmie udział
w konkursie wojewódzkim, który odbędzie się 28 kwietnia, w SP nr 3 w Gryficach.
Poniżej przedstawiamy wyniki punktowe:
PÓŁFINAŁ:
Szkoły podstawowe:
1. Kacper Góralski
2. Tomasz Rydalski
3. Mateusz Ostapiński
4. Radosław Andrzejczak
5. Marta Niewiadomska
6. Seweryn Ostrowski
7. Adrian Bajkowski
8. Konrad Dylewski
9. Olga Gaj
10. Wojciech Pierścionek
11. Justyna Borowa
12. Tomasz Surma
13. Wojciech Major
14. Katarzyna Kreft
15. Aleksandra Giedronowicz
16. Patryk Łukomski

28 pkt.
25 pkt.
23 pkt.
22 pkt.
21 pkt.
20 pkt.
20 pkt.
19 pkt.
17 pkt.
17 pkt.
16 pkt.
16 pkt.
16 pkt.
14 pkt.
13 pkt.
11 pkt.

Szkoły gimnazjalne:
1. Renata Rosikom
2. Aleksandra Sobótko
3. Mateusz Jankowski
4. Dawid Roszkiewicz
5. Damian Bajkowski
6. Krzysztof Stachura
7. Adriana Fido
8. Marta Winnicka
9. Rafał Jelonek
10. Natalia Wiśniewska
11. Łukasz Seledyn
12. Agata Bogdańska
13. Monika Zmudzińska
14. Robert Gardziński
15. Adam Wróbel

26 pkt.
24 pkt.
23 pkt.
22 pkt.
21 pkt. (dogr. 11 pkt)
21 pkt. (dogr. 8 pkt.)
21 pkt. (dogr. 6 pkt.)
20 pkt.
19 pkt.
19 pkt.
17 pkt.
16 pkt.
15 pkt.
13 pkt.
10 pkt.

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Piotr Bajkowski
2. Olga Springer
3. Miłosz Kłosiński
4. Justyna Mączka
5. Aleksandra Dmiterczuk
6. Mateusz Smerdel
7. Paweł Gródecki

24 pkt.
22 pkt.
21 pkt.
20 pkt.
18 pkt.
17 pkt.
16 pkt.

FINAŁ:
Szkoły podstawowe:
1. Góralski Kacper
2. Tomasz Rydalski
3. Mateusz Ostapiński
4. Radosław Andrzejczak
5. Marta Niewiadomska

6 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
3 pkt.
1 pkt.

Szkoły gimnazjalne:
1. Mateusz Jankowski
2. Renata Rosikom
3. Damian Bajkowski
4. Sobótko Aleksandra
5. Dawid Roszkiewicz

7 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
3 pkt.

Szkoły ponadgimnazjalne:\
1. Piotr Bajkowski
2. Olga Springer
3. Aleksandra Dmiterczuk
4. Justyna Mączka
5. Miłosz Kłosiński

6 pkt.
6 pkt.
6 pkt.
5 pkt.
4 pkt.

SPORT
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Niski lot Or³a
W 21 kolejce Orzeł Prusinowo
uległ w Gryficach Światowidowi
Łobez 1:3 i nadal plasuje się na XV,
przedostatnim miejscu w tabeli.

Orze³ Prusinowo
- Œwiatowid £obez 1:3 (1:2)
0:1 – Hubert Maciejewski (2' sam.)
0:2 – Kamil Iwachniuk (22')
1:2 – Marcin Mojsiej (42')
1:3 – Michał Koba (84')
Orzeł: Arkadiusz Jankowski
(Arkadiusz Skolmowski), Hubert
Maciejewski (Dariusz Stołowski),
Marcin Czerwiński, Marcin Mojsiej, Grzegorz Krywka, Jacek
Karczewski, Łukasz Waszkiewicz, Łukasz Zakrzewski, Mariusz Płóciennik (Paweł Rojek),
Arkadiusz Siciarz, Marcin Szymański (Adrian Łysiak).
Trener: Jacek Karczewski
Sędziował: Zygmunt Broda
z Gostynia
Światowid wygrał zasłużenie,
jednak kto wie, jak potoczyłyby się
losy zawodów, gdyby już w pierwszej minucie Mariusz Płóciennik
wykorzystał bilardowe zagranie,
grającego trenera Jacka Karczewskiego (9 kwietnia br. zmienił Andrzeja Macyńskiego). Niestety
były piłkarz Sparty, mający za sobą

także krótki epizod w rezerwach
szczecińskiej Pogoni, niemiłosiernie spudłował z 12 metrów. Po
chwili Światowid objął prowadzenie. Piłka po ostrym dośrodkowaniu Kamila Iwachniuka trafiła w
nogę obrońcy Orła – Huberta Maciejewskiego – i wpadła do siatki
obok zdezorientowanego Arkadiusza Jankowskiego. 20 minut później przyjezdni podwyższyli prowadzenie. Autorem gola był Kamil
Iwachniuk, który potężnym uderzeniem z obrębu pola karnego nie
dał szans na skuteczną interwencję
Jankowskiemu. Mimo niepowodzenia Orzeł prowadził otwartą
grę, co zaowocowało strzeleniem

GRANIE W PLANIE
V liga
21kwietnia w sobotę zagrają:
16:00 Polonia Płoty - Hutnik EKO TRAS Szczecin, 17:00 Pomorzanin
Nowogard - Radovia Radowo Małe, 16:00 Osadnik Myślibórz - Orzeł
Trzcińsko-Zdrój, 16:00 Dąb Dębno - Kłos Pełczyce, 16:00 Odra Chojna
- Piast Choszczno, 14:00 Zorza Dobrzany - Fagus Kołbacz.
22 kwietnia w niedzielę zmierzą się:
17:00 Sparta Gryfice - Piast Chociwel, 16:00 Mieszko Mieszkowice - Vineta
Wolin.
Klasa okrêgowa
21 kwietnia w sobotę odbędą sie mecze:
16:00 Orkan Suchań - Ina Ińsko, 16:00 Masovia Maszewo - Promień
Mosty, 16:00 Wicher Brojce - Orzeł Prusinowo,16:00 Światowid Łobez
- Mewa Resko, 17:00 Sarmata Dobra - Korona Stuchowo.
22 kwietnia wszystkie mecze rozpoczną się o 16:00
KP Police II - Iskierka Śmierdnica, Dąbrovia Stara Dąbrowa - Sparta
Węgorzyno, 16:00 Vielgovia Szczecin – Świt Szczecin.

SP nr 4 w Gr
yficach
Gryficach
bêdzie goœci³a tenisistów
W dniu 22 kwietnia br. o godzinie 11.00 w Gryficach w sali
Szkoły Podstawowej nr 4 odbędą
się Mistrzostwa Województwa
Zachodniopomorskiego w Tenisie Stołowym w kategorii młodzików w grach indywidualnych i
podwójnych.

Jest to jednocześnie III Memoriał
im. Mieczysława i Marcina Grzesiaków. Zawody organizowane są przez
Zachodniopomorski Związek Tenisa
Stołowego w Koszalinie i Ludowy
Klub Sportowy „Nasiennik” przy
współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Gminą Gryfice.
(r)

Tabele i wyniki

V liga

Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Dąb
Dębno 3:4, Radovia Radowo Małe Mieszko Mieszkowice 0:2, Hutnik
EKO TRAS Szczecin - Pomorzanin
Nowogard 0:1, Piast Chociwel - Polonia Płoty 5:0, Fagus Kołbacz - Sparta Gryfice 1:1, Kłos Pełczyce - Odra
Chojna 1:2, Vineta Wolin - Osadnik
Myślibórz 6:1, Piast Choszczno Zorza Dobrzany 5:2.

kontaktowej bramki. W 42' Pawła
Krystosiaka pokonał Mariusz Mojsiej wykorzystując mierzone podanie Karczewskiego. Druga odsłona rozpoczęła się od ataków dążących wszystkimi siłami do zmiany
niekorzystnego rezultatu gospodarzy. W przeciągu kwadransa
Orzeł wypracował trzy znakomite
okazje, by osiągnąć cel. Niestety
jego piłkarze pod bramką rywala
zachowywali się niczym nowicjusze. W 47' Karczewski przegrał
pojedynek „sam na sam” z Krystosiakiem, a w 51' i 60' zawiódł Mojsiej. W obu przypadkach ofensywny pomocnik minimalnie przestrzelił. Losy spotkania rozstrzygnęły się definitywnie w 84'. Solową akcję Michał Koba zakończył soczystym uderzeniem. Potężnie buta futbolówka trafiła w
stojącego na linii strzału stopera –
Marcina Czerwińskiego – i myląc
strzegącego od 46' bramki Orła –
Arka Skolmowskiego – ugrzęzła w
siatce. Komplet punktów wywindował ekipę z Łobza na 12 miejsce
w tabeli. Z kolei Orzeł punktów
musi szukać w potyczkach z kolejnymi rywalami. Najbliższym przeciwnikiem prusinowian będzie
Wicher Brojce. Powiatowe „derby” odbędą się w sobotę – 21 kwietnia – na obiekcie Wichra. Początek
zawodów godzina 16.00.
(J)

1. Dąb Dębno
56 54-19
2. Piast Choszczno
47 53-20
3. Vineta Wolin
45 47-25
4. Odra Chojna
43 52-26
5. Pomorzanin Nowogard 41 51-30
6. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 39 42-28
7. Polonia Płoty
26 39-36
8. Mieszko Mieszkowice 25 22-21
9. Hutnik EKO TRAS Szczecin 25 34-36
10. Osadnik Myślibórz
24 32-50
11. Piast Chociwel
23 31-28
12. Sparta Gryfice
23 30-37
13. Fagus Kołbacz
21 24-42
14. Radovia Radowo Małe 20 30-56
15. Kłos Pełczyce
14 17-37
16. Zorza Dobrzany
7 22-89

Klasa okrêgowa

Sparta Węgorzyno - Sarmata Dobra 2:0, Mewa Resko - Dąbrovia Stara
Dąbrowa 0:0, Świt Szczecin - Masovia Maszewo 2:0, Ina Ińsko - Vielgovia Szczecin 5:1, Korona Stuchowo KP Police II 4:2, Iskierka Śmierdnica
- Orkan Suchań 4:1, Orzeł Prusinowo
- Światowid Łobez 1:3, Promień Mosty - Wicher Brojce 0:1.
1. Świt Szczecin
48 46-17
2. KP Police II
41 55-30
3. Sarmata Dobra
39 45-26
4. Wicher Brojce
34 31-24
5. Sparta Węgorzyno
3128-18
6. Promień Mosty
31 26-21
7. Iskierka Śmierdnica
30 41-34
8. Vielgovia Szczecin
29 35-47
9. Korona Stuchowo
28 35-40
10. Masovia Maszewo
27 30-34
11. Dąbrovia St. Dąbrowa 26 27-32
12. Światowid Łobez
24 28-35
13. Ina Ińsko
23 34-52
14. Mewa Resko
20 24-44
15. Orzeł Prusinowo
18 26-43
16. Orkan Suchań
15 15-29

SPORT
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Pomorska Liga Oldbojów

¯aneta i Marcel
na podium

Nieudana
inauguracja

Fatalnie zainaugurowały ligę sezonu 2006/2007 drużyny oldbojów z powiatu gryfickiego. Pierwszoligowy
ZEG/Sparta zaledwie zremisował w
Gryficach z inną ekipą z dolnych rejonów tabeli COS/OPO Wałcz, a drugoligowe teamy Regi Meridy i Wybrzeża
Rewalskiego uległy rywalom ze Szczecina i Reska.
Okupujący pozycję outsidera zremisował 2:2 z dziewiątym w tabeli
COS/OPO Wałcz. Autorem obu trafień
dla gospodarzy był właściciel ZEG-u Mariusz Sowiński. W nadchodzącą sobotę o 16.00 gryficzanie na własnym
terenie podejmą opartą na byłych piłkarzach koszalińskiej Gwardii ekipę lidera ZRYW Kretomino. O podreperowanie skromnego konta będzie miejscowym z pewnością bardzo trudno.
I Liga – 12 kolejka
Bajcar/Gryf 95
–
Zryw
–
COS/OPO
–
Światowid
–
Feretti/Sokół
–
Amator
–

Jeszcze gorzej w 12 kolejce spotkań
zaprezentowali się drugoligowcy. Przewodząca w ligowej tabeli po rundzie
jesiennej trzebiatowska Rega Merida
doznała wysokiej porażki w Lasku Arkońskim ze szczecińskim Dream Teamem 1:5 i straciła pozycję lidera na
korzyść swoich sobotnich pogromców.
Strzelcem honorowej bramki dla gości
był Ryszard Poczekajło. Porażki doznali także starsi panowie z nadmorskiego
kurortu. Wybrzeże Rewalskie uległo
0:1 plasującej się w środkowej strefie
tabeli Mewie Resko. W nadchodzącą
sobotę – 21 kwietnia br. - obaj drugoligowcy zagrają na wyjazdach. Rega
Merida zmierzy się w Złocieńcu z tamtejszym Olimpem, a Wybrzeże Rewalskie potykało się będzie w Świeszynie
ze Strażakiem.
(J)

PAMET
Unia
ZEG/SPARTA
Ina
Termex/Zefir
Lotnik/Mirstal

0:1
1:2
2:2
5:3
2:2
8:0

Zryw Kretomino
Pamet Świdwin
Amator Kołobrzeg
Unia Białogard
Światowid Łobez
Termex/Zefir Wyszewo
Bajcar/Gryf 95 Słupsk
Ina Ińsko
COS/OPO Wałcz
Lotnik/Mirstal Mirosławiec
Feretti/Sokół Karlino
ZEG/Sparta Gryfice

28 pkt
27 pkt
21 pkt
18 pkt
16 pkt
15 pkt
14 pkt
13 pkt
13 pkt
13 pkt
10 pkt
10 pkt

II liga – 12 kolejka
Dream Team
Wybrzeże Rewalskie
Czarni
Ikar
Konsorcjum
Sarmata

Rega Merida
Mewa
Olimp
Strażak
Drawa/Krystan
SCAL

–
–
–
–
–
–

Dream Team Szczecin
Konsorcjum Białogard
Rega/Merida Trzebiatów
Strażak Świeszyno Manowo
Mewa Resko
Olimp Złocieniec
Ikar Krosino
Sarmata Dobra
SCAL Wierzchowo
Wybrzeże Rewalskie
Czarni Czarne
Drawa/Krystan Drawsko

27 pkt
26 pkt
25 pkt
21 pkt
20 pkt
20 pkt
20 pkt
18 pkt
13 pkt
10 pkt
10 pkt
0 pkt

44:14
40:18
39:23
20:18
26:34
30:30
25:24
21:28
18:27
18:30
15:29
16:32
5:1
0:1
0:1
1:3
5:2
4:0

39:28
39:20
21:17
45:42
26:13
34:24
30:20
39:25
21:41
25:30
20:28
14:58

Pomó¿my m³odym szachistom!
Uczniowski Klub Sportowy
„SZACH” ul. Rodziewiczówny 6,
72-300 Gryfice, przy udziale SP 3
w Gryficach i Gimnazjum nr 2 w
Gryficach organizuje wyjazd drużyn szkolnych na Szachowe Mistrzostwa Polski Szkół, które odbędą się 13-19 maja br. w Chotowej (obok Rzeszowa).

Str
Str.. 13

Zwracamy się z prośbą o
pomoc finansową w zorganizowaniu tego wyjazdu i wpłaty na nasze konto: Bank Spółdzielczy w Gryficach 45 9376
0001 0029 5608 2001 0001. Z
góry dziękujemy.
Zarząd UKS „SZACH”
Gryfice

Piątek 13 kwietnia okazał się szczęśliwy dla młodych biegaczy z Płotów.
Tym razem kolejny udany start reprezentujący nasz powiat zawodnicy Mokasyna zanotowali podczas Igrzysk
Młodzieży Szkolnej i Wojewódzkiej
Gimnazjady w biegach przełajowych.
W tym roku Mistrzostwa Województwa w biegach na przełaj odbyły
się w Stargardzie Szczecińskim. W
wyniku eliminacji powiatowych, które
odbyły się w ramach V Crossu Mokasyna w Płotach, została wyłoniona reprezentacja uczniów ze szkół naszego powiatu. Wśród nich szczególnie opiekunowie i kibice naszych lekkoatletów
liczyli na Żanetę Wysocką, wśród
dziewcząt ze szkół podstawowych, na
co dzień uczennicę Szkoły Podstawowej nr w Płotach, Marcela Serafińskiego w kategorii chłopców z gimnazjum
na dystansie 2500 metrów i Piotra
Szczepańskiego, ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach, który z niewiadomych przyczyn... nie stawił się na zbiórce i na zawody nie pojechał.
Przez swoje lekceważące zachowa-

nie stracił szansę na udany występ i
godne reprezentowanie powiatu.
Najlepsi zawodnicy ziemi gryfickiej nie zawiedli. Trenująca na co dzień
pod okiem Doroty Kecler, Żaneta Wysocka, po pasjonującej walce na finiszu
zajęła trzecie miejsce, zdobywając brązowy medal. Do najlepszej zawodniczki Małgorzaty Ładniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim zabrakło jedynie 2 sekund. Dobre
16 miejsce w tej kategorii wiekowej
zajęła również Ola Zamora z płotowskiej „dwójki”. Obie zawodniczki oczywiście na co dzień reprezentują barwy
Mokasyna.
Podobnie jak Żaneta, na najniższym stopniu podium stanął jej klubowy kolega Marcel Serafiński z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Płotach.
Był to już kolejny udany start zawodników Mokasyna tej wiosny. Sezon
przełajowy powoli zbliża się ku końcowi. Miejmy nadzieje, że na bieżni zawodnicy z Płotów będą kontynuowali
pasmo tegorocznych sukcesów.
TheFrog

VIII Wojewódzka Olimpiada M³odzie¿y

Kolejne sukcesy
gryfickich szachistów

W miniona sobotę, w obiektach
Politechniki Koszalińskiej rozegrano
zawody w ramach Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży. W turnieju szachowym wzięli udział szachiści gryfickiego UKS „SZACH”.
Spisali się oni bardzo dobrze, zajmując w klasyfikacji drużynowej III
miejsce. Indywidualnie, duży sukces
odniósł Kacper Karwowski wygrywając zawody w grupie chłopców do lat
10. III miejsce Kamila Puszkarka w grupie chłopców do lat 14, to też spore osiągnięcie. Z kolei w kategorii dziewcząt do
lat 14., 4-tą pozycję wywalczyła Agata
Przybylska a 5-ta była Ola Kwocz.
Oprócz tego w zawodach wzięli również

KACPER KARWOWSKI
udział: Tobiasz Smal (10 lokata w kat.do
lat 10.) oraz Szymon Pinkas (12 lokata w
kat.do lat 12.) Odnotować warto też start
6. letniego Dawida Radoma w Mistrzostwach Przedszkolaków, który zajął 12
miejsce.
Kazimierz Łaszewski
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Udany start
Mokasyna w Gryfinie

Kolejny udany start zanotowali w tegorocznym sezonie biegowym zawodnicy Mokasyna
Płoty. Tym razem startowali oni w
62 Masowych Biegach Przełajowych w Gryfinie.
W najważniejszym, biegu
otwartym, zawodnicy Mokasyna
odnieśli dubeltowe zwycięstwo.
Pierwsze miejsce zajął Maciek
Twór, a drugie Marcin Sajek. Najbardziej doświadczeni zawodnicy
Mokasyna dorzucili więc kolejne
trofea do swojej kolekcji. Śladem
starszych kolegów dzielnie podąża
mokasynowa młodzież. Najmłodsza w klubie Ola Kecler również
stanęła na najwyższym stopniu po-

dium. Swój bieg wygrała również
Małgorzata Ostrowska w kategorii
juniorek. W swoim biegu drugie
miejsce zajął 12 zawodnik ostatnich
Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, Dawid Wysocki. Na najniższym stopniu podium znaleźli się
natomiast: Kasia Kecler, Tomek
Rakiej i Marcel Serafiński, który
dzień wcześniej zajął również trzecie miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie. Ciężko przepracowana
zima i sumienna praca na treningach
procentuje w kolejnych startach.
Miejmy nadzieje, że w najbliższym
czasie zawodnicy z Płotów dostarczą swoim fanom kolejnych pozytywnych wrażeń.
TheFrog
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STRA¯ - POLICJA
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Dzieñ Stra¿aka
Daewoo kontra BMW
11.04.2007r. o godz.21:48 na
trasie Płoty – Lisowo zdarzył się
wypadek samochodowy; zderzenie
czołowo – tylne pojazdów Daewoo
Lanos oraz BMW 3 . Działania SP
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia , odłączeniu akumulatorów w pojazdach , neutralizacja oraz
zebranie płynów eksploatacyjnych ,
oświetleniu miejsca zdarzenia oraz
pomoc Policji w kierowaniu ruchem
drogowym.. W wyniku zderzenie
poszkodowana została jedna osobowa, która została zabrana przez
Pog.Rat. do gryfickiego szpitala. W
działaniach brały udział zastępy z
JRG PSP Gryfice oraz OSP Płoty.

W ogniu
10.04.2007r. o godz.15:52 w
Gryficach na ul.Woj.Polskiego wybuchł pożar piwnicy. Działania SP
polegały na wejściu w aparatach
ODO do wewnątrz piwnicy , podaniu prądu wody na palące się deski
oraz śmieci. Przeszukano również
pozostałe piwnice oraz przewietrzono. Na miejsce przybyła Policja, której przekazano miejsce zdarzenia. W działaniach brały udział 2
zastępy z JRG PSP Gryfice.
10.04.2007r. o godz.21:21 w
Jarominie gm. Trzebiatów wybuchł pożar nieużytków. W działaniach brał udział zastęp z OSP
Trzebiatów.
11.04.2007r. o godz.20:39 w
Trzebiatowie na Placu Lipowym
wybuchł pożar nieużytków. Działania Straży polegały na ugaszeniu
nieużytków przy pomocy tłumic. W
działaniach brał udział zastęp z OSP
Trzebiatów.
12.04.2007r. o godz. 16:45 w
Gocławicach gm. Karnice wybuchł
pożar stodoły. W środku stodoły
znajdowało się około 200 szt. balotów siana i słomy które uległy spaleniu. Przed przybyciem pierwszych
jednostek straży pożarnej na miejsce
akcji dach stodoły kryty eternitem
uległ zawaleniu. Uratowano stertę z
balotów oddaloną o około 10 metrów od stodoły. W działaniach gaśniczych brały udział jeden zastęp z
KP PSP Gryfice oraz zastępy z OSP
Karnice, OSP Cerkwica, OSP Niechorze, OSP Trzebiatów.
12.04.2007r. o godz. 21:16 w
Sadlnie, gm. Trzebiatów, wybuchł
pożar śmieci w przystanku PKS.
Działania OSP Trzebiatów polegały
na ugaszeniu pożaru prądem wody.
13.04.2007 r. o godz.16:10 w
Płotach, na ul. Grunwaldzkiej, wybuchł pożar sadzy w kominie. Sadzę
w kominie ugasił zastęp z OSP Płoty
oraz zastęp z PSP Gryfice.

13.04.2007 r. o godz.18:47 w
Bielikowie, gm. Brojce, wybuchł
pożar nieużytków. W działaniach
brał udział zastęp z OSP Brojce.
14.04.2007 r. o godz.19:16 w
Trzygłowiu gm. Gryfice wybuchł
pożar śmieci w opustoszałym młynie. W akcji brał udział zastęp z
OSP Trzygłów.
14.04.2007 r. o godz. 19:35 w
Trzebiatowie wybuchł pożar trawy
na nieużytkach. W akcji brał udział
zastęp z OSP Trzebiatów.
14.04.2007 r. o godz.20:29 w
Gryficach na ul. Młyńskiej wybuchł
pożar śmieci w kontenerze. W akcji
brał udział zastęp z PSP Gryfice.
15.04.2007r. o godz.10.21 w
Gryficach na ul. Broniszewskiej
wybuchł pożar śmietnika. Działania
SP polegały na podaniu prądu wody
na palące się śmieci . W działaniach
brał udział zastęp JRG PSP Gryfice.
15.04.2007r. o godz. 12:24 w
Sadlenku wybuchł pożar nieużytków . Działania Straży polegały na
podaniu prądu wody na palące się
nieużytki. Dogaszono tłumicami .
W działaniach brał udział zastęp
OSP Trzebiatów.
15.04.2007r. o godz.13:48 w
Trzebiatowie na ul. Kołobrzeskiej
wybuchł pożar nieużytków. Działania Straży polegały na podaniu prądu
wody na palące się nieużytki. Dogaszono tłumicami . W działaniach brał
udział zastęp OSP Trzebiatów.
15.04.2007r. o godz.14:29 w Gołańczy Pomorskiej wybuchł pożar
nieużytków . Działania SP polegały
na ugaszeniu nieużytków przy pomocy tłumic. W działaniach brał udział
zastęp OSP Gołańcz Pomorska.
15.04.2007r. o godz.14:42 w
Gryficach na ul. Piłsudskiego wybuchł pożar nieużytków . Działania
SP polegały na podaniu prądu wody
na palące się nieużytki. W działaniach brały udział 2 zastępy z JRG
PSP Gryfice.
15.04.2007r. o godz. 21:11 w Trzygłowiu gm. Gryfice wybuchł pożar
pojedynczego drzewa. W działaniach
udział brał zastęp OSP Trzygłów.
15.04.2007r. o godz. 22:04 między Gołańczą Pom. a Siemidarżnem
wybuchł pożar rozrzuconej słomy
na polu oraz nieużytków. Działania
starzy polegały na ugaszeniu pożaru
prądem wody. W działaniach udział
brał zastęp OSP Gołańcz Pom.
16.04.2007r. o godz.11:30 w
Pobierowie na ul. Wojska Polskiego
wybuchł pożar podsufitki w campingu. Pożar został ugaszony przez
dwa zastępy z OSP Pobierowo.
16.04.2007r. o godz. 18:45 w
Skrobotowie gm. Karnice wybuchł
pożar nieużytków. W działaniach
udział brał zastęp z OSP Skrobotowo.

Powiatowa Straż Pożarna zaprasza
wszystkich mieszkańców powiatu gryfickiego na obchody Dnia Strażaka.
Odbędą się one 3 maja br. w Mrzeżynie.
Program uroczystości przedstawia się
następująco:
15.00 - msza św. w kościele pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła
16.00 - część oficjalna:
- meldunek i powitanie
- wciągnięcie flagi na maszt
- przemówienie powitalne starosty gryfickiego
- odczytanie życzeń okolicznościowych
- wręczenie odznaczeń, medali i
awansów

- wystąpienia okolicznościowe
zaproszonych gości
17.00 - przemarsz na teren Zakładu
Gminnego Mrzeżyno (pole namiotowe)
i piknik strażacki
19.00 – występ zespołu HULA
GULA.

Strzelanie w planie!
W dniu 21.04.2007 r odbędą się
zawody strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w
Gryficach. Rozpoczną się one o
godz. 9.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do
strzelnicy LOK w Gryficach.
(r)

(Gryfice) 10 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Pawła G., lat 15, mieszkańca Gryfic, który dokonał włamania do biura Polskiego Koła
Łowieckiego, skąd ukradł komputer
wraz z monitorem i klawiaturą. Straty wyniosły około 500 zł.

zatrzymano Piotra J., lat 24 i Piotra
M., lat 23, mieszkańców powiatu
gryfickiego, którzy posiadali przy
sobie 2 tabletki ecstasy i 0,5 gr marihuany.
(Trzebiatów) 12 kwietnia 2007
r. zatrzymano Kamila K., lat 21,
mieszkańca Gryfic, który posiadał
przy sobie 2 gr suszu roślinnego
(marihuany).

Posiadali narkotyki

Campingowy z³odziej

Z³owi³ ³upy

(Gryfice) 10 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Jarosława T., lat 17,
mieszkańca Gryfic, który posiadał
przy sobie 20 woreczków zapinanych na zatrzask strunowy z zawartością około 20 gr marihuany.
(Kołomąć) 10 kwietnia 2007 r.

(Niechorze) 10 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Emila T., lat 18, mieszkańca powiatu kamieńskiego, który
dokonał włamania do przyczepki
campingowej, z której ukradł podkaszarkę elektryczną. Straty 200 zł
poniósł Jerzy B.

Napromilowani:
(Jabłonowo) 11 kwietnia
2007 r. zatrzymano Mariana M.,
mieszkańca powiatu gryfickiego,
który kierował rowerem pod
wpływem alkoholu – 0,84‰.
(Niechorze – Rewal) 12
kwietnia 2007r. zatrzymano
Mariana S., mieszkańca powia-

tu gryfickiego, który kierował
rowerem pod wpływem alkoholu – 2,48‰.
(Gryfice) 12 kwietnia 2007r.
zatrzymano Stanisława K.,
mieszkańca powiatu gryfickiego, który kierował rowerem pod
wpływem alkoholu – 2,88‰.

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 02.04.2007r. sygn.akt
VIK 149/07 ukarał

Władysława Rząsę

karą grzywny w wysokości 50 stawek dziennych przy przyjęciu, że
jedna stawka dzienna wynosi 15,-; orzekł zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym na okres 2
lat; zasądził na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach
Komunikacyjnych Mielno - Unieście świadczenie pieniężne w kwocie
100,-zł; orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości przez
opublikowanie go w prasie lokalnej „Gazeta Gryficka”; zobowiązał oskarżonego do zwrotu prawa jazdy do właściwego wydziału komunikacji, za
czyn z art.178a§2kk polegający na tym, że w dniu 31 stycznia 2007r. w
Gryficach na ul.Spacerowej kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości sięgającym 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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GAZETA GRYFICKA

gazeta gryficka 19.04.2007 r.
Rozk³ad jazdy PKP wa¿ny od 10.12.2006 do 08.12.2007r.

Odjazdy:
Szczecin Główny 4.41, 6.13, 10.21, 14.43 (1), 16.19, 19.22
Kołobrzeg 5.20, 8.31, 9.27 (2), 12.38, 15.28, 18.32, 21.34
Bielsko Biała 18.28 (1)

Przyjazdy:
Szczecin Główny 8.31, 12.38, 15.28, 18.32, 21.34, 23.35
Kołobrzeg 4.41, 6.13, 10.21, 14.43, 16.19, 18.28(1), 19.22
Bielsko Biała 9.27 (1)

OBJAŒNIENIE
1 – pociąg pośpieszny, kursuje 23.VI – 02.IX
2 – oprócz 25.XII, 01.I, 08.VI
Uwaga: 10.XII.06 – 10.I.07 pociąg do Kołobrzegu o 21.34 będzie
odjeżdżał 10 min. później, a pociąg ze Szczecina Gł. będzie przyjeżdżał 30 min. później!
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HUMOR
Mąż telefonuje z polowania do
domu:
- Kochanie, będę za dwie godziny
w domu.
- A jak tam łowy?
- Przez miesiąc nie będziemy kupować mięsa.
- A co upolowałeś? Jelenia?
- Nie.
- Dzika?
- Przepiłem całą pensję...
***
- Halo. Czy to Stacja Krwiodawstwa?
- Nie. Izba Skarbowa.
- A to przepraszam, pomyłka.
- Nie szkodzi. Dużo się pani nie
pomyliła.

