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25 tysiêcy dali
nie dyskutowali
Pad³ rozkaz i radni, wierni pretorianie burmistrza Szczyg³a, podnieli rêce i lekkim gestem
przeznaczyli 25 tys. z³otych gryfickich podatników na fanaberiê starosty Sacia w postaci wydawania kompletnie bezu¿ytecznego biuletynu pod nazw¹ Kraina Regi. Pytani przez nas
mieszkañcy nie widzieli i nie s³yszeli o czym takim. Siêgn¹³em po numer 20, jaki mia³em pod
rêk¹, z dat¹ 20 styczeñ - 20 luty 2007. Ka¿da z gmin powiatu ma tu swoje (wykupione?) strony.
Gryfice maj¹ dwie! Z biuletynu szumnie zwanego samorz¹dowym dowiadujê siê w lutym br.
(!) o spotkaniu noworocznym burmistrza, ¿e w Gryficach by³ Zbyszko z Bogdañca, turniej
dzikich dru¿yn, o wizycie w Gustrow i podsumowaniu Akcji sprzed dwóch miesiêcy (!) Serce
Plus wiêta. Czyli nie dowiadujê siê niczego, czego bym dawno nie przeczyta³ w licznych
gryfickich gazetach za 1,50 z³/szt. Dwie strony Gryfic w biuletynie kosztuj¹ 2 tysi¹ce z³otych!
(25 tys. podzieliæ na 12 miesiêcy). G³upota, bezmylnoæ i tchórzostwo radnych, którzy to przyklepali bez dyskusji na sesji. Tak przepuszcza siê cudze pieni¹dze - podatników. KAR
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Policyjne zawody strzeleckie

List do redakcji

W sobotê, 21 kwietnia br., na
strzelnicy KSO Baszta LOK w Gryficach odby³y siê policyjne zawody
strzeleckie.
Od godziny 9.00 przedstawiciele
profesjonalnych grup militarnych z
województwa zachodniopomorskiego
rywalizowali w konkurencjach dynamicznych i statycznych. Oprócz uczestników z Gryfic, zawodnicy przybyli z
Kamienia Pomorskiego, widwina,
Ko³obrzegu, Trzebiatowa, Bia³ogardu,
Choszczna i Szczecina. W turnieju
udzia³ wziêli nie tylko najlepsi w strzelaniu funkcjonariusze policji z grup
operacyjnych i antyterrorystycznych,
ale tak¿e osoby ze Szczeciñskiego Towarzystwa Strzeleckiego oraz Ligi
Obrony Kraju. W konkurencjach dynamicznych zawodnicy zmierzyli siê ze
specjalnie przygotowanym torem Oficer Dy¿urny. Jego trasa by³a do koñca
niespodziank¹, poniewa¿ przygotowywano go w dniu turnieju od godz.7.00
rano. Jego autorem by³ pan Rafa³ Szeliga  dzia³acz strzelecki. Zawodnicy
musieli siê tu wykazaæ nie tylko celnoci¹, ale tak¿e opanowaniem, szybkoci¹ i bezpiecznym obchodzeniem siê z
broni¹. Wynik koñcowy wyznacza³ tzw.
faktor, na który sk³ada³a siê iloæ uzyskanych punktów dzielona przez czas.
Pierwsze miejsce w tej konkurencji
zaj¹³ Marcin Skowron z jednostki antyterrorystycznej KWP Szczecin, drugi
by³ Przemys³aw Kowalik reprezentant

tej samej dru¿yny, a trzeci¹ pozycjê uzyska³ Jaros³aw Zygmunt z OPP Szczecin.
Zwyciêzca otrzyma³ puchar Komendanta KPP w Gryficach.
Drug¹ konkurencj¹ dynamiczn¹ by³
tzw. pojedynek strzelecki typu holenderskiego, w którym zawodnicy dobiegali do miejsca strza³u, a nastêpnie celowali w rzutki z oddalonej o 12 metrów
platformy. Ka¿da grupa mia³a trzech reprezentantów, wyposa¿onych w 7 naboi. Wygrywa³a ta dru¿yna, która w
szybszym czasie zestrzeli³a 15 rzutek 
po piêæ ka¿dy z zawodników. Do fina³u
zakwalifikowa³y siê trójki z KPP widwin, KWP Szczecin i KWP Szczecin
AT  wygra³a ta ostatnia. W kategorii
dyscyplin statycznych rozegrano strzelanie precyzyjne do tarcz. Zawodnicy
oddawali 10 strza³ów z 30 metrów.
Pierwsze miejsce wywalczy³ Jakub Simieñski  Wolny Strzelec, drugie Arka-

diusz Chojnacki z Baszty Gryfice, a
trzecie Krzysztof Tulie z OPP Szczecin.
15 najlepszych zawodników z tej konkurencji rozegra³o jeszcze tzw. fina³
australijski, w którymi ka¿dy mia³ jeden
strza³, a najgorszy z ka¿dej kolejki odpada³. Pierwsze miejsce zaj¹³ Krzysztof
Cielak z KWP Szczecin WTO, drugi
by³ Arkadiusz Chojnacki z KPP w Gryficach, a trzeci Krzysztof Tulie z OPP
Szczecin.
Dodatkowo rozegrany zosta³ tak¿e
turniej charytatywny, z którego zebrane
pieni¹dze przeznaczono na pomoc trójce chorych dzieci. Tutaj liczy³ siê tzw.
z³oty strza³. Ka¿dy, kto chcia³ siê zmierzyæ z tarcz¹ oddalon¹ o 30 metrów i
sprawdziæ tym samym swoj¹ celnoæ
musia³ najpierw zap³aciæ  minimum 30
z³. Zwyciêzca, którym zosta³ Komendant KPP w Gryficach  Andrzej Spaczyñski  wygra³ telewizor, ufundowa-

ny przez sponsorów  panów: Andrzeja
Gr¹dziela, Jaros³awa Bugowskiego i Jacka Maækowiaka.
Protektorem zawodów by³ burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³, a ich
organizacj¹ zajêli siê: Rafa³ Szeliga 
mi³onik strzelnictwa, Janusz Lubczyñski  prezes LOK-u oraz Arkadiusz
Chojnacki  funkcjonariusz KPP w
Gryficach. Puchary ufundowali: burmistrz Gryfic, prezes PSS, prezes PSL
oraz prezes LOK. Jak powiedzia³ nam
pan Arkadiusz Chojnacki, gryficka
strzelnica jest praktycznie stolic¹ strzelectwa w ca³ej pó³nocnej Polsce. Szkoda tylko, ¿e nie ma funduszy, aby z jej
dobrodziejstw mogli te¿ szerzej korzystaæ gryficka m³odzie¿ i dzieci, które na
pewno chêtnie rozwija³yby swoje umiejêtnoci w tej dziedzinie.
(m)

Szanowna Redakcjo!

Trwaj¹ prace remontowe na
drodze 110, tj. z Gryfic w kierunku Rewala. Czêsto korzystam z tej drogi, obserwuj¹c z
nadziej¹ przebieg prac. Zastanawia mnie sytuacja, jaka ma
miejsce w Przybiernówku,
gdzie jest skrzy¿owanie z drog¹
w kierunku Prusinowa. Otó¿

przed skrzy¿owaniem stoi budynek gospodarczy, zas³aniaj¹cy ca³kowicie t¹
krzy¿ówkê. Kieruj¹cy pojazdem, chc¹c
w³¹czyæ siê do ruchu, wyje¿d¿aj¹c od
strony Prusinowa, musi niemal tylko na
wyczucie wykonaæ ten manewr. Skoro
usuwa siê drzewa, bo nie mog¹ byæ bli¿ej jezdni ni¿ ile tam metrów, to mo¿e
z tym problemem zainteresowane stro-

Wyrok

ny te¿ co uczyni¹! Wspomnia³em o
nadziei, poniewa¿ czeka³em z nadziej¹, ¿e choæ w czêci ten budynek
bêdzie rozebrany  tym bardziej, ¿e
nieopodal jest przejcie dla pieszych.
A kolejna nadzieja, to by³a cie¿ka rowerowa a¿ do morza, o której kiedy
siê wspomina³o. Ale mo¿e to w nastêpnym wieku?
Czytelnik

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia
04.04.2007 r. sprawy

S¹d Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 04 kwietnia 2007 r. sygn. akt 164/07 sprawy

sygn. akt VI K 68/07 oskar¿onego o to, ¿e w dniu
16 grudnia 2006 r. w Rogozinie powiatu gryfickiego
kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewym 0,85
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z
art. 178 a par. 2 kk; oskar¿onego uzna³ za winnego
pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ mu
karê grzywny w wysokoci 100 stawek dziennych
przyjmuj¹c, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 10,00 z³;
orzek³ w stosunku do oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku; na poczet
orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów zaliczy³
oskar¿onemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia
08 stycznia 2007 r.; orzek³ podanie wyroku do wiadomoci publicznej poprzez opublikowanie w prasie
lokalnej Gazeta Gryficka.

oskar¿onego o to, ¿e w dniu 31 grudnia 2006 r. o godzinie
23.15 w miejscowoci Czaplin Wielki powiatu gryfickiego kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat 126p nr rej. ZGY 31CL
po drodze publicznej posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloci d¹¿¹cej do stê¿enia 0,53 mg/l tj. o czyn z art. 178 a
par. 1 kk uzna³ oskar¿onego za winnego pope³nienia zarzucanego
mu czynu i wymierzy³ mu karê grzywny w wysokoci 50 stawek
dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna wynosi 20,00
z³; orzek³ w stosunku do oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat;
orzek³ wobec oskar¿onego na rzecz Fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno  Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100,00 z³; orzek³ podanie
wyroku do wiadomoci publicznej poprzez opublikowanie w
prasie lokalnej Gazeta Gryficka.

Eugeniusza Domonia

Jacka Wardêgi
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Co siê dziwiæ?
Co siê dziwiæ, ¿e jest jaki problem ze spróchnia³¹ lip¹ przy ul.Kocielnej, skoro pod nosem w³adz
Urzêdu Miasta w Gryficach stoi
umieraj¹cy wierk. Jego br¹zowe
ga³êzie z opadaj¹cym igliwiem dotykaj¹ szyb szacownej Sali Konferencyjnej w/w Urzêdu. Mo¿liwe, ¿e
to jednomylnoæ radnych w podejmowaniu s³usznych b¹d z³ych de-

cyzji na sesjach Rady Miejskiej,
mia³a tak destrukcyjny wp³yw na
doæ ³adne drzewo, ¿e sobie ze z³oci umiera. Szkoda, ¿e tego nie dostrzegaj¹ urzêdnicy z magistratu,
ani dyrektorzy z jednostek podleg³ych gminie. Dojrz¹ turyci i bêdzie ubaw, bo mog¹ sobie pomyleæ,
¿e w Gryficach nowy gatunek wierka wyhodowali.
(x)
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Certyfikaty Solidna firma 2006

Doceniono przedsiêbiorców
z powiatu gryfickiego
Solidna firma to Program Gospodarczo-Konsumencki, który wspiera i
promuje uczciwe firmy, tworz¹c zarazem bazê godnych zaufania przedsiêbiorstw. Firmy kandyduj¹ce do zdobycia
certyfikatu poddawane s¹ wnikliwej weryfikacji, a udokumentowane zastrze¿enie mo¿e nawet skutkowaæ odebraniem
przyznanego ju¿ certyfikatu. Laureatami
zostaj¹ zarówno firmy ma³e jak i du¿e,
dzia³aj¹ce na ca³ym wiecie oraz funkcjonuj¹ce wy³¹cznie w jednym regionie.
Przedsiêbiorcy, którzy piêciokrotnie pomylnie przeszli proces weryfikacji pod
k¹tem rzetelnego i terminowego rozliczania siê z urzêdami, kontrahentami
oraz pracownikami otrzymuj¹ tzw. Z³oty
Certyfikat Solidnej Firmy. Taki w³anie przypad³ w udziale w tegorocznej,
REKLAMA

V edycji programu, firmie z powiatu gryfickiego - Zak³adowi Przetwórstwa Miêsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy
S.J. z Ociêcina. Po raz drugi certyfikatem zosta³ nagrodzony równie¿ gryficki
przedsiêbiorca: Przedsiêbiorstwo Produkcji Drzewnej Jack  Drew Import
 Eksport. Gratulujemy!
(r)
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Mamili rodziców i dzieci
Obietnicami mamili rodziców i
dzieci ju¿ od pocz¹tku roku 2006, ¿e
na terenie by³ego przedszkola na
ul.Sportowej w Gryficach wybuduj¹
Gryfindor - magiczn¹ strefê rekreacji dzieciêcej. Podawali nawet
sumê, za jak¹ powstanie strefa. Dzi
mówi¹, ¿e projekt nie przeszed³. I na
VI sesji Rady Miejskiej w Gryficach,
podjêli uchwa³ê w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco
zadania pod nazw¹ budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostêpnych dla dzieci i m³odzie¿y
przy ul.Sportowej. Znowu opowiadaj¹, ¿e boiska bêd¹ wielofunkcyjne,
¿e bêd¹ s³u¿y³y dzieciom i m³odzie¿y
do gry w pi³kê siatkow¹, rêczn¹, koszykow¹, bêdzie te¿ boisko do badmingtona oraz kort tenisowy. A
wszystko to ogrodzone siatk¹ na wysokoæ 4 metrów. Ciekawe jednak w
jak¹ pi³kê bêd¹ gra³y dzieci od 2 do 7
lat? Kto bêdzie gra³ na korcie tenisowym? Czy bêdzie podobnie, jak jest
dzi na kortach OSIR-u i korcie przy
Gimnazjum nr1 w Gryficach? (W
zwi¹zku ze zmian¹ dyrektora Gimnazjum nr 1 istnieje szansa, ¿e tamten
kort swoj¹ funkcjê odzyska) A gdzie
zwyczajne boiska do pi³ki no¿nej dla

dzieci? Dzieciakom i m³odzie¿y
wystarczy trochê
miejsca i dwie
bramki z 6 rur, ¿eby
ganiaæ za pi³k¹.
¯e brak takich
boisk na gryfickich
osiedlach to fakt, i i
nikt o tym nie myli.
Ch³opcy i ostatnio
dziewczynki z klas I
 VI, o takich boiskach marz¹, czego dowodzi zawsze
liczna grupa (oko³o
250  300 osób)
dzieci bior¹cych
udzia³ w rozgrywkach tzw. dzikich
dru¿yn, odbywaj¹cych siê na boisku
przy SP nr 3. W
okresie wakacyjnym przez 2 tygodnie ganiaj¹ z pi³k¹
nie dlatego, ¿e w koñcu otrzymaj¹
medale czy puchary z r¹k burmistrza, ale dlatego, ¿e kochaj¹ pi³kê
kopan¹. O tym nale¿y pomyleæ, a
nie o budowie wielofunkcyjnych boisk, na które i tak do 2012 roku bê-

dzie zero pieniêdzy. Z innej jeszcze
strony, czy zapytano mieszkañców
Osiedla XXX-lecia o zgodê na tak¹ budowê? To ju¿ nie te czasy, ¿e co narzuca³o siê z góry. Szczêcie jednak w tym,
¿e obiecanki w du¿ej mierze obiecankami pozostaj¹!
(X)

Czas naprawiæ te schody
Schody przy pawilonie handlowym  ul. 3 Maja. Przechodnia nie
interesuje, kto jest w³acicielem terenu, ale interesuje bezpieczne wejcie na schody i zejcie z nich. Za
dzier¿awê pawilonu bierze siê co
miesi¹c albo kwartalnie jakie pieni¹¿ki. Czy w ramach tych pieni¹¿ków nie mo¿na kupiæ worka cementu, trochê piachu i dech na szalunek,
by zrobiæ nowe schody? Gryfice, to
jeszcze nie metropolia, ale to wcale
nie znaczy, ¿e maj¹ wygl¹daæ jak
popegeerowska wioska. A schody
przy pawilonie handlowym z ekskluzywn¹ odzie¿¹, torbami, torebkami i butami, jak w niezamieszka³ych budynkach tych wiosek. (X)
REKLAMA
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Pierwsze dwiêki fortepianu
W ma³ej sali koncertowej
Szko³y Muzycznej w
Gryficach, dnia 23 kwietnia
o godz.17.00, zabrzmia³y
pierwsze melodie z nowo
zakupionego fortepianu.
Wczeniej jednak dyrektor
Izabela Kuzia, w imieniu
w³asnym i m³odzie¿y
ucz¹cej siê w klasie
fortepianu, podziêkowa³a
sponsorom i darczyñcom
za pomoc w zakupie
cennego instrumentu
muzycznego.
W gronie ludzi dobrej woli
znaleli siê: dyrektor Centrum
Edukacji Artystycznej w Warszawie, burmistrz Gryfic Andrzej
Szczygie³, Skarbik Gminy Janina
Borowiecka, dyrektor Banku
Spó³dzielczego S³awomir Sidor i
Rada Nadzorcza banku (obecny na
koncercie by³ Prezes Banku Spó³dzielczego pan Krzysztof Michalczyk i przedstawiciel Rady Nadzorczej  pan Krzysztof Stêpieñ),
dyrektor Andrzej £ubieñski, pani
Anna £obo¿ewicz, rodzice, absolwenci szko³y, uczniowie, nauczyciele i pracownicy oraz Andrzej
Staniszewski, który ofiarowa³
swoje zbiory o Fryderyku Chopinie.
Pani dyrektor, zwracaj¹c siê do
zebranych goci, miêdzy innymi
powiedzia³a: - Jestem wdziêczna
za wsparcie naszej inicjatywy,
istotnej dla kszta³cenia wizerunku
Gryfic w Polsce i Europie, s³u¿¹cej przybli¿eniu naszego rodowiska do pe³nego uczestnictwa w
promowaniu kultury w szerszym
krêgu. W ten sposób wnielicie
Pañstwo swój wk³ad w poprawê
kontaktów z ludmi kultury szerszego krêgu. Wp³ynie to na rozwój
szko³y na nastêpne lata, a tak¿e
bêdzie umacnia³o ka¿dego z nas w
przekonaniu, ¿e s¹ ludzie dobrej
woli, dla których kultura jest wa¿nym elementem wychowania i
edukacji wszystkich pokoleñ. Koncert z okazji zakupu fortepianu prowadzi³y uczennice: Nikola Maciejewska i Aleksandra
Beñ. Fragment miniatury fortepianowej Ludwika van Bethovena
Dla Elizy, grany przez Pani¹
Izabelê Kuzia zapocz¹tkowa³ koncert, w którym wyst¹pili: Wiktoria
Nowak, Katarzyna Kulik, Micha³
Wabiszeczewicz, Daria Zieliñska,

Aleksandra Stawiñska, Alicja
Maciulewicz, Justyna Gliwa, Mirella Pol, Bartosz Pol, Nikola
Maciejewska, duet Alicja Maciulewicz i Justyna Gliwa (skrzypce i
fotepian), Dominika Stêpieñ, Sandra P³odziszewska, Krzysztof
Wolski, trio Katarzyna, Karolina i
Wojciech Kulig. Wystêp absolwentki Szko³y Muzycznej w Gryficach - Darii Ko¿ewnikow 
obecnie studentki I roku Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof.Tatiany Szebanowej, która wykona³a Aleksandra Skrabina dwie etiudy: Opus 8
nr 2 i 4, zakoñczy³ koncert.
Radosny by³ to dzieñ i udany koncert. Teraz przed m³odzie¿ nauka gry
na nowym fortepianie, a ¿e s¹ bardzo
zdolni, to by³o s³ychaæ!
(maja)
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G³upota!

PCK-owski pojemnik na odzie¿
nie sta³ na chodniku. Sta³ obok,
³atwo dostêpny dla ka¿dego, kto
uwa¿a³ za s³uszne wrzuciæ do niego
odzie¿ ju¿ w domu zbyteczn¹.
W jaki wieczór, a mo¿e noc, kolesie wracali z miasta, si³ po piwku trochê by³o, odwagi równie¿ i
udowodnili, ¿e si³ê maj¹, pojemnik
przewrócili. I sobie le¿y jeden tydzieñ, tydzieñ drugi i le¿y dalej.
Si³acze zza torów, to jest z ul.Stanis³awa Ruta, pewnie codziennie

obok przechodz¹, ale piwka w dzieñ
nie pij¹, to i si³ w dzieñ ¿adnych nie
maj¹. Odwagi cywilnej te¿, by podnieæ to, co przewrócili. A odzie¿
sk³adana na pojemniku, fruwa sobie
spokojnie po okolicy. Swoj¹ drog¹
ciekawe, ile si³y potrzeba, aby tak¹
skrzyniê podnieæ. Ciekawe tak¿e,
czy w tej okolicy mieszkaj¹ jacy
mê¿czyni? Mamy w¹tpliwoci, bo
gdyby mieszkali to ju¿ dawno pojemnik zosta³by ustawiony na swoim miejscu.
(X)

Czy to aby
nie skandal?

Na VI sesji Rady Miejskiej w
Gryficach, która odby³a siê w dniu 24
kwietnia br., podjêto uchwa³ê w sprawie dofinansowania Samorz¹dowego Biuletynu Informacyjnego o
wdziêcznej nazwie Kraina Regi.
Kwota dofinansowania to 25 000 z³ w
skali roku. Gmina Gryfice to bogata gmina, a radni rady miejskiej
¿yczliwi wszelkim wydatkom z kasy
gminy, wyrazili zgodê na dofinansowanie. Bo có¿ to za suma 25 000z³.
Mniemaæ nale¿y, ¿e rzeczonego biuletynu nawet w rêku nie mieli, bo nie
zakwestionowali miernych i to bar-

Zareklamuj siê
w Gazecie
Gryfickiej
tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl

dzo miernych informacji na temat
gminy Gryfice i jej problemów zamieszczanych w biuletynie. Jedynym, który zakwestionowa³ taki wydatek by³ radny Stanis³aw Go³êbiowski. Ale i on pewnie nie wie, ¿e na tej
sesji przeg³osowano dotacjê dla jedynego i prawnego (tytu³ rejestrowany
w s¹dzie) w³aciciela tytu³u prasowego Kraina Regi, którym jest pan
Wies³aw Wojciech Schmidt. Niestety
taka jest prawda. Pana W.W.Schmidta niew¹tpliwie ucieszy wiadomoæ,
¿e prawie z nieba spada na jego konto
suma, o któr¹ nie zabiega³. W wietle
prawa Samorz¹dowy Biuletyn Informacyjny Kraina Regi nie istnieje,
bo nie mo¿e istnieæ na rynku wydawniczym co, co nie jest zarejestrowane w s¹dzie, nie posiada nr ISSN
(nadawany periodykom) i indeksu.
Nawet wtedy, kiedy jest wydaniem
darmowym. Ale tytu³ zawsze mo¿na
odkupiæ od prawowitego w³aciciela,
bo: ka¿dego dnia, uczciw¹ i rzeteln¹
prac¹ wszyscy zmieniamy gminê
Gryfice  NA LEPSZE.
(r)

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2007 r. sygn.
akt VI K 117/07 skaza³

Jana Mielewczyka

ur. 29.10.1953 r. w Kartuzach, bez sta³ego miejsca zamieszkania na
karê 6 (szeciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 5 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym, za przestêpstwo z
art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk polegaj¹ce
na tym, ¿e w dniu 8 grudnia 2006 r. w Trzebiatowie na ul. Dworcowej
powiatu gryfickiego kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci 0,93
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu pomimo zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na
mocy wyroku S¹du Rejonowego w Gryficach sygn. akt VI K 767/05 oraz
w dniu 13 grudnia 2006 r. w Trzebiatowie na ul. II Pu³ku U³anów powiatu
gryfickiego kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci 0,27 mh/l
alkoholu w wydychanym powietrzu pomimo zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na mocy
wyroku S¹du Rejonowego w Gryficach sygn. akt VI K 767/05.

Uwaga rolnicy  kontrakty do 15 maja

Wchodz¹ dop³aty do
rolin energetycznych
(KRAJ  POWIAT) Kilka dni
temu Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa opublikowa³a zasady przyznawania p³atnoci do upraw rolin energetycznych
w 2007 roku. Dostan¹ je m.in. rolnicy, którzy do 15 maja podpisz¹ umowê na dostawê tych rolin z zatwierdzonym podmiotem skupuj¹cym.
Czasu pozosta³o wiêc bardzo ma³o.
Jak siê dowiedzielimy, takim
podmiotem uprawnionym do skupu
rolin energetycznych jest w powiecie ³obeskim firma Agromarket z
Wiewiecka, która znalaz³a siê na licie podmiotów zatwierdzonych
przez Agencjê Rynku Rolnego. Chodzi o d³ugo oczekiwany skup i przetwarzanie rolin energetycznych na
biopaliwa i inne rodzaje produktów
energetycznych; bioetanol, biodiesel, biogaz, czysty olej rolinny.
Do rolin energetycznych ustawodawca zaliczy³ jednoroczne roliny
(np. rzepak, rzepik, ¿yto, kukurydza,
len w³óknisty), buraki cukrowe (pod
pewnymi warunkami) oraz roliny
wykorzystywane jako paliwo do
ogrzewania gospodarstw lub w celu
wytworzenia energii b¹d biopaliwa.
O p³atnoci do upraw rolin energetycznych mo¿e ubiegaæ siê rolnik,

który uprawia roliny energetyczne
przeznaczone do przetwarzania na
produkty energetyczne i zawrze umowê na dostawê surowców energetycznych z zatwierdzonymi podmiotami
skupuj¹cymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi do dnia 15 maja
2007 r. i iloci rolin dostarczonych
do pierwszej jednostki przetwórczej
lub zatwierdzonego podmiotu skupuj¹cego na podstawie umowy odpowiadaj¹ co najmniej plonowi reprezentatywnemu albo uprawiane roliny energetyczne wykorzystuje lub
przetwarza w gospodarstwie na cele
energetyczne w iloci odpowiadaj¹cej co najmniej plonowi reprezentatywnemu.
Wysokoæ p³atnoci wynosi maksymalnie 45 euro/ha.
W³aciciel Agromarketu w Wiewiecku pan Jan Mac potwierdzi³, ¿e
jest na licie podmiotów uprawnionych przez ARR do skupu rolin energetycznych.
- Jestem przygotowany do zawierania umów i skupu. Bêdziemy go
prowadziæ w magazynach w Wiewiecku i Naæmierzu. - powiedzia³.
Rolnicy chc¹cy zasiêgn¹æ informacji
w tej sprawie mog¹ kontaktowaæ siê
z firm¹ pod nr telefonu: 091
3971777.
KAR

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 06.04.2007 r. sygn. akt VI
K 168/07 ukara³

Marka Paw³owskiego

kar¹ grzywny w wysokoci 50 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e
wysokoæ jednej stawki wynosi 30,00 z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku; na poczet
orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zaliczy³ okres
zatrzymania prawa jazdy od 13 stycznia 2007 r.; orzek³ na rzecz Fundacji
na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno
 Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 500,00 z³ oraz orzek³ podanie
wyroku do wiadomoci publicznej poprzez opublikowanie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka.
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GRYFICKA KRONIKA

Karina M³ynarczyk

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

MAJÓWKA
W GRYFICACH

W dniach 1  3 maja br. na Placu Zwyciêstwa w Gryficach zaplanowano
szereg imprez, którym towarzyszyæ bêd¹ kiermasze, ma³a gastronomia i
plac zabaw dla dzieci. Poni¿ej podajemy szczegó³owy plan gryfickiej
majówki:

01.05. (wtorek) Dzieñ Godnoci Osoby
z Niepe³nosprawnoci¹ Intelektualn¹
godz.15.00  18.00  program artystyczny w wykonaniu zespo³ów 
podopiecznych WTZ i OREW: Roztañczona Gromada,
dzieciêca grupa teatralna, grupa taneczna, oraz gocinnie
grupa teatralna z Gimnazjum Nr 2, dzieci z Przedszkola
nr 1 oraz ZPiR Tarantule
- aukcja prac plastycznych i kiermasze rêkodzie³a
godz.18.30  koncert zespo³u JESIENNI

02.05. (roda) Przegl¹d Amatorskiego Ruchu Artystycznego
godz. 14.00  Rejonowy Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych
godz. 15.00  Grupa Teatralna z Ko³a Emerytów i Rencistów w Pobierowie
Pan Tadeusz  fr. Koncert Jankiela
godz. 16.00  Rejonowy Przegl¹d Muzycznych Zespo³ów Ludowych

03.05. (czwartek) Koncert Majowy
godz. 14.00  KNOPIK DRUMS SOLO (Tomasz Knopik  wirtuoz perkusji)
godz. 15.00  Pokaz tañca towarzyskiego w wyk. Szko³y Tañca ISKRA
godz. 16.00  Kultura hip-hop, pokazy break dance i FREE STYLE
godz. 17.30  Recital Romana Kaczorowskiego
godz. 19.00  Koncert zespo³u SPRINT BAND
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Przyjaciel

Do Przyjaciela na imieniny czy
urodziny idzie siê bez szczególnych
zaproszeñ, bo Przyjaciel nie musi urz¹dzaæ wystawnych przyjêæ ani takich
zaproszeñ wysy³aæ. O dniu imienin
Przyjaciela pamiêta nasze serce i sami
idziemy do Niego z kwiatkiem i ¿yczliwym s³owem.
Tak w³anie by³o 24 kwietnia br. w
kociele pw.WNMP w Gryficach, do
którego na wieczorn¹ Mszê w. przyszli
nie tylko stali uczestnicy spotkañ z
Chrystusem, ale i ci, co do kocio³a
chodz¹ w niedzielê. By³ to wieczór
szczególny i msza uroczysta  dziêkczynna  w intencji proboszcza parafii
ks. dziekana Jerzego Sosny, który tego
dnia obchodzi³ wiêto swoich imienin i
urodzin. Mszê w. koncelebrowa³o

³¹cznie z dostojnym jubilatem 6 ksiê¿y,
S³owo Bo¿e wyg³osi³ ks. Krzysztof
Okrzyñski, piewa³ chór im. w. Cecyli, pod dyrekcj¹ Ma³gorzaty Drelich.
Po mszy w. i udzielonym wiernym
b³ogos³awieñstwie, na rêce jubilata,
pierwsze swoje ¿yczenia i kwiaty przekaza³y dzieci, które w miesi¹cu czerwcu przyst¹pi¹ do I Komunii w. Nastêpni byli ministranci i licznie zgromadzeni parafianie, wród których
byli przedstawiciele gryfickiego Ko³a
Sybiraków i Civitas Christiana z parafii pw. NSPJ w Gryficach. Kwiatów
by³o du¿o, podobnie ¿yczliwych s³ów
i ¿yczeñ 100 lat w zdrowiu. Redakcja
naszej gazety do wszystkich dobrych
¿yczeñ, z³o¿onych na rêce ks. dziekana
Jerzego Sosny i swoje do³¹cza. (maja)

INFORMACJE
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Powiatowy Przegl¹d Teatrów Amatorskich

M³ode talenty z Gryfic
jad¹ na Przegl¹d Wojewódzki!
W gryfickim Domu Kultury,
dnia 21 kwietnia br. odby³ siê kolejny przegl¹d twórczoci artystycznej dzieci i m³odzie¿y. Do udzia³u
w Przegl¹dzie Teatrów Amatorskich przygotowa³y siê 4 zespo³y
teatralne w 3 kategoriach wiekowych. W kategorii I, sztukê pod
tytu³em Umiech za 100 milionów wystawi³ teatrzyk Pod antresol¹ (instr. Salomea Barwikowska
i Anna Rzepecka) z Trzebiatowskiego Orodka Kultury. W kategorii II M³odzie¿owy Zespó³ Teatralny z Gimnazjum nr 2 w Gryficach
(instr. Dorota Bogdziñska) wystawi³ sztukê pod tytu³em Historie z
piek³a rodem, Z kolei w wykonaniu grupy M³ode talenty z Gimnazjum nr 1 w Gryficach (instr.Stanis³awa Danielewska) moglimy
obejrzeæ przedstawienie zatytu³owane Troglodyci s¹ wród nas. W
kategorii III wyst¹pi³a grupa teatralna Niezale¿ni z Gryfic
(instr.Ewa Kowalczykowska i Bo¿ena Bi³yj). M³odzi i niezale¿ni
wystawili sztukê pod tytu³em
Inka. Kiedy ju¿ ostatni aktorzy
zeszli ze sceny, jury w sk³adzie:
przewodnicz¹cy Leszek Zalewski
(aktor Teatru Polskiego ze Szczecina), pani Justyna Fedak- Bia³kowska i pani Krystyna Radom (instruktor GDK), musia³o wybraæ najlepsze przedstawienie. Po naradzie,
wyró¿nienie i kwalifikacjê do Przegl¹du Wojewódzkiego, który odbêdzie siê w widwinie, przyznano
M³odym Talentom z gryfickiego

Gimnazjum nr 1. Nagrodzono tak¿e
indywidualnie dwóch m³odych aktorów: Wojciecha Bobika z Teatrzyku pod antresol¹ oraz Olgê Bezczyñsk¹ z Niezale¿nych.
Przegl¹d ten to du¿a szansa dla
m³odych ludzi, którzy swoj¹ przy-

sz³oæ wi¹¿¹ z aktorstwem. Stawiaj¹c swe pierwsze kroki w amatorskich teatrach ucz¹ siê zachowania na scenie, trenuj¹ pamiêæ a
tak¿e po raz pierwszy niekiedy
zmagaj¹ siê z trem¹, któr¹ chc¹
byæ aktorem, trzeba umieæ opanowaæ i pokonaæ. Bardzo wysoki

poziom tej imprezy wiadczy o
tym, ¿e w powiecie gryfickim jest
wiele zdolnej m³odzie¿y, która ma
marzenia i aspiracje i która potrafi
je realizowaæ, konsekwentnie d¹¿¹c do celu. Po raz kolejny sprawdza siê tu powiedzenie, ¿e chcieæ
to znaczy móc!
(maja)

INFORMACJE
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Sprawdzian
z 3-letniej edukacji
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VI Sesja Rady Miejskiej w Gryficach

Rada
odm³odzona!

Na wtorkowej sesji miejskiej,
która odby³a siê w gryfickim Urzêdzie Miasta, dokonano zaprzysiê¿enia nowej radnej, która zajê³a
miejsce Tomasza Malczewskiego.
Zosta³a ni¹ pani Joanna Ruta. Korzystaj¹c z sytuacji, poprosilimy
j¹ o krótk¹ rozmowê:

W gimnazjach w ca³ej Polsce, w
dniach 24  25 kwietnia br., uczniowie klas III sprawdzali swoj¹ wiedzê, podczas pisemnych egzaminów kompetencyjnych. Pierwsza
ich czêæ dotyczy³a nauk humanistycznych, druga  matematycznoprzyrodniczych. Gimnazjalici na
udzielenie odpowiedzi na pytania
oraz rozwi¹zanie zadañ mieli 2 godziny. Egzaminy te s¹ jednym z elementów branych pod uwagê przy
naborze do szkó³ rednich. Na ocenê kandydata sk³ada siê liczba uzyskanych na egzaminie punktów, których maksymalnie mo¿na zdobyæ
100  50 z czêci humanistycznej i
50 z czêci matematyczno- przyrodniczej, a tak¿e rednia ocen oraz  w
zale¿noci od profilu wybieranej

szko³y  oceny z danego przedmiotu, w tym równie¿ z zachowania.
W Gimnazjum nr 2 im.Miko³aja
Kopernika w Gryficach, do egzaminu pisemnego, koñcz¹cego naukê
na tym szczeblu edukcji przyst¹pi³o
212 uczniów, z 8 klas III. Z kolei w
p³otowskim Gimnazjum do sprawdzania kompetencji zasiad³o 125
uczniów, z siedmiu klas III.Wyniki
uzyskane z tego egzaminu bêd¹ mia³y istotny wp³yw na to, gdzie m³odzie¿ bedzie kontynuowa³a dalsz¹
naukê. Przed nimi otwarte drzwi w
LO Chrobry, Technikum Zawodowym, Zespole Szkó³ Zawodowych
oraz prywatnych liceach ogólnokszta³c¹cych, jakie s¹ na terenie
Gryfic, a tak¿e w szko³ach ponadgimnazjalnych w P³otach. (maja)

Red: Proszê przedstawiæ siê naszym czytelnikom.
JR: Mam 32 lata i jestem nauczycielem historii w gryfickim Liceum
Ogólnokszta³c¹cym, mieszcz¹cym
siê na ul. Wa³owej. Oprócz tego pe³niê tak¿e funkcjê Prezesa Stowarzyszenia Pomó¿my naszym dzieciom.
Jak sama nazwa mówi, zajmuje siê
ono ró¿nymi formami pomocy najm³odszym. Ostatnio zebralimy na
Gali 3500 z³ na kolonie dla dzieci.
Teraz bêdê pisa³a do sponsorów, ¿eby

dofinansowali ten wyjazd. S¹ podpisane te¿ pewne porozumienia z powiatem jeleniogórskim, które równie¿ finansowo u³atwi¹ nam organizacjê kolonii. Mam nadziejê, ¿e moja
30-stka dzieci ze szko³y podstawowej
bêdzie mog³a dziêki tym dzia³aniom
pojechaæ na wymarzone wakacje w³anie do Jeleniej Góry. Oprócz tego, od
dnia dzisiejszego, jestem tak¿e radn¹
miasta Gryfice.
Red: Jak wyobra¿a sobie Pani
swoj¹ pracê w Radzie?
JR: Ju¿ do wyborów samorz¹dowych startowa³am z pewn¹ wizj¹
tego, co chcê robiæ. Dla mnie na
pierwszym miejscu jest w tym momencie pomaganie ludziom. Taka
moim zdaniem powinna byæ rola radnego. Bycie radnym to jest pos³annictwo, tak samo, jak bycie nauczycielem. Dlatego ja chcia³abym byæ dla
ludzi. Na pewno nie zapomnê tak¿e o
dzieciach, mieszkaj¹cych w naszej
gminie. Chcia³abym pomóc im i ich
rodzinom. Bowiem jeli rodzice pracuj¹, to i dzieci maj¹ zaspakajane
wszystkie swoje potrzeby. Moim
marzeniem, ju¿ od momentu kandydowania w wyborach samorz¹dowych, by³y place zabaw dla dzieci.
Tego jest tak ma³o w Gryficach, ¿e
matki z dzieæmi nie maj¹ gdzie wychodziæ. Postaram siê wiêc je zrealizowaæ. To s¹ moje plany na dzieñ
dzisiejszy. To moja pierwsza sesja, a
dalej zobaczymy  na pewno bêdê
chcia³a dzia³aæ!
Red: Dziêkujê za rozmowê. (m)

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2007 r. sygn.
akt II K 69/07 skaza³

Bogdana Antoniego Lichtañskiego

REKLAMA

ur. 30.08.1961 r. w Trzebiatowie, zam. Czapli Ma³y 2/11 na karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 7
lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez
og³oszenie go w czasopimie lokalnym za przestêpstwo z art. 178 par. 2 kk
w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk i art. 178 a par. 1 kk w zb. z art.
244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 28 listopada
2006 r. o godzinie 14.40 na trasie Nowielice  Trzebisz powiatu gryfickiego
kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c w wydychanym
powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 0,62 mg/l przy
czym naruszy³ orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 3 lat oraz sygn. akt VI K 317/06 z dnia
28.06.2006 r. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i
rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat oraz o to, ¿e w dniu 9 grudnia
2006 r. o godzinie 15.10 w Trzebiatowie na ul. S³owackiego powiatu gryfickiego kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c w
wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 0,73
mg/l, przy czym naruszy³ orzeczony wyrokami S¹du Rejonowego w Gryficach sygn. akT VI K 181/05 z dnia 25.05.2005 r. zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 3 lat oraz sygn.
akt VI K 317/06 z dnia 28.06.2006 r. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat.

Str. 10

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MIESZKANIA
n Sprzedam: mieszkanie w bloku w
Ostrzycy -10 km od Nowogardu.
Cena 40.000 z³, 2 pokoje. Tel. 692
141 969.

n Sprzedam mieszkanie na wsi - Sienno Dolne, 37 mkw, 2 pokojowe. Cena
do uzgodnienia. Tel 607 684 567.

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

n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel 691 794 996.
n Sprzedam kawalerkê w Resku.
Tel 781 933 616

n Spzedam ceglê i dachówkê rozbiórkow¹. Tel 507 082 913,

n Kawalerka do wynajêcia w
£obzie. Tel. 091 397 34 72.

n Sprzedam tanio pianino, gwarancja, transport gratis. Tel. 0601
587 438

n Sprzedam 2 mieszkania w Resku.
Tel. 091 395 12 22.
n Sprzedam mieszkanie w bloku, 2
pokoje w Ostrzycy 10 km od Nowogardu. Cena 40000 z³. Tel. 692 141 969
n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
n Kupiê mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piêtro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.
n Zamieniê mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel.
600 265 547.

n Wynajmê od 1 maja mieszkanie
2 pokojowe w Szczecinie (centrum). Ca³kowity koszt 1200 PLN/
miesi¹c. W pe³ni umeblowane,
wysoki standard. Tel. 0 510 096
606 wy³acznie po godzinie 20.
n Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnociowe w Drawsku Pom. Ul. Pocztowa 5, IV piêtro, 56,7 mkw., 3 pokoje, umeblowana kuchnia, ³azienka z wc, balkon, zadbane, standard podwy¿szony - okna pcv, panele, g³adzie,
glazura, terakota. Cena 100 000
z³ do negocjacji. Tel. 094 363 22
42, 0 889 588 671.

n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438
n Sprzedam atrakcyjny komplet do
pierwszej komunii w. dla dziewczynki, równie¿ do przebrania - tanio. Tel. 601 557 712
n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na
gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669 348
840.
n Sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54, 500
781 267.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Kupiê wiertarkê udarow¹ du¿ej
mocy lub m³ot elektryczny. Tel. 696
757 393
n Sprzedam psy rasy owczarek
niemiecki - suczki z rodowodem,
2 miesiêczne, cena 350 z³, rodzice na miejscu. Tel. 604 911 055,
696 593 304

n Przyjmê me¿czyznêdo pracy legalnej w Niemczech - praca przy koniach. Mile widziane podstawy jêzyka niemickieg. Wiek 30-50 lat. Tel.
091 39 11 905, 603 435 769

NIERUCHOMOCI
n Sprzedam pawilon handlowy na
targowisku w £obzie. Tel. 695 427
151.
n Sprzedam w Wêgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze +
dzia³ka budowlana 20 ar. i 16 ar.
ogrodu, Cena 50 000 z³. Tel. 885
187 065.
n Sprzedam halê 800 mkw. w miecie, ul. Rapackiego, dzia³ka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

n Elektryka przyjmê - wymagana
znajomoæ monta¿u domofonów.
Tel. 696 757 393 po 18.
n PW RUTEX D.W JANTAR w Rewalu zatrudni na stanowisko: recepcjonista - wykszta³cenie rednie + znajomoæ jêzyka niemieckiego, konserwator, ratownik - na basen kryty. Tel.
091 384 42 61, 603 899 484.
n Praca w Niemczech - pani¹ znaj¹c¹ dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
ma³¿eñstwem, warunki pracy i p³acy bardzo dobre, praca na pó³tora
miesi¹ca - pó³tora miesi¹ca w kraju.
504 748 717.
n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

n OW Jantar w Rewalu zatrudni konserwatora na etat;
kontakt telefoniczyny 091 384 42
48, 603 544 000.
n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

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

n Wynajmê lokal u¿ytkowy na
dzia³alnoæ gospodarcz¹ w centrum Reska blisko Biedronki, pow
53 mkw. Tel. 600 162 835.
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na ul. Niepodleg³oci w Gryficach.
Tel. 501 278 866
n Sprzedam domek w miejscowoci Dziadowo (ko³o Gryfic) - ogródek o powierzchni 0,05a, w zabudowie szeregowej. Cena 37 000 z³.
Tel. 501 570 462, 886 635 084.
n Lokal do wynajêcia - na dzia³alnoæ biurow¹. W centrum
Gryfic. I - piêrto, powierzchnia
u¿ytkowa 30 mkw. - 2 pomieszczenia + ³azienka i du¿y korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421
308.

US£UGI
n Wykonam manicure, pedicure.
oraz tipsy metod¹ ¿elow¹, tanio i
fachowo. Tel. 507 838 740.
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732
267.

n Kupiê Nysa, ¿uk, Polonez, Mercedes 123 - gotówka. Dojazd. Tel. 691
794 996.
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Uwaga poborowi!

Policja zamiast wojska
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie rozpoczê³y siê przyjêcia do
rocznej zastêpczej s³u¿by wojskowej w Oddziale Prewencji Policji. Planuje siê
przyjêcie oko³o 100 osób, które rozpoczn¹ pracê na pocz¹tku grudnia 2007 roku.
Dobór skierowany jest wy³¹cznie do mê¿czyzn zainteresowanych uregulowaniem stosunku do s³u¿by wojskowej poprzez podjêcie s³u¿by kandydackiej w
Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie. S³u¿ba kandydacka trwaæ bêdzie 12
miesiêcy w systemie skoszarowanym. Policjanci po 6 tygodniach przygotowania
teoretycznego i praktycznego rozpoczn¹ s³u¿bê patrolow¹, wykonuj¹c czynnoci
administracyjno  porz¹dkowe. Do procedury doboru do s³u¿by w Oddziale Prewencji w Szczecinie mog¹ przyst¹piæ równie¿ kandydaci nieposiadaj¹cy redniego
wykszta³cenia.
Kryteria kwalifikacyjne obowi¹zuj¹ce przy doborze obejmuj¹:
1) zameldowanie na pobyt sta³y w województwie zachodniopomorskim,
2) niekaralnoæ,
3) nieposzlakowana opinia, pe³nia praw publicznych,
4) wykszta³cenie rednie,
5) kategoria zdrowia A, udokumentowana w ksi¹¿eczce wojskowej,
6) bardzo dobry stan zdrowia.
Osoby, które nie posiadaj¹ redniego wykszta³cenia powinny posiadaæ nastêpuj¹ce
preferencje:
1) ukoñczona zasadnicza szko³a zawodowa,
2) ukoñczenie kursów specjalistycznych, zw³aszcza kursu strzeleckiego,
3) uprawianie dyscyplin sportowych, zw³aszcza sportów walki, motorowych, samochodowych, strzeleckich, spadochroniarstwa, technik wysokociowych,
4) posiadanie prawa jazdy kategorii C, D,
5) wzrost co najmniej 175cm.
Poborowi zainteresowani podjêciem s³u¿by kandydackiej w Oddziale Prewencji
Policji w Szczecinie, którzy spe³niaj¹ wy¿ej wymienione kryteria kwalifikacyjne,
powinni z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
- pisemne podanie o przyjêcie do s³u¿by w Policji,
- wype³niony kwestionariusz osobowy (czêæ A),
- odrêcznie napisany ¿yciorys,
- kserokopiê wiadectwa ukoñczenia szko³y redniej/zawodowej (orygina³ do
wgl¹du)
- owiadczenie kandydata o niekaralnoci,
- ksi¹¿eczkê wojskow¹  do wgl¹du,
- inne dokumenty, potwierdzaj¹ce predyspozycje do s³u¿by kandydackiej w Policji,
- owiadczenie o wyra¿eniu zgody na odbycie zastêpczej s³u¿by wojskowej w
Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.
Formularz kwestionariusza osobowego mo¿na pobraæ w komendzie wojewódzkiej oraz w ka¿dej komendzie powiatowej i miejskiej Policji, a tak¿e na stronie
internetowej: www.policja.pl
Dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie od 7 maja do 28 wrzenia 2007r. w siedzibie Zespo³u ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie, ul. Ma³opolska 47 pok. 320, albo w komórce ds. kadr i szkolenia
najbli¿szej komendy powiatowej (miejskiej) Policji.
Dodatkowym warunkiem skierowania poborowego do odbycia s³u¿by kandydackiej w Oddziale Prewencji Policji jest uzyskanie zgody ze strony macierzystej
wojskowej komendy uzupe³nieñ. O zgodê wystêpuje Zespó³ Doboru i Rezerwy
Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Bli¿sze informacje dotycz¹ce warunków pe³nienia s³u¿by kandydackiej mo¿na
uzyskaæ w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie, ul. Ma³opolska 47, pok. 320, od poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 7.30
do 15.30 oraz pod numerami telefonów (091) 82 11 235, (091)82 11 253. KPP Gryfice
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Ogólnopolski program Bezpieczne Miasta

P³oty bêd¹
bezpieczniejsze?
Bezpieczne Miasta to policyjny program ograniczania przestêpczoci i aspo³ecznych zachowañ w ma³ych i rednich miastach, który powsta³ w wyniku nap³ywaj¹cych z ró¿nych róde³ informacji i sygna³ów, wskazuj¹cych na pogarszaj¹ce siê poczucie
bezpieczeñstwa obywateli, szczególnie na terenie mniejszych (do
20 tys. mieszkañców) i rednich
(do 100 tys. mieszkañców) miejscowoci. Poczucie zagro¿enia
wród tych spo³ecznoci lokalnych potwierdzaj¹ wyniki badañ,
jakie na zlecenie Policji by³y przeprowadzone przez profesjonalne
orodki badania opinii publicznej.
W ma³ych miastach i miejscowociach z uwagi na niski poziom lub zupe³ny brak anonimowoci czêsto sprawcy czynów karalnych znani s¹ mieszkañcom,
jednak ci z obawy przed zemst¹,czy napiêtnowaniem nie informuj¹ o takich zdarzeniach
Policji. To z kolei ma bezporednie prze³o¿enie na wzmagaj¹ce
siê poczucie bezkarnoci sprawców. Sytuacja taka mo¿e prowadziæ do wytworzenia siê swoistych enklaw spo³ecznych, w
których potêguj¹ siê i utrwalaj¹
zachowania niezgodne z powszechnie obowi¹zuj¹cymi normami prawa np. przyzwolenie na
prowadzenie pojazdów w stanie
nietrzewoci, przemyt, czy nielegalne wytwórnie. W d³u¿szej
perspektywie czasu utrzymywanie siê takiego stanu mo¿e prowadziæ do powstawania zorganizowanych grup przestêpczych do-

konuj¹cych najpowa¿niejszych
przestêpstw, w tym skierowanych przeciwko ¿yciu.
W województwie zachodniopomorskim do programu w³¹czono 5 miast: Bia³ogard, Nowogard,
Police, P³oty i Resko. Ich wybór
by³ nieprzypadkowy. Podstaw¹
podjêcia decyzji by³a rzetelna
analiza policyjnych statystyk maj¹ca na celu identyfikacjê wystêpuj¹cych zagro¿eñ oraz sondowanie oczekiwañ spo³ecznych. Celem programu jest realny wzrost
bezpieczeñstwa na poziomie lokalnym, ograniczenie przestêpczoci pospolitej, zjawisk chuligañstwa i wandalizmu. Szczególny nacisk k³adzie siê na poprawê
bezpieczeñstwa w miejscach publicznych, szczególnie takich jak:
ulice, przystanki komunikacyjne,
targowiska, rejony lokali rozrywkowych, szkó³, dyskotek. Gwarancj¹ powodzenia dzia³añ w ramach programu jest zaktywizowanie podmiotów pozapolicyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo, administracji samorz¹dowej oraz lokalnej spo³ecznoci.
KPP Gryfice
REKLAMA
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S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29 marca 2007r. Sygn. akt
VI k 238/07 skaza³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2007 r. sygn.
akt VI K 134/07 skaza³

ur. 08.08.1959r. w Gryficach zamieszka³ego w Prusinowie 7/1 gm.
Gryfice na karê 1 (jednego) pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, grzywnê w wysokoci 60 stawek
dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna stawka dzienna równa jest 10 z³otych,
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerowych w
ruchu l¹dowym na okres 6 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do
publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym, za
przestêpstwo z art. 178a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par.
2 kk polegaj¹ce na tym,¿e w dniu 28 marca 2007r. oko³o godz. 16.30 na
ul. Niek³adzkiej kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 0,94 mg/1 przy czym naruszy³ orzeczony wyrokiem S¹du Rejonowego
w Gryficach sygn. akt. VI K 50/06 zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat

ur. 22.05.1950 r. w liwinie, zamieszka³ego w liwinie przy ul. Al. Lipowej 21.3 na karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 5 lat,
a tak¿e zas¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym, za przestêpstwo z art. 178 a par. 2 kk w
zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 21
stycznia 2007 r. ok. godz. 14.30 na trasie liwie  Rewal powiatu gryfickiego po drodze publicznej kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci
posiadaj¹c 1,21 i 1,06 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu a tym samym nie dostosowa³ siê do wyroku S¹du Rejonowego w Gryficach VI
Wydzia³ Grodzki sygn. akt VI K 311/06 zakazu prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat
obowi¹zuj¹cego w okresie od 25.07.2006 r. do 25.07.2009 r.

Emiliana Kusy

Jana Wawerskiego
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Ósme zwyciêstwo SPARTY!
W 22 kolejce spotkañ V ligi,
gryficka SPARTA odnios³a 8 zwyciêstwo w bie¿¹cym sezonie, ogrywaj¹c legitymuj¹cego siê przed
niedzieln¹ potyczk¹ takim samym
dorobkiem punktowym PIASTA
Chociwel 1:0. Niedzielny triumf
wywindowa³ gryficzan na 8 miejsce w ligowej tabeli.
SPARTA Gryfice
 PIAST Chociwel 1:0 (0:0)
Bramkê zdoby³ w 79' z rzutu
karnego Mariusz Remplewicz
Sêdziowa³:
Robert Pieniê¿ny ze Szczecina
Widzów oko³o 700
SPARTA: Sylwester G³adysz,
Krzysztof Wawiórko, Pawe³ Bogacz, Robert Bartoszewicz, Mariusz Remplewicz, Hubert Urbanowicz, Mariusz Wlalak, Mariusz
D¹browski (89'- Mateusz Janowski), Pawe³ Rynalski, Dawid Jurkowski(75'  Zbigniew Stosio),
Andrzej Paruch.
Trener: Artur Kurkiewicz
Opromieniony
zwyciêstwem nad p³otowsk¹ POLONI¥,
PIAST (5:0) wysoko zawiesi³ poprzeczkê zdziesi¹tkowanej kontuzjami SPARCIE. Gocie przez 90
minut prowadzili otwart¹ grê i kilkakrotnie powa¿nie zagrozili bramce
strze¿onej przez Sylwestra G³adysza. Mieli jednak wyj¹tkowego pecha  golkiper rodem z Trzebiatowa, rozegra³ po raz kolejny wymie-

nity mecz i by³ g³ównym architektem koñcowego sukcesu gospodarzy. Graj¹cy bez kompleksów przyjezdni po raz pierwszy sprawdzili
dyspozycjê G³adysza ju¿ w 5'; p³askim k¹liwym uderzeniem z naro¿nika pola karnego popisa³ siê Micha³ Czajkowski - stra¿nik gryfickiej bramki by³ na posterunku. W
rewan¿u graj¹ca nieco zachowawczo SPARTA, formê Marka Ufnala
sprawdzi³a dopiero w 11'. Po akcji
triady: D¹browski  Jurkowski 
Wlalak, oko w oko z wychowankiem stargardzkich B£ÊKITNYCH
stan¹³ ten ostatni. Filigranowy pomocnik trafi³ jednak w nogi wybiegaj¹cego bramkarza. Kilka minut
póniej Ufnal bez problemów poradzi³ sobie z uderzeniem Paw³a Rynalskiego z obrêbu pola karnego.
Przez blisko kwadrans z boiska wia³o nud¹. Pierwsi z marazmu przebudzili siê przyjezdni i to oni kilkakrotnie w przeci¹gu 45 minut stawali przed szans¹ objêcia prowadzenia. W 23' znakomicie, po strzale
Tomasza Salaka, interweniowa³
G³adysz, w 29' z bliska przestrzeli³
Piotr Szymczak, a w 32' i 35' pojedynki 1x1 z G³adyszem przegra³
Daniel Denisiuk. Graj¹ca z kontry
SPARTA w tym okresie zagrozi³a
Ufnalowi 2-krotnie; w 30' po ostrym
dorodkowaniu Rynalskiego, niewiele brakowa³o by Przemys³aw
Koc pokona³ w³asnego bramkarza,
a w 45' po krótko rozegranym rzucie
wolnym w sam rodek bramki z

ponad 30 metrów pocelowa³ Pawe³
Bogacz. W drugiej czêci zawodów
sytuacji bramkowych by³o jak na
lekarstwo. Godne odnotowania s¹
jedynie: celne uderzenie Remplewicza z rzutu wolnego (47') oraz dwa
strza³y z dystansu Mariusza D¹browskiego (59' i 67'). Po przeciwnej stronie G³adysz bez problemów
radzi³ sobie z sygnalizowanymi dorodkowaniami Czajkowskiego,
Denisiuka, Szymczaka i Salaka.
Gdy wydawa³o siê, ¿e stoj¹ce na
miernym pi³karskim poziomie spotkanie zakoñczy siê podzia³em
punktów nadesz³a feralna dla PIASTA 79'. Na indywidualn¹ akcjê
lew¹ flank¹ zdecydowa³ siê Remplewicz. Próbuj¹cy powstrzymaæ
rozpêdzonego pomocnika SPARTY, stoper goci Przemys³aw Kos
podczas interwencji wyranie przekroczy³ przepisy. Drobiazgowo prowadz¹cy zawody, arbiter ze Szczecina  Robert Pieniê¿ny  podj¹³
jedyn¹ s³uszn¹ decyzjê  skaza³ na
punk 11 metrów. Rzut karny bezb³êdnie wyegzekwowa³ poszkodowany. By³o to 14 celne trafienie
Remplewicza w sezonie 2006/2007.
Mimo, i¿ rozjemca przed³u¿y³ zawody o 4 minuty gryficzanie nie
pozwolili odebraæ sobie ciê¿ko wywalczonego zwyciêstwa. Pi³karzem
meczu bez w¹tpienia by³ bezb³êdnie
interweniuj¹cy Sylwester G³adysz.
W przedmeczu juniorów SPARTA uleg³a PIASTOWI 0:5.
(J)

B£ÊKITNI coraz bli¿ej awansu!
Ekipa z Trzyg³owia coraz g³oniej puka do bram klasy okrêgowej.
W 17 kolejce podopieczni Artura
Solowskiego ³atwo  3:0  ograli
ekipê BA£TYKU Gostyñ i z dorobkiem 39 punktów przewodz¹ w I
grupie A klasy.

B£ÊKITNI Trzyg³ów
 BA£TYK Gostyñ 3:0 (1:0)
Bramki strzelili: 2  Stanis³aw Rodziewicz (26', 62'), Dariusz Ligenza
(83')
B£ÊKITNI: Tomasz Hoderny
(Marcin S³aby), Janusz Ptak, Mariusz
Matela, Adrian Ratajczyk, Kamil Ankiewicz, Stanis³aw Rodziewicz (Tomasz Kunierek), Artur Solowski, Dariusz Ligêza, Krzysztof W³odarczyk
(Daniel Syniec), Marek Cymkiej. Marcin Kumierek
Trener: Artur Solowski
Lider tabeli bez problemów ogra³
na boisku w Gryficach ekipê BA£TYKU Gostyñ 3:0. A gdyby gospodarze
mieli lepiej nastawione celowniki,
zwyciêstwo by³oby jeszcze bardziej
okaza³e. Znakomitych okazji nie wykorzystali bowiem: 4-krotnie Marek

Cymkiej, 2-krotnie Stanis³aw Rodziewicz, 2-krotnie Marcin Kumierek,
Artur Solowski, a przy stanie 2:0 rzut
karny przestrzeli³ Krzysztof W³odarczyk. Rezultat jednostronnego widowiska otworzy³ w 26' Stanis³aw Rodziewicz, który celnym uderzeniem
g³ow¹ zwieñczy³ mierzone dorodkowanie z rzutu ro¿nego Marka Cemkie-

ja. Ten sam zawodnik by³ autorem drugiego gola. W 62' popisa³ siê indywidualn¹ akcj¹, któr¹ zakoñczy³ atomowym uderzeniem. Koñcowy rezultat
spotkania ustali³ w 83' Dariusz Ligêza,
finalizuj¹c bilardowe zagranie Kamila
Ankiewicza. W niedzielê 29 kwietnia
br., B£ÊKITNI zmierz¹ siê w Dziwnowie z 3 w tabeli JANTAREM. W przy-

gazeta gryficka 26.04.2007 r.

Tabele i wyniki
V liga

Polonia P³oty - Hutnik EKO TRAS
Szczecin 2:1, Pomorzanin Nowogard - Radovia Radowo Ma³e 4:2,
Osadnik Mylibórz - Orze³ Trzciñsko-Zdrój 0:4, D¹b Dêbno - K³os
Pe³czyce 2:0, Odra Chojna - Piast
Choszczno 1:2, Zorza Dobrzany Fagus Ko³bacz 2:1, Sparta Gryfice Piast Chociwel 1:0, Mieszko Mieszkowice - Vineta Wolin 1:1
1. Dab Dêbno
59 56-19
2. Piast Choszczno
50 55-21
3. Vineta Wolin
46 48-26
4. Pomorzanin Nowogard 44 55-32
5. Odra Chojna
43 53-28
6. Orze³ Trzciñsko-Zdrój 42 46-28
7. Polonia P³oty
29 41-37
8. Sparta Gryfice
26 31-37
9. Mieszko Mieszkowice 26 23-22
10. Hutnik EKO TRAS 25 35-38
11. Osadnik Mylibórz 24 32-54
12. Piast Chociwel
23 31-29
13. Fagus Ko³bacz
21 25-44
14. Radovia Radowo Ma³e 20 32-60
15. K³os Pe³czyce
14 17-39
16. Zorza Dobrzany
10 24-90

Klasa okrêgowa

Orkan Suchañ - Ina Iñsko 5:1, Masovia Maszewo - Promieñ Mosty 1:3,
Wicher Brojce - Orze³ Prusinowo
0:0, wiatowid £obez - Mewa Resko
2:1, Sarmata Dobra - Korona Stuchowo 2:0, KP Police II - Iskierka
mierdnica
1:1, D¹brovia Stara
D¹browa - Sparta Wêgorzyno 0:2,
Vielgovia Szczecin - wit Szczecin 1:1
1. wit Szczecin
49 47-18
2. KP Police II
42 56-31
3. Sarmata Dobra
42 47-26
4. Wicher Brojce
35 31-24
5. Sparta Wêgorzyno 34 30-18
6. Promieñ Mosty
34 29-22
7. Iskierka mierdnica 31 42-35
8. Vielgovia Szczecin 30 36-48
9. Korona Stuchowo 28 35-42
10. Masovia Maszewo 27 31-37
11. wiatowid £obez 27 30-36
12. D¹brovia Stara D. 25 27-37
13. Ina Iñsko
23 35-57
14. Mewa Resko
22 28-46
15. Orze³ Prusinowo 19 26-43
16. Orkan Suchañ
18 20-30

padku wygranej okrêgowy awans bêdzie ju¿ na wyci¹gniêcie rêki.
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Pomorska Liga Oldbojów

Tenis sto³owy w Gryficach

Szczêliwa
trzynastka

III Memoria³
Mieczys³awa Grzesiaka

13 kolejka spotkañ PLO okaza³a siê szczêliwa dla
Oldbojów ZEG/SPARTA. Gospodarze nadspodziewanie
³atwo ograli 3:0 lidera tabeli ZRYW Kretomino,
czêciowo rehabilituj¹c siê za sierpniow¹ klêskê
0:9 w Kretominie.
Sukces miejscowych w pe³ni zas³u¿ony. Bramki dla zwyciêzców zdobyli: Roman Laskowski, Andrzej Gutowski, i Grzegorz Rachubiñski. Warto jednak wiedzieæ, i¿ ZRYW jest cieniem dru¿yny z rundy jesiennej. Po
odejciu Grzegorza Lewandowskiego (jest graj¹cym trenerem IV ligowej
ASTRY Ustronie Morskie), który w
Kretominie sam zaaplikowa³ gryficzanom 5 bramek. ZRYW przegra³
kolejne z: PAMETEM 1:3, UNI¥ 1:2
i obecnie z ZEG-iem. W sobotê 28
kwietnia br. ZEG SPARTA na boisku
gryfickiego ZGK zmierzy siê o 17.00
z obroñc¹ tytu³u mistrzowskiego PAMETEM widwin.
Gorzej spisa³y siê zespo³y walcz¹-

I liga  13 kolejka

ZEG/SPARTA
AMATOR
LOTNIK/ MIRSTAL
INA
TERMEX/ZEFIR
UNIA








I Zryw Kretomino
II Pamet widwin
III Amator Ko³obrzeg
IV Unia Bia³ogard
V wiatowid £obez
VI COS/OPO Wa³cz
VII Termex/Zefir Wyszewo
VIII Bajcar/Gryf 95 S³upsk
IX Ina Iñsko
X ZEG/Sparta Gryfice
XI Lotnik/Mirstal Miros³awiec
XII Feretti/Sokó³ Karlino 13pkt

II liga - 13 kolejka

OLIMP
STRA¯AK
SARMATA
KPPD
MEWA
DRAWA/KRYSTAN

ce na drugim froncie. Marz¹ca o powrocie do I ligi REGA Merida zremisowa³a w Z³ocieñcu z tamtejszym
OLIMPEM 1:1 i plasuje siê z dorobkiem 36 punktów na 3 miejscu w tabeli. Autorem trafienia dla przyjezdnych by³ Krzysztof Zbytnik. Najbli¿szym rywalem Trzebiatowa bêdzie
reska MEWA. Drugiej pora¿ki w rundzie rewan¿owej dozna³o WYBRZE¯E REWALSKIE. Ekipa, której coachem jest Robert Stêpieñ uleg³a 1:2
STRA¯AKOWI. Strzelcem gola dla
pokonanych by³ Wojciech Mróz. Kolejnym przeciwnikiem WYBRZE¯A
REWALSKIEGO bêdzie II-ligowy
outsaider
DRAWA/KRYSTAN
Drawsko.

ZRYW
BAJCAR/GRYF 95
SOKÓ£/FERETTI
COS OPO
WIATOWID
PAMET
28pkt
27pkt
24pkt
21pkt
19pkt
16pkt
15pkt
14pkt
13pkt
13pkt
13pkt
16:29

3:0
7:2
0:1
1:2
0:1
3:1

40:23
22:18
47:43
37:21
43:26
27:14
35:25
24:42
21:29
26:32
15:65

W Gryficach, 22 kwietnia br, Szko³a Podstawowa nr4 goci³a tenisistów
sto³owych. Rozegrano tu Indywidualne
Mistrzostwa Województwa M³odziczek i M³odzików oraz III Memoria³
Mieczys³awa Grzesiaka. Impreza ta jest
ju¿ tradycyjnie powiêcona pamiêci
tego wielce zas³u¿onego trenera i dzia³acza sportowego, który ca³e swe ¿ycie
powiêci³ dla tenisa. W zawodach startowa³o 74 zawodników z 18 klubów
województwa zachodniopomorskiego.
W grach pojedynczych zwyciê¿yli faworyci, aktualnie najlepsi, Martyna
Moskwa UKS Traper Z³ocieniec/18 w
rankingu PZTS/ i Kamil Kiljanek

ULKS ¯ó³tnica/12 w rankingu
PZTS/. W grach podwójnych ch³opców równie¿ zwyciê¿y³a para faworytów Kiljanek-Kornak z ULKS
¯ó³tnicy a Kamil z dwoma medalami
z³otymi zosta³ najlepszym zawodnikiem mistrzostw! Wród dziewcz¹t
dosz³o do niespodzianki, najlepsze
dwie m³odziczki Martyna Moskwa i
Michalina Ciela przegra³y w finale
1:3 z m³odszymi ¯anet¹ Zio³¹ i Patrycj¹ Szczepanik z UKS Sucha Koszaliñska!
Najlepsi uczestnicy otrzymali od organizatorów, ZPZTS i LKS Nasiennik Gryfice, puchary, medale i dyplomy! (PB)

M³odzi gryficcy tenisici

44:17
41:21
46:25
23:19
27:34
20:28
30:31
27:31
22:30
19:32
18:31

 REGA MERIDA
 WYBRZE¯E REWLASKIE
 DRINK TEAM
 KONSORCJUM
 CZARNI
 IKAR

I Drink Team Szczecin 27pkt 40:32
II Konsorcjum Bia³ogard
26pkt
III Rega/Merida Trzebiatów 26pkt
IV Stra¿ak wieszyno Manowo 24pkt
V Ikar Krosino
23pkt
VI Sarmata Dobra
21pkt
VII Mewa Resko
21pkt
VIII Olimp Z³ocieniec
21pkt
IX SCAL Wierzchowo
16pkt
X Czarni Czarne
11pkt
XI Wybrze¿e Rewalskie
10pkt
XII Drawa/Krystan Drawsko
0pkt
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Nowinki z szachownicy

1:1
2:1
4:1
3:1
1:1
1:7

Junior UKS SZACH Gryfice 9. letni Kacper Karwowski - razem
z kole¿ankami i kolegami z kadry
wojewódzkiej juniorów, gra³ w II
Miêdzynarodowym Turnieju Klubu
Polonia Wroc³aw. Na rundê przed
koñcem Kacper zajmowa³ I miejsce.
Niestety, pora¿ka w ostatniej rundzie sprawi³a, ¿e zaj¹³ III miejsce.
W ostatni¹ niedzielê w S³awoborzu, ju¿ po raz dziewi¹ty, odby³
siê turniej szachowy Rokosowo
2007. Wród 73. szachistów gra³o

10 zawodników z powiatu gryfickiego. Najlepszym szachist¹ z naszego powiatu zosta³ Krzysztof Jêdruszek (UKS SZACH Gryfice),
który zaj¹³ 7. miejsce. Wród gryficzan kolejne lokaty wywalczyli: Arkadiusz Brzozowski (11 miejsce),Przemys³aw Baranowski (19
miejsce), Kazimierz £aszewski (28
miejsce), B³a¿ej £aszewski (34
miejsce), Kamil Puszkarek (45
miejsce).
Kazimierz £aszewski

W pi¹tek szachy
w SPnr3

Uczniowski Klub Sportowy SZACH w Gryficach zaprasza na szachowy
Turniej B³yskawiczny, który odbêdzie siê w najbli¿szy pi¹tek, 27 kwietnia br.,
w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach, na ul. Rodziewiczówny, w pracowni
zajêæ technicznych (budynek w parku), o godz. 18.00. Wpisowe 2 z³

SPORT
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Sukcesy najm³odszych
gryfickich lekkoatletów!

W czwartek, 19 kwietnia, w Bia³ogardzie ruszy³a wiosenna edycja
,,Czwartków Lekkoatletycznych.
Jako pierwsi na bie¿nie wyszli najm³odsi lekkoatleci ze szkó³ podstawowych inauguruj¹c sezon 2007. Na bia³ogardzkim stadionie rywalizacjê rozpoczê³y dzieci z klas IV - VI, które
walczy³y o awans do fina³ów ogólnopolskich. Mimo niezbyt sprzyjaj¹cej
pogody zawodniczki i zawodnicy lekkoatletycznego klubu sportowego
Chrobry Gryfice spisali siê dzielnie,
uzyskuj¹c wiele czo³owych miejsc i
poprawiaj¹c swoje ¿yciowe osi¹gniêcia. Dominacjê w kategorii klas V potwierdzi³a Joanna Przybysz wygrywaj¹c bieg na 60 m z wynikiem 9,07 sek.
oraz rzucaj¹c pi³eczk¹ palantow¹ na
odleg³oæ 45 m. W klasach VI Adrian
Spaczyñski zwyciê¿y³ w biegu na 60
m z wynikiem 8,48 sek. oraz zaj¹³

drugie miejsce w skoku w dal z wynikiem 4,62 m, przegrywaj¹c ze zwyciêzc¹ o 1 cm. W klasach IV bezkonkurencyjny okaza³ siê Patryk Wójcik,
który zwyciê¿y³ w rzucie pi³eczk¹ palantow¹ na 43 m, jak i w biegu na 60
m z czasem 9,85 sek. W tej samej kategorii wród dziewcz¹t najlepsza w
biegu na 60 m by³a Marcelina Sio³a z
wynikiem 9,77 sek., a V miejsce wywalczy³a Patrycja Wanagelis, osi¹gaj¹c rezultat 10,48 sek. Z kolei w skoku
w dal Marcelina z wynikiem 3,65 m
zajê³a II miejsce, a Patrycja ze skokiem na odleg³oæ 3,50 m zajê³a IV
miejsce.
28 kwietnia w Gryfinie odbêd¹ siê
Mistrzostwa Województwa Miêdzyszkolnych Klubów Sportowych, gdzie po
raz pierwszy na bie¿ni w tym sezonie
pojawi¹ siê pozostali lekkoatleci w
starszych kategoriach wiekowych. (r)

BIEGI MAJOWE
Dnia 3.05.2007r. o godzinie
12.30 w Nowogardzie na Placu Szarych Szeregów, zostanie rozegrany
bieg na 10 km. W programie imprezy
od godziny 10.00 przewidziane s¹
równie¿ biegi dla dzieci i m³odzie¿y,
od grupy przedszkolaków pocz¹wszy. Patronat honorowy imprezy
obj¹³ Urz¹d Marsza³kowski Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego.
Organizatorem imprezy jest Ognisko
TKKF WODNIAK wraz z Urzêdem Miejskim w Nowogardzie
Informacji udziela; Andrzej Nowak tel.3922372 lub 604 405 727.
Zg³oszenia do biegu g³ównego
na stronie; www.streetball-nowogard.yoyo.pl

gazeta gryficka 26.04.2007 r.

gazeta gryficka 26.04.2007 r.

Zdech³a krowa w Redze

17.04.2007 r. o godz.09:11 w Mrze¿ynie zg³oszono zdech³¹ krowê w rzece. Zdech³¹ krowê znajduj¹c¹ siê w rzece zaholowano przy u¿yciu ³odzi motorowej do brzegu a nastêpnie przetransportowano j¹ przy u¿yciu lin na bezpieczn¹ odleg³oæ od rzeki. Padniête
zwierzê przekazano s³u¿bom komunalnym z gm. Trzebiatów. Na miejsce zdarzenia przyby³ lekarz weterynarii. W
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
Trzebiatów oraz zastêp z PSP Gryfice.

Potr¹cony

17.04.2007 r. o godz.12:00 w Trzebiatowie na ul. Wojska Polskiego dosz³o do potr¹cenia pieszego. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
Godz.17:31 Gos³aw Gm. Trzebiatów  po¿ar nieu¿ytków. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z OSP Go³añcz Pom.
oraz zastêp z OSP Trzebiatów.

W ogniu

18.04.2007r. o godz. 13:43 w Go³añczy Pomorskiej wybuch³ po¿ar w
kot³owni. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia okaza³o siê, ¿e pali siê drewno w kot³owni. Przyczyn¹ po¿aru by³o
prawdopodobnie zwarcie instalacji
elektrycznej. Dzia³ania stra¿y polega³y
na ugaszeniu po¿aru pr¹dem i przewietrzeniu pomieszczenie. W dzia³aniach
udzia³ bra³ zastêp OSP Go³añcz Pom.
18.04.2007r. o godz.19:52 w Trzebiatowie na ul. D¹brówki wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. W akcji bra³ udzia³
zastêp z OSP Trzebiatów.
18.04.2007r. o godz.20:34 w Trzebiatowie na ul. Kociuszki wybuch³
po¿ar mietnika. W akcji bra³ udzia³
zastêp z OSP Trzebiatów.
19.04.2007 r. o godz. 06:33 w Gryficach na ul. Armii Krajowej wybuch³
po¿ar mieci w budynku gospodarczym. W akcji bra³ udzia³ zastêp z PSP
Gryfice.
19.04.2007 r. o godz.13:38 w Go³añczy Pom. wybuch³ po¿ar trawy na
nieu¿ytkach na powierzchni oko³o 1 ha
zosta³ ugaszony przez zastêp OSP
Go³añcz.
19.04.2007 r. o godz. 14:45 w Trzebiatowie na ul. Ko³obrzeskiej wybuch³
po¿ar trawy na nieu¿ytkach na powierzchni oko³o 0,3 ha zosta³ ugaszony
przez zastêp OSP Trzebiatów.
19.04.2007 r. o godz. 18;50 w Gos³awiu gm. Trzebiatów wybuch³ po¿ar
trawy na nieu¿ytkach na powierzchni
oko³o 0.5 ha zosta³ ugaszony przez
zastêp OSP Go³añcz.
20 .04.2007r. o godz. 20:01 w Pobierowie gm. Rewal zg³oszono du¿e
zadymienie w lesie - Po przybyciu SP
na miejsce zdarzenia stwierdzono bardzo du¿e zadymienie w rodku lasu. Po
przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono ¿e przyczyn¹ zadymienia jest

STRA¯ - POLICJA

po¿ar du¿ej sterty sk³adowanych ga³êzi. Du¿e zagro¿enie wystêpowa³o przedostanie siê ognia na drzewostan. Po¿ar
gaszono wod¹. Dogaszano ³opatami
oraz t³umicami. W prowadzonych dzia³aniach bra³y udzia³ dwa zastêpy z OSP
Pobierowo.
21.04.2007 r. o godz.12:52 w Trzebiatowie na ul. Ko³obrzeskiej wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
21.04.2007 r. o godz.14:17 w Trzebiatowie na ul. Dworcowej wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
21.04.2007 r. o godz.17:00 w ¯ukowie gm. Brojce wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z
OSP Brojce.
22.04.2007r. o godz.10:02 na trasie
Niechorze  Rewal wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. W dzia³aniach udzia³ bra³
zastêp OSP Niechorze
22.04.2007r. o godz. 13:01 w Robach
wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. Dzia³aniach
udzia³ bra³ zastêp OSP Mrze¿yno
22.04.2007r. o godz. 13:28 w Niedwiedziskach wybuch³ po¿ar nieu¿ytków ko³o lasu. Dzia³ania starzy polega³y na ugaszeniu po¿aru pr¹dami wody.
W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp OSP
Rybokarty oraz samochód z nadlenictwa Gryfice
22.04.2007r. o godz. 14:51 w Cerkwicy wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. W
dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp OSP
Cerkwica
22.04.2007r. o godz. 15:04 w Trzebiatowie na ul W¹skiej wybuch³ po¿ar
starej przychodni. Dzia³ania stra¿y
polega³y na podaniu pr¹du wody na
pal¹ca siê na poddaszu drewnian¹ p³ytê. W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp
OSP Trzebiatów
22.04.2007r. o godz. 15:55 w Gryficach na ul. Trzyg³owskiej wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. W dzia³aniach
udzia³ bra³ zastêp PSP Gryfice
22.04.2007r. o godz. 15:59 w Trzebuszu wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. W
dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp OSP
Trzebiatów
22.04.2007r. o godz. 16:36 w Trzebiatowie na ul D¹brówki wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. W dzia³aniach udzia³
bra³ zastêp z Jednostki Wojskowej.
23.04.2007r. o godz.10;04 w Trzebiatowie na ul. Rolniczej wybuch³ po¿ar gara¿u.
Po przybyciu SP na miejsce zdarzenia stwierdzono zadymienie w gara¿u.
Po przeprowadzonym rozpoznaniu
stwierdzono ¿e zadymienie powsta³o w
pomieszczeniu znajduj¹cym siê przy
gara¿u-pomieszczenie przybudówka
gdzie zapali³a siê podsufitka wykonana
z p³yty wiórowej ocieplana styropianem. Dzia³anie SP polega³o na dostaniu siê do wnêtrza pomieszczenia ,podaniu pr¹du wody oraz rozebraniu nadpalonych p³yt ,a tak¿e przewietrzeniu
pomieszczenia. W prowadzonych dzia³aniach bra³y udzia³ zastêpy z OSP
Trzebiatów oraz Jednostki Wojskowej.

Potr¹ci³ pieszego
(Trzebiatów) 17 kwietnia 2007 r.
kieruj¹cy samochodem osobowym
marki Opel Marian M., lat 72, na skrzy¿owaniu z sygnalizacj¹ wietln¹ potr¹ci³ na przejciu dla pieszych Ireneusza
B., lat 49. W wyniku zdarzenia pieszy
dozna³ st³uczenia potylicy.
Posiada³ narkotyki
(Truskolas) 17 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Piotra J., lat 23, mieszkañca powiatu gryfickiego, który posiada³
przy sobie 1 gr marihuany.
Górski z³odziej
(Trzebiatów) 18 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Andrzeja ¯., lat 47, mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³ kradzie¿y roweru górskiego. Starty
700 z³ poniós³ Cezary K.
Zniewa¿y³ policjanta
(Trzebiatów) 19 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Stanis³awa P., lat 46, mieszkañca powiatu gryfickiego, który podczas interwencji domowej zniewa¿y³
s³owami powszechnie uwa¿anymi za
obel¿ywe funkcjonariusza Policji.
Rozbójnicy
(Gryfice) 20 kwietnia 2007 r. zatrzymano Jaros³awa N., lat 21 i Dawida K., lat
19, mieszkañców powiatu gryfickiego, którzy dokonali rozboju na osobie Daniela K.
W³am po wiertarkê i szpadel
(Gryfice) 20 kwietnia 2007 r. zatrzymano Kazimierza K., lat 50, mieszkañca Gryfic, który dokona³ w³amania
do gara¿u, sk¹d ukrad³ wiertarkê elektryczn¹ oraz szpadel. Straty 200 z³ ponios³a Joanna S.
Kasjerka z kas¹
(Gryfice) 20 kwietnia 2007 r. za-
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trzymano Martê W., lat 28, mieszkankê
Gryfic, która w okresie od stycznia
2007 r do chwili obecnej, wykonuj¹c
pracê jako kasjerka w sklepie, dokona³
kradzie¿y 42 tys z³.
Kieszonkowcy
(Gryfice) 22 kwietnia 2007 r. zatrzymano Henryka G., lat 37 i Krzysztofa G., lat 40, mieszkañców Gryfic,
którzy dokonali kradzie¿y portfela z
pieniêdzmi. Straty 1500 z³ ponios³a
Wanda B.
Bez papierów
(Trzebiatów) 22 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Waldemara Ch., lat 22,
mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ samochodem osobowym pomimo zakazu S¹du.

Okradziony bar piwny Honza

Nagroda za informacjê!

W zwi¹zku z w³amaniem do baru
piwnego Honza w Gryficach, informujemy, ¿e w³aciciel wyznaczy³ nagrodê pieniê¿n¹ za informacjê o osobie
proponuj¹cej zamianê monet g³ównie
10 i 20 groszowych w wiêkszych ilociach na banknoty lub okazyjne kupno aparatu cyfrowego OLYMPUS
SP510UZ koloru srebrnego.
Tel. 511 267 815 lub 091 38 43 677.

ZGINÊ£Y DOKUMENTY

Nagroda dla znalazcy!
Na parkingu ko³o PLUSA zginê³a saszetka z dokumentami na nazwisko Pawlicki Robert. Uczciwego znalazcê prosimy o zwrot saszetki (b¹d
chocia¿ samych dokumentów). Przewidziana nagroda! Informacjê prosimy
kierowaæ pod nr telefonu: 517 606 611.
Dokumenty mo¿na te¿ przynieæ do
redakcji Gazety Gryfickiej: Wa³owa 8/
7, w godzinach 9.00 - 15.00.

Napromilowani:
(Jaromin) 16 kwietnia 2007 r. zatrzymano Zdzis³awa K., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,76 .
(Truskolas  Wytok) 17 kwietnia
2007 r. zatrzymano Adama D., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ ci¹gnikiem pod wp³ywem alkoholu  1,10.
(Modlimowo  P³oty) 17 kwietnia
2007 r. zatrzymano Józefa K., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki
VW pod wp³ywem alkoholu  2,34.
(Jaromin) 18 kwietnia 2007 r. zatrzymano Adama ¯., mie4szkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,86.
(Truskolas) 20 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Tadeusza K., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,22.

(Trzebiatów) 21 kwietnia 2007 r. zatrzymano Wies³awa R., który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,34.
(Natolewice) 22 kwietnia 2007 r. zatrzymano Andrzeja G., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ busem pod
wp³ywem alkoholu  1,88.
(Gryfice) 22 kwietnia 2007 r. zatrzymano Jaros³awa R., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Honda
pod wp³ywem alkoholu  0,40.
(Pobierowo  Pustkowo) 22 kwietnia 2007 r. zatrzymano Piotra S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki
Audi pod wp³ywem alkoholu  0,32.
(Smolêcin) 22 kwietnia 2007 r. zatrzymano Jacka B., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki VW pod
wp³ywem alkoholu  0,44.

C MY K
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GAZETA GRYFICKA

gazeta gryficka 26.04.2007 r.
Rozk³ad jazdy PKP wa¿ny od 10.12.2006 do 08.12.2007r.

Odjazdy:
Szczecin G³ówny 4.41, 6.13, 10.21, 14.43 (1), 16.19, 19.22
Ko³obrzeg 5.20, 8.31, 9.27 (2), 12.38, 15.28, 18.32, 21.34
Bielsko Bia³a 18.28 (1)

Przyjazdy:
Szczecin G³ówny 8.31, 12.38, 15.28, 18.32, 21.34, 23.35
Ko³obrzeg 4.41, 6.13, 10.21, 14.43, 16.19, 18.28(1), 19.22
Bielsko Bia³a 9.27 (1)

OBJANIENIE
1  poci¹g popieszny, kursuje 23.VI  02.IX
2  oprócz 25.XII, 01.I, 08.VI
Uwaga: 10.XII.06  10.I.07 poci¹g do Ko³obrzegu o 21.34 bêdzie
odje¿d¿a³ 10 min. póniej, a poci¹g ze Szczecina G³. bêdzie przyje¿d¿a³ 30 min. póniej!
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