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Zawody
w Sportach
Stra¿ackich

List do redakcji

Pod koniec maja w Stargardzie
Szczeciñskim odbêd¹ siê Wojewódzkie
Zawody w Sportach Stra¿ackich. Ju¿ teraz 10- osobowa stra¿acka ekipa z Gryfic
intensywnie siê do nich przygotowuje.
Przedsmakiem tej imprezy jest turniej
dwuboju, który odbêdzie siê 18 maja br.,
a sk³adaj¹ siê na niego dwie konkurencje,
bêd¹ce jednoczenie konkurencjami zawodów wojewódzkich. S¹ nimi bieg sztafetowy oraz tzw. hakówka, czyli wspinanie siê z drabin¹ po cianie wysokoci
3-piêtrowego budynku. Gryfickim stra¿akom ¿yczymy powodzenia, a o ich osi¹gniêciach poinformujemy czytelników w
kolejnych numerach!
(m)
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Przegrana zawsze boli i dlatego pieniacze nigdy
w swojej walce nie ustaj¹.

W wieszewie kosy na sztorc!

W dwa miesi¹ce po wyborach so³tysa w wieszewie, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³ zwo³uje zebranie wiejskie w so³ectwie
wieszewo na dzieñ 17 maja
2007r., godz.19.00, w wietlicy
wiejskiej w wieszewie. Proponowany porz¹dek obrad:
1.Przedstawienie wniosków
mieszkañców so³ectwa w sprawie
odwo³ania so³tysa.
2. Wys³uchanie so³tysa.
3. Odwo³anie so³tysa.
4. W przypadku odwo³ania
 wybór so³tysa.
Wyjaniamy, ¿e wniosek z³o¿y³ i podpisy czêci mieszkañców
wieszewa pod wnioskiem zebra³
radny Rady Miejskiej w Gryficach  Edward Patelak. Ponowne
wybory maj¹ na celu wybór jedynego i s³usznego wed³ug Edwarda
Patelaka cz³owieka, na znamienite we wsi stanowisko, jakim jest
stanowisko so³tysa. Dodajmy
równie¿, i¿ kandydat pana Patelaka startowa³ w tegorocznych wy-

Co to siê wyrabia?

Jak pewnie wiecie w naszym
miecie namno¿y³o siê lokalnej
prasy równie du¿o, jak marketów. Markety maj¹ to do siebie,
¿e chleb zabieraj¹ ma³ym spo¿ywczym sklepikom, a prasa powiela te same wiadomoci. Jedna z gazet, nawet z opónieniem,
poniewa¿ wychodzi we wtorki,
a swoje wiadomoci czerpie z
ukazuj¹cych siê w rody i
czwartki, by w³anie we wtorek przekazaæ czytelnikom stare wiadomoci 
na przyk³ad dotycz¹ce rozgrywek dru¿yn podwórkowych, których pocz¹tek
by³ dnia 6 maja br., a wiadomoæ o nich
ukaza³a siê 15 maja, choæ powinna 8
maja. Druga z gazet to ju¿ nie wiadomo
 dwutygodnik to, czy miesiêcznik 
ukazuje siê na rynku w ladowych ilociach, choæ w minionym roku by³a potentatem prasowym o domniemanym
nak³adzie 15 tys. egzemplarzy. Piszê w
ladowej iloci, bowiem nikt ju¿ nie
rzuca jej na wycieraczki, ani za p³ot
mojej posesji. Niemniej jednak znalaz³em j¹ dzisiaj, tj.16 maja br., z dat¹
wydania 12 maja, na trzecim piêtrze
Urzêdu Miejskiego. Darmowa  to
wzi¹³em. Wiadomoci w niej ¿adne,
zdjêæ lichej wartoci zamieszczono
kilka, by uzasadniæ swój pobyt na przyk³ad na uroczystoci Dnia Stra¿aka w
Mrze¿ynie. Odkry³em równie¿, ¿e burmistrz Gryfic chyba przeprosi³ siê z
redaktorem i znów p³aci za og³oszenia
w tej gazecie. 2 strony, tj. 10-11, zwane
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Gryfick¹ Panoram¹ Gospodarcz¹, chocia¿ wielki redaktor nie potrafi napisaæ,
czy jest to reklama, tylko mêtnie wciska, ¿e to dodatek, odrêbna czêæ, oficjalne publikacje urzêdu itd. Ja wola³bym nieoficjalne, by³yby ciekawsze.
Ciekawe czy znowu za 750 z³ za stronê?
Ale burmistrz pieni¹dze ma i wydawaæ je na bzdety mo¿e, choæ nie wiem,
czy przyzwolenie spo³eczne na to uzyska³. Zastanawia mnie jednak, jaki cel
maj¹ obie te gazety, pisz¹c na przemian
o by³ym radnym i jednoczenie Przewodnicz¹cym Rady Powiatu  Franiszku Gródeckim  oraz dyrektorze PUP 
Stanis³awie Go³êbiewskim. mieszny
tekst o tytule K³amczuszek zamieszczony w jednej i w przedruku w drugiej
sugeruje, ¿e dyrektor PUP w Gryficach
nie wie, co siê w jego biurowcu dzieje.
Wie. Dobrze wie i prawdê mówi: ja nie
podpisuje umów o roboty publiczne.
Bo nie podpisuje. Podobnie nie podpisywa³ wielu bezzwrotnych po¿yczek w wysokoci 12 000 z³ na rozwój jakie bli¿ej
nieokrelonej, ale nowo powstaj¹cej firmy. Na przyk³ad F.H.U. Vipex. Wizytówki  piecz¹tki, ulotki  plakaty. Tanio,
i podany nr telefonu. Ja telefonu nie posiadam, a chcia³bym wiedzieæ, gdzie
swoj¹ siedzibê ma wymieniona firma.
Korzystaj¹c z uprzejmoci s¹siada
dzwoni³em na podany nr i odezwa³a siê
sekretarka. Ja chcê rozmawiaæ z w³acicielem firmy, a nie z wirtualn¹ sekretark¹. Obaj panowie: z wtorkowego tygodnika i tego ladowego dwutygodnika

borach so³eckich i zwyczajnie przegra³, co równa³o siê z przegran¹ popieraj¹cego go wówczas i dzi radnego. Przegrana zawsze boli i dlatego pieniacze nigdy w swojej walce nie ustaj¹. Obecny so³tys sprawowa³ swoj¹ funkcjê równie¿ w minionej kadencji. Wybory w tym roku
by³y weryfikacj¹ jego pracy. Skoro ponownie zosta³ wybrany przez
mieszkañców, to znaczy, ¿e mieszkañcy wieszewa w przewa¿aj¹cej czêci uznali, ¿e by³ i bêdzie
dobrym so³tysem. Ciekawe jednak, ¿e podobny wniosek o odwo³anie so³tysa we wsi Prusinowo,
z³o¿ony przez mieszkañców tej¿e
wioski, zosta³ przez burmistrza
odrzucony. Mimo, i¿ jednym z zarzutów wobec ówczesnej pani so³tys by³ zarzut ca³kowitego braku
wspó³pracy z rad¹ so³eck¹, jak
równie¿ fakt, i¿ przez okres dwóch
lat nie zorganizowa³a jakiegokolwiek zebrania. Pani so³tys dzia³a³a samodzielnie - wybory w Prusinowie zweryfikowa³y dzia³alnoæ pani so³tys i so³tysem zosta³a

czy te¿ miesiêcznika chc¹ siê bawiæ w
dziennikarzy ledczych, mo¿e wytropi¹ w³aciciela firmy produkuj¹cej
ulotki, bo te w³anie mnie interesuj¹, a
nr telefonu jest w gazecie wtorkowej.
Do obowi¹zków pracownika PUP
w Gryficach nie nale¿y znajomoæ
wszystkich publicznych osób w miecie, niejeden gryficzanin do dzi nie
wie, jak wygl¹da jego burmistrz. Wype³niaj¹c kartê bezrobotnego w PUP
wpisujemy prawdê, bo inaczej grozi
nam odpowiedzialnoæ karna. Jeli kto
k³amie zap³aciæ musi, ale nie jest to na
pewno dyrektor PUP ani pracownicy,
bo nie maj¹ obowi¹zku poznawania ani
znania osób sk³adaj¹cych podpis pod
wype³nion¹ ankiet¹, czy jak to siê zwie.
A mo¿e jest tak, ¿e pan Stanis³aw Go³êbiowski sta³ siê bardzo niewygodnym, bo jest jednym z dwóch radnych,
którzy na sesjach rady zadaj¹ niewygodne dla reszty pytania? Mo¿e w³anie
o to chodzi. Jedno jest pewne, za rok
mo¿e dwa, jeli ci panowie na rynku
mediów pozostan¹, stan¹ siê gorliwymi
przeciwnikami obecnie rz¹dz¹cych i
bêd¹ postêpowaæ tak, jak dzi postêpuj¹
wobec swojego przecie¿ przyjaciela 
pana Franciszka Gródeckiego. Dzi
zbieraj¹ kwity, jutro je wykorzystaj¹,
staj¹c siê orêdownikami prawdy i tylko
prawdy. Na dzi koñczê, obiecuj¹c, ¿e
znajdê znajomego, który zna prawdê o
takiej gazecie zdaje siê zwanej Regionalna Siódemka, która na rynku by³a
10, mo¿e 12 miesiêcy, ale te¿ ma bardzo ciekaw¹ historiê.
Z powa¿aniem, sta³y czytelnik.

inna osoba. A tu w wieszewie?
Burmistrz ju¿ po dwóch miesi¹cach od wyborów proponuje ponowne wybory. Czy¿by wszystko
zale¿a³o od tego, kto nogami tupie? A tupania burmistrz bardzo
nie lubi i idzie za wskazaniami
tych, którzy tupi¹. To mo¿e
mieszkañcy Gryfic wyjd¹ z totalnego zniechêcenia i te¿ zaczn¹
tupaæ, by wytupaæ na przyk³ad referendum w sprawie odwo³ania
burmistrza. My proponujemy na
nowego burmistrza pana Edwarda Patelaka.
Z ostatniej chwili: w zwi¹zku z
tym, ¿e dnia 17 maja br. w wieszewskim Kociele odbêdzie siê
uroczysta msza w. po³¹czona z
bierzmowaniem, grupa mieszkañców zwróci³a siê do burmistrza o
zmianê terminu wyborów. Nie
wiadomo, czy burmistrz pójdzie
na ustêpstwa i zmieni datê zebrania. Jeli tak, to kosy bêdzie mo¿na zawiesiæ w stodole, albo wzi¹æ
siê za wczesne sianokosy.
Wyborca
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Spacerkiem po miecie

Realny kszta³t

Wreszcie na skrzy¿owaniu ul. Ks. Ruta z ul. Kociuszki rondo przybiera realny kszta³t. Ciekawostk¹ na ca³ej ul. Kociuszki jest to, ¿e zamiast
pasów na przejciach dla pieszych s¹ zrobione muldy zwalniaj¹ce prêdkoæ samochodów tak szerokie, jak by³y pasy. Pomys³ dobry i na pewno
zmuszaj¹cy kierowców do zdjêcia nogi z gazu. Prace na ulicy trwaj¹ i byæ
mo¿e z koñcem maja ulica na ca³ej d³ugoci bêdzie przejezdna.

Ul. Niepodleg³oci jest centraln¹ ulic¹ miasta Gryfice. Czy puste,
brudne gabloty, w których kiedy wisia³y plakaty informuj¹ce o wywietlanych w kinie filmach musz¹ wisieæ nadal? Kina nie ma. Filmów nikt
nie wywietla. Czy dwie obskurne blachy, z których wielokrotnie zrywano plakaty, og³oszenia itp., dzi o niczym nie informuj¹ce musz¹ tam
byæ? Przecie¿ na ca³ej ulicy nie ma bardziej odra¿aj¹cego miejsca, ni¿
to w³anie. Z ulotkami na dechach zrobiono porz¹dek, a tu nie mo¿na?

Ul. Kamieñska

Wysoka Brama

Kiedy pojawia siê jakie dzie³o graficiarzy na cianach, ale cianach
udostêpnionych i op³acanych przez graficiarzy, mo¿emy przystan¹æ i
podziwiaæ ich dzie³a. W Gryficach jest takie miejsce. Ale jak przechodzimy obok Wysokiej Bramy i widzimy nowe bazgro³y na jej cianach,
to cz³owieka mo¿e trafiæ szlag z bezsilnoci. Pamiêtamy, jak w ci¹gu
jednej nocy na przystankach komunikacji miejskiej, na cianach nowych
i starych budynków, pojawi³ siê napis ZYGL¥G, to policja informowa³a, ¿e drani z³apano. Jak z³apano, to czy ukarano? Bo wed³ug nas, jedn¹
z kar powinno byæ usuniêcie napisów i pomalowanie ca³ej powierzchni
ciany, na której zosta³y umieszczone. Napisy s¹ do dzi. Szpec¹ miasto.

Kto przebuduje
ul. £¹kow¹?
Gmina Gryfice og³osi³a przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej oraz
wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na
ul. £¹kowej, o d³ugoci 0,60 km
wraz z wykonaniem kanalizacji
deszczowej. Cena tej us³ugi nie
mo¿e przekroczyæ 60 000 EURO.
Realizator zamówienia musi wykonaæ je w terminie do 30 wrze-

Ul. Niepodleg³oci

nia. Termin sk³adania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do
udzia³u w postêpowaniu to
28.05.2007 godzina 11:00. Data,
godzina i miejsce otwarcia ofert:
28.05.2007, godzina 11:15, Urz¹d
Miejski w Gryficach, Plac Zwyciêstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój nr
102, I piêtro. Wygra oczywicie ten
wykonawca, który zaproponuje
najni¿sz¹ cenê za us³ugê.
(r)

Przystanek komunikacji miejskiej postawiony na wyrane ¿yczenie
mieszkañców ul. Trzyg³owskiej i ul. Kamieñskiej, ¿eby czekaj¹c na autobus deszcz nie kapa³ na g³owê i chroni³ od wiatru. Tu nikt z Osiedla
XXX-lecia nie przyszed³ i nie waln¹³ piêci¹ w szyby. To zrobi³ kto, kto
mieszka na jednaj z tych ulic. Ale, jak zwykle, nikt nic nie widzia³, ani
nie s³ysza³. I niech tak zostanie. Lepiej szyb nowych nie wstawiaæ. Nie
szanuj¹, niech wiatr wieje.

REKLAMA

REKLAMA
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Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Gryficach

Uczniowie nagrodzeni

9 maja w Filii Centrum
Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Gryficach
nast¹pi³o podsumowanie i
wrêczenie nagród laureatom
konkursów organizowanych
w³anie przez tê palcówkê.
Od stycznia do kwietnia trwa³y
w szko³ach naszego powiatu og³oszone przez CDiDN konkursy: dla
uczniów szkó³ podstawowych 
konkurs plastyczny Biblioteka moich marzeñ oraz dla uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych
REKLAMA

konkurs na stronê internetow¹ biblioteki szkolnej. W konkursie
plastycznym przyznano 3 równorzêdne nagrody dla Sylwii Ka³dus i
Aleksandry Bartoszewicz (SP 2
Trzebiatów) oraz Igora Witaszka
(SP 3 Gryfice).
Wyró¿nienia otrzymali: Dominik Jêdraszek i Norbert Ch³opik (SP
3 Gryfice) oraz Martyna Wiêcka i
Katarzyna Owczarek (SP 2 Trzebiatów). W konkursie na stronê internetow¹ biblioteki szkolnej zwyciê¿y³a
dru¿yna Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie w sk³adzie: Adrian Walesiewicz, Grze-

gorz Rolewicz, Marcin Skukowski.
Zaszczytne II miejsce zdoby³a
dru¿yna Publicznego Gimnazjum
w Trzebiatowie w sk³adzie: Magdalena Marciniak i Marcin Tytów.
III miejsce zdoby³ reprezentuj¹cy
Gimnazjum nr 2 w Gryficach
Marcin Górski. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
W imieniu organizatorów i
laureatów wielkie podziêkowania
kierujê do fundatorów g³ównych
nagród Pana Tomasza Boruka i
Wojciecha Reja oraz Starostwa
Powiatowego i Urzêdu Gminy w
Gryficach.
(AJ)
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Sezon letni ju¿ blisko

Gdzie bezpiecznie wys³aæ
dzieci na kolonie?

Lato to czas wakacji i wypoczynku, ale tak¿e czas, kiedy zdecydowanie podnosz¹ siê dochody orodków
wczasowych  szczególnie tych nadmorskich i górskich. Ich oferta jest
bardzo bogata i ró¿norodna zarówno
ze wzglêdu na atrakcje, jak i na ceny.
Jednak o wyborze orodka decyduj¹
nie tylko te wymienione ju¿ atrybuty,
ale równie¿ stopieñ pewnoci co do
tego czy bêdziemy mogli spêdziæ
urlop wygodnie, czyli w odpowiednich warunkach sanitarnych, higienicznych i estetycznych oraz czy posi³ki, jakie bêdziemy spo¿ywaæ w wybranym orodku spe³niaj¹ wymagane
normy ¿ywieniowe  ¿eby zamiast na
pla¿ê, nie zaprowadzi³y nas do lekarza. Co roku g³ono jest w mediach o
licznych kurortach wypoczynkowych,
które mami¹ letników niskimi cenami
i bogat¹ ofert¹, istniej¹cymi jednak
tylko na papierze  w kolorowych reklamówkach.
Najwiêkszy jednak niepokój budzi zawsze organizacja kolonii dla
dzieci i m³odzie¿y. To oni bowiem 
czêsto niewiadomi swoich praw i
uciszani przez dyrektorów, kierowników czy te¿ wychowawców obozów letnich  s¹ grup¹ najbardziej
oszukiwan¹ przez orodki wczasowe i tym samym najbardziej poszkodowan¹. Nie ma roku, w którym nie
by³oby masowych zatruæ na koloniach, czy nie wykrytoby z³ych warunków mieszkalnych dzieci. Jednak iloæ takich wypadków systematycznie siê zmniejsza, gdy¿ wci¹¿
zaostrzane s¹ kontrole w orodkach
i domach wczasowych.
Pañstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryficach ju¿ przeprowadzi³ kontrole kwalifikacyjne
wszystkich obiektów przeznaczonych
na wypoczynek dzieci i m³odzie¿y
szkolnej, które pod niego podlegaj¹.
Ich celem jest stwierdzenie, czy dane
miejsce spe³nia warunki zapewniaj¹ce: bezpieczny wypoczynek, w³aciwe warunki do prowadzenia ¿ywienia
uczestników, w³aciwe warunki bytowania, w tym noclegowe, higieniczne
i sanitarne. Do dnia 7 maja br. kontrolê
t¹ pozytywnie przesz³y 32 obiekty i to
w nich, zgodnie z opini¹ PPIS, m³odzi

wczasowicze bêd¹ mogli czuæ siê
komfortowo i bezpiecznie. Poni¿ej
podajemy listê tych orodków, aby
ka¿dy niespokojny o sw¹ pociechê
rodzic móg³ sprawdziæ czy miejsce, do
którego na kolonie wysy³a dziecko
zas³uguje na zaufanie. Bêdziemy tak¿e informowaæ czytelników o ka¿dej
zmianie, która zajdzie na tej licie:

Niechorze: Orodek Kolonijno Wczasowy Mewa, Dom Wczasowy
KORAL, Orodek Wczasowo - Leczniczy ZACISZE, Orodek Kolonijno
- Wypoczynkowy WIDNICA, Orodek Wczasowo - Kolonijny POSEJDON, Orodek Wypoczynkowy POMET, Ogólnokrajowa Spó³dzielnia
Turystyczna GROMADA, Orodek
Kolonijno-Wczasowy USTRONIE i
GRAZYNA, Orodek Wypoczynkowy LIWIA
Trzêsacz: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczeciñsko - Kamieñskiej
M³odzie¿owy Orodek Szkoleniowo Wypoczynkowy
Rewal: Orodek Wypoczynkowy
ALCEST, Orodek Wczasowy ADRIA, Dom Gocinny ROZALIA,
Orodek Kolonijno - Wczasowy W.
Kusztelak , Orodek WczasowyALFA
TOUR, Orodek Kolonijno-Wczasowy Pod Dêbami, ELZAMPrzedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe Zespó³
Szkó³ Sportowych,
Pogorzelica: Orodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy KRYSTYNA, Orodek Kolonijny KALINA, Orodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy LAS Orodek Wypoczynkowy KORMORAN, Orodek
Kolonijny Dziejba Lena, Orodek
Wczasowo  SzkoleniowyCIS,
Orodek Kolonijno-Wczasowy FEN,
Pobierowo: Orodek Wypoczynkowy DIAMENT, Orodek Kolonijny U ANNY, Orodek Kolonijny PUCHATEK, Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
Pustkowo: Orodek Wypoczynkowy MADGA Mrze¿yno: Orodek Wypoczynkowy BOGDANKA, Orodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny PIRAMIDA, Orodek Wczasowy ALGA, Orodek
Wczasowy NADMORSKI. (m)

OG£OSZENIE

Powiatowy Urz¹d Pracy w Gryficach
og³asza przetarg nieograniczony na
wykonanie prac budowlanych
dla Powiatowego Urzêdu Pracy w Gryficach zgodnie z projektem Przebudowa i zmiana u¿ytkowania budynku dawnej jednostki wojskowej na siedzibê Powiatowego Urzêdu Pracy w Gryficach.
Zakres prac okrelony zosta³ w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostêpniona jest na
stronie internetowej: http://pup.gryfice.ibip.pl w dziale Zamówienia Publiczne oraz mo¿na j¹ otrzymaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego w pokoju 15.
Termin wykonania prac okrela siê na dzieñ 14.09.2007 r. Termin sk³adania ofert up³ywa 22.05.2007 r. o godz. 11:00 w sekretariacie Powiatowego
Urzêdu Pracy w Gryficach (pokój 15).
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Smolêcin
w Wielkopolsce

W dniach 12- 13 maja br., mieszkañcy wsi Smolêcin, £opianów,
Rotnowo oraz Rewala i Gryfic, w
grupie licz¹cej 35 osób, w tym 16
dzieci i 19 doros³ych, mia³o okazjê
poznaæ s³ynne wielkopolskie miejscowoci. Bowiem so³tys Smolêcina zorganizowa³ dla nich wycieczkê, podczas której zwiedzono Biskupin, Gniezno oraz Licheñ.
W t¹ dwudniow¹ podró¿ wybraæ
siê mia³a równie¿ chora na bia³aczkê Ewelinka Chmielewska z mam¹,
lecz niestety, ich obecnoæ okaza³a
siê niemo¿liwa. Oprócz wspólnego
zwiedzania by³o te¿ ognisko i doskona³a zabawa. Chêæ odbycia takiej
wyprawy ju¿ od dawna zg³aszali
swojemu so³tysowi mieszkañcy
Smolêcina, wiêc s³ynny ju¿ z tego, ¿e
jest doskona³ym organizatorem - pan
REKLAMA

£ugowski, zaj¹³ siê przygotowaniem
wyjazdu. Pozyska³ sponsorów i tym
samym obni¿y³ koszty wyjazdu do
minimum, aby staæ by³o na niego nie
tylko tych najbogatszych smolêcinian. Zosta³ on wybrany so³tysem ju¿
na kolejn¹ kadencjê i w tej za³o¿y³
sobie, ¿e sprawi, i¿ mieszkañcy Smolêcina poznaj¹ s³ynne zak¹tki Polski
i poka¿e, jak wygl¹da kraj poza ich
wiosk¹. Inicjatywa s³uszna, dlatego
¿yczymy dalszych tego typu pomys³ów. Byæ mo¿e so³tysi innych wiosek równie¿ pomyl¹ o takim sposobie rekreacji dla swoich wyborców.
So³tys poprzez nasz¹ gazetê
dziêkuje sponsorom, którzy umo¿liwili zorganizowanie wycieczki, a
w szczególnoci panom Zygmuntowi Dziewguciowi i Arturowi
£¹ckiemu.
(m)

INFORMACJE
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KTO TORPEDUJE BUDOWÊ?

do którego tak¿e wrzucono oko³o
200 sztuk pustaków, a w wykopie nie
doæ, ¿e g³êbokim, to jeszcze by³a
woda. Budowlañcy zamiast zaj¹æ siê
w³aciw¹ prac¹, sami musieli wykop
oczyciæ i uratowaæ z pustaków to, co
siê da³o, wiadomo, ¿e nie wszystkie
by³y ca³e. Teraz zniszczono czêæ pustaków zwyczajnie czym rozbijaj¹c, rozcina siê te¿ wi¹zania palet. I
nie wiadomo, czy to tylko ma³pia
z³oliwoæ, czy przemylane dzia³ania. Byæ mo¿e dzieci wieczorami
zabawiaj¹ siê szkodz¹c. Ulica
Trzyg³owska le¿y na uboczu, ale
czy na pewno nikt nic nie widzi, co
siê wyprawia na placu budowy, kiedy zapada zmrok? W pobli¿u stoj¹
3 bloki mieszkalne wybudowane
przez TBS, ten w trakcie budowy
jest czwarty. Czas skoñczyæ z wandalizmem, by móg³ powstaæ w miarê szybko.
(x)

Na ul.Trzyg³owskiej trwaj¹ intensywne prace przy budowie budynku mieszkalnego, w którym
swoje lokum znajd¹ 24 rodziny.

Inwestorem jest TBS Gryfice,
wykonawc¹ Zak³ad Ogólnobudowlany Konarzewscy Gryfice, jednostka projektowa BPK sp. z o.o. ze
Szczecina, kierownik budowy Józef
Konarzewski, nadzór budowlany
WUAiB Starostwa w Gryficach.
Wykopy pod fundamenty zakoñczono, obecnie utwardzane jest pod³o¿e
pod tzw.³awy, ale... otó¿ ale jest takie,
¿e budowlañcom w pracy przeszkadzaj¹ wandale. Pierwszy z aktów
wandalizmu to spalenie tzw. s³awojki, jak kto nie wie, co to jest, to wyjaniamy, i¿ jest to zbita z desek ubikacja, jakby nie by³o, potrzebna na
miejscu budowy. By³a stra¿ i policja.
Nastêpna s³awojka ju¿ plastikowa
wyl¹dowa³a w g³êbokim wykopie,

Jan Pawe³ II
w znaczkach Watykanu

Tradycj¹ siê staje, ¿e maj poza tym,
¿e jest zwi¹zany z ksi¹¿k¹ i bibliotekarstwem, to w naszej bibliotece obfituje w
wystawê powiêcon¹ pamiêci Jana
Paw³a II. W holu (parter) czynna jest
wystawa zdjêæ z pontyfikatu papie¿a
oraz wystawa ksi¹¿ek ze zbiorów biblioteki, napisanych przez Wielkiego
Cz³owieka, b¹d dotycz¹cych Jego
Osoby. A dnia 11 maja br. uroczycie
otwarto wernisa¿ filatelistyczny pt.
Jan Pawe³ II w znaczkach
Watykanu. Przygotowany
on zosta³ ze zbiorów w³asnych przez Witolda Koziorowskiego. Po 15-minutowym, acz nieskutecznym
oczekiwaniu na kogokolwiek z w³adz samorz¹dowych i kocielnych, przeciêcia wstêgi otwieraj¹cej
wernisa¿ dokonali: Maryla
Nizio³, Adrian Baranowski
i oczywicie w³aciciel kolekcji znaczków. Dyrektor
MBP w Gryficach  pani
Zofia Czasnowicz  wrê-

czaj¹c panu Witoldowi piêkny bukiet
kwiatów, podziêkowa³a w imieniu w³asnym i licznej grupy mi³oników historii zaklêtej w ma³ym znaczku, a obecnych na otwarciu, którzy przyjd¹ do
biblioteki, by spotkaæ siê z Janem Paw³em II na znaczkach Watykanu, za udostêpnienie czêci swojej kolekcji spo³eczeñstwu Gryfic. Przyjd, zobacz 
wernisa¿ otwarty jest do 31 maja br. w
godzinach otwarcia biblioteki.
(r)

GRYFICKA KRONIKA
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Paulina Rosiak

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

Uczniowie odwiedzaj¹ stra¿aków
W zwi¹zku z majowym kultem w.
Floriana  patrona m.in. stra¿aków i
kominiarzy - trwaj¹ tradycyjne Dni
Ochrony Przeciwpozarowej. Tradycyjnie te¿ w tym czasie Stra¿ Po¿arn¹
odwiedzaj¹ dzieci z gryfickich szkó³
podstawowych. Nie lada atrakcj¹ jest
dla nich bowiem zobaczenie z bliska
okaza³ych, czerwonych samochodów
stra¿ackich, a tak¿e zapoznanie siê naocznie z zabytkow¹ sikawk¹ konn¹ z
przed 100 lat, na której ju¿ po raz trzeci
wystartuj¹ gryficcy stra¿acy w zawodach sikawek konnych w Trzebiatowie
dnia 16 czerwca. W tym roku dodatkow¹ niespodziank¹ dla dzieciaków
jest wystawa kolekcji znaczka pocztowego o tematyce po¿arniczej Pana

Zdzis³awa Bozowskiego  filatelisty z
Gryfic. To ma³y wernisa¿ przed wiêksza wystaw¹ o tematyce stra¿ackiej,
jaka trawaæ bêdzie od 21 maja w galerii
BRAMA w Gryficach. Oprócz znaczka pocztowego swoje zbiory wystawiaæ
bêd¹: v-ce starosta gryficki K.T. Owiêcimski  modele samochodów po¿arniczych i Komendant Powiatowy PSP w
Gryficach Edward Pruski  zbiory ró¿ne. Uczniowie Szko³y Podstawowej nr
3 odwiedzi³y stra¿aków ju¿ 17 maja br.,
a grupa ze Szko³y Podstawowej nr 4
przyjdzie dnia nastêpnego. Dzieci za
sympatyczne przyjêcie zawsze dziêkuj¹
stra¿akom przynosz¹c ze sob¹ prezenty
w postaci w³asnorêcznie wykonanych
prac plastycznych.
(m)
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Pedagog - bajkopisarz
Pedagog z wykszta³cenia, bajeczkopisarz z natchnienia i prób siostrzeñca Adama, pani Maria Joanna Chmielewska przysz³a na
spotkanie autorskie z
przedszkolakami z
Przedszkoli nr 1 i nr
2, do czytelni dla
dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Gryficach, dnia 10
maja br.. Czytelnia
wype³niona po brzegi, roztrzebiotane
g³osy przedszkolaków roznosi³y siê po
ca³ej bibliotece a¿ po drugie jej pietro,
docieraj¹c do znajduj¹cej siê tam wypo¿yczalni kaset i p³yt. Nagle wszystko
ucich³o. Do czytelni wesz³y panie:
M.J.Chmielewska i Anna Burda  bibliotekarka i jednoczenie miejscowy
promotor ogólnopolskiej kampanii
Ca³a Polska czyta dzieciom. Oczywicie spotkanie z autork¹ bajeczek te¿ poprzedzi³o gromkie zawo³anie: Ca³a Polska czyta dzieciom i drugie równie
wa¿ne: Poczytaj mi mamo, poczytaj mi
tato. Od krótkiego przedstawienia siê
kim jest (pedagog), gdzie pracuje (Poradnia Pedagogiczna) i dlaczego pisze
bajeczki dla milusiñskich (ma trójkê
w³asnych dzieci) rozpoczê³a spotkanie z
przedszkolakami pani Chmielewska.
Wróæ humorku to pierwsza z przeczytanych bajeczek i dyskusja nad tym tematem, a mianowicie co dzieci robi¹ w
domu, by dobry humorek wróci³. Sposobów na jego powrót dzieci mia³y wiele,
oto niektóre z nich: gra z mam¹ w chiñczyka, telefon do znajomych, spacer,
rozweselanie przez mamê. Na ponad setkê zgromadzonych w czytelni przedszkolaków tylko jeden stwierdzi³, ¿e on
zawsze, ale to zawsze ma dobry humor.

Nastêpne bajeczki to: Dzisiaj wsta³am lew¹ nog¹, Humorkowo, Wierszyk: historyjka nibyryjka, Chochliki
- napisane na wyran¹ probê siostrzeñca Adama, któremu chochliki ci¹gle
przeszkadza³y, szczególnie wtedy, kiedy
musia³ siê uczyæ. Ka¿da przeczytana bajeczka to kolejna dyskusja nad problemem np. co zrobiæ, by nie wstawaæ lew¹
nog¹. Po przeczytaniu i dyskusji zawsze
by³a krótka gimnastyka. Pedagog wie, co
zrobiæ, by dzieci nie zd¹¿y³y siê znudziæ
czytaniem czy siedzeniem w jednym
miejscu. Tu trzeba dodaæ, ¿e niektóre z
bajeczek czyta³y same dzieci. Czyta³y
p³ynnie, co dowodzi, ¿e dobr¹ kadrê
przedszkolanek w przedszkolach maj¹.
Spotkanie up³ynê³o we wzajemnych serdecznociach i zrozumieniu, bo pani
Chmielewska rozumie dzieci, a dzieci
doskonale zrozumia³y czytane teksty, bo
przecie¿ to w³anie im codziennie zdarzaj¹ siê humorki i grasuj¹ce po mieszkaniu chochliki. Dodamy jeszcze, ¿e ilustracjê do 9 bajeczek zosta³y wykonane
przez pani¹ Beatê Sowê. Koñcz¹c spotkanie, dyrektor MBP w Gryficach, podziêkowa³a autorce za przybycie i przekaza³a jej dyplom uczestnictwa w tygodniu bibliotek.
(maja)

VII rocznica powiêcenia Kopii Obrazu
Matki Boskiej Czêstochowskiej
Minê³o siedem lat od dnia, w
którym kopia Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej Królowej
Polski zosta³a powiêcona w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej na Jasnej Górze, a nastêpnie
przewieziona do Gryfic.
Z okazji tej rocznicy, 11 maja br.
zosta³a odprawiona uroczysta Msza
wiêta w kociele pw. Najwiêtszego
Serca Pana Jezusa, gdzie obecnie
znajduje siê ten obraz. Wziê³y w niej
udzia³ m.in. poczty sztandarowe
Zwi¹zku Sybiraków, Zwi¹zku Kombatantów i By³ych Wiêniów RP,
NSZZ Solidarnoæ, cz³onkowie
Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i Akcji Katolickiej.
Przybyli równie¿ zaproszeni gocie,
m.in. burmistrz Gryfic Andrzej
Szczygie³ oraz parafianie i fundatorzy kopii Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Wita³ ich ksi¹dz proboszcz kano-

nik Zygmunt Noga. Mszê w. rozpoczêto pieni¹ Z dawna Polski Ty
Królowo Maryjo. Mszê w. koncelebrowa³ i homiliê wyg³osi³ proboszcz
ks. Zygmunt Noga. Wspomnia³ w niej
m.in. o historii powrotu Matki Boskiej w wizerunku jasnogórskim do
gryfickiego kocio³a.
W czasie Mszy wyst¹pi³y uczennice ze Szko³y Podstawowej nr 4 w
Gryficach; recytowa³y wiersze maryjne, które przygotowa³y katechetki
Danuta Radecka i Anna Finik. Pani
Alicja Czerwiñska recytowa³a swój
wiersz Królowo Polski, my za z³o¿ylimy na o³tarzu kosz kwiatów.
Uroczystoæ uwietni³a swym piêknym g³osem i gr¹ na organach organistka pani Krystyna Sobala. Na zakoñczenie odpiewalimy Apel Jasnogórski.
Janina Kopera i Danuta Ma³kowska, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Gryficach.

WYDARZENIA
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ROK 2007 - ROKIEM
GENERA£A W£ADYS£AWA ANDERSA
Zwi¹zek Sybiraków Oddzia³ Terenowy w Gryficach wspólnie z
Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w
Gryficach zorganizowali 12 maja br.
spotkanie historyczne powiêcone
genera³owi W³adys³awowi Andersowi, na które przybyli Sybiracy
zrzeszeni w naszym Oddziale Terenowym, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych gminy, dr Ryszard
Rybicki - znawca historii genera³a
W³. Andersa, mieszkañcy i m³odzie¿. Uroczyste spotkanie zapocz¹tkowa³o wys³uchanie Hymnu
Sybiraków. Nastêpnie przewodnicz¹ca Zwi¹zku Sybiraków w Gryficach wyg³osi³a przedmowê, któr¹
przytaczamy w ca³oci dlatego, ¿e
s³owa w niej zawarte s¹ zwi¹zane z
postaci¹ Genera³a i zes³añców na
Syberiê. Warto, by nieobecni na
spotkaniu mogli je przeczytaæ w
naszej gazecie. Oto one:
Pamiêtajmy o w³asnej historii.
Ca³ej historii. Niech to zawo³anie bê-

dla uczczenia pamiêci wybitnego
Polaka, dowódcy i polityka mo¿emy
z dum¹ obchodziæ 2007 rok jako Rok
Genera³a W³adys³awa Andersa. Genera³ Anders by³ nie tylko ¿o³nierzem, ale by³ cz³owiekiem bardzo
wra¿liwym na ludzk¹ krzywdê, o
czym mogli przekonaæ siê Sybiracy.
Odpowiedzmy sobie na pytanie, kim
s¹ Sybiracy? W roku 1940 i 1941 trafi³a na Syberiê ludnoæ przymusowo
przesiedlana z ziem polskich, z tak
zwanych Kresów Wschodnich. Podczas operacji deportacyjnej z terenów wschodniej Polski do specjalnych obozów pracy na Syberii, w Kazachstanie i azjatyckiej czêci Rosji
w samych tylko latach 1940-42 zosta³o wywiezionych oko³o 1,7 mln
polskich obywateli. Nam, Polakom,
Sybir kojarzy siê z czym strasznym.
Jest on symbolem, represji w stosunku do naszego narodu, symbolem
rozlewu krwi i walki. Sybir to przeladowania, katorga, ucisk, martyro-

dzie motorem naszych poczynañ.
Dzisiaj przybli¿ymy sobie fragmenty historii naszego polskiego narodu.
W dniu 20 grudnia 2006 roku zosta³a
podjêta uchwa³a Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie og³oszenia roku 2007 Rokiem Genera³a
Andersa. Genera³ W³adys³aw Anders to cz³owiek owiany ¿o³niersk¹
s³aw¹, dowódca Armii Polskiej na
Wschodzie, dowódca Drugiego Korpusu Polskiego, a nastêpnie Naczelny Wódz Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie. Genera³ sta³ siê symbolem chwa³y polskiego ¿o³nierza,
walcz¹cego o wolnoæ i niezawis³oæ Rzeczpospolitej. By³ wierny
idea³om o które walczy³ Naród Polski. Po wojnie genera³ Anders zosta³
skazany przez w³adze komunistyczne na przymusow¹ emigracjê. Dopiero po prze³omie ustrojowym suwerenna Rzeczpospolita doceni³a
zas³ugi genera³a, zaliczaj¹c go do
grona bohaterów narodowych. Dzi,

logia, zniewolenie, niszczenie polskoci, t³umienie niepodleg³ociowych d¹¿eñ. Najpierw by³ carat, a od
drugiej wojny wiatowej totalitaryzm radziecki. Sybir, ma te¿ dla nas
inny wymiar. To cierpienie, brak
ludzkiej godnoci, a nade wszystko
têsknota za wolnoci¹ i suwerennoci¹. Wracam do postaci genera³a.
Rok 1941 - po klêsce w wojnie z
Niemcami Zwi¹zek Radziecki szuka
pomocy na Zachodzie. Polacy w sojuszu z Anglikami, z wrogów staj¹
siê sojusznikami. Odnowione zosta³y stosunki dyplomatyczne miêdzy
oboma krajami. W³adze sowieckie
og³osi³y formaln¹ amnestiê dla deportowanych w g³¹b Rosji. Wród
uwolnionych znalaz³ siê tak¿e gen.
Anders. Zapada decyzja o utworzeniu Armii Polskiej w ZSRR. Jej dowódc¹ zostaje W³adys³aw Anders.
Strona radziecka z niechêci¹ odnosi³a siê do tworzenia polskich wojsk.
Jednak na tê wieæ do biur werbun-

kowych masowo zg³aszali siê ¿o³nierze polscy oraz ludnoæ cywilna.
Genera³ obawia³ siê o losy ¿o³nierzy w ZSRR, przeczuwa³, ¿e w razie niepowodzenia Armia Polska
zostanie rozwi¹zana, a Polacy ponownie zostan¹ skierowani do
³agrów. W marcu 1942 r. podczas rozmowy ze Stalinem uzyska³ zgodê na
ewakuacjê polskich ¿o³nierzy do Iranu. Ewakuacja, choæ zakrojona na
szerok¹ skalê objê³a tylko nik³¹
czêæ Polaków, którzy po 17 wrzenia znaleli siê na terenie ZSRR. Do
Iranu dotar³o oko³o 115 tys. ludnoci,
w tym spora grupa cywilów. W wietle powy¿szych faktów Sybiracy bardzo wysoko oceniaj¹ zas³ugi genera³a. Aby nie dopuciæ do zapomnienia tragedii i represji narodu polskiego spowodowanych przez
wschodniego s¹siada - Rosjê, a póniej Zwi¹zek Radziecki - donios³¹
misjê ma w tym zakresie Zwi¹zek
Sybiraków, który zosta³ reaktywowany w styczniu 1989 roku. Równie¿ w Gryficach dzia³a Ko³o, które obecnie liczy 195 cz³onków.

W czêci artystyczno-literackiej
wyst¹pi³a m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Gryficach.
Odczytano równie¿ Uchwa³ê Senatu
RP w sprawie og³oszenia roku 2007
ROKIEM GENERA£A ANDERSA.
Zebrani us³yszeli tak¿e, recytowane
przez m³odzie¿. wiersze Mariana Jonkajtysa - poety i sybiraka z Armii Andersa oraz tekst listu pisanego z Syberii. Czêæ artystyczna przygotowana
zosta³a przez nauczycieli: Zuzannê
Ró¿añska, Gra¿ynê Szczepañsk¹, Marzenê Wyczkowsk¹, Jana Laskowskiego. Po czêci artystycznej, wys³uchano wywiadu Genera³a, jakiego udzieli³
w 1959 roku Radiu Wolna Europa. Z
ogromnym zainteresowaniem wys³uchano równie¿ odczytu dr Ryszarda
Rybickiego na temat gen. W³adys³awa
Andersa - ¿ycie i dzia³alnoæ, z ujêciem Uk³adu Sikorski-Majski. Na spotkaniu by³a liczna grupa m³odzie¿y, co
mo¿e sugerowaæ, ¿e m³odzi interesuj¹
siê nasz¹ trudn¹ histori¹. W holu (I
piêtro) biblioteki jest sta³a wystawa
dotycz¹ca Roku Andersa. Warto
przyjæ, zobaczyæ, poczytaæ. (maja)
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INFORMACJE

PO w Gryficach

17 maja br. do Gryfic przyjechali pos³owie Platformy Obywatelskiej: pani Magdalena Kochan
oraz panowie: Stanis³aw Gaw³owski, S³awomir Nitras, Sebastian Karpiniuk i Arkadiusz Litwiñski.
Przewodnicz¹cy PO w województwie zachodniopomorskim 
pose³ Stanis³aw Gaw³owski  tak
uzasadni³ tê wizytê: - Zarz¹d Regionu kilka posiedzeñ wczeniej podj¹³
decyzjê o tym, ¿e spróbuje poznaæ
du¿o bli¿ej struktury powiatowe i
lokalne dzia³aj¹ce na terenie województwa. W ramach ró¿nych spotkañ, kolejne wypad³o na Gryfice.
Chcemy porozmawiaæ o sprawach
dotycz¹cych bezporednio Platformy dzia³aj¹cej na terenie powiatu
gryfickiego  spraw, które mog¹
dotyczyæ Platformy w regionie, ale
te¿ tych w skali kraju. Nie ukrywam
równie¿, ¿e przy okazji tego typu
spotkañ chcemy poruszyæ ró¿nego
typu sprawy dotycz¹ce w³adz administracyjnych regionu, marsza³ka
województwa i samorz¹du województwa. To sta³o u podstaw, ¿e
Zarz¹dy Regionu nie bêd¹ siê odbywaæ tylko w siedzibie w³adz regionalnych w Szczecinie, ale te¿ bêdziemy jedziæ po regionie. - powiedzia³.
Wykorzystalimy okazjê i zadalimy pos³om kilka pytañ, dotycz¹cych spraw spo³ecznych, które dotycz¹ tak¿e mieszkañców Gryfic. W
dzisiejszym numerze przedstawiamy sprawê s³u¿by zdrowia i owiaty.
Red: Jak pos³owie PO zapatruj¹
siê na sprawê gryfickiego szpitala, a
tak¿e relacji z jego dyrekcj¹ w³adz
samorz¹dowych?
Stanis³aw Gaw³owski: - Dla
szpitala w Gryficach organem zarz¹dzaj¹cym jest samorz¹d województwa i marsza³ek, który przygl¹da siê bardzo uwa¿nie wszystkim in-

stytucjom, jakie jemu podlegaj¹.
Szpital w Gryfiacach nie jest wiêc
pozbawiony jego aktywnoci i na
pewno bêdzie on wyci¹ga³ wnioski
co do sposobu i jakoci zarz¹dzania
nim, ale te¿ i co do przyczyn, byæ
mo¿e obiektywnych, które decyduj¹ o tym, ¿e szpital ma tak¹ a nie
inn¹ sytuacjê oraz bêdzie szuka³ pomys³ów na rozwi¹zanie jego problemów. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
mimo tego, i¿ jest to jednostka województwa, dzia³a ona jednak dla
mieszkañców i na rzecz powiatu,
dlatego je¿eli lokalne w³adze mia³yby powiedzieæ: dziêkujê, to nie
nasz problem, to znaczy³oby, ¿e
chc¹ one zaszkodziæ swoim mieszkañcom. Je¿eli wiêc burmistrz czy
starosta mia³by powiedzieæ: szpital
mnie nie interesuje, bo tym zajmuje
siê kto inny, to mo¿e w takim razie
nie by³by to najlepszy wybór.
Magdalena Kochan: Szpital
jest jednym z najwiêkszych, jeli nie
najwiêkszym, zak³adem pracy dla
mieszkañców gminy Gryfice. Na
pewno jego renoma, z której niedawno bylimy bardzo dumni, czyli s³ynna operacja przeprowadzona tak znakomicie  nas cieszy. Bylimy tu przy
tej okazji i moglimy popatrzeæ na
nowe projekty, które s¹ bardzo m¹dre
i rozwi¹zuj¹ wiele problemów ekologicznych województwa, wiêc jestemy zdziwieni, powiedzmy, nie najlepszym sposobem wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi. I jak s¹dzê,
jest to mo¿e trochê przesadzona opinia, wypowiedziana przez jednego
tylko z samorz¹dowców, bo nie wierzê, ¿eby burmistrzowie i pozostali
wójtowie powiatu byli tego samego
zdania  raczej wydaje siê, ¿e jest
odwrotnie. Na pewno bêdziemy robiæ
wszystko, ¿eby wspó³praca samorz¹dowa z dyrekcj¹ szpitala wojewódzkiego uk³ada³a siê jak najlepiej.

Red: Jak Pañstwo ustosunkowujecie siê do sprawy podwy¿ek dla
strajkuj¹cych lekarzy i nauczycieli?
Magdalena Kochan: Ostatnio
us³ysza³am krótk¹ wypowied
pana ministra Religi, który powiedzia³, ¿e rozumie ¿¹dania lekarzy i
s³u¿by zdrowia i jak s¹dzê, pan minister Giertych powiedzia³by to
samo o nauczycielach, ¿e po prostu
nie ma pieniêdzy. Mamy tutaj ró¿nicê w pogl¹dach, gdy¿ doszlimy
do takiego etapu rozwoju kraju, w
którym trzeba pomyleæ o rzetelnym wynagrodzeniu ludzi za pracê,
ale w powi¹zaniu oczywicie z wydajnoci¹ tej pracy, bo nic bardziej
nie psuje gospodarki jak nadmierna p³aca za niewydajn¹ pracê. Nie
chcê tego jednak mówiæ o lekarzach i nauczycielach. Polska mia³o to byæ tanie pañstwo, które z roku
na rok zwiêksza iloæ pieniêdzy na
administracjê centraln¹. Jednak
krótko przed 6 maja do Komisji
Finansów Publicznych i do Komisji Zdrowia wp³yn¹³ wniosek pana
dyrektora Sonierza  prezesa NFZ
 o to, ¿eby 32 mln z³ zdj¹æ z leków,
a prze³o¿yæ na podniesienie pensji
centrali NFZ. Oczywicie w sytuacji, kiedy lekarze gro¿¹ strajkiem,
dofinansowywanie w ten sposób
urzêdów centralnych wydaje nam
siê ma³o dobrym ruchem i 32 mln z³
pewnie postawi³yby niejeden szpital na nogi, a w ka¿dym razie na
pewno spowodowa³yby znaczne
podwy¿ki w s³u¿bie zdrowia. Takich przyk³adów jest wiêcej; wiemy o 800 mln z³, które le¿¹ sobie w
rezerwie NFZ i one procentuj¹,
czyli traktowane s¹ jako lokata, a
w³aciwie nie wydawane s¹ na procedury zwi¹zane, tak, ¿e cena tych
procedur de facto wp³ywa na pensje lekarzy, pielêgniarek i ca³ego
personelu. A wiêc sposób dystry-
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bucji tych pieniêdzy, o których pan
minister Religa mówi, ¿e ich nie
ma, wydaje nam siê z gruntu z³y i
gdyby dobrze poadministrowaæ
tymi rodkami, to zapewne podwy¿ki dla s³u¿by zdrowia by³yby
ju¿ w tej chwili wprowadzone w
¿ycie. Ta ustawa, która przynios³a
podwy¿ki w s³u¿bie zdrowia, jest
ustaw¹ jednoroczn¹  ona koñczy
swój ¿ywot 31 grudnia - dlatego
lekarze i pielêgniarki chc¹ wiedzieæ, jak to bêdzie w roku 2008.
Jeli chodzi o nauczycieli, rzeczywicie jest to grupa zawodowa
od lat bardzo le gratyfikowana finansowo, ale mamy tu podobn¹ sytuacjê, jak w s³u¿bie zdrowia. Na
przyk³ad 500 mln z³, które proponowalimy i o które toczy³ siê bój
przy uchwalaniu ustawy bud¿etowej  500 mln z³ ze stypendium dla
dzieci przeniós³ sejm na wniosek
PiS-u na obs³ugê kancelarii prezydenta i premiera. Je¿eli wiêc w ten
sposób dysponujemy pieniêdzmi
podatników, to tanie pañstwo staje
siê pañstwem bardzo drogim i wtedy trudno jest mówiæ o pieni¹dzach dla tej sfery bud¿etowej, o
której mowa. To nie jest wiêc tak,
¿e nie ma pieniêdzy, tylko po prostu dystrybucja rodków, którymi
dysponujemy wszyscy, a rz¹d
przede wszystkim, jest niedobra.
S¹dzê, ¿e i na jedno i na drugie
podwy¿ki znalaz³yby siê pieni¹dze, gdybymy potrafili zaoszczêdziæ na administracji centralnej. mówi³a Magdalena Kochan.
W kolejnym numerze gazety
zaprezentujemy pogl¹dy pos³ów
Platformy Obywatelskiej na temat
lustracji oraz mo¿liwoci rozwoju
powiatu gryfickiego, zwi¹zanego z
Mistrzostwami Europy 2012.
Rozmawia³a
Magdalena liwiñska
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Co mamy do zaoferowania turystom?
W dniach 11-13.05.2007 r. w
Szczecinie, na Wybrze¿u przy Wa³ach Chrobrego, odby³y siê Market
Tour - najwiêksze na Pomorzu Zachodnim targi turystyczne, których
g³ównym organizatorem by³a Zachodniopomorska Agencja Rozwoju
Turystyki.
Miejsce to sta³o siê centrum prezentacji oraz promocji miast i regionów turystycznych, biur podró¿y i
obiektów noclegowych. Wród wystawców znaleli siê m.in.: liczni
przedsiêbiorcy z bran¿y turystycznej,
przedstawiciele biur podró¿y, hoteli,
orodków wypoczynkowych, rekreacyjnych i sanatoryjnych, producenci i
dystrybutorzy sprzêtu sportowo-turystycznego i wyposa¿enia hotelowo -

REKLAMA

gastronomicznego. Ka¿dy móg³ tutaj
znaleæ co dla siebie, niezale¿nie od
wieku i zasobnoci portfela. Wród
licznie zgromadzonych firm, powiatów oraz gmin swoje produkty turystyczne prezentowa³ tak¿e Powiat Gryficki na wspólnym stoisku z Gmin¹
Trzebiatów, gdzie do dyspozycji odwiedzaj¹cych znajdowa³y siê oferty
licznych orodków wypoczynkowych
z terenu Powiatu Gryfickiego. Amatorom wycieczek rowerowych przekazalimy do r¹k przewodnik cie¿ek rowerowych GRYFLAND wraz ze
szczegó³ow¹ map¹, a mi³onikom wypoczynku na ³onie natury - informator
Turystyka Wiejska w Powiecie Gryfickim z ofert¹ agroturystyczn¹ naszego regionu. Pomimo tego, i¿ pogoda
nie dopisa³a stoisko Powiatu
Gryfickiego i Gminy Trzebiatów cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem, w tym równie¿ u
naszych s¹siadów z zachodniej
granicy.
Po raz trzeci z kolei Powiat
Gryficki wraz z Gmin¹ Trzebiatów przyj¹³ zaproszenie od
partnerskiego Powiatu Jeleniogórskiego do udzia³u w
Targach Turystycznych TOURTEC 2007, które odby³y
siê w dniach 11-12 maja b.r. na
Placu Ratuszowym w Jeleniej
Górze. Tegoroczne targi or-

ganizowane by³y pod has³em Aktywnie We Wspólnej Europie i ponad
szeædziesiêciu wystawców z kraju i z
zagranicy mia³o okazjê zaprezentowaæ
swoje regiony oraz najatrakcyjniejsze
produkty w dziedzinie turystyki, wyrobów regionalnych oraz pami¹tek.
U progu sezonu urlopowego
uczestnicy targów mieli znakomit¹
okazjê zaprezentowania aktualnych
ofert turystycznych, a zwiedzaj¹cy do
zapoznania siê z nimi i dokonania wyboru. Nies³abn¹c¹ popularnoci¹ cieszy siê wypoczynek aktywny i tu Powiat Gryficki prezentowa³ ofertê cie¿ek rowerowych pod nazw¹ GRYFLAND (przypominamy, ¿e o ³¹czne
d³ugoci 196 km), ale tak¿e oferty turystyczne wszystkich gmin powiatu.
Równie rozchwytywan¹ pozycj¹ by³

przewodnik po gospodarstwach agroturystycznych, który w dwóch wersjach jêzykowych z dum¹ prezentowali pracownicy Powiatowego Centrum
Marketingu, Rozwoju Gospodarczego
i Integracji Europejskiej, jako nowe
dziecko w promocji naszego regionu.
Wspó³praca z Powiatem Jeleniogórskim ma s³u¿yæ rozwojowi naszych powiatów poprzez promocjê i nawi¹zywanie wspólnych dzia³añ w coraz to
nowych dziedzinach. Cieszy nas fakt,
¿e wród mieszkañców regionu jeleniogórskiego jest coraz wiêksze zainteresowanie wypoczynkiem nad morzem i wierzymy, ¿e tegoroczna oferta
trafi³a w rêce turystów, których bêdziemy gociæ na naszych ziemiach. Ze
zniecierpliwieniem czekamy na owoce
tego wyjazdu.
(IJ)

CLIVE HARRIS W GRYFICACH
Jest faktem powszechnie wiadomym, i¿ usuniêcie guza nowotworowego, wzglêdnie zamienienie jego postaci
ze z³oliwej na ³agodn¹, czy
przywrócenie sercu, nerkom, czy jakiemukolwiek
choremu
organowi
normalnego, doskona³ego funkcjonowania w organizmie pacjenta, zabiera
temu Uzdrowicielowi zaledwie 10 sekund. Na dowód tego ka¿dy pacjent
uzyska potwierdzenie i dowód swego

uzdrowienia, robi¹c odpowiednie testy,
badania krwi, zdjêcia Rtg czy Scan,
bezzw³ocznie po wizycie u Clive-a
Harrisa. Uzdrawianie jest bezp³atne po Spotkaniu przyjmowane s¹ dobrowolne ofiary. Osoby pragn¹ce skorzystaæ z pos³ugi Uzdrowiciela, proszone
s¹ o przybycie bez biletuw czwartek 31
maja 2007 r. o godz. 8.55 ranodo Gryfickiego Domu Kultury, ul. Niepodleg³oci 53

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 23.04.2007r. sygn.akt
VIK 217/07 ukara³

Paw³a W¹sika

kar¹ grzywny w wysokoci 100 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e
wysokoæ jednej stawki wynosi 15,-z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; zas¹dza
na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach
Komunikacyjnych Mielno- Uniecie wiadczenia pieniê¿ne w kwocie
100,-z³ oraz orzek³ podanie wyroku do wiadomoci publicznej przez
og³oszenie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka, za czyn z art.178§1kk
polegajcy na tym, |e w dniu 13 stycznia 2007r. w Trzebiatowie powiatu
gryfickiego po drodze publicznej kierowaB samochodem osobowym
marki BMW nr rej.ZGY 62ES posiadajc 0,71 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Adres redakcji: Gryfice,
ul. nadaæ
Wa³owa 8/7,
tel. 091 wppp1@wp.pl
384 71 53, 0504 042 532
Og³oszenie
mo¿na
mailem:
MIESZKANIA

INNE

NIERUCHOMOCI
n Zatrudniê pracowników do wykañczania wnêtrz. Tel. 506 670 999

n Kupiê mieszkanie w £obzie ok 60
mkw. Tel. 505 184 497
n Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe pow. 50 mkw po³o¿one w £obzie
przy ul. Komuny Paryskiej. Tel. 663
768 461 lub 692 917 514.
n Kupiê kawalerkê na terenie
£obza. Tel 397 6769, 661 719 589
n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel 691 794 996.
n Sprzedam kawalerkê w Resku.
Tel 781 933 616
n Kupiê mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piêtro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.

n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe 2-rzêdowe 4-palnikowe na 42
sztuki kurczaków, typ RGK 48. Tel.
0663 768 498.
n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438
n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na
gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669 348
840.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Zamieniê mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel.
600 265 547.

n Sprzedam mieszkanie w Gryficach ul. Niechorska, parter, 58mkw,
3 pokoje. Cena 120 tys. Tel. 697 691
078

n Sprzedam VWT 4 dopellkabina
rp. 1992/1993 poj. 1900, disel, zarejestrowany, ciê¿arowy na 6 osób,
sprowadzony z Holandii - rok w kraju. Cena 11 tys do negocjacji. Tel.
0512 466 241.
n Kupiê Nysa, ¿uk, Polonez, Mercedes 123 - gotówka. Dojazd. Tel. 691
794 996.

n Sprzedam kiosk typ jugos³owiañski, kostkarka do lodu, sokowirówka przemys³owa, mieszacz do koktaili. Tel. 091 386 3525
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.
n Poszukiwany muzyk lub zespó³
muzyczny w okresie letnim do
grania w Rewalu - LE. Na Fali. Tel.
501 026 529, 502 701 543.

n Sprzedam 18 ton zbo¿a. Tel 094
363 12 58.

n Praca w Niemczech przy zbiorze
i pakowaniu warzyw - legalna. Tel.
505 717 271.
n Zatrudniê kucharkê i pomoc kuchenn¹ na sezon letni w Trzêsaczu
n Przedszkole zatrudni przedszkolankê, nauczyciela jêzyka angielskiego, osobê do prowadzenia zajêæ muzycznych, plastycznych i ruchowych. Kontakt: 0 606 707 263

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 846 mkw po³o¿on¹ w £obzie
przy ul. Chopina. Tel 663 768 461
lub 692 917 514.
n Dom oraz budynki gospodarcze
sprzedam w Zagórzycach tel. 091
39 731 48
n Sprzedam pawilon handlowy na
targowisku w £obzie. Tel. 695 427
151.

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

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 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 Sprzedam halê 800 mkw. w miecie, ul. Rapackiego, dzia³ka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

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.

n Przyjmê do pracy traktorzystê i
kombajnistê. Tel. 094 363 12 58

US£UGI

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.

n Sprzedam dom w Drawsku Pom.
192 mkw. 4 pokoje, salon, ³azienka,
taras, gara¿  37 mkw., podpiwniczony, dzia³ka 1200 mkw. Tel.
668314911.
n Szukam do wynajêcia pomieszczeñ magazynowych na zbo¿e. Tel
094 363 12 58

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.

US£UGI

n RTV - servis - naprawa Us³ugi
domowe i warsztatowe £obez, Cicha 3/1, Br. Micek tel. 3974127 lub
604845753.

Reklama

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

Tel. 507 126 422,
091 384 71 53
e-mail wppp1(wp.pl

SPORT
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PRZEP£YNÊLI ODRÊ
Do sporej niespodzianki dosz³o
w niedzielê na boisku przy ul. Wojska Polskiego w Chojnie, gdzie broni¹ca siê przed degradacj¹ SPARTA
walczy³a z 5 w tabeli tamtejsz¹
ODR¥, rewan¿uj¹c siê jej tym samym za jesienn¹ pora¿kê w Gryficach.
ODRA Chojna
 SPARTA Gryfice 1:2 (0:1)
0:1  Mariusz Wlalak (16'), 1:1
 Micha³ Walczak (50'), 1:2  Przemys³aw D¹browski (61')
¿k: Ruszar, T.Bucyk (ODRA),
Paruch, Rynalski, Wawiórko
(SPARTA)
Sêdziowa³: £ukasz Strabel WS
ZZPN
ODRA: Jakub ¯arkowski  Tomasz Bucyk, Pawe³ Ruszar (60' 
Patryk Nowak), Pawe³ Zatorski
(15'- Filip Birgel), Wojciech Gregu³a (72'  Piotr Kusiak), Bartosz
£oziñski (75'  Rafa³ Surmacz),
Mariusz Andrzejewski, Arkadiusz
Kaliszuk, Adrian Dêbicki, Micha³
Walczak, Mariusz Grabowski
Trener: Grzegorz Chmura
SPARTA: Sylwester G³adysz 
Mateusz Janowski, Andrzej Paruch,
Mariusz Wlalak, Pawe³ Bogacz,
Pawe³ Rynalski, Jakub Gnat, Mariusz D¹browski, Przemys³aw D¹browski, Krzysztof Wawiórko, Bartosz Machaj (75'  £ukasz Kamiñski)
Trener: Artur Kurkiewicz

Os³abiona personalnie SPARTA
(w Chojnie z ró¿nych powodów nie
wyst¹pili: Remplewicz, Kurkiewicz,
Urbanowicz, Stosio) od pierwszych
minut konfrontacji, która z winy gospodarzy rozpoczê³a siê z blisko pó³godzinnym opónieniem, ruszy³a do
natarcia. Na bramkê strze¿on¹ przez
zastêpuj¹cego Grzegorza Wykê  Jakuba ¯arkowskiego  sun¹³ atak za
atakiem. W 5' niesamowicie aktywny
w Chojnie Przemys³aw D¹browski,
po szar¿y lew¹ flank¹ minimalnie
przestrzeli³ nad poprzeczk¹. Minutê
póniej wychowanek cerkwickiego
Bizona, przez kilka sezonów z powodzeniem broni¹cy barw trzebiatowskiej Meridy, maj¹c przed sob¹ tylko
próbuj¹cego ratowaæ dalekim wybiegiem beznadziejn¹ sytuacjê ¯arkowskiego, trafi³ w boczn¹ siatkê. W 14'
Spaja sekwencj¹ zwodów ograj
chojeñskiego stopera  Tomasza Bucyka  przegra³ jednak pojedynek sam
na sam z rzucaj¹cym mu siê pod nogi
bramkarzem. Po chwili (16') SPARTA
swoj¹ przewagê udokumentowa³a
golem. Krótki rajd kilkakrotnie wspomniany ju¿ D¹browski zakoñczy³
mierzonym podaniem do innego wychowanka Bizona  Mariusza Wlalaka  a filigranowy pomocnik po mistrzowsku, technicznym uderzeniem
sfinalizowa³ akcjê kolegi. Poirytowani utrat¹ bramki gospodarze, ruszyli
do ofensywy, lecz ich chaotyczne
poczynania bez problemów kasowali

defensorzy SPARTY. Natomiast uderzenia z dystansu: Kaliszuka, Ruszara
i Bucyka z ³atwoci¹ wychwytywa³
imponuj¹cy spokojem Sylwester G³adysz. Gryficki golkiper nie ustrzeg³
siê jednak prostego b³êdu; w 26' zbyt
d³ugo celebrowa³ wprowadzenie pi³ki do gry i arbiter odgwizda³ mu przewinienie 6 sekund. Na szczêcie egzekwuj¹cy rzut wolny Kaliszuk, z 14
metrów kropn¹³ wysoko nad poprzeczk¹. W koñcowym kwadransie
inauguracyjnej ods³ony dwukrotnie
(33' i 40') zaznaczy³ swoj¹ obecnoæ
na boisku Mariusz D¹browski  jednak próby zaskoczenia stra¿nika
ODRY strza³ami zza linii pola karnego w jego wykonaniu by³y nieudane.
Drug¹ czêæ zawodów ODRA
rozpoczê³a od mocnego uderzenia.
W 50', po rzucie ro¿nym bitym przez
Kaliszuka, stan meczu wyrówna³
Micha³ Walczak. Pi³karze SPARTY
na szczêcie nie za³amali siê chwilowym niepowodzeniem i w 61' ponownie wyszli na prowadzenie. Maj¹cy swój dzieñ Przemys³aw D¹browski przedryblowa³ Andrzejewskiego i Tomasza Bucyka, po³o¿y³
bramkarza ¯arkowskiego i z bliska
wpakowa³ pi³kê do siatki. By³ to pi³karski majstersztyk w jego wykonaniu. Przyjezdni nie spoczêli na laurach  umiejêtnie zwalniaj¹c grê,
kontrolowali przebieg boiskowych
wydarzeñ, a przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji gronie atakowali.

Najbli¿si zdobycia kolejnych bramek dla SPARTY byli: w 80' Przemys³aw D¹browski (trafi³ z woleja w
s³upek), w 87' ten sam zawodnik lobuj¹c ¯arkowskiego pomyli³ siê o
centymetry, w 89' Pawe³ Rynalski
(jego indywidualny przebój w ostatnim momencie zastopowa³ ofiarnym
wlizgiem Grabowski). Po przeciwnej stronie, G³adysz do interwencji
zmuszony by³ tylko raz  w 82' efektown¹ robinsonad¹ wybi³ na rzut ro¿ny, zmierzaj¹c¹ pod poprzeczkê pi³kê, po g³ówce Adama Dêbickiego.
Po chwili niespodzianka sta³a siê faktem. W ekipie zwyciêzców wszyscy
zas³u¿yli na pochwa³ê. Pi³karzem
meczu bez w¹tpienia by³ napastnik
SPARTY  Przemys³aw D¹browski,
który po kilku s³abszych wystêpach
swoj¹ postaw¹ udowodni³, i¿ kryzys
formy ma za sob¹.
Mimo zainkasowania kompletu
punktów SPARTA wci¹¿ nie jest
pewna dalszego bytu w V lidze. Tê
klasê rozgrywkow¹ opuci bowiem
5 ostatnich zespo³ów. Kolejnym rywalem SPARTY bêdzie plasuj¹ca
siê na 14 miejscu RADOVIA. Zawody rozegrane zostan¹ w niedzielê
 20 maja o godz.17.00. Godzinê
wczeniej na stadionie miejskim w
Gryficach rozpocznie siê impreza
towarzysz¹ca - Piknik z Bosmanem.
(j)
W przedmeczu juniorów SPARTA ogra³a ODRÊ 2:1 (0:1).

IMPONUJ¥CY FINISZ POLONII
ORZE£ Trzciñsko Zdrój  POLONIA P³oty 3:3 (2:0)
1:0  Artur Omañski (13'), 2:0  Andrzej Mikitów (40»rzk), 3:0 
Artur Omañski (48'), 3:1  Bartosz Zajfert (58'), 3:2  £ukasz Szwak
(61'), 3:3  Mateusz Michnicz (66')
czk: Nabrzewski Artur (43')  POLONIA
sêdzia: Krzysztof Plackowski WS ZZPN
POLONIA: Pawe³ Rozentalski  Marcin Stopa, Artur Nabrzewski,
Bartosz Sydorak (59'  Mateusz Michnicz), Pawe³ Przybys³awski,
Pawe³ Mirecki, Artur Koz³owski, £ukasz Góralski, Bartosz Zajfert,
£ukasz Szwak, Piotr Zalewski
Trener: Janusz Polubiec
Rewelacyjnie spisuj¹cy siê w
bie¿¹cym sezonie BENIAMINEK z
Trzciñska Zdroju, w 25 kolejce spotkañ V ligi zaledwie zremisowa³ z
ni¿ej notowan¹ POLONI¥ P³oty.
Gospodarze graj¹cy przez 47 minut
z przewag¹ jednego zawodnika, po
48 minutach meczu prowadzili ju¿
3:0 i ich wysokie zwyciêstwo wydawa³o siê niemal pewne. Moment
rozlunienia w szeregach OR£A,
kosztowa³ podopiecznych Krzysz-

tofa Rosadziñskiego utratê trzech
goli, a w konsekwencji dwóch cennych punktów. Po sobotnim spotkaniu, szanse ekipy z Trzciñska na IVligowy awans zmala³y do minimum.
Zawody rozpoczê³y siê pomylnie dla papierowego faworyta, który w 13', po indywidualnym
popisie Artura Omañskiego, obj¹³
prowadzenie. Wyprowadzaj¹cy
nieliczne kontry Polonici bliscy

wyrównania byli w 36'. Po akcji
ca³ego zespo³u Pawe³ Mirecki z bliska pocelowa³ w s³upek. Bardziej
skuteczni byli miejscowi, którzy w
41' zdobyli drugiego gola. Jego autorem by³ Andrzej Mikitów, wykorzystuj¹c rzut karny podyktowany
za faul Stopy na Ropiejce. 2 minuty
póniej, ten sam zawodnik ponownie egzekwowa³ 11-stkê; tym razem rozpêdzonego Mazura niezgodnie z przepisami powstrzymywa³ w obrêbie pola karnego Nabrzewski. Dodatkow¹ kar¹ dla defensora POLONII by³a czerwona
kartka. Przegrywaj¹cych ró¿nic¹ 2
bramek goci, z ogromnych tarapatów wybawi³ Pawe³ Rozentalski 
m³ody golkiper rozszyfrowa³ intencje egzekutora i efektownie wybroni³ p³asko bit¹ pi³kê.
Gdy w 48' Artur Omañski strza³em pod poprzeczkê podwy¿szy³ na
3:0 dla OR£A, nikt z blisko 300osobowej rzeszy kibiców, zasiada-

j¹cych na kameralnym stadionie w
Trzciñsku, nie wierzy³, ¿e graj¹cy w
os³abieniu rywal po takim ciosie
zdo³a siê podnieæ. Sta³o siê jednak
inaczej. Skazani na po¿arcie ch³opcy Janusza Polubca pokazali charakter i w krótkim odstêpie czasu
doprowadzili do remisu. Cerkowiaka pokonali kolejno: Bartosz Zajfert
(58'), £ukasz Szwak (61') i rezerwowy - Mateusz Michnicz (66'). Trener
OR£A próbuj¹c ratowaæ sytuacjê
(czyt. komplet punktów) dokona³ w
76' dwóch zmian. Na niewiele siê to
zda³o. To rozpêdzona POLONIA
by³a bli¿sza zgarniêcia ca³ej puli. W
81' haruj¹cy na ca³ej d³ugoci i szerokoci boiska  £ukasz Góralski 
pos³a³ futbolówkê w s³upek. Bramkowy remis definitywnie zapewni³
POLONII dalszy byt w V lidze.
W nadchodz¹c¹ sobotê - 19 maja
 POLONIA podejmie o 16.00 w
P³otach K£OSA Pe³czyce.
(jp)

SPORT
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KLASA A  20 kolejka

Termin 25 - 12/13 maj 2007 r.
Zorza Dobrzany
Orze³ Trzciñsko-Zdrój
Radovia Radowo Ma³e
Fagus Ko³bacz
K³os Pe³czyce
Vineta Wolin
Piast Choszczno
Odra Chojna

-

D¹b Dêbno
Polonia P³oty
Hutnik EKO TRAS Szcz.
Osadnik Mylibórz
Pomorzanin Nowogard
Piast Chociwel
Mieszko Mieszkowice
Sparta Gryfice

Tabela po 25 kolejce
I D¹b Dêbno
II PIAST Choszczno
III VINETA Wolin
IV ORZE£ Trzcinsko Zdrój
V ODRA Chojna
VI POMORZANIN Nowogard
VII POLONIA P³oty
VIII
SPARTA Gryfice
IX PIAST Chociwel
X MIESZKO Mieszkowice
XI HUTNIK EKO TRAS Szczecin
XII OSADNIK Mylibórz
XIII
FAGUS Ko³bacz
XIV
RADOVIA Radowo Ma³e
XVK£OS Pe³czyce
XVI
ZORZA Dobrzany

64pkt
57pkt
50pkt
49pkt
46pkt
44pkt
36pkt
30pkt
30pkt
29pkt
27pkt
27pkt
24pkt
21pkt
20pkt
14pkt

1:1
3:3
1:1
0:2
6:0
0:0
2:1
1:2

64 - 21
60 - 24
50 -30
54 - 34
57 - 32
55 - 40
52 - 54
33 - 38
39 - 29
31 - 30
36 - 43
35 - 57
27 - 53
38 - 71
25 - 43
26 - 92

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Konsorcjum Bia³ogard
Rega/Merida Trzebiatów
Drink Team Szczecin
Sarmata Dobra
Stra¿ak wieszyno Manowo
Olimp Z³ocieniec
Ikar Krosino
Mewa Resko
Wybrze¿e Rewalskie
SCAL/KPPD Wierzchowo
Czarni Czarne
Drawa/Krystan Drawsko

 REGA/MERIDA
 WYBRZE¯E
 IKAR
 CZARNI
- OLIMP
 MEWA
 WYBRZE¯E
38pkt
38pkt
36pkt
30pkt
30pkt
27pkt
26pkt
24pkt
16pkt
16pkt
13pkt
1pkt

2:3
4:1
3:0
3:0
1:8
3:0 vo
2:6

51:26
34:21
48:25
56:29
56:31
46:33
42:32
31:33
37:44
29:58
30:41
19:80

Tenis sto³owy

¯acy w Stargardzie Szczeciñskim
W Stargardzie Szczeciñskim, dnia
12.05.2007 r. rozegrano Indywidualne
Mistrzostwa Województwa ¯aków i
¯aczek w Tenisie Sto³owym. Startowa³o
50 zawodników z 13 klubów województwa zachodniopomorskiego. Byli wród
nich tak¿e gryficzanie. Najlepsze, bo 15.

Wyniki IMW ¯aków

Godzina Termin 20 - 12 maj 2007 r. - sobota
Bizon Cerkwica
- Zieloni Wyszobór
Flota II winoujcie
- Znicz Wysoka Kamieñska
Rega Merida II Orze³ Trzebiat.- B³êkitni Trzyg³ów
Pomorzanin Przybiernów
- Sowianka Sowno
Jantar Dziwnów
- Pionier ¯arnowo
Ba³tyk Gostyñ
- Fala Miêdzyzdroje
Iskra Golczewo
- Gardominka Mechowo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pomorska Liga Oldbojów  II liga 17 kolejka
SCAL/KPPD
KONSORCJUM
DRINK TEAM
SARMATA
DRAWA/KRYSTAN
STRA¯AK
mecz zaleg³y: SCAL/KPPD
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miejsce wywalczy³ Eryk Wegner  8-letni zawodnik klubu LKS NASIENNIK.
W zawodach pokaza³o siê wielu zdolnych ma³ych graczy, szczególnie ch³opców z których mog¹ wyrosn¹æ prawdziwi zawodnicy-o ile swe zdolnoci wspomog¹ solidn¹ prac¹!
(PB)

m-ce Nazwisko i Imiê rok ur. Klub Miejscowoæ pkt. do rankingu
1 LESNIEWSKI JAKUB
1997 UKS CZARNI
PIESZCZ
50
2 JA¯D¯EWSKI DAWID
1996 UKS CZARNI
PIESZCZ
46
3 BOROWCZAK RAFA£
1996 ZTTS
Z£OCIENIEC 43
4 WASZCZYK MICHA£
1997 UKS CHROBRY MIÊDZYZDROJE 41
5-6 HO£OD DAMIAN
1996 TKKF FALA
TRZEBIATÓW 39
KODZ KAROL
1996 ULKS
¯Ó£TNICA 39
7-8 PHAN WIEN MICHA£ 1997 KOSZALINIANIN KOSZALIN 37
GAJ SEBASTIAN
1997 UKS CHROBRY MIÊDZYZDROJE 37
9-12 OB£O¯A PRZEMYS£AW 1997 ULKS
¯Ó£TNICA 33
WO£YNIEC FILIP
1998 UKS TRAPER
Z£OCIENIEC 33
KOPCZYÑSKI PIOTR 1996 ATS
STARGARD 33
PSZTUR JÊDRZEJ
1996 ATS
STARGARD 33
13-16 BA£DOS KACPER
1996 TKKF FALA
TRZEBIATÓW 28
BABAK KAMIL
UKS CHROBRY MIÊDZYZDROJE 28
WEGNER ERYK
1999 LKS NASIENNIK
GRYFICE
28
UDYCZ EDWIN
1998 UKS TRAPER
Z£OCIENIEC 28

FLOTA II winoujcie
JANTAR Dziwnów
B£ÊKITNI Trzyg³ów
ISKRA Golczewo
REGA MERIDA II Trzebiatów
FALA Miêdzyzdroje
SOWIANKA Sowno
GARDOMINKA Mechowo
PIONIER ¯arnowo
BIZON Cerkwica
POMORZANIN Przybiernów
BA£TYK Gostyñ
ZNICZ Wysoka Kamieñska
ZIELONI Wyszobór

47pkt
45pkt
42pkt
40pkt
35pkt
33pkt
31pkt
28pkt
26pkt
25pkt
14pkt
14pkt
11pkt
5pkt

78- 30
64 - 33
49 - 28
55 - 29
51 - 19
52 - 21
37 - 32
47 - 58
43 - 35
46 - 30
27 - 64
30 - 71
29 - 68
11 - 91

Klasa okrêgowa gr I  25 kolejka 12/13 maj
MEWA
KORONA
ORZE£
D¥BROVIA
SARMATA
SPARTA
WIT
PROMIEÑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16










VIELGOVIA
WICHER
ORKAN
KP POLICE II
WIATOWID
MASOVIA
INA
ISKIERKA 0:0

WIT Szczecin
SARMATA Dobra
KP II Police
PROMIEÑ Mosty
WICHER Brojce
SPARTA Wêgorzyno
ISKIERKA mierdnica
MASOVIA Maszewo
KORONA Stuchowo
VIELGOVIA Szczecin
D¥BROVIA Stara D¹browa
WIATOWID £obez
MEWA Resko
INA Iñsko
ORKAN Suchañ
ORZE£ Prusinowo

58pkt
49pkt
46pkt
41pkt
38pkt
36pkt
35pkt
34pkt
34pkt
33pkt
31pkt
30pkt
28pkt
23pkt
21pkt
18pkt

3:1
1:0
2:3
4:1
3:0
0:0
8:0
61 - 18
53 - 26
62 - 38
36 - 24
38 - 30
32 - 21
46 - 40
41 - 38
39 - 44
42 - 59
32 - 41
32 - 42
35 - 52
40 - 74
24 - 57
31 - 60

Pomorska Liga Oldbojów  I liga 17 kolejka
INA
FERETTI/SOKÓ£
AMATOR
LOTNIK/MIRSTAL
TERMEX/ZEFIR
WIATOWID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12








ZEG/SPARTA
COS/OPO
ZRYW
PAMET
UNIA
GRYF 95

Zryw Kretomino
Pamet widwin
Amator Ko³obrzeg
Unia Bia³ogard
COS/OPO Wa³cz
wiatowid £obez
Bajcar/Gryf 95 S³upsk
Feretti/Sokó³ Karlino
ZEG/Sparta Gryfice
Termex/Zefir Wyszewo
Lotnik/Mirstal Miros³awiec
Ina Iñsko

40pkt
39pkt
30pkt
27pkt
25pkt
23pkt
20pkt
19pkt
16pkt
15pkt
14pkt
13pkt

65:19
56:27
43:35
32:22
30:30
34:41
36:38
24:37
25:47
31:42
25:49
25:43

1:2
2:1
0:5
1:3
prze³o¿ony
prze³o¿ony

8:0
8:7
1:0
0:3
3:2
1:1
6:1

SPORT
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Pracowicie spêdzili majowy wekeend zawodnicy Mokasyna P³oty. Reprezentanci naszego powiatu startowali
w Nowogardzie, Bia³ogardzie i w po³o¿onym nad Morzem Pó³nocnym partnerskim miecie Niebull.

Popis w Nowogardzie

W Nowogardzie odby³y siê V Biegi Majowe. Impreza organizowana
przez znakomitego biegacza Andrzeja Nowaka (medalista Mistrzostw
Polski, zwyciêzca maratonu w Dêbnie, rekord ¿yciowy w maratonie osi¹gniêty w Palermo  2.12,48, trzykrotny zwyciêzca Biegu o Sztachetkê w
P³otach, zwyciêzca Trzebiatowskiej
10) z roku na rok podnosi swój poziom organizacyjny i sportowy.
Biegi przeprowadzone na atestowanej trasie, atrakcyjne nagrody,
koncerty oraz du¿a liczba startuj¹cych wp³ynê³y na wysok¹ ocenê imprezy. Wielu wra¿eñ licznie zgromadzonej publicznoci dostarczyli tak¿e
zawodnicy Mokasyna, z których
wiêkszoæ zajê³a miejsca na podium.
W biegach szkó³ podstawowych
zwyciêstwa odnieli: Aleksandra Kecler, £ukasz G³owacki i ¯aneta Wysocka. Ponadto drugie miejsce wywalczy³a Katarzyna Kecler, a ósmy w swo-

im biegu by³ Damian Serafiñski.
W biegach m³odzie¿owych zawodnicy Mokasyna wrêcz zdeklasowali rywali. W kategorii dziewcz¹t
ze szkó³ gimnazjalnych p³otczanki wywalczy³y pierwsze szeæ miejsc! Zwyciê¿y³a Magdalena Or³owska, przed
Roksan¹ Melon i Joann¹ B¹tkiewicz.
Czwarta na mecie zameldowa³a siê
Aleksandra Kusajda, pi¹ta by³a Sara
Jaworska a szósta Patrycja Marciniak.
Wród ch³opców z gimnazjów bezapelacyjne zwyciêstwo odniós³ Marcel
Serafiñski.
W biegu ch³opców rywalizuj¹cych
w kat. szkó³ ponadgimnazjalnych wygra³ Dawid Wysocki . Drugie miejsce
wywalczy³ Tomasz Rakiej, a pi¹ty w
tym biegu przybieg³ Maciej Balonis.
Wród dziewcz¹t pierwsze miejsce
zajê³a Ma³gorzata Ostrowska, dla której by³a to rozgrzewka przed startem w
biegu g³ównym.
W biegu g³ównym na dystansie 10

kilometrów oprócz Ma³gorzaty
Ostrowskiej wyst¹pi³ te¿ inny gwiazdor Mokasyna - Marcin Sajek. Oboje
spisali siê znakomicie  oboje wywalczyli 2 lokaty. Goka przegra³a tylko z
Ann¹ Niciñsk¹ z Ósemki Police.
Trzecia wród kobiet by³a Monika
Franczak ze Szczecina. Marcin powtórzy³ swój ubieg³oroczny sukces ustêpuj¹c tylko Markowi Jaroszewskiemu
reprezentuj¹cemu Apis-Plus Pi³a (w
2006 roku te¿ by³ drugi za Rafa³em
Wójcikiem z KKL Kielce).

M. Ostrowska, D. Wysocki i M.
Twór zwyciê¿aj¹ w Niemczech
Zawodnicy Mokasyna P³oty
zdominowali 13 edycjê Stadtwerkelauf Niebull. W po³o¿onym nad Morzem Pó³nocnym partnerskim miecie
P³ot, w biegach na dystansie 5 i 10 kilometrów nie mieli sobie równych. W
zawodach w których wystartowa³o
³¹cznie ponad 800 biegaczy (rozgry-

Dawid Wysocki Mistrzem Województwa
W Stargardzie Szczeciñskim odby³y siê
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego juniorów i juniorów m³odszych w lekkiej atletyce. Zawodnicy Mokasyna P³oty
wywalczyli dwa medale. Mistrzem Województwa wród juniorów m³odszych w biegu na 3 kilometry zosta³ Dawid Wysocki. 12 zawodnik
Mistrzostw Polski (Stalowa Wola) w biegach
prze³ajowych uzyska³ bardzo dobry wynik
9.09,90 i zdecydowanie wyprzedzi³ konkurentów. Br¹zowy medal w tym samym biegu wywalczy³ Marcel Serafiñski.
W kategorii juniorek w biegu na 3000
metrów zwyciê¿y³a Ma³gorzata Ostrowska, a
wród juniorek m³odszych wygra³a Joanna
B¹tkiewicz. Niestety ¿adna z nich mimo wygranej i uzyskania dobrych rezultatów nie zosta³a nagrodzona. Jako powód organizatorzy
podali zbyt ma³¹ liczbê startuj¹cych w tej konkurencji zawodniczek.
Szersz¹ relacjê z zawodów umiecimy w
kolejnym wydaniu gazety.

PO LEWEJ - DAWID WYSOCKI,
PO PRAWEJ  MARCEL SERAFIÑSKI

wany jest jeszcze bieg dla wszystkich na dystansie 2,6 km), rywalizowali zawodnicy z Niemiec, Danii i reprezentuj¹cy Polskê zawodnicy z
Gminy P³oty. Siedmioro reprezentantów P³ot wywalczy³o a¿ szeæ miejsc
na podium!
W biegu kobiet na 5 kilometrów
pewne zwyciêstwo odnios³a Ma³gorzata Ostrowska. Zawodniczka, odczuwaj¹ca jeszcze trudy czwartkowego biegu w Nowogardzie, pobieg³a
bardzo m¹drze taktycznie. Nie nastawiaj¹c siê na wynik, spokojnie walczy³a o zwyciêstwo. Wród mê¿czyzn w
biegu na 5 km p³otczanie zajêli ca³e
podium. Tu¿ po starcie, utworzy³a siê
piêcioosobowa czo³ówka, w której
bieg³o czterech zawodników Mokasyna. W miarê up³ywu czasu grupa ta
dzieli³a siê. Ostatecznie zwyciê¿y³
Dawid Wysocki, drugi by³ Marcel Serafiñski, a na trzeciej pozycji uplasowa³ siê Szymon Kecler. Na pi¹tym
miejscu zawody ukoñczy³ Tomasz
Rakiej.
Bieg na dystansie 10 kilometrów
przysporzy³ jeszcze wiêcej radoci.
We wczeniejszych edycjach nigdy nie
uda³o siê wygraæ Polakowi. Zwyciêstwa odnosili Niemcy, wygrywa³ te¿
Duñczyk. Niestety mimo bardzo dobrych startów naszym reprezentantom
zawsze czego zabrak³o. By³y wysokie
miejsca (Szymon Kecler, Rados³aw
Stulig³owa), by³y drugie lokaty (Micha³ G³owacki, Maciej Twór) jednak
brakowa³o zwyciêstwa.
I wreszcie jest. Odniós³ je Maciej
Twór, który o piêæ sekund wyprzedzi³
drugiego na mecie Marcina Sajka.
Nasi zawodnicy stoczyli pasjonuj¹cy
pojedynek z Dirkiem Henningsenem,
który mia³ ju¿ na koncie wygran¹ w
Niebull. Do pi¹tego kilometra wspomniana trójka bieg³a razem. Po pó³metku reprezentanci Mokasyna zaczêli na zmianê rwaæ tempo i powoli
uciekaæ rywalowi. Po przebiegniêciu 8
kilometra wiadomo by³o, ¿e wygra jeden z nich. Ostatecznie po skutecznym
finiszu lepszy okaza³ siê Maciek. (MM)
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Ukrad³ samochód
(Rewal) 8 maja 2007 r. zatrzymano
Emila T., mieszkañca powiatu kamieñskiego, który dokona³ kradzie¿y samochodu osobowego.
Nieletni z³odziej
(Trzebiatów) 8 maja 2007 r. zatrzymano Alberta G., lat 15, mieszkañca
powiatu gryfickiego, który dokona³ w³amania do mieszkania, sk¹d ukrad³ pieni¹dze. Straty 1200 z³ poniós³ Jakub S.
Niekarny rowerzysta
(Gryfice) 9 maja 2007 r. zatrzymano Krzysztofa G., lat 23, mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³
rowerem pomimo zakazu S¹du

NAPROMILOWANI
(S³udwia) 7 maja 2007 r. zatrzymano Dawida O., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem
osobowym marki Ford pod wp³ywem
alkoholu  0,76'.
(P³oty) 7 maja 2007 r. zatrzymano
Andrzeja A., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem
osobowym marki VW pod wp³ywem
alkoholu  0,84.
(P³oty) 7 maja 2007 r. zatrzymano
S³awomira M., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki VW pod wp³ywem alkoholu  0,42.
(Gryfice) 7 maja 2007 r. zatrzymano Macieja G., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  1,58.
(Rotnowo) 7 maja 2007 r. zatrzymano Romana W., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki VW pod wp³ywem alkoholu  2,96.
(Gryfice) 8 maja 2007 r. zatrzymano Grzegorza S., mieszkañca Gryfic,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  1,68.
(Gryfice) 8 maja 2007 r. zatrzymano Sylwestra S., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  1,40.
(S³udwia) 8 maja 2007 r. zatrzyma-

POLICJA

Amfetaminiarz
(Gryfice) 10 maja 2007 r. zatrzymano Krystiana J., lat 19, mieszkañca Gryfic, który posiada³ przy sobie dwa woreczki z amfetamin¹ oko³o 1 gr.
Z³apano z³odzieja
(Gryfice  T¹pad³y) 11 maja 2007
r. dokonano zatrzymania Grzegorza
W., lat 41, mieszkañca powiatu gryfickiego, który przewozi³ skradzione
podk³ady kolejowe oraz gwodzie.
Wandal
(Trzyg³ów) 12 maja 2007 r. zatrzymano Jaros³awa ., lat 21, mieszkañca
powiatu gryfickiego, który dokona³
zniszczenia elewacji budynku Szko³y
Podstawowej. Straty wynios³y 2000 z³.
no Stanis³awa K., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  1,50.
(Trzebiatów) 8 maja 2007 r. zatrzymano Stanis³awa O., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³
rowerem pod wp³ywem alkoholu 
0,72.
(Mrze¿yno) 8 maja 2007 r. zatrzymano Krzysztofa G., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu 
0,56.
(Trzebiatów) 11 maja 2007 r. zatrzymano Jerzego K., mieszkañca Ko³obrzegu, który kierowa³ samochodem
osobowym marki VW pod wp³ywem
alkoholu  0,32.
(Nowielice) 11 maja 2007 r. zatrzymano Stanis³awa B., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki VW Golf
pod wp³ywem alkoholu  0,42.
(Gryfice) 12 maja 2007 r. zatrzymano Adama K., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Opel pod wp³ywem alkoholu  1,28.
(Pogorzelica) 13 maja 2007 r. zatrzymano Ryszarda R., mieszkañca
Zielonej Góry, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  0,32.
(Pogorzelica) 13 maja 2007 r. zatrzymano Waldemara £., mieszkañca
Zielonej Góry, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  2,14.

Znakowanie rowerów!

W trosce o bezpieczeñstwo i zapobie¿enie nasilaj¹cym siê w okresie letnim
kradzie¿om rowerów, Komendant Powiatowy Policji w Gryficach informuje, ¿e do
koñca miesi¹ca czerwca 2007r policjanci z Gryfic bêd¹ dokonywaæ oznakowañ
rowerów wszystkich zainteresowanych dzieci.
Oznakowania te bêd¹ przeprowadzane we wszystkich szko³ach podstawowych
powiatu gryfickiego w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami tych szkó³.
Nabicie numerów na rowerach ma na celu umo¿liwienie ich identyfikacji i mo¿e
siê przyczyniæ do ujêcia sprawców ich ewentualnych kradzie¿y.
Komendant Powiatowy Policji w Gryficach podinsp. Andrzej Spaczyñski jednoczenie informuje, ¿e po zrealizowaniu tych czynnoci podobna akcja oznakowañ rowerów odbêdzie siê w nastêpnej kolejnoci wród m³odzie¿y ze wszystkich
szkó³ gimnazjalnych naszego powiatu.
Wszystkich zainteresowanych zachêcamy do skorzystania z tej darmowej
us³ugi.
Rzecznik prasowy KPP Gryfice
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Zawalidroga

09.05.2007r. o godz. 14:35 na trasie Niek³adz - Prusinowo zastêp z
PSP Gryfice usuwa³ powalone drzewo z drogi, które blokowa³o przejazd.

Espero kontra Golf

10.05.07 na trasie Trzebiatów 
Go³añcz Pomorska zdarzy³ siê wypadek samochodowy. Zderzenie dwóch
samochodów osobowych Daewoo
Espero i VW Golf III na prostym odcinku drogi. w wyniku zdarzenia jedna osoba poszkodowana zabrana
przez pogotowie ratunkowe do szpitala w Gryficach. W dzia³aniach bra³y
udzia³ zastêpy stra¿y z OSP Go³añcz
Pomorska i OSP Trzebiatów.

Ci¹gnik kontra drzewo

10.05.07 o godz. 22:05 na trasie
Go³añcz Ko³obrzeg zdarzy³ siê wypadek samochodowy.
Ci¹gnik siod³owy Kraz bez naczepy na prostym odcinku drogi zahaczaj¹c przodem o drzewo i wyrwa³
przednie zawieszenie. W nastêpstwie
tego poszkodowana zosta³a jedna
osoba, która zosta³a zabrana przez
pogotowie ratunkowe do Ko³obrzeskiego szpitala. Dzia³anie SP polega³o na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, owietlenie terenu akcji, pomoc
w przetransportowaniu osoby poszkodowanej do karetki pogotowia
ratunkowego, od³¹czeniu zasilania
elektrycznego w pojedzie, zneutralizowanie wycieku oleju, uprz¹tniêciu
miejsca zdarzenia oraz pomoc policji
w kierowaniem ruchem drogowym.
W prowadzonych dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z PSP Ko³obrzeg oraz
OSP Go³añcz Pom.

Kolizja

11.05.2007r. o godz.14:27 w Pobierowie zdarzy³a siê kolizja drogowa.

Maluch sam w domu

14.05.2007 r. o godz. 17:10 w
Gryficach na ul. Jana D¹bskiego zg³oszono zatrzaniête drzwi do mieszkania, w którym pozostawiono 1,5 letnie dziecko. Ratownicy dostali siê do
mieszkania przez okno w kuchni przy
pomocy rozpieraka hydraulicznego
rêcznego a nastêpnie weszli do mieszkania, w którym znajdowa³o siê
dziecko które przekazano babci. W
Dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z KP
PSP Gryfice.

Gaz z samochodu

14.05.2007 r. o godz. 17:27 w
Gryficach na ul. Wojska Polskiego
zg³oszono gaz ulatniaj¹cy siê z instalacji w samochodzie. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z KP PSP Gryfice.

Citroen kontra drzewo

14.05.2007 r. o godz.07:12 na trasie Kukañ  Popiel zdarzy³ siê wypadek samochodowy.
Samochód osobowy Citroen na
³uku zjecha³ z drogi uderzaj¹c w
przydro¿ne drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba poszkodowana 
obra¿enia ogólne zabrana przez pogotowie ratunkowe do szpitala w
Gryficach. Dzia³ania SP polega³y
na od³¹czeniu zasilania elektrycznego oraz instalacji gazowej w rozbitym poje¿dzie, uprz¹tniêcie miejsca zdarzenia. W prowadzonych
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z PSP
Gryfice.

W ogniu

12.05.2007 r. o godz. 16:25 w
Trzebiatowie na ul. Kopernika wybuch³ po¿ar mieci w kontenerze.
Po¿ar gasi³a OSP Trzebiatów.
13.05.2007 r. o godz. 20:59 w
Brojcach wybuch³ po¿ar nieu¿ytków.
Po¿ar gasi³a OSP Brojce.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 26.04.2007r. sygn.akt VIK
288/07 wymierzy³

Czes³awowi Schmidt

karê 5 miesiêcy ograniczenia wolnoci, zobowi¹zuj¹c go do wykonania w
tym czasie nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cel spo³eczny wskazanej przez
Zarz¹d Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie, w wymiarze
20 godzin w stosunku miesiêcznym; orzek³ rodek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 1 roku; zobowi¹za³ Czes³awa Schmidt do zwrotu w terminie 7 dni od uprawomocnienia siê
wyroku do Wydzia³u Komunikacji Starostwa Gryfickiego dokumentu prawa
jazdy; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci, poprzez jego opublikowanie w lokalnej Gazecie Gryfickiej; na poczet orzeczonej wobec oskar¿onego kary ograniczenia wolnoci zaliczy³ mu okres zatrzymania w sprawie od
dnia 25 kwietnia 2007r. do dnia 26 kwietnia 2007r., przyjmuj¹c, ¿e jeden dzieñ
rzeczywistego pozbawienia wolnoci oskar¿onego równa siê dwóm dniom kary
ograniczenia wolnoci, za czyn z art.178§2kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 25
kwietnia 2007r. o godz.12.50 w Trzebiatowie powiatu gryfickiego na drodze
publicznej kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 0,55mg/l.

C MY K
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GAZETA GRYFICKA

HUMOR
TYGODNIA
Trójka dzieci przechwala
siê, które z nich ma wa¿niejsz¹
mamê:
- Moja mama jest historykiem w IPN, ona to ma w³adzê!
- A tam, historykiem, moja
obs³uguje w IPN niszczarkê!
- To jeszcze nic... moja
obs³uguje ksero.
***
- Czym zas³yn¹³ Kubica w
Chinach?
- Nie rozbi³ bolidu mimo
usilnych starañ reszty zespo³u.
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gazeta gryficka 17.05.2007 r.

