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Wed³ug Patelaka Gazeta mog³a wywo³aæ rozruchy?
W jednym z poprzednich
numerów naszej Gazety
umieœciliœmy list, dotycz¹cy
zwo³ania zebrania dotycz¹cego
odwo³ania so³tysa we wsi
Œwieszewo. Mocno zamieszana
w ca³¹ sprawê – w ka¿dym
razie tak wynika³o z listu –
by³a osoba pana radnego –
Edwarda Patelaka, który mia³
byæ inicjatorem tego zebrania.
Sołtysa nie odwołano (o czym informuje kolejny list zamieszczony w
dzisiejszym numerze), ale na VII sesji
Rady Miasta w Gryficach, kiedy przyszedł czas na tzw. wolne wnioski, na
mównicę wkroczył radny Edward Patelak. Jego zamiarem było wyjaśnienie
sytuacji świeszewskigo zebrania, przy
czym odniósł się on także do listu
umieszczonego w naszej Gazecie. Dla
informacji naszych czytelników i żeby
zachować obiektywizm, przytaczamy
fragmenty jego wypowiedzi: - Ostatnio
pod moim adresem pojawiają się anegdoty, różne zdania, nieraz nieprzyjemne, pisze o tym prasa. Postanowiłem
więc zabrać głos. Co mnie boli? Poprzednia Rada uchwaliła statut sołectw
i tam są jasne, proste zapisy. Ja odczytam tylko trzy, bo nie wiem, czy wszyscy radni je znają. Mianowicie: organy
sołectwa zobowiązane są przestrzegać

samorządności i jawności pracy, do
zadań samorządu należy kształtowanie
zasad współżycia społecznego, do obo-

wiązków sołtysa (przeczytam tylko jeden punkt, oprócz tych normalnych):
pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku. Dlatego też w Świeszewie nie musiało dojść do zebrania, o
którym tak głośno, bo gdyby te podsta-

wowe przepisy zostały wykonane, to
pan burmistrz nie musiałby się męczyć
i zwoływać zebrania w celu odwołania
sołtysa. Takiej
potrzeby by nie
było.
Druga
rzecz: to zebranie odbyło się,
ale w trakcie różne rzeczy się
działy. Smutne
jest, że ściągnięto na nie posiłki
z
Prusinowa,
próbowano je
Na
zakłócać.
szczęście również nie doszło
do prowokacji,
bo niewiele do
tego brakowało,
gdyż w trakcie
zebrania została
dostarczona Gazeta Gryficka –
trochę późno, bo
gdyby ona dotarła wcześniej to
nie wiadomo, co
by się działo –
oczywiście
z
tekstem prowokacyjnym. Tak wygląda
nieraz niestety demokracja – demokracja poprzez prowokację! Dobrze, że
Gazeta nie doszła na czas i zebranie
skończyło się dobrze. Czy został osiągnięty cel? To się okaże! Chwała panu

burmistrzowi, że dobitnie powiedział i
skierował do odpowiednich ludzi prośbę, ażeby w każdej miejscowości
wszystkich ludzi traktować jednako.
Nie można zrobić krzywdy nawet jednemu człowiekowi i za to dziękuję. Jakie będą efekty – nie wiem? - stwierdził
na koniec radny Patelak.
Od redakcji:
Radny Patelak źle lokuje swoje
obawy, sugerując, że Gazeta mogła
wywołać rozruchy podczas zebrania
wyborczego, a raczej list w niej zamieszczony. Powołuje się przy tym na
umiłowanie demokracji i przestrzeganie procedur. Otóż ludzie mogli być
wściekli, jeżeli burmistrz z błahych
powodów organizuje spotkanie mające
na celu odwołnie sołtysa, na podstawie
podpisu 5 osób, a jednocześnie nie reaguje na prośbę kilkudziesięciu osób
proszących o przesunięcie terminu z
powodu bierzmowania. Szkoda, że radny Patelak, który domaga się przestrzegania procedur i prawa nie protestował,
gdy burmistrz powołał dyrektora ZGK,
a dopiero później ogłosił konkurs, gdy
dyrektor Łobożewicz zajmuje dwa stanowiska w tych samych godzinach, gdy
rada - a więc także on - wydała 25 tys.
na bzdetną gazetkę powiatu i na wiele
innych nieprawidłowości, jakie opisujemy. Panie radny, więcej odwagi na sesjach w sprawach gminy, a nie tylko
swojego sołectwa, bo to po prostu śmierdzi prywatą. Demokracja, na którą pan
się powołuje, pokazała co o tym sadzi.

List do redakcji

Listy prosimy kierowaæ na adres: 72-300 Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53; www.gazetagryficka.go.pl

W Œwieszewie kosy czasowo zawieszone

Jak pisałem, w Świeszewie
17 maja br. miało się odbyć zebranie mieszkańców w celu odwołania sołtysa, dwa miesiące
wcześniej wybranego zdecydowaną większością głosów
mieszkańców wioski. Celowo
piszę, miało się odbyć, bo 31
mieszkańców wierzyło w to, iż
burmistrz uwzględni ich pisemną prośbę o zmianę dnia zebrania, w związku z uczestnictwem w
bierzmowaniu swoich dzieci, co kolidowało z możliwością wzięcia
udziału w zebraniu. Burmistrz prośby nie uwzględnił – zebranie się odbyło. Mimo to do świetlicy w Świeszewie przybyło 71 osób, a prawo do
głosowania miały 64 osoby. Zarzut
postawiony sołtysowi to fakt, iż dnia
10 kwietnia br. radny Edward Patelak złożył wniosek na ręce sołtysa,
podpisany przez 5 osób, w tym jedną
bez prawa głosu, o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym to rozpatrzono by sprawę wodociągów i nawierzchni dróg. Statutowo zebranie
powinno odbyć się 17 kwietnia br.,
jednak z przyczyn różnych Rada Sołecka postanowiła, że odbędzie się
ono 13 maja br. Statutowo też wniosek radnego w ogóle przez Radę Sołecką nie powinien być rozpatrywany, ponieważ podpisały go 4 osoby
mające prawo wyborcze, a nie 5. Ale
czego się nie robi dla zachcianek

radnego, burmistrz uważa, że żadnej z
nich sprzeciwić się nie może i posłusznie zachcianki realizuje. I zebranie
wyborcze odbyło się. Wynik wyborów:
z 64 osób uprawnionych 51 osób poparło obecnego sołtysa, tj. Jana Springera,
13 osób było przeciwnych – w tym
mieszczą się osoby z rodziny radnego i
kandydata na nowego sołtysa. 31 osób
nie brało udziału w zebraniu w związku
z bierzmowaniem, a szkoda, bo przewaga sołtysa, choć druzgocąca, mogłaby
być jeszcze większa. Dlatego też przyłączam się do gratulacji złożonych sołtysowi przez jednego z uczestników zebrania, który powiedział: „gratuluję ponownego wyboru na sołtysa. Wynik głosowania to sromotna porażka ojca miasta i
Patelaka, niech będzie dla nich przestrogą, że nie każdy da się manipulować”. Właśnie, nie każdy da się manipulować, bo w „obozie radnego” też były
takie słowa: „Wiemy, że go nie odwołamy, ale go zdenerwujemy”. Nie wiem,
czy sołtys Jan Springer się denerwował,
ale zabieranie czasu mieszkańcom na
jednostkowe petycje i wnioski, w których chętnie uczestniczy burmistrz mogą
denerwować. Jeśli jest taki chętny do
współpracy z radnym Patelakiem, jednostką jakby nie było, to może wreszcie
usłyszy o odwiecznym problemie braku
wodociągów w całej miejscowości, o
drodze, którą przejechać nie można, a
przebiega przez Kolonię nr 9. Może
wreszcie usłyszy o problemach przez

lata powtarzanych przez mieszkańców. Wieś, to zamknięta grupa ludzi,
którzy mogą budować wspólne dobro, ale tylko wtedy, kiedy wszyscy
uważają, że dobro jest wspólne. Jeśli
radnemu coś nie odpowiada, to przecież może się z wioski wyprowadzić
i założyć sobie sołectwo w innej wiosce, takiej, w której sołectwa jeszcze
nie ma, a ponoć takowe jeszcze w
gminie są. Na zebraniu zauważyłem
obecność sołtysa Prusinowa z delegacją Rady Sołeckiej, bo jak mówiła
przyjechali zobaczyć i usłyszeć zarzuty stawiane sołtysowi. Bo i w Prusinowie nie wiadomo, czy nie znajdzie się ktoś, kto będzie chciał sołtysa
odwołać. Nic nie wiadomo. W Prusinowie zbliża się właśnie ku końcowi
drugi miesiąc po wyborach. Wszystko możliwe. Być może, ale lepiej by
było, gdyby nie uczestniczył w farsach granych przez przegranego radnego. Gratuluję przegranej, a mieszkańcom Świeszewa mądrych wyborów oraz życzę wodociągów i dobrych dróg w przyszłości. Bo w gminie Gryfice wszyscy wiedzą, że Świeszewo to wieś dumna i z charakterem,
mająca piękną przeszłość, teraźniejszość taką, jaka jest, ale przyszłość
równie piękną, jeśli unikną pułapki,
jaką jest dzielenie wioski na tych
Springera i na tych Patelaka. Wspólna
droga, wspólny cel równa się Dumna
Wieś Świeszewo.
Wyborca
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Genera³ Anders
na bia³ym ekranie

Str
Str.. 3
Zaproszenie

Trzebiatowski Ośrodek Kultury zaprasza 9 czerwca 2007 roku
( sobota) o godz. 19.00 do Sali widowiskowej ul. Wojska Polskiego 38 (Dom Kultury) na koncert
OLGII BOŃCZYK.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia
w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury – tel. 091 38 72 614.

W piatek, 25 maja br., sala koncertowa gryfickiego Domu Kultury
zapełniła się po brzegi. Na krzesłach zasiedli uczniowie i nauczyciele tutejszych szkół, aby obejrzeć
film o generale Andersie. Wszyscy
z wielkim zainteresowanie śledzili

losy głównego bohatera. Wyświetlany materiał związany był z obchodzonymi niedawno uroczystościami, dotyczącymi tego bohatera
narodowego. Dla uczniów dodatkowo był on świetną lekcją historii,
o której wciąż przecież mówi się za

mało i wciąż trzeba o niej przypominać. Szczególnie młodym pokoleniom, aby pamięć tamtych dni i
ich bohaterów pozostała. Z tego też
względu emisja filmu była już powtarzana, aby każdy mógł go zobaczyć...i zapamiętać.
(mś)

Nauczyciele strajkowali
We wtorek, 29 maja br., nauczyciele gryfickich szkół podstawowych i gimnazjów, solidaryzując się z pracownikami oświaty w

całej Polsce, ogłosili strajk. Chcą
oni, tak samo jak lekarze, lepszego traktowania ze strony polskiego rządu, czego dowodem mają

Pod nosem

być przede wszystkim wyższe
pensje. Strajk trwał dwie godziny,
podczas których dzieci zamiast
lekcji, miały zapewnione zajęcia
świetlicowe. Objął on wszystkich
nauczycieli następujących szkół
gminy Gryfice: SP 3 w Gryficach,
SP Prusinowo, SP Trzygłów, SP
Górzyca oraz Gimnazjum nr 2.
Natomiast w Gimnazjum nr 1
strajkowało tylko 6 nauczycieli, a
w SP 4 w Gryficach – żaden.
Uczniowie mieli czas wolny,
dyrektorzy twardy orzech do zgryzienia, a nauczyciele... dwie godziny na zastanowienie się nad
swym losem. Czas pokaże, ale
pewnie strajkujących grup zawodowych w najbliższym czasie będzie więcej...
(mś)
REKLAMA

„Pod nosem” Urzędu Miejskiego miejsce na parkingu przeznaczone dla inwalidy zajęte zostało przez
zdrowego „rydza”. Czy tak być
musi, by inwalida musiał parkować
na jezdni, narażając się na mandat,
bo w Urzędzie chce załatwić jakąś

drobną sprawę? Polecamy uwadze
to i inne podobne miejsca gryfickiej
„drogówce”. W ciągu dnia można
swobodnie wystawić parę mandatów, a kierowcy może nauczą się
porządku i przestrzegania znaków
na parkingach.
(r)

Przetarg na sprzêt
komputerowy dla
urzêdu
Burmistrz Gryfic ogłosił przetarg
nieograniczony na dostawę do urzędu
sprzętu komputerowego. Jedynym
kryterium wyboru jest cena. Termin
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 24.05.2007 r. godzina 11:00.
Informacji udzielają: w sprawach
technicznych: Daniel Igielski, tel.
091 3877008, uzyskanie dokumentacji: Grzegorz Szredziński, tel. 0-91
3877020.
(r)
REKLAMA
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VII Sejmik Ekologiczny
Kolejny, bo już siódmy raz, w SP
Prusinowo, w dniach 25 – 26 maja
br., odbył się Sejmik Ekologiczny,
na który przyjechali uczniowie ze
wszystkich Szkół Podstawowych
gminy Gryfice. Dyrektor SP Prusinowo pani Małgorzata Krawczyk w
serdecznych słowach powitała
uczniów – uczestników warsztatów,
nauczycieli, burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła, dyrektor GDK
Różę Szuster, przedstawiciela Straży Ochrony Przyrody i LOP – Edmunda Radziwonika, prezesa Zrzeszenia Pszczelarzy w Gryficach
Marka Pietrasa oraz sołtys Prusinowa Marię Szafrańską.
W swoim krótki wystąpieniu
Małgorzata Krawczyk podziękowała burmistrzowi za wsparcie finan-

REKLAMA

sowe Sejmiku, jakiego Urząd Miasta udziela od lat, a bez którego
Sejmik byłby skromniejszy albo
wręcz niemożliwy do zrealizowania. Część artystyczną, przygotowaną specjalnie dla uczestników,
zapewnił Zespół Wokalny przy SP
Trzygłów, który tworzą: Agnieszka
i Dorota Zawadzkie oraz Dominika
Czerska, a opiekę nad Zespołem
sprawuje Tadeusz Ślusarczyk. Prelekcję na temat pszczół – ich życia
i roli w środowisku – wygłosił pan
Marek Pietras.
Po części oficjalnej, nastąpił
podział prac w poszczególnych grupach. Tematyką tegorocznych
Warsztatów były owady. Propozycja właśnie tej tematyki wynikła ze
szkolnego Koła Ligi Ochrony Przy-

rody w Prusinowie. Warsztaty:
grupa plastyczna - przygotowanie sylwetek motyli; opiekunowie
– Justyna Fedak- Białkowska, Żaneta Bartczak, Małgorzata Malon,
grupa plastyczna – zajmowała
się życiem pszczół, a opiekowali
się nimi: E.Kowalska i A.Iwaniuk
pracownia komputerowa –
przygotowanie prezentacji multimedialnej; opiekunowie – Kinga
Wrzesińska, B.Kurczak i K.Polanowska,
zajęcia terenowe - „Życie na
łące”; prowadzone przez – B.Szeliga, M.Pietrzak, M.Stawińska,
opiekunowie uczniów kl. I-III – nauczycielki kształcenia zintegrowanego z SP 3 w Gryficach: Mariola
Aniśko i Monika Lal,

INFORMACJE
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w Prusinowie
życie. Podobnie jest z chrabąszczami czy innymi owadami. Można
powiedzieć, że jest to dobra zabawa
połączona z nauką, ale w efekcie
zawsze wiedza i poznanie świata, w
którym żyjemy.
Dodajmy jeszcze, że dekoracje
VII Sejmiku Ekologicznego w Prusinowie, tworzyły prace uczniów
wykonane na poprzednich sejmikach, a teraz wyeksponowane w
holu szkoły, korytarzu i sali gimnastycznej. A to jest niezaprzeczalny
dowód, że uczniów biorących
udział w Sejmikach, traktuje się
poważnie i ceni się to, co własnoręcznie wykonali.

grupa artystyczna - zgłębianie
wiedzy na temat życia mrówek,
czym zajęli się uczniowie kl.I-III w
towarzystwie pań: G. IwańczykStańczyk, B. Kostrzewy, A. Wilhelm.
Podział został ustalony, a
uczniowie ruszyli w teren albo do
przygotowanych sal, by zgłębiać
tajniki życia owadów. Goście po
słodkim poczęstunku rozjechali się
do domów, by w dniu następnym
pojawić się znowu i zobaczyć, co
uczniowie odnaleźli w trawie albo
literaturze. W drugim dniu, na Sejmik do Prusinowa przyjechali: z
Zarządu Wojewódzkiego LOP –
Tadeusz Krowicki, z gryfickiego
Zarządu LOP – Edward Radziwonik. Obecna na spotkaniu była również zastępca sołtysa Prusinowa –
pani Bogusława Fedorczuk.
Sejmik Ekologiczny, to praca
polegająca na zgłębianiu wiedzy o
tym, co „w trawie piszczy”, pracuje
w ulu czy mrowisku. Uczniowie bez
nakazu sami, choć pod opieką nauczycieli, zgłębiali wiedzę poznając rodzaje traw i różnorodność
REKLAMA

Na zakończeniu w Sejmiku, biorący w nim udział przedstawiciele
szkół, otrzymali z rąk Małgorzaty
Krawczyk sadzonki tui, a następnie
wszyscy przeszli na boisko szkolne,
gdzie zostali poczęstowali smaczną
i świetnie upieczoną na grillu kiełbaską. Po posiłku uczestnicy zostali
bezpiecznie rozwiezieni do swoich
miejscowości. W pamięci uczniów
pozostaną spotkane owady, rodzaje
traw, dyskusja na tym, czyja prezentacja była najlepsza i fakt, że nawiązali nowe znajomości, a być może i
przyjaźnie.
(mś)
świata owadów. W prezentacjach
zobaczyliśmy mrowisko i zapracowane mrówki, a o pszczołach usłyszeliśmy wszystko, co dotyczy podziału ról w ulu. O tym, co na łąkach
też było dużo, o rodzajach traw i
owadów oraz budzących przerażenie nie tylko uczniów, ale i wychowawczyń – pająkach – było jeszcze
więcej. Sejmik polegający na pracy,
obserwacji, możliwości dotknięcia
owada i opisaniu jego świata, to niepowtarzalna lekcja przyrody i dobrze o tym wiedzą uczniowie oraz
organizatorzy sejmików. Motyl na
łące i własnoręcznie wykonany jego
model na warsztatach, to zakodowana w pamięci nazwa owada i jego
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Czym zajmowali siê radni na VII sesji miejskiej?
29 maja, o godz. 9.00, w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta
w Gryficach, rozpoczęła się VII
sesja Rady Miejskiej.
Jej członkowie mieli do podjęcia 23 uchwały, w tym jedną dodatkową, zgłoszoną już podczas trwania sesji. Większość z nich dotyczyła tym razem sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
szeregu nieruchomości położonych w różnych częściach Gryfic –
ulice: Wybudowanie, Wojska Polskiego, Szafirowa, Turkusowa,
Rubinowa, Perłowa, Brylantowa i
Szmaragdowa.
Oprócz tego radni między innymi: dokonali zmian w budżecie,
oddali w użyczenie Gryfickiemu
Domowi Kultury Basztę Prochową, ustalili nowe opłaty za
pobyt w przedszkolach gminnych,
powierzyli sołtysom pobieranie
podatków i opłat, uchwalili statuty Placówek Oświatowych i ZGK,
powołali radnych do zespołu rewitalizacji, poręczyli pożyczkę
TBS-owi oraz przyjęli sprawozdanie z pracy burmistrza Gryfic między sesjami. Sesja przebiegała
szybko i sprawnie, a radni wszystkie opiniowane uchwały przyjęli
jednogłośnie. A oto skrót sprawozdawczy z najważniejszych,
podjętych przez nich decyzji:

przedszkolnych posiłków. Natomiast opłata za pobyt w tych placówkach to 150 zł miesięcznie. W
przypadku nieobecności w przedszkolu, stawka żywnościowa jest
zwracana, za tyle dni, ile dziecka nie
było. Rodzice są zobowiązani uiszczać opłaty do 20-ego dnia każdego
miesiąca, a pracownicy do 2-ego
dnia kolejnego miesiąca. W przypadku nieprzestrzegania tych terminów, naliczane będą odsetki.

Pieni¹dze na imprezy
dla so³ectw i miasta

Rewitalizacji w Gryficach
ci¹g dalszy

Przedstawiciele Rad Osiedlowych oraz gospodarze sołectw wielokrotnie zwracali się do władz miasta o dofinansowanie organizowanych przez nich imprez. W końcu
znalazły się pieniądze na ten cel. I
tak, każdy sołtys może dostać w ciągu roku 6 zł na jednego mieszkańca,
a gryficzanie zostali wycenieni na
0,50gr rocznie. Kwoty, choć niewielkie, ale zawsze na pewno się
przydadzą.

Nowe stawki
w przedszkolach
Radni uchwalili nowe opłaty dla
dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich pracowników. Stawka żywieniowa wyniesie 5 zł dziennie zarówno dla maluchów, jak i ich
opiekunów, którzy korzystają z
REKLAMA

oraz Komisję Edukacji, Kultury i
Spraw Społecznych, co radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie.
Dodatkowo weszła ona również w
skład zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji. Teraz czekamy na efekty jej pracy.

So³tysi
– nowi poborcy podatkowi

Rada miejska jest w trakcie powoływania zespołu zadaniowego do
spraw rewitalizacji. Jego powstanie
uzasadniono następująco: „celem
powołania zespołu zadaniowego do
spraw rewitalizacji jest pobudzenie
aktywności środowisk lokalnych i
stymulowanie współpracy na rzecz
rozwoju społeczno - gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w
zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast”. W jego
skład mają wejść zarówno radni,
jak i pracownicy Urzędu Miasta.
Na VII sesji miejskiej wybrano
cztery osoby, spośród tych pierwszych. Rewitalizacją więc zajmować się będą: Krzysztof Tokarczyk, Joanna Ruta, Władysława
Łebedyńska i Stanisław Błysz. Na
czym ma polegać ich praca? –

Znów tutaj posłużymy się uzasadnieniem do uchwały, które mówi:
Zadaniem zespołu będzie przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich dla
miasta Gryfice. Program ten winien
zawierać opis niezbędnych działań
potrzebnych dla rozwoju gospodarczego rewitalizowanego terenu,
sposób rozwiązywania problemów
społecznych a także kilkuletnie
plany finansowe gminy dotyczące
terenów objętych rewitalizacją.
Zespół w programie powinien
określić elementy wynikające z
uwarunkowań gospodarczo - społecznych gminy zgodnie ze strategią rozwoju województwa zachodniopomorskiego”. Na efekty ich
pracy przyjdzie nam zapewne jeszcze długo czekać, bo żeby w ogóle
zaczęli, najpierw do radnych
muszą dołączyć pozostali członkowie zespołu, a tych jeszcze nie ma.

Porêczenie dla TBS
Już na poprzedniej sesji radni
uchwalili, a na ostatniej potwierdzili to raz jeszcze, że Urząd Miasta poręczy pożyczkę, którą zaciągnął
TBS w Banku Gospodarstwa Krajowego, na sfinansowanie inwestycji,
jaką jest budowa 24-rodzinnego
budynku mieszalnego. Kwota kredytu nie przekroczy 880 tys. zł, a
czas jej spłaty to nie dłużej niż 35 lat,
od momentu podpisania umowy.

Czym zajmowaæ siê
bêdzie Joanna Ruta?
Ze względu na to, iż na poprzedniej sesji zaprzysiężono nową
radną, którą została Joanna Ruta,
musiała ona zadeklarować się do jakich komisji stałych Rady chce należeć i tym samym w jakich chce pracować. Jej wybór padł na dwie z
nich: Komisję Budżetu i Finansów

We wszystkich sołectwach podległych gminie Gryfice zakończyły
się nareszcie zebrania wyborcze.
Sołtysi i Rady Sołeckie wybrane,
więc można przydzielać im zadania.
Na sesji podjęto więc uchwałę,
zgodnie z którą gospodarze wsi
będą odpowiedzialni za pobieranie
podatków i opłat od mieszkańców.
Poniżej przedstawiamy pełną listę
nowych sołtysów i sołectw im podległych:
Jerzy Sochacki – Baszewice
Edward Kotlewski - Barkowo z
miejscowościami: Lubin, Brodniki,
Grębocin
Jolanta Syniec - Borzęcin
Jolanta Poczobyt – Dobrzyń
Tomasz Szrejder – Dziadowo
Stanisław Ossowski – Górzyca
Eugeniusz Jancz – Grądy
Ludwik Oleksiewicz - Jasiel z miejscowością Zagórcze
Iwona Wawrzyniak - Kukań z miejscowościami: Wołczyno i Krakowice
Iwona Dłubak – Lubieszewo
Tomasz Buzała – Łopianów
Maciej Węgielski – Niedźwiedziska
Norbert Rudzki - Ościęcin z miejscowością Podłęcze
Bronisław Jaremko - Otok z miejscowością Zacisze
Maria Szafrańska - Prusinowo z
miejscowością Niekładź
Wiesław Pakulniewicz – Przybiernówko
Mariola Rusek - Rotnowo z miejscowością Skowrony
Bożena Pawłowska - Rybokarty z
miejscowością Lubków
Wiesław Polanowski – Rzęskowo
Mieczysław Szydlarski - Stawno z
miejscowością Sokołów
Paweł Ługowski – Smolęcin
Ewa Kubczyk - Sikory z miejscowością Mierzyn
Grażyna Elwart – Pokorska - Skalin
z miejscowością Raduń
Jan Springer – Świeszewo
Brygida Lisiak - Trzygłów z miejscowościami: Rzęsin, Grochów,
Kołomąć
Jadwiga Król – Waniorowo
Mikołaj Wołodźko – Witno
Janusz Budzelewski – Wilczkowo
Urszula Dukiewicz - Zaleszczyce z
miejscowościami: Borzyszewo, Jabłonowo, Popiele
Krystyna Dąbrowska – Zielin.
(mś)
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Justyna Smal

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

Wystawy w BRAMIE: „Spotkania przyjació³”

Artysto, twórz, nie gadaj!
31 maja br. o godz. 18.00 w Muzeum i Galerii „Brama” w Gryficach
po raz pierwszy w jej najnowszej historii będzie okazja wziąć udział w
otwarciu aż trzech wystaw; w tym
dwóch malarskich - Eweliny Wolskiej
i Jarosława Babiarza - oraz fotograficznej - Wojciecha Schmidta. Żeby
zachęcić czytelników do odwiedzenia BRAMY, w skrócie przedstawiamy sylwetki mających gościć tam artystów.
Ewelina Wolska pochodzi z Mysłowic, jednak od wielu lat mieszka w
Niemczech.
Malarstwo, jak mówi, to największa pasja jej życia, którą pogłębia od
najmłodszych lat. Ulubione techniki
to pastele oraz malarstwo olejne, które z wielkim wyczuciem łączy z różnorodnymi innymi technikami oraz
materiałami, przez co uzyskują one
nowy wymiar i jakość, stanowiąc o
niepowatarzalnym charakterze jej
prac. Jej prace, jak określił jeden z
dziennikarzy opisujący wystawę to:
„wspaniały, dopracowany w szczegółach obraz świata. Świata, który bywa
zły, ale który jest też wspaniały. Spośród wijących się wstążek, kropli i

kwiatów, który spogląda czasem na
widza życzliwym okiem...”.
Jarosław Babiarz to artysta malarz obecnie mieszkający w niemieckiej miejscowości Kempten. Swoje
zainteresowania sztuką przejawiał
już od wczesnych lat młodości.
Szczególnie pasjonuje się pastelami
oraz akrylem, chociaż nie gardzi i innymi technikami. Swoje nieprzeciętne uzdolnienia plastyczne realizuje
również jako dekorator wnętrz. Wystawa w Gryficach to kolejny etap na
drodze do poznania samego siebie,
jako artysty.
Wiesław Wojciech Schmidt poprzez fotografię pragnie przybliżyć
mieszkańcom Gryfice, jako miasto
posiadające duszę. Jak napisał w swojej notce biograficznej, jest urodzony
w Szczecinie, gdzie spędził większość swego życia. Dziennikarzem z
powołania, a także pasjonat fotografii, chociaż nie tylko.
Jak widać, zaprezentowani artyści to na pewno osoby nietuzinkowe,
więc chyba warto zobaczyć, co chcą
nam przekazać przez swoją sztukę.
ZAPRASZAMY DO BRAMY! (r)
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Miœ Uszatek po raz kolejny
w gryfickiej bibliotece

23 maja br. do Biblioteki po raz
kolejny zawitali „zerówkowicze” ze
swoimi opiekunkami, aby wziąć
udział w kolejnym, tradycyjnym
już spotkaniu z bajką o misiu.
I znów przywitała ich znana już
wszystkim bibliotekarka Działu
Dziecięcego – pani Anna Burda –
która swoimi opowieściami o misiach wprowadziła dzieci w bajkowy klimat. Maluchy, jak zwykle
wykrzyczały entuzjastycznie hasła
spotkania: „Cała Polska czyta dzieciom” i „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”. Później długo i wesoło
rozmawiały z panią Anią o swoich
misiach, a wszystkie nietypowe
maskotki, o których opowiadały
dzieci zostały nagrodzone książeczkami. Kiedy już gwar powoli zaczął

cichnąć, do głosu doszedł gość specjalny, którym tym razem była pielęgniarka – pani Stanisława Geniusz. Zanim jednak zaczęła ona
czytać fragmenty przygód Misia
Uszatka, maluchy musiały zaśpiewać refren z dobranocki o tym pluszowym bohaterze, a także wziąć
udział w wyliczance autorstwa
Wandy Chotomskiej. Później już
było tylko słuchanie bajki w wielkim skupieniu, bo przecież trzeba
wiedzieć o czym ona była. Dlaczego? Zarówno pani bibliotekarka, jak
i panie nauczycielki sprawdziły
wiedzę dzieci na temat tego, co
wysłuchały. Każda poprawna odpowiedź nagradzana była słodkim
upominkiem. Maluchy już czekają
na następne spotkanie!
(mś)

Maraton
w czytaniu
bajek
Pracownicy Miejskiej Biblioteki w Gryficach zapraszają wszystkich
chętnych na Maraton Czytelniczy – Bibliotekarze Dzieciom. Odbędzie się
on w piątek 8 czerwca br., a panie bibliotekarki będą w ten dzień od 10.00
do 18.00 co godzinę czytać inną bajkę. A oto, czego będzie można posłuchać:
godz. 10.00 - „Lokomotywa” autorstwa J.Tuwima
godz. 11.00 - „Rady nie od parady” - M.Strzałkowska
godz. 12.00 - „Wierszykarnia” - D.Wawiłow
godz. 13.00 - „Baśnie” - H.Ch. Andersen
godz. 14.00 - „Mikołajek i inne chłopaki” - Sempe - Gościnny
godz. 15.00 - „Kubuś Puchatek” - A. A. Milne
godz. 16.00 - „Kareta z piernika” - W.Chotomska
godz. 17.00 - „Legendy polskie”.

(r)

SZKO£A
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40-lecie Szko³y Podstawowej nr 2 w P³otach

Sztandar na jubileusz
25 maja br., w P³otach mia³a miejsce
wielka uroczystoœæ, a
mianowicie jubileusz
powstania Szko³y
Podstawowej nr 2.
T³umnie przybyli na
ni¹ przedstawiciele
w³adz lokalnych i
powiatowych, zaprzyjaŸnionych placówek
oœwiatowych, proboszcz tutejszej parafii, wszyscy nauczyciele i pracownicy
solenizanta – zarówno ci byli, jak i ci
obecni – a tak¿e rodzice oraz podopieczni szko³y.

Każdy gość już przy wejściu witany był, przez specjalnie wydelegowaną grupę uczniów, gromkimi
brawami. Potem obowiązkowo mu-

siał wpisać się do Księgi Pamiątkowej, aby pamięć o jego obecności w
tym jakże ważnym dniu została zachowana dla przyszłych pokoleń.

Kiedy już wszyscy zaproszeni, po
odbyciu tego ceremoniału, zasiedli
na miejscach, do mikrofonu podszedł jeden z uczniów „Dwójki” i
drżącym z emocji głosem zapowiedział wystąpienie pani dyrektor –
Elżbiety Zdunkiewicz, która jest
trzecim – po Zenonie Matusiaku i
Adamie Klimko – „dowódcą” tej
szkoły i kieruje nią od trzech lat.
Powitała ona serdecznie zgromadzonych gości i podziękowała im
za tak liczne przybycie. Po krótkim
wstępie, głos oddała swojemu poprzednikowi Adamowi Klimko,
który przedstawił historię tej placówki oraz wspomniał jej absolwentów. Następnie przyszedł czas
na podziękowania wszystkim tym,
którzy na co dzień ze szkołą współpracują oraz wręczenie im symbolicznych upominków. Kiedy już
każdy, kto na to zasłużył, został
obdarowany, nadszedł kulminacyjny moment uroczystości, czyli wręczenie sztandaru szkoły, który – jak
powiedziała Elżbieta Zdunkiewicz
„jest symbolem jej historii i tradycji.
Jest znakiem, który łączy całą społeczność szkolną. Jest on symbolem
naszej jedności z ojczyzną i odzwierciedleniem wkładu pracy”.
Jego poświęcenia dokonał ks.
Piotr Kurzaja, następnie trafił on do
rąk burmistrza Płotów Mariana Ma-

P£OTY
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lińskiego, który oficjalnie przekazał
go dyrektor Szkoły Podstawowej nr
2, po czym został on oddany
uczniom, tworzącym poczet sztandarowy. Moment ten stał się bodźcem dla wszystkich tych, którzy
chcieli podziękować lub pogratulować władzom szkoły – i tak kolejne
serdeczne słowa, uściski, bukiety i
upominki trafiały do pani Elżbiety
Zdunkiewicz. W tym czasie do występu przygotowywali się uczniowie, którzy zaprezentowali program artystyczny, wyreżyserowany
przez Dorotę Ćwielowską i Beatę
Kowalską. Oprócz tego zaprezentowali oni ekspozycję, na której
wystawiono zdobyte trofea sportowe oraz własne prace.
Tym miłym akcentem zakończono oficjalną część jubileuszowych uroczystości, ale zaproszeni
goście wcale jeszcze się nie rozeszli. Jedni wspominali dawne czasy spędzone w szkole, drudzy dyskutowali nad tym, co można w niej
w przyszłości ulepszyć, a jeszcze
inni czas ten wykorzystali na przyjacielskie pogawędki z dawno niewidzianymi znajomymi. W końcu
szkoła to nie tylko budynek, ale i
ludzie ją tworzący, których łączy
wspólna praca nad kreowaniem jej
pozytywnego wizerunku. Najlepiej
ujmują to słowa polonistki z płotowskiej podstawówki pani Czesławy Karwowskiej: - Minęło
czterdzieści lat istnienia Szkoły
Podstawowej nr 2 w Płotach. Funkcjonowanie placówki na stałe wpisało się w historię płotowskiej społeczności, bowiem kształci się tu

już trzecie pokolenie. Dla wielu ta
szkoła była zaczątkiem realizacji
marzeń, miejscem, w którym
kształtował się system wartości,
dokonywały niełatwe wybory, zawiązywały pierwsze przyjaźnie.
Wizerunek szkoły zawsze tworzyli
uczniowie, nauczyciele, pracowni-

Program „Dni Gr
yfic”
Gryfic”
1 – 3 czerwca 2007
Błonie w Parku Miejskim
31.05.2007 (czwartek) Muzeum i Galeria „BRAMA”
godz.18,00

– wernisaże wystaw
malarstwo Eweliny Wolskiej z Kempten (Niemcy)
fotografia „Gryfice z lotu ptaka” Wiesław Wojciech Schmidt

01.06.2007 (piątek)
godz.10,00
godz.10,00
godz.16,00
godz.17,00
godz.17,30
godz.18,30
godz.20,00
godz.21,00

– korty tenisowe
finał Turnieju Dzikich Drużyn o puchar Burmistrza Gryfic
- strzelnica sportowa LOK
zawody w strzelaniu z karabinka pneumatycznego
– stadion miejski mecz piłki nożnej
Błękitni Trzygłów – Znicz Wysoka Kamieńska
– błonie w Parku Miejskim
„Gorączka złota – Dzień Kowboja” podsumowanie akcji PCK
– „Baw się razem z nami” – gry, zabawy, konkursy
dla dzieci prezentacje przedszkolaków
– koncert zespołu MATOMI
– koncert zespołu MOLLĘDA
– kino pod gwiazdami „MIŚ”
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cy obsługi i administracji oraz rodzice. Ich zaangażowanie, pasja
oraz kreatywność przyczyniły się do
wielu osiągnięć znanych poza lokalnym środowiskiem. Choć wielu tu
pracujących przeszło na emeryturę,
to ich dokonania, nazwiska, fotografie zostały umieszczone na kartach

szkolnych kronik ku pamięci obecnych i przyszłych pokoleń. - mówiła
pani Karwowska.
Życzymy więc Szkole Podstawowej nr 2, aby tych dokonań i nazwisk było jak najwięcej oraz aby
jej historia zapełniła jeszcze niejedną kronikarską księgę...
(mś)

02.06.2007 (sobota) błonie w Parku Miejskim
godz.14,00
godz.15,00
godz.16,00
godz.17,30
godz.19,00
godz.20,30
godz.21,30
godz.22,30

– „Festiwal Regi”
ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród laureatom
– koncert „TARANTULE”
– koncert BIG BAND GDK
– koncert „MAKSO i gwiazdy cygańskie”
– koncert „TARANTULE”
– ELVIS PRESLEY SHOW
– recital WOJCIECHA GĄSSOWSKIEGO
– 24.00 zabawa taneczna

03.06.2007 (niedziela) błonie w Parku Miejskim
FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW „GRAMY 2007”
godz.13,00

– próby techniczne

godz.17,00

– przesłuchania konkursowe
Jamajsky Natural – Świnoujście, Grupa Projekt – Koszalin,
Nazwa – Choszczno, Extramix – Gryfino, Strefa Zero – Poznań,
Agnieszka Pyszkowska – Szczecin, Big Fat Mama - Szczecin

godz.18,30

– koncert SIXTY SEVEN

godz.17,00 – stadion miejski
mecz piłki nożnej „Sparta” Gryfice – „Vineta” Wolin
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Teraz ju¿ czas na policjê polityczn¹ w obronie „swobód obywatelskich”

JAK ZAWSZE... czyli w Polsce bez zmian
Każdego dnia dość starannie obserwując wydarzenia na polskiej scenie
politycznej łapię się na tym, że ciągle mi
na niej czegoś brakuje. Wręcz doskwierająco. Od niedawna wiem, co to takiego. Policja polityczna. Brakuje mi tu
jeszcze policji politycznej. Czegoś w
rodzaju UB, SB, WSI. Dlaczego?
BYLIBY JU¯ TERAZ, ALE
PRZESZKODZI£ NIEDOBRY RYDZYK
Potężne siły polityczne, wrogie aktualnie sprawującym władzę zachowują się tak, że można sądzić, iż gdy
tylko one dorwą się do dokończenia
gospodarczej i finansowej niwelacji
Polski, to wtedy istnienie takich sił
bandyckich i antypolskich (UB, SB)
nie da się uniknąć. To tylko kwestia
czasu. Byłyby już dzisiaj, ale akurat
Kaczory wystąpiły z ideą odbudowy w
Polsce polskiej inteligencji, a co za tym
idzie polskiej Polski i na razie niczego
nie można zrobić, bo niespodziewanie
zupełnie nie udało się z wyborami –
ach ten niedobry Rydzyk.
ZAPOMNIEÆ JAK NAJSZYBCIEJ
RELACJÊ PREMIERA JÓZEFA
OLEKSEGO
Śmiercią naturalną zakończyła się
kadencja tak zwanego Prezia – Magistra
– właściciela kilkudziesięciu zegarków,
komunistycznego ministra, a następnie
prezydenta - według wielu - wolnej Polski. O powstaniu tej wolności państwa i
jej rodzaju dobitnie Józef Oleksy opowiedział właśnie całej Polsce, ale ta do
tej pory żadnych wniosków chociażby z
tej relacji nie wyciągnęła.
KOMISARZ ARCHIWALNY
WICEPREZYDENTEM
Otóż nieszczęścia związanego z
Kwaśniewskim nie koniec. Kilka
miesięcy temu wyczytałem u kogoś
tam, że Kwaśniewski przygotował
Polsce nie tylko złą Konstytucję, ale
i skompletował Trybunał Konstytucyjny tak, by pewnego rodzaju Polska
rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. W owym czasie największej prosperity Kwaśniewskiego, tak zwane
środowiska wiceprezydentem obwołały samego Adama Michnika, który
wpierwej z ramienia Sejmu Kontraktowego w ubeckich archiwach z jakąś
przedziwną komisją przesiedział rok
i do dzisiaj ani nikt nie wie, po co, ani
sam komisarz kontraktowy tego nikomu nie wyjawił.
Ryszard Bugaj w niedzielę powiedział, że w interpretacji przepisów
Konstytucji dokonanej w tych dniach
przez Trybunał Konstytucyjny nie rozpoznaje Dokumentu, który sam pisał.
Powiedział, że ma wrażenie, że chyba
podczas pisania Konstytucji był pijany, skoro napisał taki dokument, jak go
interpretuje Trybunał. Dodał, że Trybunał Konstytucyjny to ciało ewident-

nie polityczne, powołane przez tak
zwane odstawki – Sojusz Lewicy Demokratycznej + znienawidzona w Polsce Unia Wolności. Sędzia sprawozdawca Trybunału podczas niszczenia
Ustawy Lustracyjnej, to jeden z najczynniejszych polityków Unii Wolności i wtedy oczywiście poseł na Sejm.
To z relacji Bugaja.

nie, bo przecież nie o literę prawa idzie
gra, a o politykę, czyli o takie metody,
które pozwolą na zgarnięcie cudzych
pieniędzy. Kiedyś nazywało się to zaborami. Ryszard Bugaj owym faktem
jest szczerze oburzony, bo codziennie
musi tłumaczyć się z tego, co niby
wedle jego zapisu zrobił Trybunał, a on
takiego zapisu nigdy nie popełnił.

GEREMEK PRZESZKODZI£ W NOBLU
DLA KAPUŒCIÑSKIEGO?
Buta, z jaką nie składał oświadczenia lustracyjnego Bronisław Geremek, w tym kontekście jest zrozumiała. Osobiście srodze zawiodłem się na
profesorze, a najbardziej chyba wtedy, gdy dowiedziałem się, że gdyby
profesor w sposób iście demonstracyjny nie przyjmował do PZPR samego Ryszarda Kapuścińskiego i nie
wręczał temu korespondentowi PAP
legitymacji owej moskiewskiej wierchuszki, dzisiaj z pewnością mielibyśmy jeszcze jednego noblistę, z tym,
że szczególnego, bo pisarza, który
jeśli już o swoim kraju pisał, to nad
wyraz nie tylko oszczędnie, ale i bardzo ostrożnie. A ten wiedział przecież
wszystko. Pod adresem profesora
Geremka tylko w internecie pytań jest
wiele, szczególnie w kontekście nie
tylko jego szesnastoletniego stażu w
PZPR, ale przede wszystkim w związku z tym, że kilka lat był konsulem
kulturalnym w Paryżu. Po wyroku
Trybunału Konstytucyjnego można
uważać, że Bronisław Geremek
uniknął lustracji z wyroku swoich i
nie tylko swoich towarzyszy partyjnych – no, bo jak inaczej?

OLEKSY SPOLICZKOWA£ GAWIED•,
A TA NABRA£A WODY
W OPUCHNIÊTE POLICZKI
Nikt i nigdy w sposób tak głupi nie
sprzedał aż tylu swoich banków, nikt
nigdy tak nie postąpił – powiedział
Józef Oleksy podciągając owe czynności pod działania antypolskie I
dodał, że on zawsze kierował się interesem narodowym. Ale jego partyjni i
koalicyjni koledzy już nie za bardzo.
Wedle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Ryszard Bugaj
– powoływanie Komisji Sejmowych
jest w gruncie rzeczy niezgodne z Konstytucją. A owe Komisje miały zająć
się brakiem tu u nas naszych banków.
Odkrywając najbardziej utajnione, a najbardziej rzeczywiste struktury
organizacji naszego państwa, nie da
się nie zauważyć, że najbardziej miarodajne informacje na ten temat są
zawarte w archiwach, w tych dniach na
głucho zamkniętego Instytutu Pamięci
Narodowej. Także przed dziennikarzami i naukowcami. Główne jednak
archiwa na ten temat znajdują się w
Moskwie, do której do tej pory chyba
nikt nie zwrócił się o ich udostępnienie
polskiej opinii publicznej. Państwu
polskiemu. Znając te dokumenty dopiero wtedy można by się pokusić o
przedstawienie narodowi faktycznego
ustroju naszego państwa, tego, kto nim
do tej pory w sposób faktyczny rządzi
i w czyim imieniu. Tego, co nas czeka
w najbliższej przyszłości. Jak ona jest
dla nas zaprojektowana.

W OCZEKIWANIU NA NOW¥
KOALICJÊ – POLICJÊ
I właśnie – po prostym wyrażeniu
powyższej opinii mam przeświadczenie, że do moich drzwi, których
wszystkich już nigdy nie zliczę (tyle
ich było), powinna zapukać polityczna
policja – a tu nic. Głucho. Cisza. Nikt
nie puka. Nikt nie przychodzi pod ten
dom o tylu już drzwiach. Trzeba czekać na kolejną koalicję. Oni potrafią
wszystko zorganizować w try miga.
Ryszard Bugaj odnosząc się do napisanej przez siebie Konstytucji w radiowej audycji powiedział, że on w
Konstytucji nie zawarł zapisu o tym, że
w Polsce jest osoba stojąca ponad prawem i ponad wszystkimi. To Prezes
Banku Narodowego. Wedle Trybunału owa osoba nie musi, jak nie chce,
stawać przed Komisjami Sejmowymi,
to znaczy - jakby przed Narodem. Ale
wedle tego, kto Konstytucję pisał, w
Konstytucji takiego zapisu nie ma. Czy
jest możliwe, aby Trybunał Konstytucyjny, by dowiedzieć się, co jest zapisane w Dokumencie, na którego straży
stoi, o odpowiedź na to pytanie poprosił autorów tego Dokumentu? Chyba

DO CZEGO JESZCZE JEST OTRZEBNY
„MAGISTER” KWAŒNIEWSKI?
Główne zręby pokazywanych tu
działań są autorstwa A. Kwaśniewskiego, który obecnie wraca znów do
polityki, gdyż do pokazywanych tu
działań nawet na tak rozległym terytorium, jak Polska, trudno znaleźć kogokolwiek. Ale, przecież został dwukrotnie wybrany Prezydentem. Zauważmy jednak, że nie był prezydentem Narodu, a bardziej mediów. Narodu na moment medialnego. I – mimo
na oczach kamer wykpiwania z Siwcem Naszego Papieża – do dzisiaj ma
prawo działać przeciwko nam. I to w
rolach, jakie sobie tylko zamarzy.
Dzisiaj nawet mają to robić wspólnie
z Wałęsą, z czego wniosek, że wtedy
przeciwko sobie raczej nie byli. Ileż
zabiegów, by władać tym terytorium,
z którego przede wszystkim wybyły

banki i ostatni premier Marian Belka
wraz z osoczem.
URBAN, UNGIER, WACHOWSKI
Wspomniany Wałęsa, broniąc Wachowskiego – takiego swoistego
Ungiera Kwaśniewskiego – zakrzyknął do rządzących; jeśli jesteście
tacy mądrzy, to weźcie się za Urbana.
Dlaczego nie weźmiecie się za Urbana? Pytanie ugrzęzło w ciszy trwającej
do dzisiaj. Tenże Urban za szczucie na
Popiełuszkę w tygodniku konfidenta
Kazimierza Koźniewskiego “TU i
TERAZ”, przeprosił, ale śmierci księdza do dzisiaj nikt nie wyjaśnił. Prokuratura przeprosiny przyjęła.
Fundamentem współczesnego modelu Państwa Polskiego, takie jego zorganizowanie, jest wyprowadzanie z
niego pieniędzy poza kontrolą jego
obywateli. Są to kwoty tak olbrzymie,
że warto rozejrzeć się po świecie za
celami, których realizacji owe kwoty
mogłyby posłużyć. Owe cele są widoczne jak na dłoni. By tak czynić z
takim państwem, jak Polska, wystarczy
mieć tu swoje telewizje i ludzi, co do
których tożsamości prawdziwej nikt się
nie dowie, bo kryją ją podwójne archiwa (IPN, Moskwa). Przed telewizorami publika zawsze zasiądzie, by potem
wygłosować to, co dla Państwa jest
szkodliwe najbardziej. Spreparowana
publika zawsze postąpi tak, jak zostanie zaprogramowana. Afera FOZZ
ostatnio posłużyła znakomicie do tego,
by do tej pory nie rozmawiać o codziennie wypływających z Polski pieniądzach. Wedle modelu – ach ci wstrętni
komuniści, ukradli tyle a tyle setek milionów dolarów. O całych setkach wyprowadzanych stąd miliardów euro nie
rozmawia się w ogóle, za na głucho zamykanymi archiwami nikną bezimienne postaci realizujące codziennie tu
sprawowaną władzę polityczną.
LUSTRACJI MA NIE BYÆ, DLATEGO
MIA£A BYÆ
Ustawę lustracyjną do odrzucenia
przygotowano tak, że zabroniono w
niej ewentualnemu konfidentowi kasacji przed Sądem Najwyższym. Zaś
Trybunał Konstytucyjny orzekł w
uzasadnieniu ustnym, że otwarcie archiwów IPN jest niemożliwe, gdyż
godzi to w podstawowe prawa wolnościowe jednostki. Teraz kolej na policję polityczną, by choćby na samym
dole gminnym – jak Józiek w ramach
transformacji złapał, co nie jego – to
by tej własności Jóźka bronić. Nie
mówiąc już o interesach złodziei
prawdziwych. Owa policja oczywiście stanie na straży wolności obywatelskich. Jak zawsze. Banków już nikt
nam nie odda, „bo nie po to żeśmy z
profesorem Geremkiem transformację przeprowadzali i legitymacje partyjne wręczali”.
Tadeusz Nosel

gazeta gryficka 31.05.2007 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Str
Str.. 11

Adres redakcji: Gryfice,
ul. nadaæ
Wa³owa 8/7,
tel. 091 wppp1@wp.pl
384 71 53, 0504 042 532
Og³oszenie
mo¿na
mailem:
MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE
Q Praca w Niemczech przy zbiorze
i pakowaniu warzyw - legalna. Tel.
505 717 271.

Q Kupię mieszkanie w Łobzie ok 60
mkw. Tel. 505 184 497.
Q Poszukuje do wynajęcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

Q Sprzedam tanio ościeżnice metalowe 60 x 80, skrzydła drzwiowe,
małe okna drewniane - nieużywane.
Tel. 0 602 731 070.
Q Sprzedam drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tel 502 649 119.

Q Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 36 mkw. Tel. 602 321 227.

Q Sprzedam rożno elektryczno-gazowe 2-rzędowe 4-palnikowe na 42
sztuki kurczaków, typ RGK 48. Tel.
0663 768 498.

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

Q Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę i inne urządzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438.
Q Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ładowarką na gwarancji. Cena 120 zł, tel. 669 348 840.

Q Sprzedam Opel Kadet Combi
benzyna-1,4l, rok 1990, szary metalik - org., bezwypadkowy, 5 - dzwiowy, centralny zamek, szyberdach,
bardzo ekonomiczny. Proponowana cena 3100 zł. Tel. 091 397 4127
lub 604 845 753.

Q Sprzedam: Hyunday Accent LS
1,3 12V, '98r., 5-drzwiowy, granat,
ABS, 2 poduszki, wspomag.,
centr.zamek, radio, klimatyz., 7800
+ opłaty; 697 424 727.
Q Sprzedam Peugeot 306 XR 1,6,
'94r., 5-drzwiowy, zielony metalik,
radio, szyberdach, wspomag.,
3700,- + opłaty 697 424 727.

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

QElektryk z uprawnieniami przystąpi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.
QSprzedam kiosk typ jugosłowiański, kostkarka do lodu, sokowirówka przemysłowa, mieszacz do koktaili. Tel. 091 386 3525.
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.
QPoszukiwany muzyk lub zespół
muzyczny w okresie letnim do
grania w Rewalu - LE. Na Fali. Tel.
501 026 529, 502 701 543.

Q Przedszkole zatrudni przedszkolankę, nauczyciela języka angielskiego, osobę do prowadzenia zajęć muzycznych, plastycznych i ruchowych. Kontakt: 0 606 707 263.
QPrzyjmę mężczyznę do pracy legalnej w Niemczech - praca przy koniach. Mile widziane podstawy języka niemieckiego. Wiek 30-50 lat.
Tel. 091 39 11 905, 603 435 769.
Q Praca w Niemczech - panią znającą dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
małżeństwem, warunki pracy i płacy bardzo dobre, praca na półtora
miesiąca - półtora miesiąca w kraju.
504 748 717.
Q Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne naprawy wykona „Złota Rączka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

Zatrudnię lektora języka angielskiego w godzinach popołudniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

Przyjmę do pracy traktorzystę i
kombajnistę. Tel. 094 363 12 58

Q Sprzedam działkę budowlaną
na ul. Niepodległości w Gryficach.
Tel. 501 278 866.

Q Sprzedam działkę budowlaną ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
Q Szukam do wynajęcia pomieszczeń magazynowych na zboże. Tel.
094 363 12 58.

US£UGI

Q RTV - servis - naprawa Usługi
domowe i warsztatowe Łobez, Cicha 3/1, Br. Micek tel. 3974127 lub
604845753.

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

INNE
Q Sprzedam 18 ton zboża. Tel 094
363 12 58.

QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.
QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.
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Katastrofa w Dêbnie

D¥B Dêbno Lubuskie – SPARTA Gryfice 6:1 (2:0)
1:0 – Paweł Majewski (31'), 2:0 – Patryk Skoczek (33'), 3:0 – Paweł Osowski (64'), 4:0 – Patryk Skoczek (66'), 5:0 – Rafał Dziadosz (80'), 5:1 – Mariusz
Remplewicz (82'), 6:1 – Patryk Skoczek (85')
żk: Patryk Skoczek (DĄB), Przemysław Dąbrowski (SPARTA)
sędziował: Andrzej Nowak
DĄB: Robert Czarnak (72' – Marek Urwicki) – Paweł Osowski, Paweł
Majewski, Rafał Dziadosz, Sebastian Łętowski, Robert Dudek (71' - Barłomiej
Cholewiński), Sławomir Sanecki, Piotr Nitkowski, Artur Michalski, Patryk
Skoczek, Marcin Łazor (61' – Jakub Pulikowski)
Trener: Zenon Burzawa
SPARTA: Paweł Rzeszowski – Zbigniew Stosio, Artur Kurkiewicz (Rafał
Lal), Mateusz Janowski, Mariusz Dąbrowski, Paweł Bogacz, Mariusz Remplewicz, Paweł Rynalski, Przemysław Dąbrowski, Mariusz Wlaźlak, Jakub Gnat
(46' – Andrzej Paroch)
Trener: Artur Kurkiewicz

Nowinki z bie¿ni

Miejski Fina³ Czwartków
Lekkoatletycznych

24 maja w Białogardzie odbyły się
finałowe zawody miejskie Czwartków Lekkoatletycznych, po których
wyłoniono reprezentację zawodników poszczególnych konkurencji na
Finał Ogólnopolski do rywalizacji w
Warszawie.
Najmłodsi lekkoatleci w kategoriach klas IV, V i VI walczyli o jak najlepsze miejsca w edycji jesień - wiosna
uzyskując za swoje starty punkty. Podczas finału miejskiego nasi zawodnicy
wykazali swoją dominację nad młodzieżą powiatu białogardzkiego, odnosząc zdecydowane zwycięstwa. Podopieczni Ewy Przybysz ze Szkoły Podstawowej w Wyszoborze: Marcelina
Sioła w biegu na 60 m z wynikiem 9,57
i Patryk Wójcik w rzucie piłeczką palantową 49 m w klasach IV oraz Adrian
Spaczyński w biegu na 300 m – 44,23 w
klasach VI. Równie dzielnie spisali się
uczniowie Artura Lecha ze Szkoły Podstawowej w Cerkwicy: Maciej Stawicki
wygrał rzut piłeczką palantową w klasach V z wynikiem 54 m, a Iwona Gutowska w tej samej kategorii w biegu na
300 m była druga z wynikiem 50,24.
Pewne i zdecydowane zwycięstwo w
rzucie piłeczką palantową odniosła
również Joanna Przybysz ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Gryficach rzucając
na odległość 40,5 m. Po podsumowaniu
ilości regulaminowych startów powiat
gryficki w Warszawie reprezentować
będą uczniowie z trzech gmin: Płoty –
Marcelina Sioła i Adrian Spaczyński,
Karnice – Iwona Gutowska i Maciej Stawicki, Gryfice – Joanna Przybysz. Bardzo
niewiele zabrakło do zakwalifikowania
się Patrykowi Wójcikowi, który mimo, że
był najlepszy w swojej kategorii to nie
miał wymagających regulaminem ilości
startów. W roku ubiegłym w finałach centralnych w Warszawie uczestniczyło troje
naszych zawodników, w tym roku zakwalifikowało się pięcioro.
Finał Ogólnopolski odbędzie się w
dniach 18-20 czerwca 2007 r. na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie, a rywalizować tam będzie
ok. 3 500 zawodniczek i zawodników
wyłonionych w eliminacjach przeprowa-

dzonych przez 59 ośrodków w Polsce.
Życzymy powodzenia i zakwalifikowania się do ścisłych finałów.

Mistrzowscy czwórboiœci

17 maja w Rewalu odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych
w Czwórboju Lekkoatletycznym. W strugach deszczu i zimnym wietrze do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn chłopców i 5
drużyn dziewcząt wyłonionych w eliminacjach poszczególnych gmin powiatu
gryfickiego.
Drużyna chłopców z SP Wyszobór
pod opieką Ewy Przybysz reprezentowała gminę Płoty w składzie: Spaczyński
Adrian, Pich Michał, Najderek Mateusz,
Sioła Mateusz, Kaluźniak Michał, Wójcik Patryk. Zawody odbywały się w czterech konkurencjach: biegu na 60 m, skoku w dal, rzutu piłeczką palantową i biegu
na dystansie 1000 m. Chłopcy uzyskali
łącznie 993 punkty, wynik ten pozwolił
na zajęcie I miejsca, oraz uzyskanie awansu na Mistrzostwa Województwa. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje najlepszy uczestnik zawodów Adrian Spaczyński , który uzyskał 273 punkty i w
dużej mierze przyczynił się do zwycięstwa swojego zespołu. W kategorii dziewcząt wygrała Szkoła Podstawowa nr 2 w
Płotach.
E.P.

W 27 kolejce spotkań V dywizji,
świeżo upieczony V-ligowiec DĄB
bez problemów, wysoko 6:1, zwyciężył
wciąż niepewną dalszego bytu w gronie V-ligowców SPARTĘ. Jedynym
usprawiedliwieniem lubuskiej klęski
była absencja w szeregach gryfickiego
teamu dwóch kluczowych piłkarzy linii obrony: bramkarza Sylwestra Gładysza i stopera Krzysztofa Wawiórko.
W sobotę, 26 maja, nie tylko seniorzy
dali „popis” - w przedmeczu juniorów,
podopieczni Władimira Nigmatulina
ulegli swoim rówieśnikom z Dębna
0:15 (0:5). Ocenę wymienionych faktów pozostawiamy czytelnikom.
Potyczka lidera piątego frontu ze
SPARTĄ była jednostronnym widowiskiem. Wprawdzie przez inauguracyjne 30 minut gryficzanie umiejętnie
się bronili, jednak z minuty na minutę
rosła przewaga podopiecznych Zenona Burzawy. Ikona gorzowskiego
„Stilonu”, jako piłkarz SOKOŁA
Pniewy w sezonie 1993 – 1994, wywalczył tytuł króla strzelców polskiej
ekstraklasy, natomiast trenerskie
umiejętności szlifował przebywając
między innymi na stażu w hiszpańskiej Maladze. Strzelecką „kanonadę” gracze z Dębna rozpoczęli w 31'.
Wynik otworzył Paweł Majewski, finalizując zagranie z „klepki” Rafała
Dziadosza. Podwyższył go, po indywidualnym popisie, Patryk Skoczek
(33'). W 39' mogło być 3:0. SPARTĘ
z poważnych tarapatów wybawił zastępca Gładysza – Paweł Rzeszowski.
Gryficki golkiper popisał się powietrzną robinsonadą, wybijając na
rzut rożny, zmierzającą w „okienko”
piłkę, po technicznym uderzeniu Pawła Osowskiego.
Sporadycznie
kontratakująca
SPARTA w tej części meczu zagroziła
bramce Roberta Czarnaka trzykrotnie:
w 8' po mierzonym dośrodkowaniu
Przemysława Dąbrowskiego przestrzelił z 16 metrów Mariusz Wlaźlak, w 31'
strzał z dystansu Pawła Bogacza z trudem obronił strażnik miejscowych, a w
43' Mariusz Remplewicz egzekwując
rzut wolny podyktowany za faul stopera

Sławomira Saneckiego na Pawle Rynalskim, pomylił się o centymetry.
Po zmianie stron, gospodarze niezadowoleni ze skromnej dwubramkowej zaliczki zagrali bardziej ofensywnie. Pod bramką Rzeszowskiego co
rusz bito na alarm. Na szczęście
„Orzech” był w sobotę nieźle dysponowany. Dwukrotnie – w 53' i 57' –
wyszedł obronną ręką z pojedynków
jeden na jeden z Rafałem Dziadoszem, a jakim cudem obronił w 61'
„główkę” z bliska Roberta Dudka
pozostanie jego słodką tajemnicą. Poprawnie spisujący się Rzeszowski nie
był jednak w stanie zapobiec utracie
kolejnych goli. Po raz trzeci skapitulował w 64'; długi, blisko 40-metrowy
rajd, celnym trafieniem zwieńczył
Paweł Osowski. Po chwili było już
4:0; idealne dośrodkowanie z prawej
flanki Roberta Dudka, trafiło do Roberta Skoczka, a ten popisał się fantastycznym wolejem, za który zebrał
rzęsiste brawa od hucznie świętujących awans miejscowych kibiców.
Wysokie prowadzenie nieco uśpiło
piłkarzy z Dębna. Przez kilkanaście
minut na boisku dominowali przyjezdni. Niestety, mimo kilku dogodnych sytuacji, nie potrafili umieścić
piłki w siatce rywala; w 68' bliski powodzenia był Paweł Rynalski – kapitan SPARTY łatwo poradził sobie z
Łętowskim i Saneckim, przegrał jednak pojedynek oko w oko z Czarnakiem, w 70' po rajdzie lewym skrzydłem, płasko uderzał Remplewicz –
dobrze ustawiony bramkarz wybił futbolówkę na rzut rożny, w 73' Remplewicz uderzył zaskakująco z dystansu,
trafił jednak prosto w ręce zmiennika
Czarnaka – juniora Marka Urwickiego. Po chwili wszystko wróciło do
normy. W 78' „bomba” z 30 metrów
Piotra Nitkowskiego trafiła w słupek,
a w 80' Rafał Dziadosz, strzałem godnym boisk ekstraklasy, wyprowadził
DĄB na prowadzenie 5:0. Honorowego gola dla SPARTY zdobył w 82' niezawodny Mariusz Remplewicz, po
mistrzowsku egzekwując rzut wolny.
Rozmiary porażki mógł zmniejszyć
Przemysław Dąbrowski – zaprzepaścił niestety wyborną okazję, kopiąc z
5 metrów w leżącego bramkarza. Na
dodatek jego nieudolne zagranie, natychmiast się zemściło – podręcznikową kontrę gospodarzy atomowym
uderzeniem zakończył Rafał Skoczek.
Osamotniony Rzeszowski był bez
szans. Piłkarz numer 1 sobotniego spotkania – Skoczek – ustrzelił tym samym
„hat trick”. W gryfickim teamie zadebiutował syn byłego zasłużonego piłkarza SPARTY, obecnie szkoleniowca
BIZONA Cerkwica, Bronisława Lala –
Rafał. W nadchodzącą niedzielę, 3
czerwca, do Gryfic zawita, plasująca
się na 3 miejscu w ligowej tabeli –
VINETA Wolin. Goście mają jeszcze
iluzoryczne szanse na premiowaną
awansem drugą lokatę. Z kolei SPARTA ogrywając faworyta może zapewnić sobie definitywnie ligowy byt. Początek batalii godz.17.00.
(A)

SPORT
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Pomorska Liga Oldbojów

Pora¿ka Regi Meridy

Nie udała się wyprawa Regi Meridy do Białogardu. W meczu na szczycie II ligi,
tamtejsze KONSORCJUM ograło trzebiatowski team 4:2 i jest na najlepszej drodze
do I-ligowego awansu. Autorami bramek dla pokonanych byli: Anatol Zakrzewski
i Andrzej Piwowarczyk. Na trzy kolejki przed zakończeniem 15 edycji rozgrywek
REGA MERIDA plasuje się na 3 miejscu w tabeli II dywizji. O wiele korzystniej
zaprezentował się, walcząca na I froncie, ekipa ZEG-u SPARTY. Gryficki team w
tym sezonie określany przez kibiców „Szajką Malczewskiego”, wygrał z LOTNIKAMI w Mirosławcu 2:1 i praktycznie zapewnił sobie dalszy byt w ekskluzywnym
gronie. Gole dla przyjezdnych strzelili: Zbigniew Budziak i Piotr Błaszczyk. W
piatek, 1 czerwca br., o godz.18.00 żółto-czerwoni podejmą na boisku ZGK w
Gryficach walczącego o najniższy szczebel I-ligowego podium, kołobrzeskiego
AMATORA. O szczegółową ocenę występów drużyn z powiatu gryfickiego w tej
edycji rozgrywek, poszerzoną o składy imienne oraz zweryfikowane tabele końcowe obu lig, pokusimy się tuż po zakończeniu rywalizacji.
(A)

Pomorska
Liga Oldbojów
– I liga 19 kolejka
26.05.
LOTNIK/MIRSTAL
– ZEG/SPARTA
1:2
COS/OPO
– BAJCAR/GRYF
ŚWIATOWID
– ZRYW
FERETTI/SOKÓŁ
– PAMET
AMATOR
– UNIA
TERMEX/ZEFIR
– INA
1 Pamet Świdwin
45
60:29
2 Zryw Kretomino
44
73:24
3 Amator Kołobrzeg
31
47:40
4 Unia Białogard
31
37:26
5 COS/OPO Wałcz
31
36:30
6 Światowid Łobez
23
40:50
7 Bajcar/Gryf 95 Słupsk
23
38:42
8 Feretti/Sokół Karlino
20
26:40
9 ZEG/Sparta Gryfice
20
30:51
10 Termex/Zefir Wyszewo
19
41:45
11 Lotnik/Mirstal Mirosławiec 14
28:56
12 Ina Ińsko
13
26:52

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

0:2
4:2
2:3
3:1
5:1
3:4
44
42
41
33
33
30
27
26
19
19
16
1

KLASA A – 22 kolejka
Godzina Termin 22 - 26 maj 2007 r. - sobota
Bizon Cerkwica
- Znicz Wysoka Kamieńska
Zieloni Wyszobór
- Błękitni Trzygłów
Flota II Świnoujście
- Sowianka Sowno
Rega Merida II Orzeł Trzebiat. - Pionier Żarnowo
Pomorzanin Przybiernów
- Fala Międzyzdroje
Jantar Dziwnów
- Gardominka Mechowo
Bałtyk Gostyń
- Iskra Golczewo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

JANTAR Dziwnów
FLOTA II Świnoujście
BŁĘKITNI Trzygłów
ISKRA Golczewo
REGA MERIDA II Trzebiatów
SOWIANKA Sowno
FALA Międzyzdroje
GARDOMINKA Mechowo
BIZON Cerkwica
PIONIER Żarnowo
POMORZANIN Przybiernów
BAŁTYK Gostyń
ZNICZ Wysoka Kamieńska
ZIELONI Wyszobór

51
50
48
43
38
34
33
29
28
26
20
18
14
5

5:0
1:5
9:1
3:1
1:0
3:0
8:1

73- 34
88 - 33
56 - 29
60 - 39
56 - 23
41 - 43
53 - 28
50 - 64
53 - 34
44 - 39
29 - 64
41 - 75
32 - 73
12 - 99

Klasa okrêgowa gr I – 27 kolejka 26/27.05

Pomorska Liga Oldbojów – II liga 19 kolejka 26.05
WYBRZEŻE
– DRINK/TEAM
KONSORCJUM – REGA/MERIDA
IKAR
– CZARNI
SARMATA
– OLIMP
SCAL/KPPD
– MEWA
DRAWA
– STRAŻAK
1 Konsorcjum Białogard
2 Drink Team Szczecin
3 Rega/Merida Trzebiatów
4 Sarmata Dobra
5 Strażak Świeszyno Manowo
6 Olimp Złocieniec
7 Mewa Resko
8 Ikar Krosino
9 Wybrzeże Rewalskie
10 SCAL/KPPD Wierzchowo
11 Czarni Czarne
12 Drawa/Krystan Drawsko

Str
Str.. 13

61:30
57:28
37:25
59:31
63:41
50:37
35:39
44:38
40:48
35:62
35:49
23:87

V liga – 27 kolejka 26/27.05
DĄB
– SPARTA
6:1
ZORZA
– MIESZKO
2:2
KŁOS
– CHOCIWEL
0:0
ORZEŁ
– HUTNIK
2:0
ODRA
– OSADNIK
3:2
VINETA
– RADOVIA
5:2
FAGUS
– POMORZANIN
2:1
CHOSZCZNO
– POLONIA mecz przerwany w 70' przy stanie 1:2
1 DĄB Dębno
70
71 - 22
2 PIAST Choszczno
60
66 - 25
3 VINETA Wolin
54
57 -34
4 ORZEŁ Trzcinsko Zdrój
52
56 - 36
5 ODRA Chojna
49
60 - 35
6 POMORZANIN Nowogard
44
57 - 48
7 POLONIA Płoty
36
54 - 57
8 PIAST Chociwel
34
41 - 29
9 SPARTA Gryfice
33
38 - 46
10 MIESZKO Mieszkowice
31
34 - 33
11 HUTNIK EKO TRAS Szczecin
28
38 - 47
12 FAGUS Kołbacz
28
30 - 55
13 OSADNIK Myślibórz
27
37 - 61
14 KŁOS Pełczyce
24
28 - 46
15 RADOVIA Radowo Małe
21
42 - 80
16 ZORZA Dobrzany
18
29 - 94

ORZEŁ
DĄBROVIA
ŚWIADOWID
SARMATA
SPARTA
MEWA
KORONA
PROMIEŃ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

–
–
–
–
–
–
–
–

INA
2:3
WICHER
3:2
KPII
3:0
MASOVIA 0:1
ORKAN
0:1
ISKIERKA 2:1
VIELGOVIA 5:2
ŚWIT
2:1

ŚWIT Szczecin
SARMATA Dobra
KP II Police
PROMIEŃ Mosty
WICHER Brojce
MASOVIA Maszewo
SPARTA Węgorzyno
ISKIERKA Śmierdnica
KORONA Stuchowo
ŚWIATOWID Łobez
DĄBROVIA Stara Dąbrowa
VIELGOVIA Szczecin
MEWA Resko
ORKAN Suchań
INA Ińsko
ORZEŁ Prusinowo

59
49
47
47
41
40
39
38
37
36
34
33
31
27
26
18

62 - 20
53 - 29
62 - 41
39 - 25
42 - 33
43 - 38
39 - 23
51 - 44
44 - 47
40 - 42
35 - 48
45 - 71
39 - 58
30 - 39
43 - 77
35 - 67

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2007 r.
Sygn. akt VI K 211/07 skazał

Bogusława Klimczaka

ur. 01.01.1962 r. w Nowogardzie, zamieszkałego w Cerkwica ul.
Pałacowa 8/2 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych rowerowych w ruchu
lądowym na okres 5 lat, a także zarządzono podanie wyroku do publicznej wiadomości przez ogłoszenie go w czasopiśmie lokalnym, za przestępstwo z art. 178a§2 kk w zb. z art.244 kk w zw. z art. 11 §2 kk polegające na tym, że w dniu 8 lutego 2007 r. około godz;15.45 w Cerkwica
na ul. Słonecznej kierował rowerem po drodze publicznej w ruchu lądowym posiadając w wydychanym powietrzu alkohol w ilości prowadzącej do stężenia w ilości 1,07 mg/l czym naruszył zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów w ruchu lądowym orzeczony prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 10.03.2004 r. sygn. akt.
II K 28/04.

ROZMAITOŒCI
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Œwiatowy Dzieñ bez Tytoniu

Kto to jest palacz
z drugiej rêki?

31 maja obchodzony jest
Światowy Dzień bez Tytoniu.
W tym roku poświęcony on został uwolnieniu naszego otoczenia
od dymu tytoniowego, który ma
być jedynym środkiem chroniącym
społeczeństwo, a szczególnie kobiety i dzieci, przed biernym paleniem. Dym tytoniowy składa się z
prawie 4 tysięcy związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Podczas palenia papierosów wydziela się główny strumień dymu - wdychany, a
następnie wypuszczany przez palącego i boczny, który ulatnia się do
atmosfery z tlącego się papierosa.
W paleniu biernym mamy do czynienia przede wszystkim ze strumieniem bocznym, z którym do
atmosfery przedostaje się najwięcej substancji toksycznych. Wypalany papieros wydziela 2 razy więcej dymu ze strumienia bocznego
niż głównego! Dym boczny wydostaje się w ciągu całego czasu palenia papierosa i nie jest filtrowany
ani przez filtr papierosowy, ani
przez „żywy filtr”, jakim są płuca.
Badania nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że bierne palenie zagraża zdrowiu i życiu wywołując nowotwory, choroby układu
oddechowego i układu krążenia zarówno u dzieci jak i dorosłych.
Człowiek niepalący, przebywający
godzinę w zadymionym pomieszczeniu, przyswaja taką samą ilość
nitrozoamin, jaka znajduje się w
dymie 35 papierosów z filtrem.
Niepalący przez godzinę wdychają
poprzez dym boczny taką ilość benzopirenu, jaką pochłonęliby wypa-
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KRZYŻÓWKA 22

lając 4 papierosy! Wyniki badań
wskazują, że co 17 minut 1 osoba w
Unii Europejskiej umiera z powodu biernego palenia w miejscu pracy, a rocznie bierne palenie zabija
ponad 79 tys. mieszkańców UE.
W stosunku do innych państw,
Polska zajmuje 7 miejsce co do
częstości wypalania papierosów.
W naszym kraju codziennie zaczyna palić około 500 nieletnich
chłopców i dziewcząt. Około 70%
palaczy deklaruje chęć rzucenia
nałogu, a prawie 10% próbujących
z nim zerwać robiło to co najmniej
6 – 10 razy. Jednak najpoważniejszym, nadal nierozwiązanym problemem, jest palenie bierne i ekspozycja dzieci na dym – ok. 4 mln
polskich maluchów narażonych
jest na wdychanie dymu tytoniowego. Palenie papierosów to w Polsce przyczyna co drugiego zgonu
mężczyzn w wieku 35-69 lat i jesteśmy niestety pod tym względem
światowym liderem. Szacuje się
przy tym, że średnia różnica długości życia między osobami niepalącymi a palaczami wynosi 15 lat.
Jeśli więc, po przeczytaniu
tych informacji, chcesz rzucić palenie – zrób to! Pomocna w motywacji do odstawienia papierosów i
wsparciu w okresie leczenia uzależnienia może okazać się Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym
(TPPP). Informuje ona również o
najbliższych w stosunku do miejsca zamieszkania poradniach, gabinetach i kursach odwykowych.
Działa ona pod numerem 0-801108-108.
(r)

Wyrok

NAGRODA
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Poprawne rozwiązania krzyżówki należy przysyłać
na adres redakcji: Gryfice ul. Wałowa 8/7.

Wyrok

Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 30.04.2007r. sygn.akt VIK
300/07 wymierzył

Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2007 r. sygn.
akt VI K 200/07 skazał

Katarzynie Woszczyło

Sławomira Muzolfa

łączną karę grzywny w wysokości 70 stawek dziennych przy przyjęciu,
że wysokość jednej stawki wynosi 20,-zł; orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat; orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie go w prasie
lokalnej „Gazeta Gryficka”, zasądził na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mileno- Unieście świadczenie pieniężne w kwocie 100,-zł; na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczył
oskarżonej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach
29.04.2007r. I 30.04.2007r. przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny, za czyn z
art.178§1kk polegający na tym, że w dniu 29 kwietnia 2007r. w Gryficach na
ul.Jana Dąbskiego kierowała samochodem marki Mercedes nr rej. FR-D 3004
będąc w stanie nietrzeźwości, posiadając w wydychanym powietrzu alkohol
prowadzący do stężenia 2,51 promila oraz o to, że w tym samym miejscu i
czasie znieważyła umundurowanych policjantów używając wobec nich słów
uznanych powszechnie za obelżywe w związku i czasie pełnienia przez nich
obowiązków służbowych uniemożliwiając przy tym wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem pojazdu, którym się poruszała.

ur. 12.03.1965 r. w Tucholi, zamieszkałego w Nowielicach 10a/4
gm. Trzebiatów na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu
lądowym na okres 5 lat, a także zarządzono podanie wyroku do publicznej wiadomości przez ogłoszenie go w czasopiśmie lokalnym, za
przestępstwo z art. 178a§2 kk w zb. z art.244 kk w zw. z art. 11 §2 kk
polegające na tym, że w dniu 17 stycznia 2007 r. w Nowielicach powiatu gryfickiego po drodze publicznej kierował rowerem po drodze
publicznej będąc w stanie nietrzeźwości dążącym do wartości 0,33 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu i czynem tym nie zastosował się
do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Gryficach zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym
na okres 2 lat obowiązującym od dnia 8.07.2005 do dnia 7.07.2007 r.
sygn. akt VI K 436/05 oraz nie zastosował się do orzeczonego przez
Sąd Okręgowy w Szczecinie IV Wydział Karny zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym
na okres 3 lat obowiązującym od dnia 18.12.2006r. do dnia 17.12.2009
r. sygn. akt IV Ka 1562/06.

POLICJA - STRA¯
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Renault okradzione

skąd ukradł pieniądze w kwocie 400
zł na szkodę Stefanii K.

(Rewal) 22.05.2007r. nieznany
sprawca włamał się do samochodu
osobowego m-ki Renault Clio, skąd
ukradł dowód osobisty, prawo jazdy
i świadectwo kwalifikacji na szkodę
Franciszka A.

Marihuaniarz

Domowy z³odziej

(Modlimowo) 26.05.2007r. policjanci zatrzymali Arkadiusza P., lat 19,
podejrzanego o kradzież telefonu komórkowego NOKIA 6131 o wartości
1.000 zł, na szkodę Zbigniewa M.

(Trzebiatów) 24.05.2007r. przy
ul. Lipowej nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę domowników wszedł do wnętrza mieszkania,

(Rzęskowo) 25.05.2007r. policjanci zatrzymali Macieja R., lat 19,
który posiadał przy sobie 0,5 grama
marihuany.

Komórkowiec

NAPROMILOWANI
(Kukań) 27.05.2007r. zatrzymano Lecha K., który mając 1,47
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował samochodem
osobowym m-ki Peugeot 309.

(Smolęcin-Łopianów)
27.05.2007r. zatrzymano mieszkańca powiatu gryfickiego Jana
M., który mając 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
kierował rowerem.
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W ogniu
25.05.2007r. o godz. 12:25 w
Trzebiatowie na ul. Kołobrzeskiej
wybuchł pożar trawy na nieużytkach na powierzchni około 0,5 ha
został ugaszony przez zastęp OSP
Trzebiatów.
26.06.2007r. o godz.20:32 w
Wyszoborze wybuchł pożar drewnianej szopy gospodarczej .W gaszeniu brał udział zastęp z PSP
Gryfice.

Pod wod¹
27.05.2007 r. o godz.18:01 zalana została piwnica w Karczewie gm.
Płoty. W akcji brał udział zastęp z
OSP Płoty.
27.05.2007 r. o godz.18:48 zalane zostało mieszkanie w Wyszogórze gm. Płoty. W akcji brał udział
zastęp z OSP Płoty.

27.05.2007 r. o godz. 19:14 zalany został młyn w Mołstówku gm.
Brojce. W akcji brał udział zastęp z
OSP Brojce.
27.05.2007 r. o godz. 20:03 w
Natolewicach gm. Płoty zalana została obora ze zwierzętami. W akcji
brał udział zastęp z OSP Natolewice
i OSP Płoty
27.05.2007 r. o godz. 21:35 w
Brojcach na ul. Długiej zalana została obora ze zwierzętami. W akcji
brał udział zastęp z OSP Brojce i
OSP Kiełpino

Zawalidroga
25.05.2007r. o godz. 21:40 na
trasie Górzyca – Kłodkowo zgłoszono drzewo na drodze. Działania straży polegały na usunięciu
powalonego drzewa z drogi. W
działaniach udział brał zastęp
OSP Górzyca

Stra¿ackie sikawki
na start!
16 czerwca br. w Trzebiatowie odbędą się Międzynarodowe
Zawody Strażackich Sikawek
Konnych.
Udział weźmie w nich także
ekipa z Gryfic, która wystartuje na
zabytkowej sikawce, którą niedawno mogły podziwiać jako eksponat dzieci z gryfickich szkół
podstawowych.
A oto program imprezy:
14.00 – parada strażackich sikawek konnych z udziałem orkiestry
dętej, ulicami Trzebiatowa; początek w Kościele pw.Macierzyństwa
NMP

15.00 – uroczyste otwarcie zawodów na Stadionie Miejskim
15.15 – rozpoczęcie zawodów;
w przerwie pokazy strażackie, samoobrony, konkursy, koncert Orkiestry Garnizonowej ze Szczecina
18.00 – wręczenie nagród dla
najlepszych drużyn
18.30 – część artystyczna zawodów; koncert wieczoru
20.00 – zabawa taneczna
24.00 - zakończenie.
Wszystkich chętnych do wspólnej zabawy ze strażakami zapraszamy do Trzebiatowa!
(r)

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 10.04.2007r. sygn.akt
VIK 173/07 ukarał

Pawła Stefaniaka

karą grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przy przyjęciu, że
wysokość jednej stawki wynosi 10,-zł; na poczet orzeczonego wobec
oskarżonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zaliczył
okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 17 stycznia 2007r.; orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie go w „Gazecie Gryfickiej”, za czyn z art.178a§1kk polegaj–cy na tym, |e w dniu
17 stycznia 2007r. okoBo godz.23.10 w miejscowo[ci Rewal na ul.Krzywoustego powiatu gryfickiego po drodze publicznej kierowaB samochodem osobowym m-ki Polonez Truck nr rej. ZS 6532 E b d–c w stanie
nietrzezwo[ci posiadaj–c 0,59 i 0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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