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Bud¿etowa
tfurczoæ w³adzy
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Kazimierz Rynkiewicz
Utworzenie przez burmistrza Andrzeja Szczyg³a Domu Pracy Twórczej w Kamiennej Bramie przypadkowo zbieg³o siê z pewnym wydarzeniem w s¹siednim powiecie ³obeskim.
Otó¿, gdy burmistrz otwiera³, w
£obzie zamykano. Starostwo zlikwidowa³o £obeskie Centrum Turystyki,
które przynosi³o straty i niewiele wnosi³o do ¿ycia miasta i powiatu. W miejsce likwidowanego Centrum zostanie
przeniesiony dom dziecka, który mieci³ siê w starym "pa³acu" i do którego
dok³adano sporo pieniêdzy. Teraz
dom dziecka bêdzie mieci³ siê w
budynku Centrum, za "pa³ac" pójdzie na przetarg. Starostwo chce pozyskaæ w ten sposób pieni¹dze miêdzy
innymi na remont powiatowych dróg.
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Bud¿etowa tfurczoæ w³adzy
Ale nie tylko argumenty finansowe
zdecydowa³y o tym posuniêciu. W
Centrum mieci³y siê pokoje gocinne
oraz sto³ówka, prowadz¹ce dzia³alnoæ us³ugow¹. Czasami kto zatrzyma³ siê na nocleg, ale ob³o¿enie ³ó¿ek
hotelowych wynosi³o rocznie zaledwie 13%!!! Starostwo, czyli podatnicy, musia³o dop³acaæ do utrzymywania gminnego hotelu. Jedynie sto³ówka przynosi³a jakie dochody, ale jednoczenie stanowi³a konkurencjê dla
prywatnych sto³ówek i barów w miecie, którym odebra³a czêæ klientów.
Podobnie by³o z hotelem, bo nawet o
te 13% zmniejszy³a siê liczba korzystaj¹cych z istniej¹cych ju¿ miejsc
noclegowych w miecie. W Centrum
"tradycyjnie" by³ przerost zatrudnienia, na zasadzie lokowania tam znajomych na prace interwencyjne. Gdy ich
liczba zbli¿y³a siê do 40, a straty zaczê³y siêgaæ sumy 100 tys. z³, nowy
starosta przerwa³ tê sytuacjê reorganizuj¹c ten kosztotwórczy uk³ad. O tym
posuniêciu zdecydowa³y wiêc wzglêdy finansowe oraz chêæ wycofania siê
samorz¹du z konkurowania na rynku z

podmiotami prywatnymi, które w tej
konkurencji s¹ na straconej pozycji.
Gdy firma przynosi straty - pada, gdy
straty przynosi jednostka samorz¹du,
mo¿na do niej dok³adaæ z bud¿etu.
Oczywicie kosztem innych spraw, ale
dok³adaæ mo¿na, jak siê chce.
Burmistrz Andrzej Szczygie³ poszed³ w przeciwnym kierunku, ni¿ starosta ³obeski. Co prawda mo¿na przywo³aæ jemu bli¿szy przyk³ad podobnej
sytuacji - ratowania przed bankructwem PEC-u przez przejêcie go przez
TBS, ale chyba niewiele to burmistrza
nauczy³o, skoro w tym samym czasie,
jakby na miejsce PEC-u, otworzy³ w
bramie Dom Pracy Twórczej (DPT).
Przekaza³ go w zarz¹dzanie TBS-owi,
a wiêc teraz TBS zamiast zajmowaæ
siê budynkami komunalnymi i mieszkaniami, podgrzany d³ugami PEC-u
bêdzie uprawia³ radosn¹ tfurczoæ w
Domu Pracy Twórczej polegaj¹c¹ na
tym, ¿e bêdzie kombinowa³, jakby tu
utrzymaæ na karku dwóch bankrutów.
Zapewne ju¿ nied³ugo DPT obsi¹d¹, jak niegdy ZGK, ró¿ni kierownicy, pracownicy interwencyjni i fikcyjni i burmistrz znowu roz³o¿y rêce

Kto bêdzie ten basen utrzymywa³?
List do redakcji

Mieszkaniec Prusinowa
w jakiej lokalnej gazecie
zabra³ g³os w sprawie budowy baseny w Gryficach i prosi o publiczn¹ odpowied
zastêpcê burmistrza Gryfic
na temat - ,,Kto bêdzie ten
basen utrzymywa³?.
Pyta te¿, co ten zastêpca
burmistrza robi? Otó¿ szanowny mieszkañcu Prusinowa, ja mam pytanie do pana i do
pañskich ziomków - dlaczego ponownie wybralicie starego starostê? To, ¿e wasze g³osy zadecydowa³y o wynikach ostatnich wyborów, wie ca³y powiat i klnie w
¿ywe kamienie. Gminie potrzebna by³a zmiana ludzi przyspawanych do swoich sto³ków. Mo¿e
przyszliby gorsi, ale spróbowaæ
trzeba by³o. Dlatego pan i pañscy
kolesie z Prusinowa, Sikor, Niek³adzia i Przybiernówka nie zabierajcie g³osów w ¿adnej, ale to
w ¿adnej sprawie, obojêtnie jakich inwestycji dotyczy. Wy ju¿
jedn¹ macie w³anie przedwyborcz¹, to jest mundialowy stadion i nim sie zajmijcie, wasz
zbudowano za prawie 500 tys. z³,
a za sumê 360 tys z³ powstaje w
Trzebiatowie. Do Trzebiatowa
masz blisko mieszkañcu Prusinowa, pojed, zobacz i porównaj
wykonanie i ceny za wykonanie.
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W Trzebiatowie boisko budowali
fachowcy, a w Prusinowie - no nie
wiem kto?!
Ale wiem, ¿e z pojeciem fachowcy nie maj¹ nic wspólnego.
Wracaj¹c do pytania, co robi¹ zastêpcy burmistrza - to pewnie mieszkañcu wiesz, ¿e zastêpca burmistrza
jest protegowanym waszego starosty, tego, co to u was zbudowa³ kot³owniê na siano czy s³omê. Jest te¿
przez niego przygotowywany na
przysz³ego burmistrza, w czym na
pewno pomo¿ecie w nastêpnych
wyborach. Jest prawie pewne, ¿e
wtedy wspólnie za³o¿¹ wam olbrzymi¹ pieczarkarniê, tak solennie
obiecywan¹ przez ówczesnego kierownika PEC. A póniej jeszcze,
wyrosn¹ czy zaowocuj¹ gruszki na
wierzbie, ¿eby obietnicom sta³o siê
zadoæ. Dlatego ju¿ dzi, ale sami,
zak³adajcie plantacje wierzby, by
gruszki mia³y na czym owocowaæ.
Na dzieñ dzisiejszy niejako i
wasz zastêpca burmistrza biega w
krótkich majteczkach po korcie tenisowyw z przedszkolakami i z troche starszymi ch³opcami za pi³k¹
no¿n¹, bo mówi, ¿e krzewi sport. Bo
jak wiesz mieszkañcu Prusinowa, w
gminie przyzwoitych boisk dla dzieci nie ma. W czerwcu biega³ po
szko³ach i namawia³ ch³opców do
udzia³u w turniejach pi³ki no¿nej.
Ale kiedy by³ prezesam MKS Spar-

ta, zapomnia³ o orlikach, trampkarzach, a juniorów Sparty wozi³ na
mecze o suchum pysku bez wody i
jedzenia (musia³ oszczêdzaæ), dobrze jeli ch³opcy dostali jakie
grosze na drogê, to wtedy mogli
sobie co kupiæ do picia i jedzenia.
Jeli nie dostali pieniêdzy z domu,
to mieli wodê z kranu i nic wiêcej.
Co siê tyczy utrzymania basenu, pewnie te¿ mundialowego, jak
wasze boisko, to wodê do niego ju¿
macie, na stadionie. Nie przejmuj
mieszkañcu Prusinowa - zastêpca
burmistrza da sobie radê. Bêd¹c
prezesem Sparty zatrudni³ swoj¹
teciow¹ i ciotkê. Obie te panie
pracuj¹ do dzi, mimo, ¿e prezesem ju¿ nie jest. A jak zbuduje
basen, obie panie przejd¹ na posadê now¹, po drodze znajdzie siê
jeszcze parê pociotków swoich i
zaprzyjanionych osób. Jak siê dobrze zachowasz w przysz³ych wyborach do samorz¹du, to mo¿e sam
za³apiesz siê na jak¹ fuchê przy
basenie. Ale to przysz³oæ. Dzi
promuje pi³kê no¿n¹ w radiu gryfickim i bardzo z nim zaprzyjanionej gazecie. Jak chcesz znaæ
ka¿dy jego krok i machniêcie rêki,
to kupuj sobie tê gazetê. To tyle by³oby na temat twojego listu mieszkañcu Prusinowa.
Mieszkaniec Gryfic
Arkadiusz Ziêba

przed mieszkañcami, zw³aszcza tych
zagrzybionych budynków komunalnych, ¿e nie ma pieniêdzy. I szybko
zaci¹gnie kredyt, by przed wyborami
wybudowaæ... basen.
Jedno jest pewne, wody mu nie zabraknie; na nowo wybudowanym stadionie w Prusinowie jest jej pod dostatkiem - po kolana. Mo¿na j¹ bêdzie
przewoziæ beczkowozami do miasta i
wlewaæ do basenu. Za budowê tego
stadionu starosta Kazimierz Saæ wyró¿ni³ burmistrza Andrzeja Szczyg³a
podczas IV Gali Konkursu "Gryficka
Rega 2006". Za wo¿enie wody beczkowozami bêdzie nale¿a³a siê ju¿ co
najmniej Z³ota Sikawka Starosty. Za
bud¿etow¹ tfurczoæ. I jak ju¿ wszyscy siê zmêcz¹, bêd¹ mogli w Domu
Pracy Twórczej napiæ siê wódki. Samorz¹dowa bohema mo¿e byæ kolejnym gryfickim wynalazkiem. I ju¿
nagroda - Z³ote Pióro Starosty, a jak, i
na wódeczkê, i mo¿e jaki nowy pomys³, mo¿e kogo na pos³a wymylimy, no to lu - Z³oty Immunitet Starosty... Przyznajemy? Przyznajemy! Do
Konkursu Nietykalnych? No to lu...
Z³oty Strza³ Reklamowy dla dworskich pismaków? No to lu... Krzy¿
Pracownika Interwencyjnego? No to
lu... Srebrn¹ Wazelinê dla wazeliniarzy? No to lu... Diamentow¹ Klakê dla
klakierów? No to lu.
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Studenci pij¹ wino na korytarzu, wtem nadchodzi prof.
ksi¹dz...
- Co pijecie?!?
- Wodê proszê ksiêdza....
- Wodê? Poka¿cie......
Przecie¿ to wino!!!
- Cud! Cud! Ksi¹dz zamieni³ wodê w wino!!!
REKLAMA
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Akcja gryfickich policjantów

B¹d widoczny na drodze!
Funkcjonariusze KPP w
Gryficach rozpoczêli kolejn¹
akcjê prewencyjn¹
Bezpieczna droga do
szko³y  b¹d widoczny
przede wszystkim
skierowan¹ na
bezpieczeñstwo na drogach
pierwszoklasistów szkó³
podstawowych.
W ramach akcji w szko³ach
prowadzone s¹ spotkania, prelekcje, w czasie których najm³odsi zapoznawani s¹ z zagro¿eniami w drodze do i ze
szko³y oraz podczas zabawy.
Wa¿nym i nieroz³¹cznym elementem akcji s¹ odblaski z napisem B¹d widoczny oraz
Elementarz - Zasady bezpieczeñstwa, które otrzymuj¹ od
policjantów pierwszoklasici z
ca³ego powiatu gryfickiego.

Elementy odblaskowe zosta³y
zakupione dziêki ¿yczliwoci lokalnych w³adz oraz instytucjom, którym tak¿e zale¿y na bezpieczeñstwie naszych dzieci.
Za okazan¹ pomoc Komendant

Powiatowy Policji w Gryficach
podinsp. Andrzej Spaczyñski
sk³ada serdeczne podziêkowania i
zachêca do dalszej wspó³pracy, bo
nasze dzieci  jak twierdzi  to
nasz skarb.
(r)

Policja spotka³a siê z firmami ochroniarskimi

O poprawê bezpieczeñstwa
na imprezach
W dniu 18 wrzeni br.
w Komendzie Powiatowej
Policji w Gryficach odby³o
siê spotkanie kierownictwa
komendy z
przedstawicielami
koncesjonowanych
podmiotów wiadcz¹cych
us³ugi w zakresie ochrony
osób i mienia na terenie
powiatu gryfickiego.

W trakcie spotkania dobrze oce-

REKLAMA

niono dotychczasow¹ wspó³pracê,
wymieniono siê zdobytymi informacjami i dowiadczeniami. Zwrócono uwagê na koniecznoæ poprawy bezpieczeñstwa osób w trakcie
imprez masowych. W tym celu z
inicjatywy Policji i firm ochroniarskich w najbli¿szym czasie zostanie

zorganizowane spotkanie z samorz¹dowcami odpowiedzialnymi za
organizowanie imprez masowych.
Na koniec spotkania wypracowano
przedsiêwziêcia do realizacji zmierzaj¹ce do dalszego ograniczenia
przestêpczoci na terenie powiatu
gryfickiego.
(kp)

Reklama w Gazecie
Tel./fax 091 3973730

Z ¯YCIA POWIATU
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Zarz¹d Powiatu zdecydowa³
W okresie ostatniego miesi¹ca
Zarz¹d Powiatu podj¹³ miedzy innymi nastêpuj¹ce decyzje:
Zmieni³ nagrody w konkursie na
najestetyczniejsz¹ zagrodê wiejsk¹
na nagrody w konkursie na naj³adniejsze i przyjazne rodowisku gospodarstwo agroturystyczne
Omówi³ nastêpuj¹ce tematy:
- pozytywnie rozpatrzy³ wniosek dyrektora ZDP w Gryficach w
sprawie wyra¿enia zgody na zlecenie w trybie bezprzetargowym przeprowadzenia remontu 1400 mkw.
nawierzchni drogi, na trasie Gorzys³aw - Bieczyno.
- zatwierdzi³ wynik przetargu na
wykonanie modernizacji drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego
w Pogorzelicy. Wp³ynê³y dwie oferty. Komisja przetargowa wybra³a
ofertê firmy: Waldemar Lada z
Gostynia, która zaproponowa³a najni¿sz¹ cenê - 1 587 072,18 z³.
- pozytywnie zaopiniowa³ kandydaturê p. Haliny Jab³oñskiej na
stanowisko dyrektora Wydzia³u
Edukacji i Spraw Spo³ecznych.
Wp³ynê³y dwie oferty, z czego jedna
nie spe³nia³a wymogów formalnych
zawartych w og³oszeniu o naborze.
- pozytywnie rozpatrzy³ wniosek Stowarzyszenia Mozart 2003
w sprawie dofinansowania organizacji koncertu i przyzna³ 2.000 z³.
- postanowi³ rozpocz¹æ procedurê sprzeda¿y budynku po Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
w Gryficach.
Na nastêpnym posiedzeniu Zarz¹d miêdzy innymi podj¹³ decyzje:
Zwiêkszy³ plan wydatków
Domu Dziecka w Gryficach o kwotê
22.500 z³, z przeznaczeniem na remont ³azienek.
Zwiêkszy³ plan wydatków w
dziale - Owiata i wychowanie, rozdziale - Pozosta³a dzia³alnoæ o
kwotê 19.391 z³, z przeznaczeniem
na sfinansowanie - w ramach wdra¿ania reformy owiaty - wyp³at wynagrodzeñ dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu
maturalnego (poza tygodniowym
obowi¹zkowym wymiarem zajêæ).
- w Starostwie Powiatowym o
kwotê 3.220 z³,
- w LO Gryfice o kwotê 3.054 z³,
- w ZSP P³oty o kwotê 2.821 z³,
- w ZSP Trzebiatów o kwotê
4.291 z³,
- w ZSP Gryfice o kwotê 6.005 z³
Zwiêkszy³ plan wydatków w
Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w dziale - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa, rozdziale - Komendy Powiatowe Pañstwowej

Stra¿y Po¿arnej o kwotê 128.981 z³,
z przeznaczeniem na wzmocnienie
motywacyjnego systemu uposa¿eñ
funkcjonariuszy.
- Uruchomi³ rezerwê celow¹ zarz¹du w kwocie 58 926 z³ z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej - wymiana okien w ZSP P³oty.
- Uruchomi³ rezerwê celow¹ zarz¹du w kwocie 6.000 z³ z przeznaczeniem na remont rynien
w
zamku w P³otach administrowanym
przez ZSP P³oty.
- Uruchomi³ rezerwê celow¹ zarz¹du w kwocie 10 000 z³ z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych w
ZSP Gryfice.
- Uruchomi³ rezerwê celow¹ zarz¹du w kwocie 21.000 z³ z przeznaczeniem na remont korytarzy
w
ZSP Gryfice.
- Uruchomi³ rezerwê celow¹ zarz¹du w kwocie 7.846 z³, 9039 z³,
15.364 z³ z przeznaczeniem na wyp³atê odpraw emerytalnych pracownikom odchodz¹cym na emeryturê
w ZSP w Trzebiatowie.
- Uruchomi³ rezerwê celow¹ zarz¹du w kwocie 12 860 z³ z przeznaczeniem na wyp³atê odpraw emerytalnych pracownikom odchodz¹cym na emeryturê w Domu Dziecka
w Gryficach.
- Uruchomi³ rezerwê ogóln¹
zarz¹du w kwocie 2.000 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie materia³ów promocyjnych na realizacjê
projektu Mozart.
- Uruchomi³ rezerwê celow¹ zarz¹du w kwocie 27.228 z³ z przeznaczeniem na wyp³atê odpraw emerytalnych pracownikom odchodz¹cym na emeryturê w ZSP w P³otach.

DODATKI
DLA DYREKTORÓW
Zarz¹d podj¹³ decyzje w sprawie
ustalenia dodatku funkcyjnego dla
dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gryficach i dodatku funkcyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryficach oraz w sprawie ustalenia wysokoci dodatków motywacyjnych dla
dyrektorów szkó³ oraz placówek
owiatowych prowadzonych przez
Powiat Gryficki. Dodatki motywacyjne i funkcyjne dla dyrektorów
szkó³ oraz placówek owiatowych i
opiekuñczo-wychowawczych przyznaje Zarz¹d Powiatu.

POWIERZENIE
W MOW REWAL

Przeprowadzony w dniu 26
czerwca 2007 r. konkurs na stanowi-

sko dyrektora M³odzie¿owego
Orodka Wychowawczego w Rewalu wy³oni³ kandydata na stanowisko
dyrektora, który nastêpnie z³o¿y³
rezygnacjê z ubiegania siê o to stanowisko. Do czasu wy³onienia nowego kandydata na stanowisko dyrektora, Zarz¹d powierzy³ pe³nienie
obowi¹zków dyrektora placówki p.
Marii Spaczyñskiej na czas od 1
wrzenia 2007 r. do 29 lutego 2008
r., tj. na okres 6 miesiêcy.

3 TYSI¥CE
DLA STRA¯AKÓW

Zarz¹d pozytywnie rozpatrzy³
wniosek Prezesa Zarz¹du Ochotniczych Stra¿y Po¿arnej RP Oddzia³u
Powiatowego w Gryficach w sprawie dofinansowania organizacji
Powiatowych Zawodów Sportowo Po¿arniczych w P³otach i przyzna³
3.000 z³.

KASIA" I FALA"
NA SPRZEDA¯

Zarz¹d ustali³ cenê sprzeda¿y

Szkolnego Schroniska M³odzie¿owego Fala w Pobierowie na rzecz
Gminy Rewal w wysokoci
3.000.000 z³.
Ustali³ równie¿ cenê wywo³awcz¹ nieruchomoci zabudowanej orodkiem wczasowym Kasia
w Rewalu, stanowi¹cej w³asnoæ
Powiatu Gryfickiego, na kwotê
2.490,000 z³ netto.
Na 33 posiedzeniu Zarz¹d zatwierdzi³ Specyfikacjê Istotnych
Warunków Zamówienia na budowê
boiska przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w P³otach. Oferty
oceniane bêd¹ wed³ug kryteriów:
cena - 70 %, termin realizacji 15 %,
okres gwarancji - 15 %.
Na 34 posiedzeniu w dniu
13.09.br. Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê w
sprawie powo³ania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie
Nagród Starosty Powiatu Gryfickiego. W sk³ad Komisji powo³ano:
Konstantego Tomasza Owiêcimskiego (przewodnicz¹cy), Halinê
Jab³oñsk¹ i Agnieszkê Waszyñsk¹.
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Lebiodka

Lider Platformy Obywatelskiej
Donald Tusk dnia 22 wrzenia br. na
konwencji wyborczej w £odzi, powiedzia³: ,,Za polskie drogi odpowiadaj¹ ofermy. Ciekawe, jaka
oferma w Gryficach, odpowiada za
czystoæ np. ul. Niepodleg³oci i
jaka oferma p³aci du¿e pieni¹dze

innej ofermie zatrudniaj¹cej zbyt
ma³o ludzi do utrzymania czystoci.
Widoczna na zdjêciu lebiodka sta³a
sie rolin¹ ju¿ wiekow¹. W minionym i obecnym roku spokojnie sobie
ronie i rozrasta w tym samym miejscu, zapewniam ¿e nie jest jedyna w
naszym powiatowym grajdo³ku. (r)

Nowy zastêpca w PSP

Awans brygadiera
Dariusza Sobczaka

Z przyjemnoci¹ informujemy, i¿ dnia 21
wrzenia br., w Powiatowej Komendzie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryfcach mia³a
miejsce donios³a uroczystoæ.
W dniu tym m³odszy brygadier
Dariusz Sobczak otrzyma³ z r¹k zachodniopomorskiego komendanta
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej bryga-

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 24.07.2007 r. sygn. akt
II K 159/07, skaza³

Roberta Ochockiego

ur. 11.10.1966 r. w Ko³obrzegu, zamieszka³ego w Lewicach 8 na karê
4 (czterech) lat pozbawienia wolnoci, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 2 lat, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 3
lat, zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym, za przestêpstwo z art. 178 a par. 2
kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 14 kwietnia 2007 r. w Trzebiatowie na
ul. Dworcowej kierowa³ rowerem po drodze publicznej, bêd¹c w stanie
nietrzewoci 0,92 mg alkoholu w 1 dm szeciennym wydychanego
powietrza.
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diera Marka Kowalskiego nominacjê na stanowisko zastêpcy komendanta powiatowego PSP w Gryficach. Wzruszony nominat podziêkowa³ za awans przede wszystkim
swojej ¿onie i dzieciom, za ich wyrozumia³oæ i wsparcie, póniej
prze³o¿onym, którzy docenili jego
prace i zaanga¿owanie na rzecz rozwoju macierzystej jednostki. Na
spotkaniu obecny by³ wicestarosta
Konstanty Tomasz Owiêcimski,
który gratuluj¹c sukcesu nadmieni³,
i¿ liczy na dobr¹ wspó³pracê, podobn¹ do wspó³pracy z komendantem PSP w Gryficach brygadierem
Edwardem Pruskim.
x
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ZGK milczy jak grób
Pismem z dnia 7 maja br.,
L.dz. 1061/05/07 Gryfickie TBS
spó³ka z o.o. - Zarz¹dca wspólnoty mieszkaniowej nr 102 przy
ulicy W. Polskiego zwróci³ siê do
ZGK, ul. Zielona 5 w Gryficach, z
prob¹: o piln¹ naprawê drogi
wewnêtrznej wraz z chodnikiem
od strony wejæ do klatek schodowych w.w. budynku.
W pimie tym nadmieniono, i¿
wspomniana droga jest drog¹ dojazdow¹ dla samochodów ZGK do budynków przy ul. Niepodleg³oci 1 10, które (samochody) powodowa³y i powoduj¹ ubytki i zniszczenia w
nawierzchni drogi, krawê¿ników
itd., i nara¿aj¹ na utratê zdrowia
mieszkañców posesji (zwichniêcia
nóg, r¹k, okaleczone rêce i nogi u
dzieci i doros³ych).
Pismo pozosta³o bez odpowiedzi i jakiejkolwiek reakcji ZGK.
Tak, jakby nikt niczego nie napisa³
i niczego nie oczekiwa³. W zwi¹zku
z tym, dnia 2 sierpnia br., przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej
W. Polskiego 102 interweniowali u
burmistrza Gryfic. Ponaglaj¹ce pismo w tej sprawie: WPG 7062/6/07
do dyrektora ZGK wys³a³ i sygnowa³ w³asnym podpisem Tomasz
Malczewski. I co? Nic, dalej cisza.
ZGK milczy, jak grób i na ¿adne
pisma nie odpowiada. Nie przystêpuje te¿ do naprawy drogi wewnêtrznej i chodnika przy ul. Wojska Polskiego 102.
Dyrektor ZGK lekcewa¿y dyrektora TBS, zastêpcê burmistrza i
przede wszystkim wspólnotê mieszkaniow¹, bo jest sobie pan. Ma wygodny fotel, dobr¹ pensjê, a reszta
niech pisze i mówi co chce, jego to

przecie¿ nie dotyczy. Dlatego, przypominam panu, ¿e ju¿ dawno przesta³ byæ pan zastêpc¹ starosty i dzi
inne obowi¹zki na pañskich, zmêczonych barach spoczywaj¹. To w
pañskiej gestii le¿y dobra wspó³praca z ka¿dym, kto takiej wspó³pracy
oczekuje. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. W. Polskiego 102 w
bardzo dobry sposób zagospodarowania podwórka w³o¿y³a swoj¹ prace, swoje pieni¹dze i wolny czas, by
podwórko przybra³o kszta³t miejsca dobrego wypoczynku i miejsca
zabaw dla dzieci. Wszystko bez
pomocy ZGK i dlatego maj¹ prawo wymagaæ od pana szacunku i
wspó³pracy. Maj¹ te¿ prawo ¿¹daæ
tego, co niszcz¹ samochody z zarz¹dzanego przez pana zak³adu.
Gospodarka komunalna to nie tylko wywóz mieci z posesji, to tak¿e równe drogi dojazdowe i chodniki do mietników. Samochód po

wybojach przejedzie, cz³owiek
zwykle rozbija sobie nos czy kolano, a przecie¿ o ka¿dej porze dnia
i nocy ma prawo poruszaæ siê bezpiecznie. I od tego miêdzy innymi
jest pan dyrektorem. Zapewniæ
bezpieczeñstwo albo zrezygnowaæ z wewnêtrznej drogi i mieci
wynosiæ korytarzami wprost na ul.
Niepodleg³oci.
Dzi wspólnota mieszkaniowa
oczekuje konkretów, a konkret to
wyrównanie pod³o¿a drogi i nawierzchni, prze³o¿enie p³yt chodnikowych. Oczekuje te¿ wsparcia od
burmistrza Gryfic Andrzeja Szczyg³a, bo miesznym by by³o, gdyby z
tym problemem zwrócili siê do telewizji regionalnej, do dzia³u interwencji, choæ kto wie, czy ¿ycie ich
do tego nie zmusi.
(x)

Dom Pracy Twórczej

 co to jest?

Uzyska³a najwy¿sz¹ liczbê punktów podczas rozmowy

Marta Majewska zatrudniona
Po przeprowadzonym konkursie na stanowisko pracownika ds.
gospodarki nieruchomociami w
urzêdzie miejskim burmistrz poinformowa³, ¿e wygra³a go pani Marta Majewska.
Konkurs og³oszono w po³owie
czerwca br. Wymagania formalne
spe³ni³o omioro kandydatów: Tomasz Gródecki, ¯aneta Konieczko,
Marta Majewska, Magnieszka Mako, Andrzej Mikulin, Ilona Sola,
Ma³gorzata Szawarska i Izabela
Wnukiewicz - wszyscy z Gryfic.
Jak to okreli³a komisja konkursowa - wysokie wyniki w drugim etapie (testy) uzyskali: Marta Majewska, Andrzej Mikulin i Ilona Sola,
którzy zostali zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. W

ich wyniku na to stanowisko pracy
zosta³a wybrana pani Marta Majewska zamieszka³a w Gryficach.
W uzasadnienie do wyboru napisano: "Pani Marta Majewska jest
kandydatk¹ spe³niaj¹c¹ wymogi formalne przedstawione w og³oszeniu o
naborze na stanowisko pracownika
ds. gospodarki nieruchomociami.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej
wykaza³a siê znajomoci¹ zagadnieñ
z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomociami, oraz kodeksu postêpowania administracyjnego uzyskuj¹c
najwy¿sz¹ liczbê punktów podczas
rozmowy kwalifikacyjnej. Na tej
podstawie ustalono, ¿e kandydatka
posiada najlepsze kwalifikacje do
zajmowania przedmiotowego stanowiska".
(r)

G³ucho wszêdzie, ciemno wszêdzie, co tam bêdzie... Brama kamienna, jak pisalicie, zyska³a nowego kierownika. Zyska³a równie¿ szyld - ,,Dom
Pracy Twórczej.
Ciekawe, co bêd¹ pod kierunkiem
pana Czes³awa Marca w gryfickim nowym przybytku kultury tworzyæ? Mo¿e
historiê PRL- u, a mo¿e zapisywaæ czyste karty LiD- u? W zasadzie nie bardzo
mnie to obchodzi. Jednak przyda³a by

siê wiedza na temat wynagrodzenia
pana kierownika. TBS Sp. z o.o. zwykle
zatrudnia na prace interwencyjne lub
publiczne. Czy pan kierownik zosta³
zatrudniony w ramach tych prac? Czy ma
etat równy wynagrodzeniu pana dyrektora gminnej spó³ki i czy s¹ jakie ustalone godziny pracy pana kierownika, bo
nie znalaz³em na drzwiach bramy ¿adnej
takiej informacji. Czy na tym polega ta
twórczoæ?
Ciekawski czytelnik

Gospodarstwo rolne, ferma drobiu

zatrudni osoby

przy pracach remontowych
budynków i obs³udze fermy drobiu gm. P³oty miejscowoæ Potuliniec

Wynagrodzenie po okresie próbnym od 1300 z³

Kontakt 601 73 38 91 , 601 73 38 92

KULTURA
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Mody na czytanie ci¹g dalszy

Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki o Drzazdze i nie tylko

24 wrzenia br. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Gryficach spotkali siê ju¿ po raz czwarty cz³onkowie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki. Wiele osób przyby³o
po raz pierwszy. Spotkanie po³¹czone by³o z uroczystym otwarciem specjalnie na ten cel wygospodarowanego pomieszczenia.
Roboczym tematem dyskusji
by³y wiersze Ewy Lipskiej zawarte
w tomiku pt.: Drzazga. Jednak¿e

poezja nie zdominowa³a rozmowy.
Panie (bo by³y tylko panie - nie
wiem dlaczego panów nie zainteresowa³a propozycja wziêcia udzia³u
w spotkaniach DKK), opowiada³y o
tym, dlaczego czytaj¹, co czytaj¹
oraz - co ciekawsze - jak i gdzie
czytaj¹. Z dum¹ mogê powiedzieæ,
¿e spotka³y siê trzy pokolenia kobiet
- najm³odsze by³y dziewczyny z
trzeciej klasy gimnazjum. Zabrak³o
mêskiego punktu widzenia. Mo¿e
uda siê to nadrobiæ za miesi¹c na ko-

Literacki konkurs
Wszystko o zieleni
Biblioteka Publiczna im. Marii z
Czartoryskich Wirtemberskiej przy
Trzebiatowskim Orodku Kultury
Og³asza Konkurs Literacki pt.
Wszystko o zieleni.
Celem konkursu jest uwra¿liwienie
dzieci i m³odzie¿ na piêkno krajobrazu
i otaczaj¹cej nas przyrody.
Zainspirowani starym sadem, zieleni¹ parku, rzek¹ Reg¹ z jej malowniczym ujciem do morza, wiosennym
przylotem ptaków, z³ot¹ polsk¹ jesieni¹
i wielu innymi piêknymi zjawiskami
natury twórzcie wspania³e utwory poetyckie (wiersze).
Regulamin konkursu:
- W konkursie mog¹ braæ udzia³
uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- Ka¿da praca powinna byæ oznaczona god³em (znakiem graficznym,
wyrazem); to samo god³o (znak graficzny, wyraz) powinno wystêpowaæ w do-

³¹czonej kopercie zawieraj¹cej kartkê z
imieniem i nazwiskiem, adresem, wiekiem, szko³¹ i telefonem kontaktowym.
- Konkurs bêdzie rozstrzygniêty w
nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych:
klasy I-III
klasy IV-VI
klasy gimnazjalne
klasy ponadgimnazjalne
- Prace nale¿y dostarczyæ do siedziby Trzebiatowskiego Orodka Kultury
(Pa³ac) przy ulicy Wojska Polskiego 67
do dnia 30 listopada 2007 r.
- Oceny prac dokona Jury powo³ane przez Organizatora.
- Og³oszenie wyników i wrêczenie
nagród nast¹pi 14 grudnia 2007 r. (o
ewentualnych zmianach powiadomimy
telefonicznie).
- Wszystkie prace dostarczone na
konkurs przechodz¹ na w³asnoæ Organizatora i nie podlegaj¹ zwrotowi.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u
w konkursie i ¿yczymy sukcesów!

GDK inauguruje rok kulturalny
Gryficki Dom Kultury zaprasza
na inauguracjê roku kulturalnoowiatowego 2007/2008.
Otwarcie roku nast¹pi 29 wrzenia
br., o godz. 15.00 w Gryfickim Domu
Kultury. Program:
godz. 15.00 (Gryficki Dom Kultury) - otwarcie poplenerowej wystawy
fotograficznej

godz. 16.00 (Muzeum i Galeria
Brama) - otwarcie poplenerowej wystawy malarskiej
godz. 17.00 (Gospodarstwo Agroturystyczne Janusza Budzelewskiego Wilczkowo) - wiêto Pieczonego
Ziemniaka (wyjazd autokarem z Gryfickiego Domu Kultury o godz. 16.30).
Zapraszamy GDK

lejnym spotkaniu.
Ju¿ teraz serdecznie zapraszamy
chêtnych do wziêcia udzia³u w dyskusji na temat ksi¹¿ki Jerzego So-

snowskiego pt.: Tak to ten, która
zosta³a wstêpnie zaplanowana na
ostatni poniedzia³ek padziernika br.
Gra¿yna Janowiak

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2007 r. sygn.
akt II K 214/07 skaza³

Wies³awa Rolewicza

ur. 11.07.1958 r. na karê 10 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem
wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze
40 godzin miesiêcznie, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat oraz orzeczono podanie
wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie go w lokalnym czasopimie, za przestêpstwo z art. 178 a par. 1 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 21
kwietnia 2007 r. w Trzebiatowie na ul. Jana Paw³a II 2/2 kierowa³ rowerem po
drodze publicznej bêd¹c w stanie nietrzewoci wynosz¹cym 0,76 mg alkoholu
w 1 dm szeciennym wydychanego powietrza.

Wyrok

S¹d Rejonowy wyrokiem z dnia 29.08.2007 r. sygn. akt II K 158/07,
skaza³

S³awomira Muzolfa

ur. 12.03.1965 r., zamieszka³ego w Nowielicach na karê 4 miesiêcy pozbawienia wolnoci, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat, zarz¹dzono podanie
wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym, za przestêpstwo z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11
par. 2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 4 kwietnia 2007 r. w Trzebiatowie powiatu
gryfickiego na ul. Dworcowej kierowa³ rowerem po drodze publicznej bêd¹c
w stanie nietrzewoci tj. 0,69 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym
jednoczenie naruszy³ zakaz prowadzenia pojazdów rowerowych orzeczony
przez S¹d Rejonowy w Gryficach sygn. akt VI K 436/05, VI K 555/06 i S¹d
Okrêgowy w Szczecinie sygn. akt IV Ka 1562/06.
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WIADECTWA SZKOLNE
 WIADECTWEM CZASU

Biblioteka Publiczna im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim
Orodku Kultury zaprasza do
obejrzenia ekspozycji w Pa³acowej Czytelni G³ównej pt.:
WIADECTWA SZKOLNE WIADECTWEM CZASU.
Tradycj¹ siê sta³o, ¿e w nowym
roku szkolnym mo¿na zapoznaæ siê
ze szkolnymi wiadectwami. Tegoroczna wystawa jest kontynuacj¹ wzbogacona dodatkowo o eksponaty zwi¹zane ze szkolnictwem: ³awka
szkolna, tablica, drewniane liczyd³o
i in. Dokumenty pochodz¹ z tere-

nów II Rzeczypospolitej oraz spoza
jej granic z 1939 roku.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
fakt, ¿e nasz¹ kolekcjê tworz¹
mieszkañcy Trzebiatowa, za co im
serdecznie dziêkujemy. Dziêkujemy równie¿ pani Agnieszce Jankowskiej, kierownik Filii Centrum
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Gryficach za udostêpnienie
eksponatów szkolnych.
Zachêcamy wszystkich Pañstwa
do tworzenia tej kolekcji tak¿e z historii najnowszej, która jest nie tylko
wiadectwem szkolnym ale równie¿
wiadectwem swego czasu. L.H.
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Zatrzymany
sprawca kradzie¿y
mercedesa
Policjanci z Komisariatu
Szczecin D¹bie przy wspó³pracy z
innymi jednostkami Policji zatrzymali 19-letniego B³a¿eja S.,
który 3 tygodnie wczeniej na terenie Trzebiatowa ukrad³ samochód marki Mercedes.
W³aciciel samochodu zg³osi³
Policji, ¿e zosta³ mu ukradziony
samochód i ¿e czêci z tego samochodu trafi³y najprawdopodobniej
do jednego ze skupów czêci samochodowych w Szczecinie. Policjanci pojechali na miejsce. Tam
w³aciciel skradzionego Mercedesa rozpozna³ silnik i zawieszenie
swojego samochodu. Prowadz¹cy
skup potwierdzi³, ¿e kilka dni
temu czêci te sprzeda³ mu m³ody
mê¿czyzna, który zapewnia³ go,

¿e czêci te nie pochodz¹ z kradzie¿y.
B³a¿eja S., mieszkañca Stargardu, policjanci zatrzymali w miejscu
jego zamieszkania. Przeszukano
jego mieszkanie oraz pomieszczenie gospodarcze, w którym ujawniono tak¿e dwa przednie fotele, tylne
siedzisko z oparciem oraz konsolê z
zegarami. Na fotelach przyklejone
by³y numery fabryczne skradzionego samochodu.
Policjanci zabezpieczyli odnalezione przedmioty a B³a¿eja S. przewieziono do Komisariatu Szczecin
D¹bie, gdzie zosta³ wstêpnie rozpytany. Podczas rozmowy nie przyzna³
siê do kradzie¿y samochodu i twierdzi³, ¿e czêci te dosta³ od nieznajomego. Postêpowanie w sprawie prowadzi KPP w Gryficach.
(r)

Nowy dyrektor
edukacji z Goleniowa
Starosta Kazimierz Saæ poinformowa³ o wyborze dyrektora
Wydzia³u Edukacji i Spraw Spo³ecznych w starostwie. W wyniku
zakoñczenia procedury konkursowej na to stanowisko zosta³a
wybrana pani Halina Jab³oñska z
Goleniowa.
W uzasadnieniu dokonanego
wyboru podano: W wyniku przeprowadzonego naboru stwierdzono, ¿e Pani Halina Jab³oñska by³a
jedynym kandydatem spe³niaj¹-

cym wymogi formalne przedstawione w og³oszeniu o naborze na
stanowisko dyrektora Wydzia³u
Edukacji i Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatowego w Gryficach.
Pani Jab³oñska posiada bardzo
du¿e dowiadczenie w pracy na
podobnym stanowisku. Rozmowa
kwalifikacyjna przeprowadzona z
kandydatem pozwoli³a na ustalenie, ¿e kandydat posiada wszelkie
kwalifikacje i wiedzê w zakresie
kierowania Wydzia³em Edukacji i
Spraw Spo³ecznych.
(r)

Centrum w nowej siedzibie

Nowa trasa na Weso³¹
Trasa komunikacji miejskiej zosta³a wyd³u¿ona. Od kilku dni autobusy miejskie docieraj¹ na obrze¿a
miasta, jad¹c na ostatni¹ ulicê w
kierunku Brojc, to jest na ul.
Weso³¹, na której zainstalowano ju¿
przystanek. W przysz³oci ma stan¹æ wiata. Autobus kursuje w dni
robocze. Plusem nowego po³¹czenia jest ³atwiejszy dostêp do centrum miasta, lekarzy rodzinnych,

jak równie¿ do szpitala. Decyzja
godna pochwa³y, gdy¿ pomimo du¿ej iloci prywatnych samochodów,
jednak nie ka¿dy go posiada. Miejski autobus rozwi¹zuje ten problem
i u³atwia ¿ycie mieszkañcom ulicy
Weso³ej i jak mieszkañcy sami przyznaj¹ - w tym miejscu przystanek by³
bardzo potrzebny nie tylko emerytom, którzy chêtnie wyruszaj¹ po
zakupy w miecie.
(r)

Zawiadamiamy naszych czytelników i wszystkich podopiecznych
Niepublicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej - Centrum Medycyny
Rodzinnej przy Placu Zwyciêstwa 6 w
Gryficach, i¿ w po³owie padziernika
br. Centrum zostanie przeniesione do
nowej siedziby przy ulicy ks. St. Ruta.W budynku GS-u dobiega koñca
remont obiektu, prowadzony przez
firme Rychbud Adam Góraj z Kamienia Pom.Przychodnia lekarzy rodzinnych, gabinety zabiegowe, poczekalnia, czyli wszystko, co u³atwi dostêp
do lekarzy, znajdowaæ siê bêdzie na
parterze budynku.
(r)
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CB zlikwidowa³o Dzieci pierwszy raz
na takim meczu
nielegaln¹
wytwórniê paliw
(£OBEZ) Policjanci ze szczeciñskiego CB zlikwidowali dzia³aj¹c¹ na terenie jednej z baz paliwowych w £obzie nielegaln¹ wytwórniê oleju napêdowego. Podczas akcji zatrzymano mê¿czyznê
poszukiwanego listem goñczym.
W ramach tzw. Platformy Paliwowej czyli porozumienia szeregu
instytucji powo³anych do zwalczania przestêpczoci paliwowej, policjanci z CB, KWP w Szczecinie i
KPP w £obzie wraz z pracownikami
Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów oraz Izby Celnej
przeprowadzili kontrolê bazy paliwowej w £obzie. W trakcie czynnoci na terenie bazy ujawniono instalacjê w postaci pomp i filtrów pod³¹czonych do zbiorników podziemnych. S³u¿y³a ona do odbarwiania
oleju opa³owego, który póniej

sprzedawany by³ jako olej napêdowy. Pracownicy Izby Celnej zabezpieczyli próbki paliwa oraz dokonali pomiaru jego iloci. Wstêpnie
ustalono, ¿e w podziemnych zbiornikach znajduje siê oko³o 110 tys.
litrów paliwa. Na miejscu zatrzymano mê¿czyznê, który dodatkowo poszukiwany by³ listem goñczym.
Okaza³ siê bezdomnym z po³udnia
kraju, wynajêtym do tej pracy.
Przeprowadzone dzia³ania doprowadzi³y tak¿e do zatrzymania w
Solcu Kujawskim cysterny z odbarwionym olejem opa³owym, która w
nocy wyjecha³a z bazy paliwowej.
W cysternie znajdowa³o siê blisko
30 tys. litrów paliwa.
Straty Skarbu Pañstwa wstêpnie
oszacowano na prawie 60 tys. z³. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi
Urz¹d Celny w Koszalinie oraz Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.

Meldowali Niemców na prawo jazdy

13 mieszkañców
Wêgorzyna z zarzutami
(£OBEZ-WÊGORZYNO)
Jak poinformowa³ rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji
w £obzie, Policja skierowa³a materia³y do Prokratury Rejonowej
w £obzie z wnioskiem o skierowanie aktu oskar¿enia wobec 13
mieszkañców gminy Wêgorzyno.
£¹cznie us³yszeli oni 81 zarzutów dotycz¹cych powiadczenia
nieprawdy przy zameldowaniu obywateli Niemiec, którzy fakt zameldowania w Polsce wykorzystywali
do uzyskania tañszego prawa jazdy.

Z tej okazji jak ustalono skorzysta³o
³¹cznie oko³o 200 obywateli Niemiec.
Ca³y proceder trwa³ od roku
2006 do lipca 2007. Podejrzani w
formularzach meldunkowych wpisywali, i¿ osoby te przebywa³y u
nich przez okres przynajmniej 3
miesiêcy. Jak siê okaza³o, niektórzy
nawet na oczy nie widzieli tych
miejsc i mieszkañ. Osoby które bezporednio dokonywa³y zameldowania zarabia³y na tym od 50 do 80 z³,
porednicy oko³o 200 z³.
(r)

(PRUSINOWO) Dnia 29.08 br.
w ramach programu Szko³a
Równych Szans realizowanego w
SP w Prusinowie odby³ siê wyjazd
cz³onków Klubu Kibica na mecz
pi³ki no¿nej Pogoñ Szczecin Piast Choszczno. W wyjedzie
brali udzia³ uczniowie klas IV-VI.
Mecz rozpoczyna³ siê o godz.
18.00, a grupa by³a na miejscu oko³o godziny 17.00. Uczniowie mieli
wiele czasu na zapoznanie siê z
obiektem Pogoni, kupienie pa-

Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje

Jesienna akcja
szczepienia lisów
Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gryficach informuje, ¿e w
dniach od 1 do 12 padziernika 2007
roku na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym powiatu gryfickiego bêdzie prowadzona jesienna
akcja szczepienia lisów wolno ¿yj¹cych przeciwko wcieklinie. Szczepienie bêdzie wykonywane za pomoc¹
doustnej szczepionki zatopionej w
przynêcie, która bêdzie wyrzucana z
samolotów na lasy, pola, ³¹ki i nieu¿ytki. Je¿eli wyst¹pi¹ niekorzystne wa-

Sesja Rady Powiatu

Marketing i promocja
(P£OTY) Dzisiaj, tj. 26 wrzenia, w sali Nowego Zamku w P³otach odbêdzie siê sesja Rady Powiatu Gryfickiego. Rozpocznie siê o
godz. 11.00.
Na pocz¹tku sesji Zarz¹d przedstawi sprawozdanie z prac miêdzy sesjami.
Nastêpnie radni bêd¹ przedstawiaæ interpelacje i sk³adaæ zapytania. Póniej

wys³uchaj¹ informacji Powiatowego
Centrum Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej o
realizacji programu dzia³ania w zakresie promocji powiatu. W czêci uchwa³
rozpatrz¹ projekt w sprawie przyjêcia
informacji o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2007 roku. Podejm¹
uchwa³ê w sprawie przekazania zadañ

mi¹tek zwi¹zanych z klubem oraz
zjedzenie ciep³ego posi³ku.
Dzieci by³y zachwycone opraw¹
meczu, iloci¹ kibiców (oko³o 4
tys.) oraz atmosfer¹ panuj¹c¹ na stadionie. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a
mo¿liwoæ obejrzenia meczu przy
sztucznym wietle.
Mecz zakoñczy³ siê wynikiem
1:0 dla Pogoni Szczecin co dodatkowo uszczêliwi³o m³odych kibiców. Pe³ni wra¿eñ wrócilimy do
domu.
(po)

dla Gminy Gryfice w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz uchwa³ê w sprawie zmian w
zakresie okrelenia zadañ i wysokoci
rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
dla Powiatu Gryfickiego. Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na interpelacje i
zapytania.
(r)

runki meteorologiczne uniemo¿liwiaj¹ce loty samolotów w wy¿ej okrelonym czasie, akcja bêdzie prowadzona
w kolejnych dniach listopada. W trakcie rozrzucania szczepionki z samolotów i przez kolejne dwa tygodnie nale¿y zachowaæ szczególne rodki ostro¿noci tj:
- nie urz¹dzaæ polowañ
- nie urz¹dzaæ wycieczek szkolnych na obszar objêty szczepieniemnie
dotykaæ, nie zbieraæ i nie niszczyæ
przynêt zawieraj¹cych szczepionkê
- zwierzêta gospodarskie trzymaæ
pod kontrol¹
- nie wypuszczaæ psów i kotów
poza w³asne gospodarstwo
- w razie kontaktu cz³owieka ze
szczepionk¹ nale¿y niezw³ocznie
zg³osiæ siê do najbli¿szej placówki
s³u¿by zdrowia
- w przypadku kontaktu zwierz¹t
domowych ze szczepionk¹ nale¿y ten
fakt niezw³ocznie zg³osiæ w najbli¿szej Lecznicy dla Zwierz¹t lub powiadomiæ Powiatowego Lekarza Weterynarii.
P.o. Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach
Bernarda Nawara
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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

£obez
n Kupiê mieszkanie dwu lub trzy
pokojowe w £obzie lub w Drawsku.
tel 509 964 652 lub 504 521 034.
n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.
n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamieniê na mniejsze w £obzie. Tel. 693 984 475.

Daj¹c og³oszenie
do GAZETY GRYFICKIEJ
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku £obeskim, Tygodniku Pojezierza
Drawskiego i Wieciach widwiñskich.
To niedrogo - sprawd.

INNE

£obez

NIERUCHOMOCI

£obez

n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.

n Sprzedam dachówkê cementow¹
u¿yewan¹. Cena 50 gr za sztukê
Tel. 607 247 518

n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

Gryfice

n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.

n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.
n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

widwin

n Dom rok 2003, widwin, pow. 163
mkw. Dzia³ka 933 mkw.
Tel. 504 036 830 TANIO.

Region

n Szczecin centrum 69 mkw., ³adnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

PRACA

£obez
n Firma Trójka w Wêgorzynie zatrudni kierowców z kategori¹ C+E
Tel. 601 930 220

Gryfice

n Zatrudniê sprzedawców do sklepu z odzie¿¹ dzieciêco - m³odzie¿ow¹. Oferty ze zdjêciem przesy³aæ
na adres: ofertypracy@onet.eu w
tytule wpisuj¹c Praca - Gryfice".

Region
n Zatrudniê pracownika do opieki
nad stadem rozrodczym koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d, gaz.
Proszê o telefon po godzinie 21 na
numer 091 418 63 30.
n Zatrudniê pracowników na umowê o pracê do treningu koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d, gaz.
Wynagrodzenie netto 1500 z³. Tel.
kontaktowy 502 666 778.

n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670

Gryfice

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region

n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

MOTORYZACJA
n Nexia - 1996, przegl¹d, ma³y
przebieg, gara¿owany, stan idealny.
Sprzedam tel. 606 617 689.
n Sprzedam kadet KOMBI 1,6 benzyna, stan bd., z przegl¹dem,
tel. 514 214 495.

Region

n Sprzedam 2 ma³o u¿ywane komplety opon na gwarancji (zimowe i
letnie) o profilu 195 65 R15 Cena
kompletu 720 z³. Tel. 0 605 522 340

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

Gryfice

US£UGI

£obez
n Us³ugi konserwatorskie: przecieka ci kran, niedomyka siê okno, problemy z drzwiami, malowanie i inne
prace konserwatorskie (£obez i
okolice). Zadzwoñ 0601 344 186.
n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
n Dywanopranie - 0604 373 143.

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

widwin

n Sprzedam tanio dzia³kê budowlan¹ w Gryficach. Tel. 601 353 075.

n T³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.

n Sprzedam dom jednorodzinny
wraz z dzia³k¹ w Gryficach. Cena do
uzgodnienia. Tel 798 832 679.

n Zespó³ muzyczny; tel. 512 138 741

Region

n Jarex nauka jazdy kategoria B
widwin, Tel. 694 852 114.

Region

n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow.
dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.
n Siedlice nr 31 dwie nieruchomoci bezporednio przylegaj¹ce: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ³adne, nowa zabudowa kuchenna. Udzia³ w
dzia³ce 1754 mkw. Cena 73 tys. z³
II. DZIA£KA 778 mkw. zabudowana altan¹ murowan¹, drzewa
owocowe. Cena 15 tys. z³. Preferowana sprzeda¿ dwóch nieruchomoci ³¹cznie CENA 88 000 z³.
BN ATUT 600 265 547.
n Sosnówko dzia³ka rolna z warunkami zabudowy pow. 0,9 ha
piêknie po³o¿ona. Cena 45 tys.
BN ATUT 600 265 547.

Og³oszenia drobne
mo¿na sk³adaæ
w redakcji przy
ul. Wa³owej 8/7
(wejcie od muru
obronnego, nad
wypo¿yczalni¹
Krzycho)
w czasie dy¿urów
redakcyjnych w
poniedzia³ki i wtorki
w godzinach
13.00-16.00.
Tel. 091 384 7153
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Pó³fina³y Mistrzostw
Polski Juniorów w Szachach

Maciej Twór ósmy
w Polsce na 10 km
W ostatni¹ sobotê (22
wrzenia) kolejny wielki
sukces zanotowali
zawodnicy Mokasyna P³oty.
Tym razem bardzo udanie
zaprezentowa³ siê Maciek
Twór, który wystartowa³
w M³odzie¿owych
Mistrzostwach Polski
na 10km, które odby³y siê
w Pile.

W Koszalinie, w dniach 15-21
wrzenia, na obiektach miejscowej
Politechniki rozegrano Mistrzostwa Makroregionu, które maj¹
rangê pó³fina³u Mistrzostw Polski.
Z ka¿dej kategorii wiekowej, do fina³u awansuje czterech najlepszych zawodników (u dziesiêciolatków - piêciu).
Wród 150. szachistów z województw zachodniopomorskiego i
wielkopolskiego gra³o czworo zawodników UKS SZACH Gryfice:
Agata Przybylska, Tobiasz Smal, Kamil Puszkarek i B³a¿ej £aszewski.
Wprawdzie ¿aden z naszych szachistów nie uzyska³ awansu do fina³ów
Mistrzostw Polski (Kacper Karwowski udzia³ w finale zapewni³ sobie ju¿
wczeniej), ale gryficcy szachici
dzielnie walczyli przy szachownicach i rozegrali kilka naprawdê dobrych partii.
Wyniki:
Dziewczêta do lat 10
1. Soko³owska, Anna Kaliskie
Towarzystwo Szachowo-Warcabowe 2. Skrzypczak, Edyta 3. Choremska, Zuzanna UMKSz Na Piêterku
Poznañ 4. Glapa, Anna MMKS Wieniawa Leszno 5. Walukiewicz, Dominika Mechanik Stargard Szczeciñski.
Dziewczêta do lat 12
1. Maruszczak, Joanna Szczeciñskie Stowarzyszenie Szachowe 2.
Domañska, Ma³gorzata AKSz Hetman Politechnika Koszaliñska 3.
Fr¹czkiewicz, Anna AKSz Hetman
Politechnika Koszaliñska 4. Ociepka, Dominika Szczeciñskie Stowarzyszenie Szachowe 6.0.
Dziewczêta do lat 14
1. Gadzinowska, Anna Kaliskie
Towarzystwo Szachowo-Warcabowe 2. Janikowska, Ma³gorzata OTSz
Ostrów Wielkopolski 3. Warcho³,
Maria UMKSz Na Piêterku Poznañ 4.
Jacek, Roksana Szczeciñskie Stowarzyszenie Szachowe 8. Agata Przybylska (UKS Szach Gryfice).
Dziewczêta do lat 16
1. Pietrzak, Martyna MKS Wicher Zb¹szyñ 2. Piechota, Izabela

Lech WSUS Poznañ, 3. Buko, Monika UKS Szach Wolsztyn 4. Murawa,
Monika RUKS Korona-Rawbud Rawicz.
Dziewczêta do lat 18
1. Ostrowska, Marta UKS Kie³baska Kocielec 2. Depta, Anna MUKS
Wie¿a Pleszew 3. Kaczmarek, Alicja
Piast rem 4. Bukwa, Karolina Pogon
Nowe Skalmierzyce.
Ch³opcy do lat 10
1. Delekta, Filip LZS Kunica
¯elichowska 2. Januszkiewicz, Wojciech AKSz Hetman-Politechnika
Koszaliñska 3. nihur, Piotr TS-R
Hetman Konin 4. Pa³czyñski, Adrian
AKSz Hetman Politechnika Koszaliñska 5. Bruch, Tomasz MGOK
Gambit lesin 13. Tobiasz Smal
(UKS Szach Gryfice).
Ch³opcy do lat 12
1. Kwiatkowski, Wiktor UKS
Kie³baska Kocielec 2. Gabryja³owicz, Jakub Solny Zieleniewo, 3.
Banach, Szymon LKS Chrobry Gniezno 4. Chmielarz, Maciej OTSz
Ostrów Wielkopolski.
Ch³opcy do lat 14
1. Adamek, Przemys³aw Pocztowiec Poznañ 2. Weichhold, Pawe³
AKSz Hetman Politechnika Koszaliñska 3. Adamowicz, Maciej AKSz
Hetman Politechnika Koszaliñska 4.
Kamecki, Mateusz UKS Kie³baska
Kocielec 10. Kamil Puszkarek
(UKS Szach Gryfice).
Ch³opcy do lat 16
1. Ancuta, Adam UKS MDK
Iskra Pi³a 2. Pa³asz, Krzysztof MKS
MDK Trzcianka 3. mieszniak, Bart³omiej Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe 4. Pera, Adam
OTSz Ostrów Wlkp. 9. B³a¿ej
£aszewski (UKS Szach Gryfice).
Ch³opcy do lat 18
1. Panocki, Adrian GKSz Solny
Zieleniewo 2. Zakrzewski, Marek
MKS MDK Trzcianka 3. Markowski,
Piotr RUKS Korona-Rawbud Rawicz
4. Sobiech, Krzysztof MUKS Wie¿a
Pleszew.

Kazimierz £aszewski
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Do Pi³y zawodnicy Mokasyna
jechali niezbyt pewni sukcesu.
Brak Marcina Sajka, sprawi³, ¿e w
biegu na 10km. startowa³ jedynie
Maciej Twór. Wystêp zawodnika z
P³otów okaza³ siê jednak wielk¹
niespodziank¹. 8 miejsce w kraju
wród m³odzie¿owców to powód
do dumy. Maciek tym startem poprawi³ najlepsze tegoroczne osi¹gniecie klubowe, jakim by³o 9
miejsce Dawida Wysockiego na

3000m w Mistrzostwach Polskich
Juniorów M³odszych.
Bieg w Pile nie nale¿a³ do najszybszych. Przez wiêkszoæ dystansu Maciek bieg³ sam goni¹c czo³ówkê, a zarazem uciekaj¹c goni¹cym
go pozosta³ym zawodnikom. Czas
32:37:91 nie jest mo¿e rezultatem
rewelacyjnym, bior¹c pod uwagê
aktualne mo¿liwoci zawodnika,
ale w tym biegu liczy³o siê przede
wszystkim miejsce i potwierdzenie
przynale¿noci do krajowej czo³ówki. Zwyciê¿y³ Artur Koz³owski
z MULKS MOS Sieradz z czasem
30;58;46.
Jednoczenie odby³ siê miting
lekkoatletyczny. Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê wspomniany wczeniej, Dawid Wysocki, który startowa³ tym razem, na nietypowym dla
siebie dystansie 800. Czas 2:04;14 i
3 miejsce jest powodem do zadowolenia zarówno dla zawodnika jak i
trenera Szymona Keclera.
TheFrog

Wrzesieñ by³ bardzo
pracowity dla m³odych
pi³karzy ze Szkó³ki Diego
Na pocz¹tku tego miesi¹ca
Diegowcy uczestniczyli w
turniejach zorganizowanych
przez osiedla nr 3 i nr 4.
Wystawione dru¿yny zaje³y
czo³owe miejsca. Turnieje
osiedlowe daj¹ mo¿liwoæ
uczestniczenia i rywalizacji
w zorganiowanych
zawodach bezpiecznie
spêdzaj¹c wolny czas.
W dniu 21.09.2007 (pi¹tek) o
godz.16.00 dzieci ze Szkó³ki Diego
rozegra³y pierwszy oficjalny mecz w
Miêdzygminnej Lidze M³odzików.

D³ugo oczekiwane rozgrywki
odby³y siê na wzorcowo przygotowanej przez ZGK p³ycie boiska
przy doskona³ej pogodzie. Pierwszy mecz rozegra³y miêdzy sob¹
dru¿yny DIEGO I i DIEGO II. Nie
zabrak³o równie¿ kibicuj¹cych
rodziców i sympatyków m³odych
adeptów pi³ki no¿nej. Mecz zakoñczy³ sie zwyciêstwem dru¿yny DIEGO II 6:2, a ch³opcy pokazali zagrania jak prawdziwi pi³karze. Jest to efekt ciê¿kiej pracy
wielogodzinnych treningów (treningi odbywaja sie 3 razy w tygodniu po 100 minut). Za porednictwem waszej gazety chcia³bym
podziêkowac wszystkim, którzy
przyczynili sie do rozwoju naszej
SZKÓ£KI.
Wies³aw Pietrzak

III Rzut Pucharu Polski

(REGION) ZZPN dokona³ losowania par III rzutu Pucharu
Polski na szczeblu województwa
region szczeciñski.
Mecze odbêd¹ siê 3.10.2007
roku (roda) o godzinie 15:30.

Polonia P³oty po zwyciêstwie
nad wiatowidem £obez pojedzie
do Wysokiej Kamieñskiej na mecz z
tamtejszym Zniczem, za Sparta
Gryfice do winoujcia ma mecz z
tamtejsz¹ Flot¹ II winoujcie. (r)
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W tych biegach emocji nie brakowa³o...
XI Edycja Miêdzynarodowego
Biegu Ulicznego O Sztachetkê"
w P³otach przesz³a ju¿ do historii.
W zawodach wystartowa³o ponad
600 uczestników z ca³ej Polski
i nie tylko. Jak ka¿dego roku
najwiêcej emocji towarzyszy³o
biegom dzieciêcym
i m³odzie¿owym.
Ka¿dego roku w P³otach biega du¿a
grupa dzieci i du¿o mniejsza grupa m³odzie¿y. Starty dzieciaków s¹ zawsze bardzo
zaciête a walka trwa do ostatnich metrów.
Dla wielu z tych m³odych zawodników, ju¿
samo ukoñczenie biegu jest sukcesem. I
tak¹ postawê nale¿y chwaliæ. Chêæ pokonania dystansu jest czêsto silniejsza od w³asnych s³aboci. Dla dzieci jest to równie¿
prawdziwa lekcja wychowawcza, ucz¹ca
nie tylko aktywnego trybu ¿ycia ale przede
wszystkim zaciêtoci i hartu ducha, wartoci tak bardzo po¿¹danych w dzisiejszym
wiecie. Dlatego przede wszystkim gratulacje nale¿¹ siê rodzicom i nauczycielom, ¿e
dzieciaki, g³ównie z przedszkola i podstawówki tak licznie startuj¹ w Sztachetce.
Niestety ta chêæ rywalizacji zanika
gdzie w czasach gimnazjalnych. Brakuje
odpowiedniej mobilizacji i czêsto ci wspaniali zawodnicy zostaj¹ tylko niespe³nionymi talentami. Tak jest nie tylko w lekkoatletyce, ale te¿ w pi³ce no¿nej i innych dyscyplinach sportu. G³upi wiek gimnazjum
psuje niestety poziom wypracowany w latach dzieciêcych. Najlepiej by³o to widaæ w
biegu dziewcz¹t z klas I-II szko³y gimnazjalne, wystartowa³o 15 zawodniczek, w
tym a¿ cztery nie biegaj¹ce na co dzieñ w
¿adnym klubie.
Dzieciaki startowa³y liczniej i wiele biegów zakoñczy³o siê wspania³ymi finiszami
i walk¹ do ostatnich metrów. Poni¿ej zamieszczamy zawodników, którzy zajêli
miejsca na podium w biegach dzieciêcych i
m³odzie¿owych XI Edycji Sztachetki.
TheFrog

Bieg Przedszkolaków - dziewczynki
1 W³odarczyk Julia
Przedszkole Miejskie P³oty
2 Dymiter Klaudia
Przedszkole Miejskie P³oty
3 Karcz Sara
SP Mechowo
Bieg Przedszkolaków - dziewczynki
1 Szajnowski Filip
Przedszkole Miejskie P³oty
2 Architekt Fabian
Przedszkole Miejskie P³oty
3 Kaszak Bartek
Przedszkole Miejskie P³oty
Dziewczynki kl 1-2 Szko³a Podstawowa
1 Sadowska Milena
SP Dobra
2 Zió³kowska Patrycja SP 3 P£OTY
3 Franczak Sylwia
SP 56 Szczecin
Ch³opcy 1-2 Szko³a Podstawowa
1 Sad³o Jakub
SP Nr 4 Ko³obrzeg
2 Gryczka Jan
SP Nr 4 Ko³obrzeg
3 £akomy Kacper
SP Dobra
Dziewczynki kl. 3-4 Szko³a Podstawowa
1 Kecler Aleksandra
Mokasyn P³oty
2 Karcz Liwia
SP 2 P£OTY
3 Borowska Justyna
Hermes Gryfino
Ch³opcy 3-4 Szko³a Podstawowa
1 Szwedzki Kamil
SP Dziwnów
2 Przêzak Mateusz
SP 4 Gryfice
3 Kortiak Bartosz
SP 2 P³oty
Dziewczynki 5-6 Szko³a Podstawowa
1 lêzak Natalia
Hermes Gryfino
2 Kecler Katarzyna
Mokasyn P³oty
3 Zygmunt Maja MKL Maraton winoujcie
Ch³opcy 5-6 Szko³a Podstawowa
1 G³owacki £ukasz
Mokasyn P³oty
2 Skorupski Grzegorz SP Dobra
3 P³aneta Tomasz
SP 2 P³oty
Dziewczyny Gimnazjum kl.1-2
1 Marciniak Patrycja
Mokasyn P³oty
2 Melon Roksana
Mokasyn P³oty
3 Jaworska Sara
Mokasyn P³oty
Ch³opcy Gimnazjum kl.1-2
1 liwa Dawid
Hermes Gryfino
2 Stanek Patryk
Junior Z³ocieniec
3 Barañski Przemys³aw MLUKS Trzebiatów
Juniorzy m³odsi
1 Baliñski Kacper
Junior Z³ocieniec
2 Serafiñski Marcel
Mokasyn P³oty
3 Turkiewicz Mateusz MKL Maraton winoujcie
Juniorki m³odsze
1 Bocewicz Marika
MKL Maraton winoujcie
2 B¹tkiewicz Joanna
Mokasyn P³oty
3 Koptacewicz Justyna Junior Z³ocieniec
Juniorki
1 Ostrowska Malgorzata Mokasyn P³oty
2 Duszyñska Angelika MKL Maraton winoujcie
Juniorzy
1 Dawid Wysocki
Mokasyn P³oty
2 Przybysz £ukasz
Chrobry Gryfice
3 Rakiej Tomasz
Mokasyn P³oty

GRANIE W PLANIE

V liga
Kolejka 9

Stal Lipiany - Odra Chojna 3:1,
Pomorzanin Nowogard - Piast Chociwel 0:1, GKS Mierzyn - KP Police
II 3:0, Vineta Wolin - Orze³ Trzciñsko-Zdrój 0:0, Polonia P³oty - Kluczevia Stargard 2:2, Hutnik EKO
TRAS Szczecin -wit Szczecin 1:0,
Mieszko Mieszkowice - Arkonia
Szczecin 3:2, Sparta Gryfice - K³os
Pe³czyce 2:0.
1. Hutnik EKO TRAS
21 18-6
2. Piast Chociwel
18 11-7
3. Vineta Wolin
16 20-9
4. Sparta Gryfice
16 18-11
5. KP Police II
16 11-9
6. Kluczevia Stargard
14 15-12
7. Polonia P³oty
14 15-19
8. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 14 16-17
9. Odra Chojna
13 20-17
10. GKS Mierzyn
13 18-16
11. wit Szczecin
12 14-18
12. K³os Pe³czyce
11 12-13
13. Mieszko Mieszkowice 10 10-11
14. Stal Lipiany
10 12-19
15. Arkonia Szczecin
3 8-17
16. Pomorzanin Nowogard 0 6-23
Klasa A
Kolejka 7

Ba³tyk Gostyñ - Sowianka Sowno
4:3, Pomorzanin Przybiernów Iskra Golczewo 2:2, Gardominka
Mechowo - Fala Miêdzyzdroje 1:3,
Znicz Wysoka Kamieñska - Pionier
¯arnowo 3:3, Bizon Cerkwica Rega Merida II Orze³ Trzebiatów
2:2, Flota II winoujcie - Orze³
Prusinowo 7:0, B³êkitni Trzyg³ów Orze³ £o¿nica 0:1.
1. Flota II winoujcie 18 45-6
2. Fala Miêdzyzdroje
17 18-4
3. Orze³ £o¿nica
16 21-5
4. Rega Merida II
16 27-12
5. Orze³ Prusinowo
16 26-14
6. Pionier ¯arnowo
15 15-5
7. Bizon Cerkwica
14 17-7
8. B³êkitni Trzyg³ów
10 16-17
9. Iskra Golczewo
7 18-14
10. Ba³tyk Gostyñ
3 6-34
11. Sowianka Sowno
3 7-15
12. Pomorzanin Przyb.
1 7-24
13. Znicz Wysoka Kam. 1 7-44
14. Gardominka Mechowo 0 8-37

V liga
29 wrzenia - sobota
13:30 Arkonia Szczecin - K³os Pe³czyce
14:30 wit Szczecin - Stal Lipiany
15:00 Kluczevia Stargard - Sparta Gryfice
15:30 Piast Chociwel - GKS Mierzyn
16:00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój - Polonia P³oty
16:00 Odra Chojna - Pomorzanin Nowogard
30 wrzenia - niedziela
16:00 Mieszko Mieszkowice - Hutnik EKO TRAS Szczecin
17:00 KP Police II - Vineta Wolin
Klasa A
29 wrzenia - sobota
Sowianka Sowno - Orze³ £o¿nica
Orze³ Prusinowo - B³êkitni Trzyg³ów
Pionier ¯arnowo - Bizon Cerkwica
Fala Miêdzyzdroje - Znicz Wysoka Kamieñska
Iskra Golczewo - Gardominka Mechowo
Ba³tyk Gostyñ - Pomorzanin Przybiernów

WSPOMNIENIA
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Dziennik m³odej Litwinki (cz. 2)

Helena Pluplin-Stejblis
8 wrzesieñ
Zimno. Deszcz pada. Ju¿ jesieñ.
Dzisiaj od samego rana m³ócilimy.
Potem dali nam dobrze jeæ na bia³o
nakrytym stole. Mówili znajomi, ¿e
nasze gospodarstwo, wszystkie budynki, spali³y siê. Mamy nadziejê, ¿e
mo¿e co zosta³o. Je¿eli siê spali³o,
to (marzymy) inaczej siê urz¹dzimy
jak wrócimy. Ale szkoda ojcowizny,
która w dym siê obróci³a. Ale jeli
taka wola Twoja, Bo¿e, niech ju¿ tak
bêdzie. Tylko nie karz nas Bo¿e jeszcze straszniej. Jeszcze teraz ¿yjemy
po królewsku. Mamy jeszcze co jeæ
i co wiêcej trzeba? Siedzimy w takiej
ma³ej obórce, mo¿e w takiej obórce
i Pan Jezus siê urodzi³. Tylko bydl¹t
tu nie ma. I jak tu dobrze. Obórka z
dachem, wiatr nie dmucha i deszcz na
g³owy nie leje.
17 wrzesieñ
Po po³udniu wyje¿d¿amy z Parwazników. ¯egnaj, rzeko Niemen.
18 wrzesieñ
Jestemy ju¿ w nowym miejscu,
na gospodarstwie, gdzie mieszka³
Niemiec. Bardzo tu niemi³o. Dzisiaj
mnie boli g³owa, smutno, nie opuszczaj¹ straszne myli, czujê siê jak w
piekle. Przyjecha³ Niemiec i kaza³
iæ wyrywaæ len. Oj przyjdzie bieda
i na nas.
19 wrzesieñ
Zgas³o moje szczêcie razem z
ogniskiem naszego domu. Teraz
miotam siê jak podró¿niczka po
polach po¿ó³k³ych jesieni¹.
20 wrzesieñ
Niedobrze, ¿e ma³o mamy wody.
Lasy pal¹ siê prawie codziennie.
5 padziernik
Mê¿czyni musieli iæ kopaæ
okopy. Id¹ smutne wieci.
9 padziernik
Dzisiaj rano przyjechali niemieccy ¿o³nierze, tak ko³o dziesiêciu osób, najgorsze, ¿e nic nam nie
mówi¹. Przyszed³ jeden esesman,
za¿¹da³ od nas wozu i koni. Ale ojciec schowa³ ko³o od wozu, a mama
nie widzia³a gdzie. Esesman wyci¹gn¹³ broñ i chcia³ mamê zastrzeliæ, wtedy mama uciek³a do tych
wojskowych do pokoju i schowa³a
siê pod sto³em. Wtedy siê zaczê³o.

Porucznik z Werhmachtu zacz¹³
krzyczeæ na esesmana: - co wy robicie, niewinnych ludzi chcecie rozstrzelaæ, siedzicie dalej od frontu,
my wojsko musimy walczyæ z wrogiem, przecie¿ wszystkie niewygody na nas na pierwszej linii frontu
... itd. Esesman wyjecha³ czym
prêdzej, bo on by³ tylko jeden, a
wojskowych wiêcej. Wszystko minê³o, jeszcze zostawi³ nam winkê.
Ju¿ wybieramy siê wyjechaæ do Niemiec. Innego wyjcia nie widzimy.
10 padziernik
Zbli¿a siê front, wygl¹da na to,
¿e Rosjanie zabior¹ ca³¹ Litwê. Co
bêdzie dalej? Na pewno pójd¹ dalej
do Niemiec. Szykujemy siê uciekaæ,
komunistów boimy siê gorzej ni¿
samego diab³a. Mówi¹, ¿e Rosjanie
s¹ lepsi od Niemców, ale my ju¿ raz
ich poznalimy i nie chcemy drugi
raz ich spotkaæ. Ach ojczyzno, kochana ojczyzno, czy doczekasz kiedy wolnoci, czy wyschnie kiedy
krew wylana na tê ziemiê. My uciekniemy, zatêsknimy za twoimi wypalonymi polami, zatêsknimy za
zbombardowanymi mostami i jeli
kiedy wrócimy, zap³aczemy nad
twoim nieszczêciem...
11 padziernik
Jestemy ju¿ w Niemczech. Jedziemy jedziemy dalej. Nogi bol¹, ledwo
chodzê. Mówili, ¿e tu nie¿yczliwi ludzie, nie dadz¹ przenocowaæ. Pojechalimy dalej. Za £azdyni niemia³o ojciec zapuka³ do jednych drzwi. Pogada³, bo umia³ jako tako po niemiecku i
ten Niemiec pozwoli³ nam przenocowaæ. Spa³am nad obor¹ na sianie.
12 padziernik
Szczêliwie ucieklimy z Litwy.
By³a mowa, ¿e drogi bêd¹ zaminowane, tak nam powiedzia³ s¹siad.
Dzisiaj spalimy na sianie u takiego
dobrego cz³owieka. Rano przysz³a
kobieta, która dobrze umia³a po litewsku. Ona dowiedzia³a siê, ¿e my
Litwini, to przysz³a porozmawiaæ.
Bardzo dobra katoliczka. Zaprasza³a do siebie. Domek ma niedu¿y, ale
bardzo czysty i porz¹dnie utrzymany. W mieszkaniu zrobiony o³tarz,
mówi³a, ¿e dawniej przyje¿d¿a³ tu
ksi¹dz i odprawia³ tu Mszê wiêt¹.
Okazuje siê, ¿e i tutaj s¹ bardzo religijni ludzie.

20 padziernik
Dzisiaj nocowalimy w oborze.
Gospodyni wygl¹da³a na dobr¹, ale
by³a bardzo sk¹pa, nie da³a siana dla
koni, trzeba by³o ukraæ gdy ona
spa³a. Tu niedaleko spotkalimy
Litwinów z miasta Alitus. Pojechalimy dalej i stanêlimy, bo mówili,
¿e zabieraj¹ konie i byd³o. Prowadzilimy jeszcze dwie krowy. Hu-

mor nam siê poprawi³, kiedy mama
ugotowa³a kapuniak. Wiadomo, z
kradzionej kapusty.

22 padziernik
Tê noc spêdzilimy u Niemca
na podwórku. Nie da³ ani pokoju,
ani stodo³y, ani obórki. Ja znalaz³am drewniany kufer, wlaz³am
tam, zamknê³am pokrywkê i tam
trochê le¿a³am. Ludzie byli li na
w³aciciela, zaczêli kraæ mu
jab³ka z sadu. Raniutko ucieklimy st¹d, bo balimy siê tego
Niemca. Dalej na szosie spotkalimy ca³¹ kolumnê Litwinów. Prowadzi³ ich niemiecki ¿andarm. I
tu okaza³o siê, jak biedni s¹ nasi
Litwini, id¹ boso, nie maj¹ chleba, p³acz¹. Jechalimy bardzo
wolno bo pe³no ludzi na szosie,
je¿eli kto na d³u¿ej przystanie,
¿andarm krzyczy i nawet bije
pa³k¹. Tak dosta³ i Janiak, za to ¿e
postawi³ le rower przy wozie.
Dosta³a i nasza ciocia dicke Tante, ¿e posz³a kraæ buraki z pola
dla swojej krówki. Ja zapyta³am:
ciociu, czy bola³o?. A ona na to:
id, Helu, kraæ buraki, to bêdziesz wiedzia³a, czy boli. Rosjanie coraz bli¿ej, samoloty naoko³o lataj¹ i lataj¹.
23 padziernik
Dzisiaj podró¿ jako lepiej sz³a.
Przejechalimy jako 20 km, szkoda, ¿e na ostatku z³ama³o siê ko³o.
Teraz stoimy w lasku zupe³ni blisko
drogi. Drog¹ jadzie bardzo du¿o
Niemców, cywilów. Spotkalimy
oko³o 50-ciu Litwinów, którzy pracowali przy aedromu. Porozmawia³am z jednym. Okaza³o siê, ¿e wiêkszoæ z nich jest z miasta Stokszcziai, to daleko od naszego miasta.
24 padziernik
Dzisiaj rano, gdy przyjechalimy do powiatu Wehlau, oddano nas
innemu ¿andarmowi, który zagoni³
nas na du¿y plac, gdzie by³o ju¿ du¿o
Litwinów. Stamt¹d prêdko pojechalimy dalej. Okaza³o siê, ¿e ten ¿andarm chce z Litwinami post¹piæ jak
ze zwierzêtami. Jeden cz³owiek poszed³ do ogródka, to jego zbi³ i pobi³
jedn¹ kobietê. Pogniewalimy siê na
niego, ale co moglimy zrobiæ. Nie
mo¿emy siê mu przeciwwstawiæ.
Ojciec pochodzi³ po miasteczku,
gdzie stanêlimy i dowiedzia³ siê, ¿e
tu daj¹ chleb. Po nieznanych ulicach
ko³o stoj¹cej warty ju¿ w nocy bieglimy z Zosi¹ poprosiæ chleba i dostalimy, choæ niedu¿o.
25 padziernik
Ju¿ dwa tygodnie jak jestemy w
Niemczech, zimno, wiatr zimny
dmucha, a my pimy w nocy na zim-

nym polu i tak ¿yjemy dzieñ po dniu.
Niemcy wstawiaj¹ swoje konie do
obory, a nam nie daj¹ tam przenocowaæ. Czujemy siê skrzywdzeni w
obcym kraju.
26 padziernik
D³ugo jechalimy. Zrobi³o siê
zupe³nie ciemno. Dobrze, ¿e gwiazdy i ksiê¿yc na niebie nam wieci³y.
Stanêlimy przy lasku. Na nocleg
wybralimy miejsce pod du¿ym dêbem. Po³o¿ylimy siê. Patrzymy do
góry: wiec¹, migocz¹ gwiazdy, na
nas tak cichutko padaj¹ po¿ó³k³e licie. Spalimy doskonale. Gdy obudzilimy siê, naoko³o by³ przymrozek, ale nas ratowa³y szerokie ga³êzie dêbu. Znów jechalimy dalej. Ju¿
wyjechalimy z powiatu Wehlau. Do
Królewca jest oko³o 20 km.
27 padziernik
Przystanêlimy w du¿ym maj¹tku. Dali nam przenocowaæ w du¿ym
pokoju, gdzie spalimy ju¿ w ³ó¿ku
pod czyst¹ bia³¹ pociel¹. Najechalimy siê ju¿, w tych du¿ych kolumnach jest lepiej. Tak zimno teraz na
dworze. Wszystko na wozach zamarz³o. Ale co robiæ. Mo¿e znów
niejedn¹ noc trzeba bêdzie na dworze marzn¹æ. Znów jedziemy dalej.
Jedziemy bez przerwy ca³¹ noc.
Tylko jak siê ciemni przystajemy,
aby przenocowaæ.
29 padziernik
Ju¿ spad³ pierwszy nieg. Codziennie wiêkszy mróz. Wieje zimny wiatr. A nasza podró¿ jeszcze
daleka. Ile mogê, idê pieszo, bo na
wozie bardzo zimno. Nocleg te¿
ciê¿ko dostaæ, bo jad¹ i bardzo du¿o
Niemców.
30 padziernik
Tu pierwszy raz zobaczylimy
przy drogach pierwsze pochylone
krzy¿e. Widzê, jak na wysokim piedestale wysoko stoi nasza Matka
Boska. Jak mi³o na sercu, kiedy
widzê to samo, co w naszej ojczynie Litwie.
31 padziernik
Stanêlimy dwa kilometry za
miastem M³ynary. Jestem teraz w
maleñkiej obórce, niedaleko s³yszê
winie, w drugiej przegródce ma³e
cielaki, a w trzeciej my. Tu poczu³am siê taka nieszczêliwa.
2 listopad
Pada³ deszcz, kiedy wyje¿d¿alimy. Jaka pogoda, taki humor. Dzisiaj dostalimy do jedzenia ka¿dy
po kromce i zupie, nie by³oby le,
gdyby choæ takie jedzenie ci¹gle
dawali. Przejechalimy ju¿ miasto
Elbl¹g. £adne miasto.
CDN
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17 wrzenia br.
Zatrzymano 1 nietrzewego rowerzystê.
18 wrzenia br.
Zatrzymano 1 nietrzewego rowerzystê.
19 wrzenia br.
Zatrzymano 1 nietrzewego kieruj¹cego samochodem osobowym.
20 wrzenia br.
Zatrzymano 1 nietrzewego kieruj¹cego samochodem osobowym.
21 wrzenia br.
Zatrzymano 2 nietrzewych rowerzystów.

UKRAD£A ROWER

(TRZEBIATÓW) 19 bm. w Trzebiatowie zatrzymano Laurê G., lat 18,
mieszkankê powiatu gryfickiego, która dokona³a kradzie¿y roweru górskiego. Straty 300 z³ ponios³a Agnieszka S.

KRAD£ PR¥D

(GRYFICE) 21 bm. w Gryficach zatrzymano Miros³awa K., lat 43,
mieszkañca Gryfic, który dokona³ kradzie¿y pr¹du elektrycznego.

SKOPA£ AUTO

(SMOLÊCIN) 23 bm. w Smolêcinie zatrzymano Grzegorza N., lat 28,
mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³ zniszczenia samochodu
osobowego kopi¹c go nogami. Straty 1000 z³ poniós³ Daniel N.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 1.08.2007 r. sygn. akt
II K 162/07, skaza³

Zenona Miros³awa Lenkiewicza

ur. 14.02.1956 r. w Trzebiatowie, zamieszka³ego w Trzebiatowie
przy ul. Strusiej 2/2 na karê grzywny w wysokoci 100 stawek dziennych
po 20 z³ jedna stawka, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat,
zas¹dzono wiadczenie pieniê¿ne na rzecz Polskiego Towarzystwa
Ratowniczego w Szczecinie w kwocie 100 z³, zas¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie
lokalnym, za przestêpstwo z art. 178 a par. 1 kk, polegaj¹ce na tym, ¿e
w dniu 30 kwietnia 2007 r. w Rogozinie powiatu gryfickiego, na drodze
publicznej, kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat Uno nr rej.
SME 9152 bêd¹c w stanie nietrzewoci 0,78 mg alkoholu w 1 dm szeciennym wydychanego powietrza.

Rozk³ad jazdy PKP wa¿ny od 10.12.2006 do 08.12.2007r.
Odjazdy:

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

Przyjazdy:

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

OBJANIENIE

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

Str. 15

21.09.2007r.
Godz.1:16 Gryfice ul.3 Maja 
po¿ar mietnika. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z JRG PSP Gryfice.
Godz. 15:07 Mo³ostówko 
Po¿ar zbo¿a na pniu. Dzia³ania
stra¿y polega³y na ugaszeniu po¿aru

pr¹dem wody . W dzia³aniach udzia³
bra³ zastêp OSP Brojce
24.09.2007 r.
Godz.17:00 Gryfice ul. Pi³sudskiego  zadymienie w budynku
mieszkalnym. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z JRG Gryfice.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29.08.2007 r. sygn. akt
II K 206/07 skaza³

Piotra Stolarczyka

ur. 1.02.1975 r. w Trzebiatowie, zamieszka³ego w Gryficach przy
ul. Broniszewskiej 20 na karê 6 miesiêcy ograniczenia wolnoci z
obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele
spo³eczne w wymiarze 20 godzin miesiêcznie, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu
l¹dowym na okres 2 lat, zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej
wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym, za przestêpstwo z art. 178 a par. 2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w nocy 20 maja 2007
r. w Gryficach na ul. Wojska Polskiego kierowa³ rowerem znajduj¹c siê
w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 07.08.2007 r. sygn. akt
II K 132/07 skaza³

Paw³a Roberta Soko³owskiego

ur. 08.07.1985 r. na karê 1 roku pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 5 lat,
100 stawek dziennych grzywny po 10 z³ jedna stawka, 100 z³ na rzecz
Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w
Mielno  Uniecie oraz orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie go w lokalnym czasopimie za przestêpstwo
z art. 178 a par. 1 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 14 stycznia 2007 r. na
trasie Gryfice  Ko³om¹æ kierowa³ samochodem osobowym VW Golf nr
rej. ZGY V 562 pod wp³ywem dzia³ania zwi¹zku psychotropowego z
grupy amfetamina i zwi¹zku psychotropowego z grupy kanabinolke.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 01 sierpnia 2007 r. sygn.
akt II K 116/07 skaza³

Waldemara Wywrota

ur. 11.07.1976 r. na karê 12 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 40 godzin miesiêcznie, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres
5 lat oraz orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez
og³oszenie go w lokalnym czasopimie, za przestêpstwo z art. 178 a par.
2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 31 marca 2007 r. w Trzebiatowie na
ulicy Dworcowej kierowa³ rowerem, bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c 0,68 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

C MY K

Str. 16

GAZETA GRYFICKA

gazeta gryficka 26.09.2007 r.

KRZY¯ÓWKA 39
Reklama
w gazecie
091 384 71 53

Dy¿ury w redakcji; Gryfice, ul. Wa³owa 8/7
Poniedzia³ki i wtorki w godz 13.00 - 16.00
(wejcie od strony muru obronnego)

