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Premier Kaczyñski dzisiaj
w Gryficach

Kazimierz Rynkiewicz
Jak siê nieoficjalnie dowiedzielimy, dzisiaj w po³udnie w Gryficach ma pojawiæ siê premier rz¹du
Jaros³aw Kaczyñski.
Rano, po wyl¹dowaniu na lotnisku w Goleniowie, premier udaje siê
do Ko³obrzegu. Po drodze chce
wst¹piæ do gryfickiego szpitala,
gdzie  jak mo¿emy siê domylaæ,
bo nikt oficjalnego programu wizyty nie ujawnia  bêdzie chcia³ odwiedziæ przebywaj¹cego w szpitalu
ambasadora w Iraku genera³a
Edwarda Pietrzyka.

Przypomnijmy, ¿e trafi³ on do
gryfickiego szpitala z Iraku, gdzie
zosta³ ciê¿ko poparzony podczas
wybuchu miny pu³apki, gdy jecha³
do ambasady. Zgin¹³ wtedy funkcjonariusz Biura Ochrony Rz¹du
(BOR). Ambasador Pietrzyk z poparzeniami dróg oddechowych trafi³ do gryfickiego Centrum Leczenia
Oparzeñ, znanego wczeniej z tego,
¿e gryficcy lekarze podjêli siê leczenia poparzonej dziewczynki z Iraku.
Ambasador zosta³ wprowadzony w
pi¹czkê farmakologiczn¹, co mia³o ustabilizowaæ jego funkcje ¿yciowe. Wczoraj ordynator Centrum dr
Andrzej Krajewski poinformowa³,
¿e nast¹pi³a poprawa zdrowia am-

basadora i w ci¹gu kilku dni zostanie on wybudzony.
Premier zapewne bêdzie interesowa³ siê jego stanem zdrowia, ale
te¿ bêdzie mia³ okazjê zobaczyæ
gryficki szpital i chyba nie obêdzie
siê bez rozmów o stanie s³u¿by zdrowia. Dla dyrektora szpitala pana
Andrzeja Gorzki i ordynatorów oddzia³ów to okazja do pokazania
swojej pracy i dorobku, zw³aszcza
w³anie Centrum Leczenia Oparzeñ, które staje siê niekwestionowan¹ wizytówk¹ Gryfic i ca³ego
regionu. Czy uda siê i starczy czasu,
by zainteresowaæ premiera innymi
sprawami miasta i powiatu, to bêdzie zale¿a³o od iloci czasu, jaki

Tragiczny fina³ ucieczki szeciorga m³odych ludzi

Ucieka³, wpad³ do rzeki,
zabi³ kolegê

W minion¹ sobotê oko³o
godziny 21.40 w
miejscowoci Modlimowo
kieruj¹cy samochodem
osobowym marki Kia na
widok oznakowanego
radiowozu nagle zawróci³ i
zacz¹³ uciekaæ w
przeciwnym kierunku.
Policjanci widz¹c to,
postanowili zatrzymaæ
pojazd do kontroli, aby
sprawdziæ to¿samoæ
kierowcy, trzewoæ oraz
dokumenty.
Po w³¹czeniu sygna³ów wietlnych, uciekaj¹cy samochód gwa³townie przyspieszy³. Kilkaset metrów dalej, na ³uku drogi w prawo nie
skrêci³, lecz pojecha³ na wprost,
mijaj¹c barierki mostu. Samochód
wpad³ do rzeki Rekowa.
Policjanci niezw³ocznie zaczêli
wyci¹gaæ podró¿nych z zanurzonego do po³owy w wodzie pojazdu. W
sumie wyci¹gniêto 5 mê¿czyzn i
kobietê. O zdarzeniu poinformowano tak¿e pogotowie ratunkowe. Jedna osoba, 17-letni pasa¿er, wymaga-

³a natychmiastowej reanimacji, której podj¹³ siê policjant. Funkcjonariusz prowadzi³ akcjê ratunkow¹ a¿
do czasu przyjazdu karetki. Niestety, mimo dalszej reanimacji prowadzonej przez lekarza, 17-latek w
wyniku odniesionych obra¿eñ
zmar³.
W trakcie ustalania to¿samoci
wszystkich osób policjanci stwierdzili, ¿e kierowca to 18letni Przemys³aw K., który nie posiada uprawnieñ do kierowania i jecha³ po¿yczonym samochodem. Niespe³na rok temu Przemys³aw K.
by³ ju¿ karany za jazdê bez
uprawnieñ tym samym samochodem. Wtedy dosta³
500 z³ mandatu.
M³ody kierowca uciekaj¹c zabi³ kolegê i narazi³
¿ycie pozosta³ych pasa¿erów, którzy doznali obra¿eñ. W wyniku wypadku
mieræ na miejscu poniós³
17-letni Krzysztof J.
Piotr L. ma z³aman¹
rêkê, 16-letni Sergiusz N.
dozna³ urazu g³owy i
wstrz¹nienia mózgu, 19letni Tomasz C. - urazu g³owy, a 19-letnia Malwina J.
st³uczenia g³owy i wstrz¹nienia mózgu.
Ranne w wypadku oso-

by zosta³y przewiezione do szpitala. Wszyscy s¹ mieszkañcami powiatu gryfickiego.
Na miejsce wezwano prokuratora, z którego udzia³em przeprowadzono czynnoci procesowe. Od
wszystkich zabezpieczono krew do
badañ na zawartoæ alkoholu we
krwi. Uszkodzony samochód zosta³ zabezpieczony w celu przeprowadzenia szczegó³owych badañ. Postêpowanie prowadzi KPP
Gryfice.
(r)

zaplanowa³ na pobyt w Gryficach i
umiejêtnoci marketingowych spotykaj¹cych siê z nim ludzi. KAR

PIS ZAPRASZA
Zapraszamy na otwarte spotkanie ze wszystkimi kandydatami do sejmu i senatu RP okrêgu szczeciñskiego, które odbêdzie siê 11 padziernika (czwartek), o godz. 17.00, w sali Urzêdu Miejskiego w Gryficach.
Pe³nomocnik PIS
w Gryficach
S³awomir Brzozowski

Reklama

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

Gazeta Powiatowa
Redakcja: Kazimierz Rynkiewicz - redaktor naczelny (tel.
0504 042 532); Zofia Brzozowska (tel. 512 138 349).
Adres redakcji:
72-300 Gryfice, ul. Wa³owa 8/7,
tel. 091 38 47 153.
E-mail: gazetagryficka@wp.pl
E-mail: wppp1@wp.pl
Wydawca: Wydawnictwo
Polska Prasa Pomorska,
Kazimierz Rynkiewicz,
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730;
e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30; Konto: BS
Goleniów o/£obez 04-93751038-2600-1919-3000-0010
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie
prawo skracania i adiustacji
tekstów. Materia³ów nie zamawianych nie zwracamy. Nie
odpowiadamy za treæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje: tygodnik ³obeski, tygodnik pojezierza drawskiego.
DRUK: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730

INFORMACJE

gazeta gryficka 10.10.2007 r.

Zaczepia³ przechodniów
Funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji w Gryficach w
dniu 1.10. 2007 r. zatrzymali awanturuj¹cego siê 17 letniego mieszkañca Gryfic S³awomira Z., który w
trakcie zatrzymania stawia³ czynny
opór i uderzaj¹c informuj¹cego policjanta spowodowa³ u niego obra¿enia cia³a.
Krewki m³odzieniec w trybie
przyspieszonym w ci¹gu 48 godzin
zosta³ os¹dzony przez S¹d Rejono-

wy w Gryficach i skazany na karê 6
miesiêcy pozbawienia wolnoci z
jej warunkowym zawieszeniem na 3
lata.
- Zgodnie z moj¹ zapowiedzi¹,
bêdziemy zwalczaæ bezwzglêdnie
wszelkie przejawy ³amania norm
prawnych, w tym w szczególnoci
wybryki chuligañskie  oznajmi³
Komendant Powiatowy Policji w
Gryficach podinsp. Andrzej Spaczyñski.
(kp)

Zatrzymani
z narkotykami
Funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji w Gryficach w
dniach 2 i 5 pa?dziernika br. zatrzymali 5 mieszkañców Gryfic w wieku
19-20 lat, którzy posiadali przy sobie rodki narkotyczne.
- Prowadzimy czynnoci

zmierzaj¹ce do ustalenia ród³a
pochodzenia tych narkotyków, bo
dilerzy s¹ g³ównym z³em w ca³ym
tym procederze  powiedzia³ Komendant Powiatowy Policji w
Gryficach podinsp. Andrzej Spaczyñski.
(kp)
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Praca w starostwie

Nabór do Biura
Geodezji w starostwie
Starostwo w Gryficach og³osi³o nabór na stanowisko specjalisty w powiatowym Biurze Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomociami.
Zatrudniona na tym stanowisku mo¿e byæ osoba, która:
1. posiada wykszta³cenie
wy¿sze, preferowane kierunki
geodezja lub prawo,
2. wyró¿nia siê wiedz¹ teoretyczn¹ i dowiadczeniem w
zakresie prawa lub geodezji oraz
pracy w administracji publicznej,
3. posiada
umiejêtnoæ
sprawnej obs³ugi komputera
typu PC, obs³ugi programów z
pakietu MS OFFICE oraz obs³ugi urz¹dzeñ biurowych,
4. posiada stan zdrowia po-

zwalaj¹cy na zatrudnienie na
proponowanym stanowisku,
5. nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umylnie,
6. cieszy siê nieposzlakowana opini¹,
Wymagania okrelone w
punktach: 1 i 4 6 to wymagania
niezbêdne, natomiast pozosta³e
to wymagania dodatkowe, wynikaj¹ce z opisu stanowiska.
Kandydaci powinni sk³adaæ
aplikacje w zaklejonej kopercie
z dopiskiem nabór na stanowisko specjalisty w Powiatowym
Biurze Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki nieruchomociami w sekretariacie starosty (pok. 318 w biurowcu przy
Pl. Zwyciêstwa 37 w Gryficach)
w terminie do 20 padziernika
2007 r. godz. 15:00. (r)

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

Naszych czytelników i jednoczenie wszystkich zainteresowanych, informujemy, i¿ dnia 8 padziernika br. zosta³o nieoficjalnie
otwarte Centrum Medycyny Rodzinnej - Przychodnia Lekarzy Rodzinnych dzia³aj¹ca w oparciu o
umowê z NFZ.
Centrum znajdowa³o sie przy
Placu Zwyciêstwa w Gryficach, a od
dzi pracuje przy ul. ks. St. Ruta

Reklama
w Gazecie
Tel./fax 091 3973730

(obok restauracji Duet). Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8
do 18 znajdziesz tam swojego lekarza rodzinnego i uzyskasz poradê.
W pobli¿u, bo na ul. Dworcowej,
znajduj¹ siê dwa przystanki komunikacji miejskiej, sk¹d mo¿na pojechaæ w kierunku centrum miasta i
Osiedla XXX-lecia oraz w kierunku
Osiedla przy ul. Niechorskiej.
Krewniakiem drugiej ju¿ przychod-

ni lekarzy rodzinnych (pierwsze
by³o otwarte w Trzebiatowie) jest dr
Waldemar Golisz. Wy¿ej napisalimy, ¿e zosta³a otwarta nieoficjalnie, bo jeszcze nie wszystkie prace
dokoñczono (balustrada przy schodach i uporz¹dkowanie terenu przy
budynku oraz drobny szlif wewn¹trz), ale pacjenci spokojnie
mog¹ siê rejestrowaæ i korzystaæ z
porad swoich lekarzy.
x
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Kto zaj¹³ sto³ek w GCI

W nawi¹zaniu do artyku³u
pt. Mowa trawa i zbawa
zamieszczonego w ostatnim
numerze waszej gazety
informujê, ¿e kolega
doradca, który wspomnian¹
mowê wyg³osi³ na festynie
integracyjnym w Prusinowie
w dniu 8 wrzenia br., to
pan Tadeusz ¯elaznowski,
który zosta³ zatrudniony
w Gminnym Centrum
Informacji mieszcz¹cym siê
w bibliotece w Gryficach.

Miejsce pracy bardzo dobre
polegaj¹ce na... no w³anie, nie
bardzo wiadomo na czym. Byæ
mo¿e na udzielaniu informacji,
gdzie bezrobotny mo¿e znaleæ
pracê. Wszak kolega doradca,
jak mówi³ w Prusinowie, posiada³ du¿o przydatnej wiedzy na
ten temat. W czasie ró¿nych
kurso - konferencji, jakie organizowano np. w NOVOTELU
w Szczecinie i innych miejscowociach, w ramach programu
Praca w posagu - wychodzenie z bezrobocia. Posagu ten
jegomoæ ju¿ nie potrzebuje,
ale faktem jest, ¿e dzieci ma, a
dzieci jak ogólnie wiadomo
wsparcia i pomocy rodzicielskiej potrzebuj¹. Mo¿e te¿ i
dlatego rozwa¿yæ musz¹ przepisanie siê z PiS do SLD czy te¿
LiD (nie wiem czy ju¿ siê

przemianowali), bo gdybym by³
w SLD pracê bym dosta³, a tak to
sobie chodzê i na czarno robiê,
co w rêce wpadnie, ale zawsze
nale¿nie do tego, kto ile i w jakim
terminie p³aci. Do PiS nale¿ê, bo
bardzo mi sie podoba nazwa Prawo i Sprawiedliwoæ. Jedno i
drugie dziwnymi ulicami w Gryficach chodzi, szczególnie ta
spo³eczna sprawiedliwoæ. Wystarczy byæ w SLD, to ci Bramê
Kamienn¹ wyremontuj¹ i w meble zaopatrz¹ (pomieszczenie
Bramy oczywicie). To GCI na
miesi¹c zamkn¹ i nie wiadomo,
czy dlatego, ¿e w spo³eczeñstwie
¿adnej roli nie spe³nia³o, czy
mo¿e jaki remont przeprowadzaj¹. Póniej okazuje siê, ¿e
miejsce dla swojego trzymano.
Nie wypada³o tak nagle zmieniæ
pracownika. Ponad miesi¹c czekali a¿ dali. Przesada, nie dali

Kolejne spotkanie
z dzieæmi w bibliotece
Spotkanie odbêdzie siê w dniu
15 padziernika br. o godz.10.00 .
Jest zorganizowane w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii Ca³a
Polska czyta dzieciom pod has³em

Kubu Puchatek ma ju¿ 81lat.
Uczestnikami bêd¹ uczniowie klas
II z SP nr 4 w Gryficach. Serdecznie zapraszam.
Anna Burda

tylko burmistrz da³, zapewne za
namow¹ nowego szefa SLD w
Gryficach, który napomyka³ o
tym na pierwszym po wyborach
samorz¹dowych zebraniu. I choæ
wówczas wódz wodzem jeszcze
nie by³, to jednak kiedy nim zosta³, to i praca siê znalaz³a.
Ale przed burmistrzem Gryfic jest kolejny problem, a mia-

nowicie taki, ¿e program Praca
w posagu - wychodzenie z bezrobocia realizowany przez ludzi
p. Z.CH. dobiega koñca. Pana
Z.CH. ju¿ na naszym teranie nie
ma i nastêpnie dobrze p³atnego
siedzenia w biurze i nic nie robienia im nie za³atwi. Schedê po nim
trzeba przej¹æ, bo przecie¿ to
swoje owieczki. I burmistrz nie
czekaj¹c na koniec programu ju¿
przyj¹³ pierwsz¹, choæ ta by³a
tylko koleg¹ doradc¹ tego programu, czyli wolontariuszem
bywaj¹cym na ró¿nych kursokonferencjach.
Poczekamy zobaczymy, jakie to przywileje otrzymaj¹
wracaj¹cy pod skrzyd³a burmistrza towarzyszki i towarzysze,
jeszcze nie tak dawno stoj¹cy
po stronie by³ego starosty powiatu, by³ego szefa SLD i niedosz³ego burmistrza Gryfic p.
Z.CH. To na pewno bêdzie bardzo bardzo ciekawe.
Wasz korespondent
z wyboru
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Od lat na deptaku przy ul.
ks. Stanis³awa Ruta sta³a sobie
mi³a dla oka drewniana chatka. Z jej okienka serwowano
pyszne lody, gofry z bit¹ mietan¹ itp. Dzi jest w stanie rozbiórki, bo jak mówi¹, bêdzie
nowa - murowana, dostosowana do wymogów konserwatora
zabytków. Mo¿liwe, ¿e jest to
pocz¹tek nowego porz¹dku na
deptaku, tj. wymiany nawierzchni na polbruk, byæ
mo¿e te¿ obok stan¹... inne
kioski z pami¹tkami, a kontenery na mieci zostan¹ umieszczone za jakim murem, odgrodzone od kawiarnianych
stolików. Mamy ci¹gle nadziejê, ¿e deptak bêdzie ³adnym
miejscem w Gryficach.
x

Tynkowanie, malowanie...

Fasada wygl¹da ³adnie, z ty³u bród, smród i...

Nie wiadomo kiedy pojawi siê
stara metoda malowania fasad
kamienic. Pamiêtam jak w latach
szeædziesi¹tych do Gryfic mia³
przyjechaæ z Warszawy jaki minister, to ówczesnych dygnitarzy
ogarnia³ sza³ tzw. remontów.
Pacykowali farb¹ fasady domów
przy ulicach, którymi mia³ przeje¿d¿aæ. Miasto ¿y³o wizyt¹, choæ
ministra na oczy nie widziano, bo na
czas przejazdu ulice zamkniêto dla
ruchu pieszego i ko³owego. Dzi jak
jaki minister siê pojawi, to praktycznie pisz¹ o tym w lokalnych gazetach
i nikogo to nie obchodzi. Ale stara
metoda pacykowania fasad domów
powróci³a. Ostatnio t¹ metod¹ odnawiano kamieniczki przy Kamiennej

Bramie. Aktualnie trwa restauracja fasady domu przy ulicy Wojska
Polskiego 107. Niby wszystko jest w
porz¹dku, kolory ³adne, okna wymieniono, dach pokrywany jest pap¹
o fakturze przypominaj¹cej gont.
Ale wystarczy wejæ przez bramê tej
kamienicy i na klatce schodowej od
razu stykamy siê z szar¹ i star¹ rzeczywistoci¹. Ze spróchnia³ymi belkami pod cian¹ szczytow¹ budynku,
z byle jak wisz¹cymi przewodami
elektrycznymi, z tynkiem spuchniêtym od wilgoci rozwijaj¹cego siê
grzyba. Tak ma pozostaæ? Po co to
wszystko? Od ulicy ³adnie, a za
bram¹ wszystko po staremu? Nawet
fakt ocieplania cian nie zmniejsza
rozgoryczenia w³aciciela mieszka-

nia na piêtrze, bo przez spróchnia³e
okno (od strony podwórka okien nie
wymieniono) wpada smród (toksyczny - jak mówi) ze sklepu na parterze. Bo tak w³anie usytuowano
kratkê wentylacyjn¹, ¿e wyziewy ze
sklepu wpadaj¹ przez szpary w
oknach do mieszkania.
W gazecie mo¿na napisaæ o widocznym brakoróbstwie, ale to w³aciciel mieszkania bêdzie chodzi³ po
urzêdach i doprasza³ siê o respektowanie swoich praw do normalnego
¿ycia w swoim mieszkaniu. ¯ycie w
Gryficach dla wielu jest jak ten dom
 fasada ³adnie pomalowana, w rodku i z ty³u bród, smród i ubóstwo. (x)

JUBILEUSZ
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Na 30-lecie szko³y

I Zjazd Absolwentów

Przyszli podziêkowaæ
Bogu za swoj¹ szko³ê,
za darmow¹ szko³ê, za
to, ¿e jest otwarta
ka¿dego poranka. I za
regulamin w niej obowi¹zuj¹cy, za zasady i
obowi¹zki uczniów i
przywileje.

To fragment homilii wyg³oszonej przez ks. kanonika Jerzego Sosnê na Mszy w. w dniu 5 padziernika br., koncelebrowanej przez
ksiê¿y Waldemara Sadowskiego,
Piotra Twaroga, Andrzeja Grocholskiego i wymienionego ju¿ ksiêdza
kanonika, proboszcza parafii pod
wezwaniem WNMP w Gryficach.
Msza w. w intencji szko³y i jej absolwentów, grona pedagogicznego,
obecnych uczniów, pracowników
administracji, w 30 rocznicê powo³ania zespo³u szkó³, którego tradycje kontynuuje Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Czes³awa Mi³osza, zgromadzi³a chyba wszystkich,
zwi¹zanych z murami tej szko³y.
Uroczystego ods³oniêcia tablicy
pami¹tkowej ku czci patrona szko³y
Czes³awa Mi³osza - poety, pisarza,
laureata nagrody Nobla, dokonali
wicestarosta Konstanty Tomasz
Owiêcimski i zachodniopomorski
kurator owiaty Maciej Kopeæ. Tablicê powiêci³ ks. Jerzy Sosna.
Dalsza czêæ uroczystoci przebiega³a w sali gimnastycznej. Prowadz¹ca uroczystoæ pani Barbara
Grzelak i Waldemar Jarocki powitali goci, wród których byli min.
przedstawiciele samorz¹du powia-

towego z przewodnicz¹c¹ rady powiatu Renat¹ Korek i gminnego  z
przewodnicz¹cym rady miejskiej
Stanis³awem B³yszem. Obecni te¿
byli komendant PPSP w Gryficach
Edward Pruski, komendant komendy powiatowej policji Andrzej
Spaczyñski, dyrektor SPZZOZ Andrzej Gorzka. Ale brawa i okrzyki
radoci wywo³a³o wród absolwentów powitanie dyrektorów ich
szko³y: Jana D¹browskiego (dyr. w
latach 1970-75), Czes³awa Go³ysia
(dyr. w latach 1975-78), Witolda

Czernikiewicza (dyr. w latach 197884), Ewê Dziudziê (dyr. od 2004
roku, wicedyrektora w latach
19892004). Z przyczyn niezale¿nych na zjazd nie przyby³ pan Zbigniew Ciupka, dyrektor w latach
1984 - 2004, jednak przys³a³ list,
którego treæ przytaczamy, bowiem zas³uguje na uwagê: Absolwentom, uczniom, nauczycielom,
rodzicom i przyjacio³om szko³y z
okazji zjazdu i jubileuszu Zespo³u
Szkó³ sk³adam ¿yczenia s³owami
Stanis³awa Jerzego Leca:

Nie skostnieæ, ale nie sflaczeæ,
trwaæ na posterunku,
ale nie staæ
na miejscu, byæ giêtkim,
ale nieugiêtym,
nie mieæ dwóch twarzy,
trudna rzecz!
- ale nie dla was! Bylicie i bêdziecie wspaniali, a ja dzisiaj jestem
z wami!
Zbigniew Ciupka, polonista,
dyrektor szko³y w latach 1984 
2004.
Po ciszy rozleg³y siê brawa, i
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tylko szkoda, ¿e by³ w tej chwili
nieobecny. Natomiast powitanie
pana Zenona Wyrwiñskiego, wicedyrektora w latach 1974-89 wywo³a³o nie tylko gromkie brawa, ale i
radoæ z tego, ¿e jest wród absolwentów. To on, jako jedyny na tej
sali, us³ysza³ piewane na jego czeæ
sto lat. Kiedy wzruszony zabra³
g³os, mówi¹c o wspólnych wycieczkach, to ponad 200 obecnych na sali
absolwentów mia³o siê do ³ez. Bo
przecie¿ pamiêtaj¹ ka¿d¹ tamt¹
chwilê i to, ¿e w³anie on nauczy³ ich
odkrywania wiata, tego poza Gryficami. To on nauczy³ ich powrotu
do przesz³oci, tworz¹c pierwsze w
Gryficach muzeum w Wysokiej
Bramie, gdzie znosili wszystko, co
znaleli w ziemi i na strychach swoich domów. Dla tej jednej chwili, to

ZESPÓ£ SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH

jest spotkania po latach dobrego
belfra i jego wychowanków warto
by³o byæ na tej uroczystoci. Szkoda
tylko, ¿e nie znalaz³a siê dla niego
wi¹zanka kwiatów, choæ tych nawzajem sobie dawano du¿o.
(x)
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Postanowiono i nie zrobiono
Na pierwszej z wiosennych sesji Rady
Miejskiej burmistrz
Gryfic Andrzej Szczygie³ zakomunikowa³
radnym, ¿e u brzegu
ulic Szewskiej i Klasztornej powstanie parking. Uznano bowiem,
¿e ulice miasta s¹
zakorkowane przez
zwiêkszaj¹c¹ siê iloæ
samochodów.

Taki parking przyda siê na sezon
letni i póniejszy, poniewa¿ niezale¿nie od pór roku, zwyczajnie miastu jest potrzebny. Teren u zbiegu
wymienionych ulic, doæ okaza³y,
nieprzydatny pod budownictwo
mieszkaniowe z uwagi na czêste
rozlewiska rzeki Regi. Informacjê
przyjêto i zapomniano o niej. Parking nie powsta³. Pewnie pojawi³
sioê jaki plan przestrzennego zago-

spodarowania tego miejsca lub zabrak³o wykonawcy, a mo¿liwe, ¿e
pieniêdzy w kasie. Tyle w tym roku
by³o wydatków min. na denny festyn

Ziemi Gryfickiej i jego przenoszenie z parku miejskiego na teren
Gimnazjum nr 1, co kosztowa³o 90
tys. z³. To du¿o pieniêdzy w bud¿ecie, ale kto podpowiada, ¿e to pestka, a nie pieni¹dz.
Ludzie, a trochê nas mieszka w
Gryficach, twierdz¹, ¿e jedyny bu-

dowlaniec ma zbyt du¿o pracy. Ma
dobrze p³atny etat i nie mo¿e zajmowaæ siê takim drobiazgiem, jak parking. W przysz³ym roku zapewne
te¿ bêdzie mia³ du¿o dobrej pracy i
sprawê parkingu od³o¿¹ ad akta, jak
wiele innych spraw.
Automobilista

Bezpieczna
droga do szko³y

(BROJCE) Funkcjonariusze
Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Gryficach kontynuuj¹c rozpoczêt¹
akcjê prewencyjn¹ Bezpieczna
droga do szko³y - b¹d widoczny
odwiedzili kolejnych pierwszokla-

sistów, tym razem ze Szko³y Podstawowej w Brojcach, którym to wrêczyli odblaski i uczyli jak zachowaæ
siê na drodze i na co trzeba uwa¿aæ.
W spotkaniu uczestniczy³ tak¿e
wójt gminy Brojce Stanis³aw Gnosowski.
(kp)

OG£OSZENIA DROBNE
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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 Sprzedam mieszkanie 62 mkw w
Resku. Tel. 0 602 257 305
n Sprzedam mieszkanie w £obzie.
Tel. 500 800 700.

INNE

£obez
n Krzewy ¿ywop³otowe - ligustr,
dereñ, tawua, forsycja, pigwowiec.
£obez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395

n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

n Sprzedam indyki wiejskie, perliczki i kury COCHIN z czerwca do
dalszego chowu - Resko Tel. 091
395 21 73, 0 609 105 895.

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¿ywan¹. Cena 50 gr za sztukê.
Tel. 607 247 518.

Gryfice
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.

Region
n Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokoje wraz z kuchni¹ i
£aznienk¹ o ogólnej powie¿chni 46
mkw (+ poddasze do remontu) oraz
dzia³kê o obszarze 727 mkw w Dorowie województwo zachodnio-pomorskie. Cena 50 tys z³. Tel. 880 143
121

PRACA

£obez

n Firma transportowo-handlowa
Andreas w £obzie poszukuje kierowcy kat C.E. Tel 502 079 240
n Firma Trójka w Wêgorzynie zatrudni kierowców z kategori¹ C+E
Tel. 601 930 220.
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 Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Drawsko Pom.

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.

NIERUCHOMOCI

£obez
n Sprzedam barak 20mkw stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03
n Zamienie dom 180 mkw. na mniejszy o po³owê w £obzie. Tel. 091 397
45 06.
n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.
n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

US£UGI

£obez

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
n PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.

Gryfice

n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

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

Region

n T³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.

Region

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

n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

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

n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670

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.

Dy¿ury w redakcji; Gryfice, ul. Wa³owa 8/7
Poniedzia³ki i wtorki w godz 13.00 - 15.00
(wejcie od strony muru obronnego)

widwin
n Zespó³ muzyczny; tel. 512 138 741

MOTORYZACJA

£obez
n Sprzedam MITSUBISHI COLT
1991 na czêsci. Tel 698 676 984

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

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

Reklama w
Gazecie
Gryfickiej
Tel./fax 091
3973730
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UWAGA  TLENEK WÊGLA (CZAD)!
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w
kraju przypadkami zatruæ tlenkiem
wêgla u¿ytkowników urz¹dzeñ
grzewczych opalanych paliwem sta³ym (wêgiel, drewno itp.) i gazowym,
OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
w TRZEBIATOWIE informuje i
przypomina, ¿e tlenek wêgla zwany
czadem jest gazem bezbarwnym,
bezwonnym, skrajnie ³atwo palnym i
silnie toksycznym. Jest nieco l¿ejszy
od powietrza i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
W ¿yciu codziennym z tlenkiem
wêgla (czadem) mo¿emy siê spotkaæ podczas eksploatacji urz¹dzeñ
gazowych, w których odbywa siê
proces spalania gazu przy ma³ej iloci powietrza a tak¿e gdy nastêpuje
niezupe³ne spalenie gazu. Powstaæ
wówczas mo¿e truj¹cy tlenek wêgla. Na skutek niew³aciwego odprowadzania spalin i dymu z urz¹dzeñ grzewczych czad mo¿e byæ
szczególnie niebezpieczny dla
zdrowia a nawet ¿ycia ludzi. Ulatniaj¹cy siê tlenek wêgla, to najwiêkszy cichy morderca w okresie
jesienno-zimowych
ch³odów.
Przed zim¹ zazwyczaj uszczelniamy wszystkie szpary w mieszkaniu.
Niektórzy, w pogoni za oszczêdnoci¹, zatykaj¹ równie¿ kratki wentylacyjne. W ten sposób prawie ca³ko-

wicie likwiduje siê naturalny ruch powietrza. Kiedy w ³azience odkrêcamy
wodê, gazy spalinowe z pieca ogrzewaj¹cego nie maj¹ wystarczaj¹cego
ujcia na zewn¹trz. W niewielkim pomieszczeniu szybko zu¿ywa siê tlen,
a gromadzi tlenek wêgla, mog¹cy w
krótkim czasie spowodowaæ miertelne zatrucie.
Tlenek wêgla (czad), bêd¹cy
gazem dusz¹cym, w przypadku nara¿enia uk³adu oddechowego cz³owieka wi¹¿e siê z hemoglobin¹ krwinek
i hamuje oddychanie tkankowe.
Stwarza powa¿ne zagro¿enie zdrowia w nastêpstwie nara¿enia d³ugotrwa³ego. Nastêpstwem ostrego zatrucia mo¿e byæ nieodwracalne
uszkodzenie orodkowego uk³adu
nerwowego, niewydolnoæ wieñcowa i zawa³.
Niebezpieczeñstwo zatrucia czadem niesie nie tylko u¿ytkowanie
gazowych grzejników wody przep³ywowej. Tlenek wêgla powstaje przy
nieprawid³owym monta¿u czy obs³udze pieców i kot³ów na paliwo.
Ka¿de urz¹dzenie gazowe czy
elektryczne ma instrukcjê obs³ugi.
Niestety, niektórzy zaraz po zakupie chowaj¹ j¹ do szuflady, zamiast
gruntownie przestudiowaæ i czêsto
do niej wracaæ!!! Instrukcja okrela m.in. czêstotliwoæ przegl¹dów

technicznych i to, kto powinien je
wykonywaæ.
Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przegl¹dów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i
wentylacyjnych) mog¹ byæ - a jak
wykazuje praktyka codzienna - s¹
przyczyn¹ miertelnych zatruæ tlenkiem wêgla na przyk³ad podczas snu
lub k¹pieli w pomieszczeniach gdzie
zamontowane s¹ urz¹dzenia gazowe
do ogrzewania wody lub powietrza.
W zwi¹zku z powy¿szym przypominamy podstawowe obowi¹zki w
zakresie dba³oci o stan techniczny
instalacji grzewczych, wentylacyjnych itp., ci¹¿¹ce na w³acicielach,
zarz¹dcach oraz u¿ytkownikach
obiektów:
1. Usuwanie zanieczyszczeñ z
przewodów dymowych, spalinowych
w obiektach, w których odbywa siê
proces
spalania paliwa sta³ego, ciek³ego lub gazowego:
a) od palenisk opalanych paliwem
sta³ym  co najmniej cztery razy do
roku,
b) od palenisk opalanych paliwem ciek³ym lub gazowym  co najmniej dwa razy do roku,

c) od palenisk zak³adów zbiorowego ¿ywienia i us³ug gastronomicznych  co najmniej raz w miesi¹cu
je¿eli przepisy miejscowe nie
stanowi¹ inaczej.
Z obiektów tych nale¿y usuwaæ zanieczyszczenia z przewodów
wentylacyjnych co najmniej raz w
roku,
je¿eli wiêksza czêstotliwoæ
nie wynika z warunków u¿ytkowych.
2. Poddawanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawnoci m.
in. instalacji gazowych i przewodów
kominowych (minimum raz w roku),
instalacji elektrycznej i odgromowej
(minimum raz na piêæ lat), przy czym
takie kontrole mog¹ przeprowadzaæ
jedynie osoby posiadaj¹ce do tego
potwierdzone kwalifikacje zawodowe i upowa¿nienia.
PAMIÊTAJMY O TYM  DLA
W£ASNEGO
BEZPIECZEÑSTWA!!!
Prezes OSP Trzebiatów
 Arkadiusz Baniak
Wiêcej informacji i porad na stronie internetowej OSP Trzebiatów:
www.osptrzebiatow.pl oraz stronie
Bezpiecznego Miasta Trzebiatów:
www.bezpieczny.trzebiatow.pl

OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA W TRZEBIATOWIE APELUJE

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO¯AROWE
W SEZONIE GRZEWCZYM

Drodzy Pañstwo, musimy pamiêtaæ, ¿e okres jesienno  zimowy to tak¿e
sezon po¿arów, po¿arów zwi¹zanych z
ogrzewaniem mieszkañ w niew³aciwy
sposób. Po¿arów powsta³ych na skutek
wad i nieprawid³owoci, b¹d nieostro¿noci podczas eksploatacji urz¹dzeñ grzewczych, instalacji zasilaj¹cych te urz¹dzenia oraz przewodów kominowych. Po¿ary te powoduj¹ niejednokrotnie znaczne straty materialne, jak
równie¿ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia
domowników. Wystêpowanie niskich
temperatur powoduje zwiêkszenie zapotrzebowania na energiê ciepln¹ poprzez u¿ytkowanie dodatkowych urz¹dzeñ grzewczych elektrycznych, co w
konsekwencji mo¿e doprowadziæ do
przeci¹¿enia instalacji elektrycznych
i niebezpieczeñstwa powstania po¿aru.
Wiele osób niefrasobliwie podchodzi
do prostych urz¹dzeñ grzewczych, tzw.
s³oneczek, zostawiaj¹c je w³¹czone
np. na noc lub w miejscu, gdzie mog¹
siê ³atwo przewróciæ. W starszych domach zdarzaj¹ siê przypadki rozszczelnienia przewodów kominowych.
Dostêp do przewodów kominowych
czêsto utrudniaj¹ zagracone strychy. Im
wiêcej rzeczy, im wiêcej nagromadzonych na nim materia³ów palnych, tym

po¿ar lepiej siê rozwija. Po¿ary na poddaszach z regu³y powstaj¹ noc¹ i zostaj¹
zauwa¿one zbyt póno, co powoduje
ogromne zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia
mieszkañców, jak równie¿ stanowi
zmniejszenie szans na szybkie opanowanie po¿aru.

Jedn? z g?ównych przyczyn powstawania tych po?arów jest brak wiedzy, b?d? lekcewa?enie podstawowych
zasad bezpiecze?stwa po?arowego.
W zwi¹zku z powy¿szym przypominamy ponownie podstawowe obowi¹zki w zakresie dba³oci o stan techniczny instalacji grzewczych, ci¹¿¹ce
na w³acicielach, zarz¹dcach, u¿ytkownikach obiektów:
1. Usuwanie zanieczyszcze? z przewodów dymowych, spalinowych w
obiektach, w których odbywa si? proces
spalania paliwa sta?ego, ciek?ego lub
gazowego:
a) od palenisk opalanych paliwem
sta?ym  co najmniej cztery razy do
roku,
b) od palenisk opalanych paliwem
ciek³ym lub gazowym  co najmniej
dwa razy do roku,
c) od palenisk zak³adów zbiorowe-

go ¿ywienia i us³ug gastronomicznych

co
najmniej
raz
w miesi¹cu.
Z obiektów tych nale¿y usuwaæ zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych
co
najmniej
raz
w roku, je¿eli wiêksza czêstotliwoæ nie
wynika z warunków u¿ytkowych.
2. Poddawanie okresowej kontroli
stanu technicznego sprawnoci m. in.
instalacji
gazowych
i przewodów kominowych (minimum
raz w roku), instalacji elektrycznej i
odgromowej (minimum raz na piêæ lat),
przy czym takie kontrole mog¹ przeprowadzaæ jedynie osoby posiadaj¹ce do
tego potwierdzone kwalifikacje zawodowe i upowa¿nienia.
Oto kilka dodatkowych uwag godnych zapamiêtania:

* Korzystanie z dodatkowych
urz¹dzeñ grzewczych elektrycznych
powinno odbywaæ siê z instalacji do
tego przystosowanych
* zabrania siê ustawiania urz¹dzeñ grzewczych bezporednio na pod³o¿u palnym, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ eksploatowanych zgodnie z warunkami
okrelonymi przez producenta

* u¿ytkowanie pokojowych piecyków ogrzewanych na gaz propanbutan powinno siê odbywaæ zgodnie z
instrukcj¹ u¿ytkowania przygotowan¹
przez producenta tych urz¹dzeñ, nale¿y
pamiêtaæ o zapewnieniu odpowiedniej
wentylacji pomieszczenia, w³aciwego
pod³¹czenia butli przewodem elastycznym, który to po up³ywie czasookresu
u¿ytkowania (data graniczna u¿ytkowania wypisana na przewodzie) powinien zostaæ wymieniony na nowy
* Pragniemy równie¿ przypomnieæ, i¿ wszelkie materia³y palne powinny znajdowaæ siê w odleg³oci powy¿ej 0,5 m od urz¹dzeñ i instalacji,
których powierzchnie zewnêtrzne nagrzewaj¹ siê do temperatury przekraczaj¹cej 100°C.
PAMIÊTAJMY O TYM  DLA
W£ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA!!!
Prezes OSP Trzebiatów 
Arkadiusz Baniak
Wiêcej informacji i porad na stronie
internetowej
OSP
Trzebiatów:
www.osptrzebiatow.pl oraz stronie
Bezpiecznego Miasta Trzebiatów:
www.bezpieczny.trzebiatow.pl
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W³onic¹ zakazi³o siê ponad 200 osób

Trudno dociec,
sk¹d wziê³o siê chore miêso
(GRYFICE-SZCZECIN)
Prokuratura Okrêgowa
w Szczecinie, po wielu
miesi¹cach ledztwa
w g³oniej sprawie
zaka¿enia w³onic¹,
g³ównie mieszkañców
powiatu gryfickiego, wyda³a
komunikat, z którego
wynika, ¿e nie uda³o jej siê
ustaliæ, sk¹d pochodzi³o
miêso zawieraj¹ce
szkodliwe bakterie.

List do redakcji

W dniu 13 czerwca 2007 r. na podstawie zawiadomienia Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Kamieniu Pomorskim, wszczêto ledztwo w sprawie sprowadzenia zagro¿enia dla

zdrowia i ¿ycia ludzi przez wprowadzenie do obrotu produktów miêsnych
wytworzonych przez Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego Rol-Banc sp. z
o.o. w wierznie, to jest o czyn z art.
165 par. 1 pkt 1 k.k.
W toku czynnoci prowadzonych
przez Oddzia³ Epidemiologii Województwa Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, dotycz¹cych
zachorowañ na w³onicê na terenie
województwa zachodniopomorskiego
stwierdzono 220 przypadków zachorowañ, w tym 86 osób by³o hospitalizowanych, a 134 leczonych ambulatoryjnie. S³u¿by weterynaryjne i sanitarne wskazuj¹, ¿e prawdopodobnym
produktem spo¿ywczym zawieraj¹cym w³onie by³a kie³basa polska
lub metka ³ososiowa, przy czym produkt ten zosta³ wyprodukowany i
wprowadzony do obrotu w okresie od
10 do 20 maja 2007 r. Jako producent
towaru, który by³ ród³em przedmiotowego zaka¿enia typowany jest Zak³ad

Przetwórstwa Miêsnego Rol-Banc
sp. z o.o. w wierznie.
ZPM Rol-Banc nie prowadzi
uboju na terenie zak³adu. Miêso dostarczane jest przez podmioty z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, ³ódzkiego. Zak³ad prowadzi te¿ w³asny skup
¿ywca wieprzowego i wo³owego.
Skup ten dokonywany jest na terenie
ubojni Gryf Meat w Stuchowie.
W toku postêpowania przygotowawczego ustalono, ¿e w ubojni Gryf
Meat w Stuchowie w dniu 8 maja 2007
r. podczas przeprowadzonych badañ
ubitej tego dnia trzody chlewnej, stwierdzono u omiu sztuk zaka¿enie w³onic¹. U jednej sztuki z tego stada nie
stwierdzono w³onicy i przekazano ja do
uboju. Zaka¿one sztuki zutylizowano.
Na podstawie zeznañ pokrzywdzonych ustalono sklepy, w których
zaopatrywali siê oni w wyroby miêsne
i wêdliniarskie. Ze wstêpnej analizy
wynika, ¿e znaczna wiêkszoæ tych
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sklepów zaopatrywa³a siê w wymienione produkty, pochodz¹ce z RolBanc w wierznie w dniach 11-12
maja 2007 r.
Dotychczas w toku prowadzonego
ledztwa przes³uchano 215 pokrzywdzonych osób. Ponadto przes³uchano
w charakterze wiadków pracowników Rol-Bancu, ubojni w Stuchowie oraz s³u¿b weterynaryjnych zajmuj¹cych siê nadzorem nad przetwórstwem miêsnym. Zebrano tak¿e obszern¹ dokumentacjê z Rol-Bancu i
ubojni w Stuchowie oraz z innych
ubojni z terenu kraju, u których RolBanc dokonywa³ zakupu surowca na
swoje wyroby.
W toku ledztwa uzyskano opiniê
Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie, gdzie badaniom poddano wycinki tkanki miêniowej pobranej od
siedmiu osób leczonych w zwi¹zku z
podejrzeniem zaka¿enia w³onic¹. Z
wycinków wyizolowano larwy z gatunku Trichinella spiralis. W oparciu o
przeprowadzone badania nie jest mo¿liwe okrelenie gatunku zwierzêcia,
którego miêso by³o ród³em zaka¿enia.
Aktualnie prokurator gromadzi
dokumentacjê medyczn¹ celem
stwierdzenia charakteru uszczerbku
na zdrowiu poniesionego przez osoby pokrzywdzone w wyniku zaka¿enia w³onic¹.
(r)

Za unijne pieni¹dze
zêby bezrobotnemu wstawiali

Za unijne pieni¹dze,
pewnie z³ote zêby
wstawiali uczestnikom
programu Praca w
posagu - wychodzenie z
rodzinnego bezrobocia na
wsi, o czym mo¿na by³o
przeczytaæ w pi¹tkowym
wydaniu G³osu
Szczeciñskiego nr 224 z
dnia 5 padziernika 2007 r.
w artykule Pomagaj¹
znaleæ pracê.

Przypominam koordynatorowi programu z Gryfic panu Mieczys³awowi Nowakowskiemu, i¿ w
Polsce raz na piêæ lat wymieniaj¹ na
koszt pañstwa obie szczêki za darmo, usun¹ ka¿dy z¹b i wstawi¹ za
darmo. Wystarczy byæ zarejestrowanym w Powiatowym Urzêdzie
Pracy jako bezrobotny z prawem
czy bez prawa do zasi³ku. W zwi¹zku z tym wydawanie pieniêdzy z
unijnego programu na wstawianie
zêbów bezrobotnym by³oby bezzasadne. Ale jasnym jest, ¿e program
Praca w posagu... móg³ fundowaæ z³ote zêby, a tego typu us³ug
Narodowy Fundusz Zdrowia nie rekompensuje. W artykule tym jest

te¿ mowa o szecioosobowej rodzinie
(z w³asnych róde³ wiem, ¿e jest to
czteroosobowa rodzina, poniewa¿
dwie córki od lat s¹ w Anglii), której
ojciec pozostawa³ na wieloletnim
bezrobociu, bo lokalny przedsiêbiorca upad³. Nie pierwszy i nie
ostatni to przypadek. Ale jak cz³owiek, który z wykszta³cenia zawodowego jest murarzem i hydraulikiem
móg³ byæ bezrobotnym, tego poj¹æ
nijak nie mogê. Dzi i jeszcze wczoraj murarz by³ na wagê z³ota, ale
dobry i trzewy.
Dzi pan pisze, ¿e zakupilicie w
ramach programu potrzebny do murarki i hydrauliki sprzêt na sumê 14
tys. z³otych i sprzêt ten otrzyma³
bezrobotny murarz i zarazem hydraulik, by móg³ wyjæ z bezrobocia. A ogólna suma wydana z programu na pomoc tej rodzinie, to
oko³o 25 tys z³. Bardzo dobrze, ¿e z
klêczek powstali i wziêli siê do pracy. Ale program mia³ w powiecie
gryfickim obj¹æ 25 rodzin, nie tylko
jedn¹. Czy¿by ju¿ takich rodzin nie
by³o? Chwalenie siê na ³amach wojewódzkiej prasy jedn¹ rodzin¹ i
wstawieniem zêbów innej sugeruje,
¿e sami pracê z programem zupe³nie
odpucilicie. 25 tys. z³ to du¿o i
ma³o, ale widaæ, ¿e na nadmiar niewydanych pieniêdzy z unijnego projektu bardzo cierpicie, skoro urz¹-

dzacie balangi na wioskach, nazywaj¹c je festynami integracyjnymi.
Na które w gminie Gryfice ma zostaæ wydane 6 tys. z³, ale nikt nie wie
ile wyda pan tych pieniêdzy w gminie Brojce. Bo w niej by³ pan animatorem pracy, doradc¹ zawodowym,
przyjacielem i mentorem wieloosobowej rodziny. Pomijaj¹c wiêkszoæ
zagadek z prowadzonym przez pana
programem, na kilka z nich proszê
jednak odpowiedzieæ na ³amach prasy wojewódzkiej i lokalnej.
1. Ile osób zosta³o zatrudnionych w Gryficach przy prowadzeniu
programu unijnego Praca w posagu - wychodzenie z rodzinnego bezrobocia na wsi, zatrudnionych
przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w
Szczecinie?
2. Jaki by³ koszt wyjazdów i
szkoleñ, którymi byli objêci animatorzy pracy, jak równie¿ koledzy
doradcy? W jaki sposób szkolenia
prze³o¿y³y siê na kontakty i pomoc
dla bezrobotnych?
3. Jaki by³ koszt waszych
wszystkich wycieczek zagranicznych?
4. Jak pracuj¹ kluby wsparcia
kole¿eñskiego w Brojcach i Prusinowie? Ile w nich by³o spotkañ z
bezrobotnymi?
5. W co i jak zosta³y wyposa¿one KWK, by pomagaæ bezrobot-

nym?
6. Ile osób wysz³o z wieloletniego bezrobocia na prost¹, tzn.
pracuje w powiecie gryfickim czy
innym, dziêki temu programowi?
7. Ile osób dotkniêtych wieloletnim bezrobociem, podkrelam
 wieloletnim, zosta³o skierowanych na kurs prawa jazdy kat. B,
op³acany z pieniêdzy programu?
Z tego, co wiem, to na wasz program by³o przeznaczone 500 tys. z³,
ale nie wiem, czy by³y to polski rodki p³atnicze, czy te¿ by³o to 500 tys.
euro? Mo¿e i na to pytanie ³askawie
pan odpowie. W G³osie Szczeciñskim podaje pan, ¿e pomoglicie
rodzinie i wydalicie na to 25 tys z³.
Czy jest to jedna konkretna suma
wydana na wychodzenie z rodzinnego bezrobocia z kwoty 500 tys z³. czy
euro, a reszta posz³a na wasze pensje, wycieczki i szkolenia? Mam nadziejê, ¿e na zadane pytania odpowie pan równie chêtnie, jak bawi siê
pan na festynach przez siebie organizowanych za unijne pieni¹dze np.
w Bielikowie, Kie³pinie, Brojcach
itd. Z autopsji wiem, i¿ biesiadowaæ
ka¿dy potrafi jeli biesiada nie z jego
pieniêdzy. Oczekujê odpowiedzi w
G³osie Szczeciñskim i Gazecie Gryfickiej.
Bezrobotny z miasta
nie objêty waszym programem
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Dziennik m³odej Litwinki (cz. 4)

Helena Pluplin-Stejblis
6 luty
Napisa³am smutny wiersz.
Zamia³y kwiaty... za morzem
s³oñce, jak mi³oæ mamy, schodzi.
A twoje serce samotne
w tym wiecie
Nigdy nie znajdzie,
nie znajdzie pokoju...
Dzisiaj gadaj¹, ¿e ju¿ nas okr¹¿yli Rosjanie. Wygl¹da, ¿e nie ma
ratunku. Trochê pos³uchalimy radia i wydaje siê, ¿e nie jest tak le.
24 luty
Mówi¹, ¿e Szczecin ju¿ w rêkach
Rosjan. Nie pozwalaj¹ ludziom uciekaæ. My te¿ czekamy. Ale czego?
Mo¿e tylko mieræ nas pocieszy.
Dobrze jeszcze, ¿e tu nie bombarduj¹. Kiedy m³ócilimy pszenicê,
Janek ukrad³ jej ca³y worek i zrobi³ z
niej ³adn¹ m¹kê. Dobry Niemiec, ten,
co u niego ciocia pracowa³a. Janek
dorobi³ klucz do szopy, gdzie stawiali kanki z mlekiem. Poszed³ tam ze
wiec¹ i siostr¹ Birut¹ i pozbierali z
kanek litr dobrej mietany. Mama
piek³a bu³ki z pszennej m¹ki i mietany. Zawsze jedlimy bu³ki i by³ymy jak na dro¿d¿ach. Od Niemców
dostawalimy tylko chleb i margarynê. Mówilimy, jeli kto pyta³, ¿e tak
z g³odu puchniemy. No, ale skoñczy³o siê nam to dobre. Wredny Polak
oskar¿y³ Janka, ¿e krad³ pszenicê
podczas m³ócenia. Niemiec siê rozgniewa³, przyszed³ do nas i krzycza³:
Alle raus! Kaza³ siê spakowaæ.
1 marzec
Wyjechalimy. Odprowadzi³a
nas para jugos³owiañskich niewolników. Byli li na tego Polaka, co doniós³ na nas Niemcowi. Potem s³yszelimy, ¿e nasi koledzy Jugos³owianie dobrze go poturbowali. My
bylimy ju¿ doæ daleko w Kollatze
(Gawroniec, Kluczewo?). Litwini
opowiadali, jak Rosjanie obchodz¹
siê z ludmi. Coraz wiêkszy strach
nas bierze. Dzisiaj myla³am, ¿e zostawiê wszystko i pójdê sama dalej.
Ca³y czas siedzia³ymy dziewczyny
w budzie, a z przodu siedzia³y dwie
staruszki i ten inwalida bez nogi. By³ymy obrzucone szmatami tak, ¿eby
nikt nie widzia³, ¿e jestemy m³ode.
Widzia³am miasto tylko przez szparê. Cudownie wygl¹da³o niebo. Ju¿
dawno nie widzia³am tak piêknego

zachodz¹cego s³oñca. W nocy oko³o
22 zajechalimy do Schielbeina
(widwin). Tam tata zaprowadzi³ nas
do naszego krewnego Andriuszusa,
który bardzo dobrze zna³ jêzyk rosyjski, bo przebywa³ kiedy z rodzicami
jako zes³aniec na Syberii. Raz nawet
w przebraniu dosta³ siê przez granicê
polsko-litewsk¹ i tam na miejscu
zbada³, co siê dzieje na Litwie. Potem wszystkim powiedzia³, aby nie
wracali na Litwê bo wywo¿¹ prawie
ka¿dego na Sybir.
3 marzec
Wieczorem zrobi³o siê du¿e poruszenie. By³ rozkaz, ¿eby ludzie siê
pakowali. A nasz ojciec nie chce jechaæ. Jak my musimy cierpieæ przez
tego cz³owieka. Nie bêdê mog³a tego
zapomnieæ, jeli bêdzie z nami bieda, zawsze bêdê mówi³a: nie mia³am
dobrego ojca. Tak du¿o mnie kosztuje nerwów. Zrobi³am siê podobna do
zwierz¹tka, tak dawniej nie by³o.
4 marzec
Dzisiaj dzieñ w. Kazimierza.
Niemcy uciekli, a my zostalimy.
Przez mieszkanie idzie kto chce,
bierze co chce. Wieczorem wracaj¹
Niemcy i znów wszystko przynosz¹. Wieczorem d³ugo, d³ugo
modli³am siê, ¿eby wiêty Kazimierz ratowa³ m³odzie¿, nas dziewczyny od gwa³tu. Ach jak jest strasznie smutno, moje serce p³acze.
5 marzec
Jestem chora. Ojciec powiada³, ¿e
spotka³ Rosjan i rozmawia³ z nimi. Co
bêdzie dalej, nie wiadomo. Bo¿e jak
strasznie. O Bo¿e, a¿ mi mdlej¹ rêce.
6 marzec
Czekamy na wyrok. Jeszcze tu nie
widzielimy ¿adnego rosyjskiego
¿o³nierza. Tak mi smutno taka jestem
bezw³adna, ¿e nie mogê ani jeæ, ani
rozmawiaæ, ani siê umiechaæ. Jeli
bêdzie tak dalej, strach mnie sparali¿uje. Nie zd¹¿ylimy uciec od bolszewików i od tego czasu opisujê straszne rzeczy. Takie rzeczy móg³by robiæ
tylko sam diabe³. Od tego czasu rozpoczyna siê nasza wojna z okropnociami. W tym czasie kiedy inni Litwin, którzy i co uciekli od Ruskich,
mogli odetchn¹æ choæ i chleba w lagrach nie mieli. Ja ju¿ zabra³am plecak i mia³am bez swojej rodziny samotnie udaæ siê dalej od Stetina(Szczecin), gdy nas okr¹¿yli Rosjanie. W marcu bywa³y takie wiatry, ¿e
ja, szczup³a dziewczyna, nie mia³am
si³ dalej iæ i bez nadziei zosta³am z
ca³¹ rodzin¹, choæ uwa¿a³am siê za
najodwa¿niejsz¹. Tatu mnie najwiêcej kocha³ i moich rad s³ucha³. Nieraz
w niebezpieczeñstwie mnie s³ucha³,
ale tym razem mnie nie pos³ucha³.

7 marzec
Rano zaczêli siê po trochu pokazywaæ ¿o³nierze. Byli to Polacy, póniej przejecha³o i przesz³o ich bardzo
du¿o. M³odzi mê¿czyni, dobrze
uzbrojeni. Trochê jednak strach i
jako nieswojo. Zobaczylimy tylko
jednego Niemca. Ucieka³ bez broni z
bia³ym znakiem na rêku, miêdzy
wozami, wystraszony, skulony, poczernia³y, bez nadziei. Pada³ nieg,
ale teraz znów s³oñce, a wojsko idzie
i idzie. Ale wszyscy Polacy. Ju¿ siê
przyzwyczailimy i wcale siê ich nie
boimy. Mówi¹, ¿e jeszcze ich bêdzie.
Znów bêdzie strach. Ca³y dobry obraz popsu³o nam dwóch z³odziei,
którzy ¿¹dali od nas zegarków i piercionków. Niestety, wszêdzie s¹ tacy.
Noc. Do naszego pokoju w³ama³
siê pijany wojskowy Polak i dwóch
cywilów. ¯o³nierz mówi³, ¿e mnie
zastrzeli, ja odpowiedzia³am po rusku: dobrze. Wtedy on nazwa³ mnie
kochana i powiedzia³, ¿e jestem
prawdziw¹ Litwink¹, bo jego siê nie
ba³am. By³ tylko z³y, ¿e z nim nie rozmawiam. (Tu muszê dodaæ od siebie,
¿e ja zaczê³am z nim po rusku rozmawiaæ. Pyta³am, czy mo¿e on ma siostry, gdzie one teraz s¹. S³owo po s³owie zrobi³ siê on taki dobry, ¿e wyci¹gn¹³ z kieszeni chustkê pe³n¹ ró¿nych z³otych piercionków i mówi:
Wybierajcie dziewczynki po jednym, jaki która chce. Nie wiem, czy
ja prze¿yjê wojnê, co siê stanie z tym
z³otem, to wy Litwinki bêdziecie
mnie wspominaæ, gdy popatrzycie na
piercionki. Nas by³o piêæ dziewczyn i wybiera³ymy. Ja z tego strachu, ¿e tak nam siê uda³o, wziê³am
byle jaki, nie patrzy³am ani na próby,
ani wielkoci, bra³am, ¿eby on by³
zadowolony. Siostry wybiera³y z
prób¹ i ¿eby pasowa³ na palec. Dobrze nam by³o z tym ¿o³nierzem, bo
potem gdy tylko kto chcia³ przyjæ
do tego pokoju, mówi³ ¿e tu jest zajête. Opowiada³ du¿o o swojej rodzinie, a ja tylko przytakiwa³am mu zadowolona, ¿e tak siê wszytko uda³o.
Jak to dobrze znaæ jêzyki, to od
Niemców i od Ruskich ratowa³am
siebie i innych) - tego nie ma w dziennikach siostry Heli- Zofia Petrowicz.
8 marzec
Nocleg w stodole na s³omie. Przyjechali nowi Polacy. Ci zaczêli zaczepiaæ dziewczêta. Biruta, Stasia i ja
weszlimy do wozu i czekalimy, co
bêdzie dalej. Janek po³o¿y³ siê na
przodzie. W stodole znaleli Zosiê i
drug¹ Birutê. Prosili, ¿eby iæ z nimi
potañczyæ. Jak ci poszli, to znów
przyszli drudzy. Zaczêli wieciæ latarkami i znów szukaæ m³odych dziewcz¹t. Mama p³aka³a, prosi³a ¿eby nie
czepiali siê Zosi. W tym czasie kuzynka Biruta siê schowa³a. (teraz ja, Zo-

sia, dopiszê jak by³o dalej. Powiedzieli, ¿e ja mo¿e jestem Niemk¹ i ¿¹dali
dowodu to¿samoci, pokaza³am swój
dowód. By³o tam napisane, ¿e jestem
studentk¹. Jeden zapyta³ na jakim by³am fakultecie. Odpowiedzia³am ¿e na
filozofii. Wtedy oddali mi dowód,
przeprosili i mówili, ¿e ludziom inteligentnym nie bêd¹ dalej dokuczaæ.
Jeden tylko powiedzia³: oj, bêd¹ p³akaæ te dziewczyny.
9 marzec
Pojechalimy w widwinie do
Andriuszów (to rodzina ze strony
mamy). Moim ostatnim ¿yczeniem
jest, ¿eby przyszed³ jaki ratunek. Niedaleko s³ychaæ strza³y z karabinów.
Mo¿e jeszcze zatrzymaj¹ Rosjan,
mo¿e jeszcze oni siê wycofaj¹. Och,
jakie by by³o to szczêcie. Jestem taka
zmêczona, niewyspana. Bo¿e, przylij teraz mieræ, jeli nie mo¿esz inaczej nas uratowaæ. Ja nie bêdê mog³a
tak ¿yæ. Bo¿e przylij mieræ, ¿eby nie
skusi³ mnie diabe³ i ¿ebym sama nie
pope³ni³a samobójstwa.
11 marzec
Ca³y dzieñ siedzimy w budzie. Stoimy niedaleko Drawska, po drodze
parê razy zabierali nam konie, to znów
my byle jakie z³apalimy i dalej jechalimy. Znów je zabrali. Niedaleko s³ychaæ, jakby ziemia dr¿a³a. Po drodze
po³amane wozy i po³amane rzeczy z
tych wozów. Tak bardzo boli g³owa, ju¿
drugi dzieñ, gdy nie widzielimy s³oñca. Strach jeszcze siê zwiêksza. Nie
mogê na niczym siê skupiæ. Chyba ju¿
nie bêdê cz³owiekiem, mo¿e jakim diab³em. Ale ju¿ nasza droga prowadzi do
ojczyzny. Tylko nie wiadomo, kiedy j¹
zobaczymy.
12 marzec
Przejechalimy Drawsko (Dramburg), po drodze spotkalimy dziewczyny od Uliñskiego (na Litwie mieszkali od nas niedaleko). One niedawno
przebywa³y w widwinie. Bo¿e, jak
one siê ba³y! Przebiera³y siê za stare
baby. Po³o¿y³y siê pod szmatami i
pozwoli³y, ¿eby ¿o³nierze deptali po
nich. Jednak Niemki nie mog¹ tego
robiæ, nie mog¹ siê sprzeciwiæ, jaki
straszny ich los. Jad¹c dalej napadli na
nas Rosjanie i ¿¹dali zegarków. Nasz
dobry Rusin, który pracowa³ u Niemca jako cywil, a teraz jedzi³ drugim
wozem z s¹siadem uratowa³ nas. Wygl¹da³o, ¿e taki dobry cz³owiek, idealista, tylko ¿e lubi za du¿o wypiæ.
Coraz wiêkszy smutek mnie ogarnia.
Nie widzê ¿adnej przysz³oci. Tak marzy³am, ¿e wrócê na Litwê i bêdê studiowaæ w akademii sztuk piêknych,
ale teraz nie wiadomo. Taka ciemna,
ciemna moja przysz³oæ. Jednak chcê
myleæ, ¿e skoñczy siê kiedy ten
koszmar.
(cdn)
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SOPUCI£ SOBIE OLEJ

(GRYFICE) 1.10.br. w Gryficach
zatrzymano Mariusza K., lat 23, mieszkañca Gryfic, który dokona³ kradzie¿y
oleju napêdowego z samochodu ciê¿arowego. Straty w wysokoci 100 z³ poniós³ Rafa³ P.

Z£APANY AMATOR KARTY

(TRZEBIATÓW) 1 bm. w Trzebiatowie zatrzymano Kamila K., lat 21,
mieszkañca powiatu gryfickiego, który
dokona³ kradzie¿y karty bankomatowej. Straty 600 z³ ponios³a Iwona K.

AGRESYWNY NASTOLATEK

(GRYFICE) 1 bm. w Gryficach zatrzymano S³awomira Z., lat 17, mieszkañca Gryfic, który dokona³ naruszenia
nietykalnoci cielesnej podczas przeprowadzanej interwencji przez umundurowanych funkcjonariuszy policji.

AMATOR AMFY ATRZYMANY

(GRYFICE) 2 bm. w Gryficach zatrzymano Szymona M., lat 19, mieszkañca Gryfic, który posiada³ przy sobie rodki narkotyczne w postaci amfetaminy.

A CO TAM ZAKAZ

(GRYFICE) 3 bm. w Gryficach zatrzymano Dariusza K., lat 39, mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³
samochodem pomimo zakazu S¹du.

ZATRZYMANI ZA POSIADANIE

(GRYFICE) 5 bm. w Gryficach za-

trzymano Krzysztofa S., lat 25, Miros³awa B., lat 20, Przemys³awa G., lat 20 i
Marcina K., lat 20, mieszkañców Gryfic,
którzy posiadali przy sobie narkotyki.

POBILI - ODPOWIEDZ¥

(GRYFICE) 6 bm. w Gryficach zatrzymano Tomasza O., lat 28, który
wraz z drugim nieznanym mê¿czyzn¹
dokona³ pobicia S³awomira S.

NA GOR¥CYM UCZYNKU

(NIECHORZE) 7 bm. w Niechorzu policjanci zatrzymali Dawida H., lat
19, mieszkañca powiatu gryfickiego,
który usi³owa³ dokonaæ kradzie¿y samochodu marki Ford Fiesta.

PODPALI£ MIESZKANIE

(GRYFICE) 7 bm. w Gryficach zatrzymano Jacka ., mieszkañca Gryfic,
który dokona³ podpalenia mieszkania.
Straty 500 z³ ponios³a Dorota R.

NAPROMILOWANI

1 bm. zatrzymano nietrzewego
kieruj¹cego samochodem osobowym.
2 bm. zatrzymano nietrzewego rowerzystê.
3 bm. zatrzymano nietrzewego rowerzystê i nietrzewego kieruj¹cego
samochodem osobowym.
4 bm. zatrzymano nietrzewego rowerzystê.
5 bm. zatrzymano 2 nietrzewych
rowerzystów.
7 bm. zatrzymano nietrzewego
kieruj¹cego samochodem osobowym.

Pomys³ na ochronê
auta przed kradzie¿¹
Komenda Powiatowa Policji w Gryficach zaprasza wszystkich zainteresowanych do wziêcia udzia³u w akcji prewencyjnej pod kryptonimem NOC
STOP. Wspólnie z TUiR Warta S.A
chcemy ograniczyæ i zapobiegaæ kradzie¿om pojazdów na terenie miasta
Gryfic, jak i na terenie powiatu gryfickiego. Program ten, adresowany jest do
wszystkich posiadaczy samochodów.
Istot¹ NOC STOP jest oznakowanie hologramami pojazdów, których
w³aciciele deklaruj¹, ¿e z regu³y nie
je¿d¿¹ tymi samochodami w godzinach
nocnych. Pojawienie siê pojazdu z tak¹
naklejk¹ na ulicach miêdzy godzin¹
24:00 a 5:00 ma byæ sygna³em dla patroli policyjnych, do zatrzymania i wylegitymowania kierowcy.
Warunkiem przyst¹pienia do akcji jest
dobrowolne oznakowanie pojazdu specjaln¹ naklejk¹ z hologramem:
W przypadku samochodów osobowych:
na przedniej szybie: w lewym dolnym rogu
na tylnej szybie: w prawym górnym rogu.

Natomiast w przypadku samochodów dostawczych o masie ca³kowitej do
3,5 tony:
na przedniej szybie: w lewym dolnym rogu
na szybie w prawych drzwiach: w
lewym dolnym rogu
Kierowcy pojazdów oznakowanych w ten sposób, a znajduj¹cych siê
w wyznaczonych godzinach w ruchu
musz¹ liczyæ siê z ewentualn¹ kontrol¹ Policji, dla której jest to sygna³,
ze samochód mo¿e pochodziæ z kradzie¿y.
Akcja w swojej istocie jest prosta
i nie wymaga ¿adnych nak³adów finansowych ze strony zainteresowanych udzia³em w niej w³acicieli pojazdów. Wystarczy zg³osiæ siê do jednostki policji zgodnie z miejscem
zamieszkania w celu rejestracji w programie i otrzymania naklejek na szyby, a nastêpnie do najbli¿szego Przedstawiciela TUiR Warta S.A lub Agencji wspó³pracuj¹cej z TUiR Warta S.A
w celu uzyskania 10% zni¿ki w ubezpieczeniu ryzyka kradzie¿y.
(KP)

01.10.2007r.
Godz.7:27 Pniewo  po¿ar samochodu. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP Pniewo.
Godz. 9:05 Niechorze - stadion
miejski  zabezpieczenie meczu
pi³ki no¿nej turnieju eliminacji mistrzostw Europy do lat 17. W dzia³aniach bra³y udzia³ zastêpy OSP Pobierowo i Niechorze.
Godz.11:33 Przybiernówko 
zalana piwnica. W dzia³aniach bra³y
dzia³ zastêp z JRG PSP Gryfice.
Godz.14:24 Trzebiatów  stadion miejski  zabezpieczenie meczu pi³ki no¿nej turnieju eliminacji
mistrzostw Europy do lat 17. W dzia³aniach bra³y udzia³ 2 zastêpy z OSP
Trzebiatów.
Godz.14:27 Gryfice, ul. Bracka pomoc dla Pogotowia Ratunkowego
w transporcie osoby oty³ej do karetki. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
JRG PSP Gryfice.
02.10.2007r.
Godz. 22:22 Rogowo - po¿ar
opuszczonego gara¿u. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP Mrze¿yno.
03.10.2007r.
Godz. 8:55 Niechorze - stadion
sportowy - zabezpieczenie meczu
pi³ki no¿nej turnieju eliminacji mistrzostw Europy do lat 17. W prowadzonych dzia³aniach bra³y udzia³
zastêpy z OSP Niechorze oraz Pobierowo.
Godz.13:58 Trzebiatów  stadion miejski  zabezpieczenie meczu pi³ki no¿nej turnieju eliminacji
mistrzostw Europy do lat 17. W dzia³aniach bra³y udzia³ 2 zastêpy z OSP
Trzebiatów.
Godz.21:30 Rogowo, gm. Trzebiatów  po¿ar mieci w opustosza³ym budynku po dawnej kot³owni. W
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
Mrze¿yno.
04.10.2007r.
Godz.10:05 Rewal, ul. Warszawska  zalana kot³ownia. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp OSP Niechorze.
Godz.12:05 Trzebiatów  zabezpieczenie miejsca do l¹dowania dla
mig³owca LPR.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
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z OSP Trzebiatów.
Godz.15:42 Go³añcz Pom.  po¿ar na dzikim wysypisku mieci. W
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
Go³añcz Pomorska.
05.10.2007r.
Godz. 15:45 Ociêcin - zastêp
OSP Ociêcin usuwa³ plamê oleju
oraz p³yny eksploatacyjne z drogi.
06.10.2007 r.
Godz.13:20 Trzebiatów  stadion sportowy zabezpieczenie meczu pi³ki no¿nej turnieju eliminacji
mistrzostw Europy do lat 17. W prowadzonych dzia³aniach bra³y udzia³
dwa zastêpy z OSP Trzebiatów.
Godz.15:27 Pobierowo, ul. Moniuszki  po¿ar mieci. W zdarzeniu
bra³ udzia³ zastêp z OSP Pobierowo.
Godz. 13:40 Niechorze - stadion
sportowy - zabezpieczenie meczu
pi³ki no¿nej turnieju eliminacji mistrzostw Europy do lat 17. W prowadzonych dzia³aniach bra³y udzia³
zastêpy OSP Niechorze i Pobierowo.
Godz. 18:00 Gryfice, ul. Nowy
wiat - zastêp z PSP Gryfice usuwa³
plamê oleju z drogi
Godz.21:38 D¹bie, gm. P³oty wypadek samochodowy - samochód
osobowy KIA SEPHIA zjecha³ ze
skarpy do rzeki. Poszkodowanych
zosta³o szeæ osób. W prowadzonych dzia³aniach ratowniczych bra³y udzia³ 2 zastêpy z PSP Gryfice oraz
zastêp OSP P³oty.
Godz. 23:15 Gryfice, ul. Kociuszki  zadymienie w mieszkaniu. W prowadzonych dzia³aniach
bra³y udzia³ dwa zastêpy PSP Gryfice.
07.10.2007 r.
Godz. 22:18 Rogowo, gm. Trzebiatów  po¿ar gara¿u. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp OSP Mrze¿yno.
08.10.2007r.
Godz. 20:00 Prusinowo - miejscowe zagro¿enie. Pêkniêcia na cianach i sufitach w bloku mieszkalnym
Dzia³ania stra¿y polega³y na oglêdzinach budynku. Na miejsce zdarzenia
przyby³a osoba z nadzoru budowlanego która nie stwierdzi³a zagro¿enia. W dzia³aniach udzia³ bra³y dwa
zastêpy PSP Gryfice.

C MY K

GAZETA GRYFICKA
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gazeta gryficka 10.10.2007 r.

Reklama
w gazecie
091 384 71 53

KRZY¯ÓWKA 41
Humor Tygodnia
Przedszkole. Ma³y ch³opczyk zaczyna nerwowo zwalaæ na
pod³ogê wszystkie zabawki pouk³adane piêknie na pó³kach.
- Co robisz Jasiu? - Pyta wychowawczyni
- Bawiê siê
- W co? - Dopytuje siê pani
- W "kurna maæ, gdzie s¹ kluczyki do samochodu?! ·

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Gazety Gryfickiej
Poprawne rozwi¹zania nale¿y wysy³aæ na adres:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6.

£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

Dy¿ury w redakcji; Gryfice, ul. Wa³owa 8/7
Poniedzia³ki i wtorki w godz 13.00 - 15.00
(wejcie od strony muru obronnego)

