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Gra w JOW
Prof. Jerzy Przystawa
Oświadczenie Ludwika Dorna, iż PiS jest gotów porozumieć
się z Platformą w sprawie takiej
korekty Konstytucji, żeby umożliwić wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych
(JOW) w wyborach do Sejmu
oznacza, że gra w JOW weszła w
nową fazę. Stało się jasne, że dalsze udawanie, iż sprawy nie ma, że
propozycja JOW nie istnieje, że
dalsze zamilczanie tematu i nie
dopuszczanie go do publicznego
dyskursu już pożytku nie przynosi
i trzeba się z tym tematem, nolensvolens, zmierzyć. Za trzy tygodnie
odbędzie się w Rumunii narodowe referendum w tej sprawie i
można z prawdopodobieństwem
bliskim 1 przewidzieć, że prezydent Traian Basescu to referendum wygra, a więc że następne
wybory parlamentarne w Rumunii
odbędą się już w jednomandatowych okręgach wyborczych. Ponieważ taki wynik będzie oznaczał kolejną kompromitację obecnej rumuńskiej klasy politycznej i
parlamentu (przypominam, że w
majowym referendum Traian Basescu wygrał z parlamentem walkę o swoją prezydenturę stosunkiem głosów 3 do 1), więc nieuniknione będą przedterminowe wybory parlamentarne. Jakby się
dyktatorzy i cenzorzy polskich
mediów nie starali, wypadków
tych ukryć się nie da, znaczenie i
pozycja Rumunii w Unii Europejskiej wzrośnie, w przeciwieństwie
do Polski, bez względu na nasze
historyczne zasługi w powalaniu
komunizmu na kolana. Taka bowiem jest natura ludzka, że tych,
którzy potrafią się postawić i cenią
swoją wartość inni szanują, a
usłużnymi lokajami się gardzi, bez
względu na to, jak bardzo są użyteczni.
Wieloletnie, systematyczne i
solidarne, eliminowanie tematu
JOW z dyskursu publicznego
znacznie opóźniło naprawę ustroju państwa, ale sprawa się rozeszła
i dotarła do świadomości wielu Po-

laków. Polacy dowiedzieli się już,
że istnieje sensowna alternatywa
dla szkodliwego i korupcjogennego systemu wyborczego, z jakim
mają od 18 lat do czynienia, że jest
to alternatywa prosta i zrozumiała,
a na dodatek, że proponujemy im
system wyborczy, który od ponad
dwustu lat z powodzeniem stosują
u siebie Anglicy, Amerykanie i
Kanadyjczycy. Jakby się rodzimi
oficerowie frontu ideologicznego
nie starali, jakby nie były przykre
historyczne doświadczenia przyjaźni polsko-amerykańskiej czy
polsko-angielskiej – nasi Rodacy,
w swojej masie, pozostali anglo i
amerykofilami i trudno im wmówić, że coś, co w Anglii czy Ameryce sprawdza się i dobrze działa,
to w Polsce będzie akurat odwrotnie. Na nic się też nie przydały sofistyczne wygibasy wynajętych
politruków, którzy usiłowali nas
przekonać, że system JOW to system jaskrawej niesprawiedliwości (bo winner takes all – zwycięzca bierze wszystko), że nie ma nic
wspólnego z demokracją, że wygrają w nim same Stokłosy, że system morduje małe partie polityczne, że grozi nam horrendalne zjawisko strasznego gerrymanderizmu, że wreszcie polskie społeczeństwo jest niedojrzałe i nie potrafi wybierać, jeśli nie podpowiedzą nam kogo wybrać światłe
autorytety i liderzy partii politycznych.
Wygląda więc na to, że polska
klasa polityczna zdała już sobie
sprawę z tego, że jednomandatowych okręgów wyborczych uniknąć się nie da, że można tylko grać
na zwłokę, a także sprytnie manipulować terminem JOW, wykorzystując znikomą wiedzę, jaką
Polacy mają o systemach wyborczych w innych krajach i skutkach
ich działania. JOW mają bowiem
nie tylko Amerykanie i Anglicy,
ale i Francuzi, JOW są w Korei Północnej, były nawet w Rosji i na
Ukrainie, są w Niemczech i w
Australii. Wszędzie tam znaczą
coś innego, jest więc w czym wybierać. Ruch Obywatelski na rzecz
JOW od lat proponuje brytyjski
system First-Past-The-Post, czyli

zwycięzca bierze wszystko, w
małych okręgach wyborczych.
Inaczej jest we Francji, jeszcze
inaczej w Australii, nie mówiąc już
o Korei Północnej, gdzie wprawdzie są okręgi jednomandatowe,
ale kandydatów na posłów ma
prawo wystawiać tylko partia –
jedna i jedyna partia komunistyczna. W manipulacji pojęciem
JOW spore doświadczenie ma już
Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ był już w Sejmie zgłoszony
projekt tej partii, z okręgami jednomandatowymi jak najbardziej,
ale w efekcie była to propozycja
jeszcze głębszego upartyjnienia
państwa niż to ma miejsce obecnie. Można się także uczyć od
Rumunów, gdzie partie polityczne próbowały różnych sposobów
na wykiwanie swojego prezydenta! Ostatni projekt wysunięty w
rumuńskim parlamencie (jeszcze
tydzień temu!) przewidywał
JOW z progiem 5%!!!
Gra w JOW potoczy się teraz w
Polsce gotów dwukierunkowo: z
jednej strony kontynuowana będzie dotychczasowa gra na zwłokę: opóźnić, odsunąć jak najdalej
tę koszmarną perspektywę, że wyborcy mogliby rzeczywiście decydować o tym, kto wejdzie do Sejmu! Z drugiej strony będzie trwała
manipulacja znaczeniem terminu
jednomandatowe okręgi wyborcze, tak aby partie miały jak największe przywileje i wpływ na
wynik wyborów. Walka więc toczyć się będzie nie o to, czy wprowadzić JOW w wyborach do Sejmu, tylko jakie to będą JOW? Brytyjskie, australijskie, francuskie
czy jeszcze jakieś inne? Po niemiecku – w połowie, po japońsku
– w dwóch trzecich, czy po włosku
– w trzech czwartych?
Jakie musi być zasadnicze kryterium oceny jakości proponowanej ordynacji wyborczej?
Dla Polski konieczna jest taka
ordynacja, która odbierze partiom
politycznym wszelkie przywileje i
zminimalizuje ich wpływ na wynik
wyborów, a obywatelom stworzy
największe możliwości kontrolo-

wania władzy. I pod tym kątem powinniśmy patrzeć na wszystkie
zgłaszane i wysuwane propozycje.
Kryterium to najlepiej spełnia
najstarszy, najlepiej sprawdzony
brytyjski system wyborczy: małe
okręgi jednomandatowe, wybory
w jednej turze, kandydować może
każdy, kto zbierze 10 podpisów
wyborców ze swojego okręgu i
wpłaci niewielką kaucję, np. 2000
złotych. Wydaje się, że świetnie
rozumie to Prezydent Rumunii i
wkrótce da nam przykład, że wprowadzenie takiego samego jest całkowicie realne. Za taką racją stoi
dwustuletnie doświadczenie Brytyjczyków i Kanadyjczyków. Te
przykłady wystarczą, żeby przekonać większość Polaków. Trzeba
tylko doprowadzić do tego, żeby
partyjna gra w JOW zamieniła się
w grę o JOW, którą najlepiej rozstrzygnie referendum narodowe.
31 października 2007
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Dzia³ki na przetargu

Mo¿na siê budowaæ

(GRYFICE) Za 20-40 tys. z³
plus vat mo¿na kupiæ
dzia³kê budowlan¹ na ul.
Szafirowej, Szmaragdowej
lub Rubinowej w
Gryficach.
Na ul. Szafirowej wystawione
zostały na przetarg 3 działki o pow.
od 630 do 750 mkw. Ich ceny są w
granicach 27-32 tys. zł.
Na ul. Szmaragdowej jest 9
działek do kupienia. Ich wielkość – od ponad 500 do ponad
1100 mkw., a ceny w zależności
od ich wielkości wahają się w

granicach od 22 do prawie 47
tys. zł. Przy ul. Rubinowej jest
6 większych działek; do 900 do
ponad 1000 mkw. Ich ceny też
są większe, od prawie 38 do
ponad 43 tys. zł. Do tych cen
trzeba doliczyć podatek vat w
wysokości 22 proc.
Przetarg na nie odbędzie się w
dniu 07.12.2007 r. o godz. 11.00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Gryficach, Plac Zwycięstwa 37,
pokój nr 102, I piętro. Oczywiście
należy wpłacić wadium w wysokości 20 proc. ceny wywoławczej,
nie później niż na 3 dni przed
dniem otwarcia przetargu tj. do
dnia 03.12.2007 r.
(r)
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Jest inspektor od podatków
(GRYFICE) Burmistrz poinformował, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds.
wymiaru podatków i opłat lokalnych został wybrany pan Andrzej Szczepankiewicz zamieszkały w Gryficach.
W uzasadnieniu dokonanego wyboru podano: „Pan Andrzej Szczepankie-

wicz jest kandydatem spełniającym
wymagania formalne przedstawione w
ogłoszeniu o naborze na stanowisko
inspektora ds. wymiaru podatków i opłat
lokalnych. Wykazał się bardzo dobrą
znajomością przepisów ordynacji podatkowej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz wiedzą zawodową w
zakresie kontroli podatkowej”.
(r)

Wyprzeda¿ sprzêtu
z Gospodarstwa Rolnego
Sprzedam:
- ciągnik Ursus 3512 (Ferguson) - 33 000 zł,
- wóz asenizacyjny 10 tys. litrów na tandemie - 21 000 zł,
- deszczownia szpulowa IRTEC 90/220 z konsolą - 19 000 zł,
- pompy ciągnikowe Rowatti T1-50 i T800 - 2500 zł, 3500 zł,
- siewnik - 2500 zł,
- opryskiwacz wentylatorowy Pilmet 600 l (warzywnik) - 9 000 zł,
- opryskiwacz zawieszany Pilmet 600 l - 4 000 zł,
- belka „Fragaria” (12 m) - 1500 zł,
- budynek kontenerowy (6 m/5 m) - 25 000 zł,
- inny sprzęt (opryskiwacz plecakowy, kosiarka spalinowa, pompa Honda,
kobiałki plastikowe, sprzęt do bandowania).
Tel. 661 923 610

INFORMACJE
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W Gryficach 10 listopada

Obchody Œwiêta
Niepodleg³oœci
(GRYFICE) Burmistrz Gryfic
zaprasza do wzięcia udziału w Powiatowo-Gminnych uroczystościach obchodów Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 10
listopada 2007 r.
Program obchodów
Godz. 18.00 – Uroczysta Msza

święta w kościele Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Gryficach z udziałem Kompani Honorowej Wojska Polskiego 78 Pułku
Rakietowego Obrony Powietrznej
w Mrzeżynie oraz pocztów sztandarowych.
Godz. 19.00 – Plac Zwycięstwa
– uroczysty Apel: podniesienie flagi
państwowej; przemówienie Starosty Powiatu Gryfickiego; przemówienie Burmistrza Gryfic; przemówienie Dowódcy 78 Pułku Rakietowego; Apel Poległych – salwa honorowa; złożenie wieńców i wiązanek
przy pomniku Pamięci na placu, pomniku Żołnierza Polskiego na
cmentarzu i tablicach pamięci. (r)
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Przekazanie
dowództwa
nad Brygadą

Nowa sekretarka w urzêdzie

Test:
25 na 25
punktów
(TRZEBIATÓW) Po ogłoszeniu
naboru do pracy na stanowisko sekretarki w urzędzie miejskim w Trzebiatowie, zgłosiły się trzy osoby: Natalia
Pietrzak ze Smolęcina, Agieszka Kukiełka i Agnieszka Sobczak z Trzebiatowa.
W wyniku zakończonej procedury
naboru na ww. Stanowisko została wybrana pani Agnieszka Kukiełka. W uzasadnieniu dokonanego wyboru komisja
podała, że “w drugim etapie konkursu
Pani Agnieszka Kukiełka uzyskała z
rozwiązanego testu 25 punktów, na 25
możliwych, z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała w sumie
43 punkty na 45 możliwych”.
(r)

(TRZEBIATÓW) 25 października 2007 roku płk dypl. Stanisław Rasiński
przekazał dowództwo nad 36 Brygadą Zmechanizowaną Legii Akademickiej płk
dypl. Witoldowi Kudrykowi. Uroczystość odbyła się na rynku Starego Miasta w
Trzebiatowie.
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Z ¯YCIA POWIATU

Dzieñ Seniora
w Pa³acu
(TRZEBIATÓW)
25 października, w
związku z obchodzonym Dniem Seniora, w
Tr z e b i a t o w s k i m
Ośrodku Kultury odbyła się przyjemna
uroczystość, na którą
przybyli wszyscy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów i Rencistów Koło w Trzebiatowie.
Spotkaniu przy kawie, cieście i symbolicznej lampce
wina towarzyszyły rozmowy, wspomnienia, ale i taniec, bowiem jak co
roku, gościom przygrywał na akordeonie Pan Stanisław Szydłowski.
Trzebiatowskie Koło skupiające
emerytów i rencistów działa bardzo
aktywnie. Organizowane są wspólne wycieczki, grzybobrania, imprezy, które integrują i zapewniają rozrywkę. Ludzie, którzy niejednokrotnie całe życie poświęcili pracy
zawodowej i obowiązkom rodzinnym, mają teraz możliwość spotkać
się kilka razy w miesiącu, by porozmawiać, zwierzyć się, miło spędzić
czas w gronie przyjaciół.
Osoby te często korzystają z

oferty, jaką proponuje Trzebiatowski Ośrodek Kultury. Miłośnicy dobrej lektury należą do Klubu Miłośników Książki, pasjonaci śpiewu
mogą ćwiczyć swe umiejętności w
chórze, który niebawem powstanie
w Pałacu, artystyczne dusze zaś często odwiedzają organizowane przez
nas koncerty i wernisaże, uczestniczą w “Wieczorze
Czterech Świec”, szykują smakowite potrawy na kulinarne konkursy. Stają się przez to ważnym
ogniwem naszej lokalnej społeczności, pokazują, jak nie zważając na
wiek korzystać z urody życia.
Życzymy im wszystkiego dobrego!
Piotr Żak
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Ulotki czy œmieci?

Z różnych przyczyn nie lubię
marketu, stojącego na terenie dawnego kasyna. Ale będąc w pobliżu
sprawdzam, jakie specjały mają na
półkach, by porównać ceny z innymi
podobnymi do niego, a licznymi
marketami w naszym mieście. Nie
napiszę o swoich spostrzeżeniach, by
żadnemu reklamy nie robić. Dnia 2
listopada br. uznaliśmy ze znajomymi, że pójdziemy do centrum miasta
skrótami, czyli na zapleczu marketu
po skarpie do parku. Widoczne na
zdjęciu ulotki reklamujące towar do

dnia 5 listopada br. leżały w dużej
ilości rozrzucone na mało uczęszczanej drodze. Dowodzą jednak
braku szacunku do pracy kolporterów. Pieniądze na pewno wzięli, ale
jak widać pracy nie wykonali. Co
pod uwagę kierownictwu marketu
polecamy. Jasne, że ulotki w tym
miejscu dość szybko zgniją, bo teren podmokły. Ale jeśli kolporter
wpadnie na pomysł i co tydzień
będzie akcje powtarzać, to niby z
jakiej racji później mają to sprzątać pracownicy ZGK?
x
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INFORMACJE

Osi³ki w akcji

(GRYFICE) Jeszcze dnia 29
października br. przy alejce stała
sobie ławka. W miejscu dobrym na
chwile odpoczynku, bo blisko Regi.
Można było usiąść z sąsiadem i pogadać. Ale już rano 1 listopada br.
została wyszarpnięta z ziemi, zniszczona, bo komuś, a właściwie draniom, przeszkadzała. Ciekawe ilu
ich było; dwóch tylko czy więcej,
siłę mieć musieli by beton z ziemi
wyciągnąć. Pytanie, czy kamera

zainstalowana przy alejce swoim
zasięgiem obejmuje to miejsce, jeśli tak, to czy zostaną zidentyfikowani wandale i ukarani? Miejscowi,
którzy mieszkają w okolicy
twierdzą, że kamera nie działa. A
jedyny sposób na rozwydrzoną młodzież to policyjne patrole. Przyznają również, że trochę wyrostków
policja z parku wypłoszyła, ale tylko na krótki czas, czego dowodzi
zniszczona ławka.
x

Z Trzyg³owia do Warszawy

Moc wra¿eñ w stolicy
W dniach 19-22 października br.
uczniowie klas IV-tych ze Szkoły
Podstawowej w Trzygłowie byli na
integracyjnej wycieczce autokarowej w Warszawie. Wyjazd odbył się
w ramach realizowanego przez
szkołę programu rozwojowego
Szkoła Równych Szans - projekt
“Czego Jaś się nie nauczy…”.
Głównym celem tego przedsięwzięcia było rozbudzenie uczuć
patriotycznych poprzez przekazanie uczestnikom historii stolicy, jej
rozwoju, zapoznanie z miejscami
pamięci narodowej oraz integracji
zespołów klasowych z nowym wychowawcą. Program wycieczki był
bardzo bogaty, przy jego układaniu
brali udział wychowawcy klas.
Uczestnicy zwiedzili m.in. Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie,
Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare i Nowe Miasto, cmentarz
na Powązkach, Pawiak, piękny Park
w Łazienkach oraz najwyższy budynek stolicy - Pałac Kultury i Nauki,
gdzie obejrzeli wystawę “Zabawy z
Einsteinem”. Wieczory to chwile
rozrywki, np. film w kinie trójwymiarowym pt. „Dinozaury żyją”,
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Nowy odcinek
Starogrodzkiej

(GRYFICE) Przy ul. Starogrodzkiej trwają prace modernizacyjne chodnika biegnącego od wiaty przystanku PKS przy rondzie, do
pierwszego zbudowania. Szerokość
chodnika z polbruku będzie wynosiła 2 metry, długość tego odcinka
około 250 metrów.
Jest to kolejna zmiana w Gryficach na plus i ułatwienie dla użytkowników, którzy nie będą potykali
się już o zniszczone płyty chodnikowe. Na zlecenie Wojewódzkiego
Zarządu Dróg, prace prowadzi fir-

ma Andrzeja Grzelaka z Gryfic.
Termin wykonania ok. 3 tygodni,
chociaż wiele zależy też od pogody.
Na uwagę zasługuje fakt, iż odzyskane, ale jeszcze dobre płyty, zostały złożone w palety i wywiezione
na teren Woj. Zarządu Dróg.
Przy okazji tej inwestycji mieszkańcy ul. Starogrodzkiej wnioskują
do Zakładu Gospodarki Komunalnej, by teraz lub na wiosnę wyciąć
stare krzewy, zasłaniające widoczność na zakręcie drogi, a na alejce
przyciąć gałęzie na drzewach.
x

gry w kręgle, zabawy w centrum
rozrywki Sadyba Best Mall i w
Złotych Tarasach oraz spacer po
Warszawie nocą. Nie ominęliśmy też atrakcji
stolicy
–
prze-

jażdżki metrem ze Śródmieścia na
Kabaty i wizyty na tarasie widokowym międzynarodowego lotniska
Okęcie. Uczniowie byli zachwyceni pięknem naszej stolicy, jej wielkością i zabytkami. Wracali do
domu w świetnych humorach, zadowoleni i pełni wiary w to, że kiedyś
znów zobaczą swoją stolicę.
Opiekun wycieczki
E. Kowalska.

INFORMACJE
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Halloween
w Prusinowie,
ale nie tylko...
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Wystawa mieszkanki Rewala

Malarstwo Beaty
Kosidowskiej
skimi. Wystawa w Galerii Muzeum Brama to przede wszystkim pastele suche, chociaż nie
gardzi farbami olejnymi, akwarelowymi oraz tuszem. Jak
mówi o sobie - bardzo ważny
jest dla mnie rysunek, choć
kolor istotny, ale dopiero na
drugim miejscu.
Na wernisaż prac Beaty Kosidowskiej zapraszamy 9 listopada o godz. 17.00 w Muzeum
Galerii Brama w Gryficach.
Gryficki Dom Kultury i
Muzeum Galeria Brama w
Gryficach mają przyjemność
zaprosić Państwa na spotkanie połączone z wernisażem
z Panią Beatą Kosidowską.
Pani Beata jest absolwentką
Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Szczecinie.
Od 1983 roku wraz z rodziną
mieszka w Rewalu. Maluje
różnymi technikami malar-
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(PRUSINOWO) Wsłuchiwanie się w to, co mówi młode pokolenie, zawsze przynosi dobre efekty, chociażby takie, że buduje
wzajemny szacunek i zrozumienie, kiedy poza nauką dorośli pozwolą im na zabawę taką, jaką
sami będą chcieli urządzić, pod
dyskretnym ale bacznym okiem
dorosłych.
O tym, że w Prusinowie coś takiego miało swój początek, dowodzi dzień 31 października br., kiedy
to dzieci i młodzież w swojej świetlicy (już teraz najładniejszej w całej gminie Gryfice), urządzili po raz
pierwszy Halloween. O godzinie 19
było w świetlicy głucho i prawie
ciemno, bo świeciły tylko tak zwane
podgrzewacze. Oczekiwali na sołtys Marię Szafrańską i Radę Sołecką. Wystraszyli kogo chcieli, a
później były już konkursy na najstraszniejszy strój, najstraszniejszy

makijaż, najładniejszy taniec na
miotle, wyścigi o najszybsze przebicie balona szpilką z zawiązanymi
oczami i wiele innych.
Słyszeć radosny śmiech około
35 dzieci i młodzieży, to jakby
otrzymać darmowe lekarstwo na
każdy dorosły smutek. I świadomość, że dużo jeszcze pracy i zabiegów, by wszyscy zaczęli cenić istnienie świetlicy wiejskiej i pracę
świetliczanki pani Kasi Szabelnej.
Trzeba to podkreślać, że to pani sołtys i Rada Solecka zorganizowali
zabawę, fundując poczęstunek i nagrody za udział w konkursach, tworząc okazję, by młodzi i starsi odkrywali wzajemną życzliwość. Dziś
zabawa w straszydła, później przyjdzie czas na sztukę, na teatralne
przedstawienia, na które przyjdą
rodzice, dziadkowie i wszyscy należący do społeczności Prusinowa. Że
tak będzie, wątpliwości nie mamy. x

Ma³gorzata ¯o³nowska

ŒWIÊTO
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Œwiêto Zmar³ych
Przychodzi, kiedy chce i do kogo
chce. Wybiera sama, dziecko czy wiekowego staruszka. Decyduje ile ścieżek przemierzymy, ile radości i smutku poznamy. Stoi niewidoczna na
szpitalnych korytarzach, hospicjach,
przyczajona za drzewami na drogach
i w naszych domach. Rodzi ból i pytania: dlaczego tak właśnie, dlaczego
tak nagle? I nasz nierealny sprzeciw,
że powinna poczekać, bo jeszcze o coś
nie zapytaliśmy, czegoś nie powiedzieliśmy.
Jednoczy nad swoim dziełem, nad
grobem matki czy ojca, bywa że już
pradziadka, całe rodziny. Jej żniwo ze
smutkiem akceptujemy: 1 i 2 listopada
każdego roku. Na grobach bliskich,
znajomych i na tych, które opuszczone,
bo pozostali z rodu znaleźli też swoje
miejsce na cmentarzu - stawiamy zapalone znicze. Sądzimy, że ich światło to
nasza pamięć o tych, co po drugiej stronie. Czasami mówimy, że drogę do lepszego życia wskazuje. Zależy jaką jest
nasza wiara. Idąc na cmentarz mijamy
rozstawione stragany z kwiatami, zniczami. Realna droga i realne życie.
Wśród wielu sprzedających znaleźliśmy stoisko ze zniczami, prowadzone
przez Gryficki Związek Drużyn Harcerskich “Rega” z przewodnikiem Marcinem Stachowiakiem; sprzedają - pracują, by mieć na statutową działalność
jakieś pieniądze. Pieniądz uzyskany z
pracy własnej inną ma wartość i na równie pożyteczną wartość się zamienia. O
tych, co na wojnie zginęli, też pamiętali. Trójką poszli i pod pomnikiem ku
pamięci tym, co polegli, światło postawili. Ktoś inny przy pomniku Sybiraków znicz zapalił i przy tablicy pamięci
o tych, co przed nami tu byli też światło
płonęło. Dużo kwiatów, światła i Ojcze
Nasz, Zdrowaś Maryjo i Wieczny Odpoczynek Racz Im Dać Panie - usta
mówiły głośno i cicho. Albo milczały,
bo żal krtań ściskał. I tak już od wieków,
w wiek nowy, bo tacy jesteśmy, my i
nasza wiara. My Polacy.
x
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Akcja AB – Katyñ – jak wymordowano polskie elity

O czym nale¿y pamiêtaæ
W Powiatowej Bibliotece
Publicznej im. Zbigniewa
Załuskiego w Gryficach
została otwarta wystawa:
Zagłada Polskich Elit „Akcja
AB – Katyń”, przygotowana
przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Wśród
zaproszonych gości obecni
byli: kurator wystawy i jednocześnie przedstawiciel oddziału IPN w Szczecinie pani
Katarzyna Rembacka, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, przewodniczący Rady
Miejskiej Stanisław Błysz,
zastępca burmistrza Tomasz
Malczewski, pan Grzegorz
Burcza - inicjator sprowadzenia wystawy do Gryfic, dyrektorzy gimnazjów, nauczyciele
historii, uczniowie oraz
mieszkańcy Gryfic.
Zebranych serdecznie powitał
Leszek Wójcikiewicz. Pierwszego
cięcia wstęgi otwierającego wystawę dokonała Katarzyna Rembacka,
która min. powiedziała:
- Ta wystawa jest szczególną
wystawą. Nie dotyczy jednak tylko
samego Katynia, o czym nie należy
zapominać, ponieważ, jak sam tytuł
wskazuje, mówi też o zagładzie
polskich elit, tej której dokonali
Niemcy, jak i tej, której dokonali
sowieci. Ta wystawa traktuje o tragicznych wydarzeniach, które stały
się udziałem narodu polskiego w
okresie II wojny światowej. Mowa
w niej o tym, co miało miejsce na
wschodzie i zachodzie Polski przedwojennej i Polski wojennej. Mówimy w niej o ludziach, którzy zostali
zamordowani przez dwa totalitaryzmy: nazistowski i sowiecki - komunistyczny. Ideą tej wystawy było
właśnie spersonifikowanie ofiar,
była próba ukazania, że ludzie, o
których mówimy statycznie, to byli
ludzie, którzy żyli, działali. Że
oprócz tego, że pełnili ważne funkcje społeczne, kulturalne, byli również ojcami, mężami,dziadkami.
Były również kobiety, o czym warto
pamiętać. To, co stało się udziałem
polskiego narodu, było rzeczą niewyobrażalną i jest rzeczą niewyobrażalną. I ta wystawa ma uświadomić nie tylko starszym pokoleniom, które jeszcze to pamięta, ale
przede wszystkim młodzieży o tym,
co może się stać w momencie, kiedy
poddajemy się takim złym rzeczom,

jak antysemityzm, ksenofobia, źle
pojęty patriotyzm, który prowadzi
nas do szowinizmu albo skrajnego
nacjonalizmu. Taka jest idea tej

wystawy. - mówiła Katarzyna Rembacka.
I to było krótkie wyjaśnienie,
dlaczego „człowiek człowiekowi

zgotował ten los”. Wystawa jest
czynna od poniedziałku do piątku,
tylko do 16 listopada br. w godzinach od 9.00 do 18.00.
x

TRZEBIATÓW
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Gratka dla czytelników i nie tylko...

Festiwal Krymina³u w Trzebiatowie
(TRZEBIATÓW) W lipcu br.
informowaliśmy o akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu opracowanego przez
Bibliotekę Publiczną im. Marii z
Czartoryskich Wirtemberskiej przy
Trzebiatowskim Ośrodku Kultury
pod nazwą Trzebiatowskie Fascynacje Czytelnicze. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego: Promocja Czytelnictwa. Priorytet 2: Rozwój sektora
książki i promocja czytelnictwa.
Projekt Trzebiatowskie Fascynacje Czytelnicze wpisuje się w kolejną edycję ogólnopolskiego Festiwalu 4 Pór Książki – w jego czwartą
odsłonę a mianowicie Festiwal Kryminału. Przygotowania do realizacji

projektu rozpoczęliśmy we wrześniu
i dlatego możemy już podać, w miarę
szczegółowy, program Festiwalu:
- 15 listopada 2007 r. godz. 17.00
- spotkanie autorskie z panem Markiem Harnym z Krakowa, laureatem
Nagrody Wielkiego Kalibru w 2006
r. za powieść pt. „Pismak”. Nagroda
Wielkiego Kalibru przyznawana jest
od trzech lat dla najlepszej polskiej
powieści kryminalnej w danym roku.
- 16 listopada 2007 r. godz. 20.00
- niezwykle wydarzenie kulturalne:
happening „Noc w bibliotece”. Nasi
czytelnicy-detektywi, w wieczorowo-nocnej pałacowej scenerii,
wśród wielu tysięcy książek, będą
zastanawiać się kto był mordercą
młodej tancerki, której ciało znale-

Laureat Nagrody Wielkiego Kalibru zaprasza na
spotkanie z czytelnikami

Marek Harny
zaprasza
(TRZEBIATÓW) W dniu 15 listopada o godz. 17.00 spotka się z
czytelnikami Biblioteki Publicznej
im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim
Ośrodku Kultury Marek Harny –
pisarz, dziennikarz. Marek Harny
jest laureatem Nagrody Wielkiego
Kalibru za najlepszą polską powieść kryminalną w 2006 r. pt. “Pismak” podczas trzeciej edycji Festiwalu Kryminału.
Ukończył dziennikarstwo na
Uniwersytecie
Warszawskim.
Pierwsze dziennikarskie szlify zdobywał w Tarnobrzegu, obecnie pracuje w Gazecie Krakowskiej. Debiutował prawie trzydzieści lat temu
tomem opowiadań “Unieś mnie,
wielki ptaku”, za który otrzymał nagrodę literacką im. Stanisława Piętaka. Potem była jeszcze “Kraina
naszej tęsknoty” i “Góry są w nas”.
O Harnym – pisarzu usłyszeliśmy ponownie dopiero na początku
2003 r., kiedy to nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka ukazała się
powieść “Urodzony z wiatru”. Ma
ona długą historię. Sprawa antykomunistycznej partyzantki na Podhalu, która stanowi zaledwie tło opowiedzianej fabuły była wystarczająco drażliwa przed 1989 r. , ale okazało się , że i w późniejszym okresie
– minęło kilkanaście lat zanim
wreszcie zdecydowano się na publi-

kację.
Inne książki tego autora : “Samotność wilków”, “Lekcja miłości”, “Zdrajca” posiadają niezwykle atrakcyjne, dynamiczne, sensacyjne fabuły. Marek Harny wie jak
przykuć uwagę czytelnika, w czym
widać rękę zawodowego dziennikarza. Także dobór wątków i tematów
– antysemityzm, kolaboracja z hitlerowskim okupantem, korupcja na
Uniwersytecie Jagiellońskim i na
najwyższych szczeblach władzy,
kulisy kampanii wyborczych oraz
romans trzydziestoletniej nauczycielki z nieletnim uczniem – to przykłady tej umiejętności. Autor nie
ukrywa, że poruszane przez niego
kontrowersyjne tematy wyzwalają
wiele emocji. Spotyka się niekiedy
z zarzutami i pretensjami pod swoim adresem. Najlepszym dowodem
tych pretensji były kłopoty, jakie
spotkały “Urodzonego z wiatru”.
Nie stawiano jednak tej powieści
zarzutów natury artystycznej.
Kto czyta książki Marka Harnego? Okazuje się, że oprócz czytelnika dorosłego (przede wszystkim
mężczyzn) ma on całkiem sporą
grupę fanek w wieku licealnym.
Sądzimy, że ta krótka informacja
dotycząca twórczości Marka Harnego zachęci naszych czytelników
do uczestnictwa w spotkaniu autorskim.
JD

ziono w bibliotece ogólnie szanowanego obywatela. Prowadzone „dochodzenie” na bieżąco komentować
będzie Pani Monika Szwaja ze
Szczecina, autorka m.in. powieści
pt. „Powtórka z morderstwa”.
- 30 listopada 2007 r. godz. 17.00
- spotkanie z Panem Arturem Górskim z Warszawy - pisarzem, dziennikarzem, a przede wszystkim członkiem - założycielem Stowarzyszenia
Miłośników Kryminału i Powieści
Sensacyjnej „Trup w szafie”. Stowarzyszenie to zostało założone w 2004
r. przez „siedmiu wspaniałych” - pasjonatów czytających kryminały i
pragnących zachęcić innych do uprawiania tego szczególnego hobby.
Pan Artur Górski jest jednym z nich.

- od 10 do 24 listopada br. – w sali
widowiskowo-kinowej Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się
prezentacja klasyki światowych i
polskich filmów kryminalnych w reżyserii mistrzów tego gatunku pod
nazwą „Od Hitchcocka do Lyncha i
Załuskiego”. Tytuły wyświetlanych
filmów oraz dni i godz. seansów podamy wkrótce. Ponadto informować
będziemy o tym za pomocą plakatów
i baneru.
Serdecznie zapraszamy do
uczestniczenia we wszystkich lub w
wybranych wydarzeniach kulturalnych Festiwalu Kryminału w Bibliotece Publicznej im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury.
JD

Od Hitchcocka do Lyncha i Za³uskiego

Przegl¹d filmów
kryminalnych
w Trzebiatowie
Przegląd trwa od 9 listopada do 1 grudnia (piątki i soboty). Filmy wyświetlane są o godz.19.00.
9.11. - „M jak morderstwo” reż. A. Hitchcock
„ Zbrodniarz i panna” (Kryminały PRL-u) reż. J. Nasfeter
10.11. - „Nieznajomi z pociągu” reż. A. Hitchcock
„Dzikość serca” reż. D. Lynch
17.11. - „Niewłaściwy człowiek” reż. A. Hitchcock
„Frantic” reż. R.Polański
23.11. - „Północ- północny zachód” ” reż. A. Hitchcock
„ Wściekły”- reż. R. Załuski
24.11. - „Trema” ” reż. A. Hitchcock
„Kapitan Sowa na tropie” reż. S. Bareja
30.11. - „Wyznaję” ” reż. A. Hitchcock
„ Zło czai się wszędzie” reż. G. Hamilton
1.12. - „Przygody Sherlocka Holmesa – znak czterech” reż. P. Hammond
„Człowiek, który wiedział za dużo” reż. A. Hitchcock
Dom Kultury - sala widowiskowa w Trzebiatowie, ul. Wojska Polskiego 38.
Wstęp wolny! Zapraszamy!
Patronat honorowy nad projektem objęła Fundacja XX Czartoryskich w
Krakowie.
Patronat medialny: „Poradnik Bibliotekarza”, „Kurier Szczeciński”, „Radio Koszalin”
Zadanie realizowane w ramach projektu „Trzebiatowskie Fascynacje Czytelnicze” i dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Operacyjnego: Promocja Czytelnictwa. Priorytet II: Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa.
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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
Q Kupię mieszkanie 2 pokojowe w
Łobzie. Tel 505 800 909.
Q Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.
Q Sprzedam mieszkanie w Łobzie.
Tel. 500 800 700.
Q Pilnie poszukuję mieszkania do
wynajęcia w Łobzie na dłuższy
okres. Tel. 505 963 166.

Gryfice
Q Pilnie sprzedam mieszkanie w
Gryficach w blokach. Cena 110 tys.
zł. Tel 660 803 947.
Q Sprzedam mieszkanie w Płotach
57,75 mkw., 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, strych, 2 piwnice, garaż, ogródek, centralne, ciepła woda, gaz, czynsz 40 zł. Tel. 510
244 058.
Q Zamienię mieszkanie dwupokojowe własnościowe na kawalerkę
z rozliczeniem lub kupię kawalerkę (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

HUMOR
TYGODNIA
W środku nocy z knajpy wychodzi
napruty facet w towarzystwie 1,5 metrowego krokodylka. Po kilku krokach
krokodylek zaczyna:
- Taki kawał do domu... zimno... ogonek sobie o chodnik obtarłem... nie
bądź sknera, pojedźmy do domu..
Na to facet:
- Chrochodylek, jestesz szuper kumpel......jak chczesz to pojeziemy!
Wsiedli do autobusu, krokodylek zaczyna:
- Ty, ale tu bród. śmierdzi jak w chlewie,
ktoś pawia rzucił w kącie... Sknera jesteś, może jednak postawisz taksówkę...
Facet:
- Chrochodylek, zaczynasz mie drz...
darz....wkurzać! Ale i tak Cie lubię.
Pojedziemy taryfa.
Po wejściu do taksówki krokodylek
zaczyna:
- Ty nawet taksówki wybrać nie
umiesz...zobacz jak drogo... i drzwi
ogonek mi przycięły... niewygodnie
jakoś... już lepiej pójdźmy piechota...
Facet:
- Chrochodyl, kurna! Menda jesteś i
naprawdę już mie wkurzasz. Ale i
kumpel z Ciebie dobry. Pójdziemy!
Wysiedli, idą, krokodylek zaczyna:
- O, rany, znowu zimno... i tak daleko
jeszcze, może byś mnie wziął na ręce...
Facet:
- Chrochodylek, jesteś menda i
wieprz i już Cie nie lubię, i jedno mnie
tylko pociesza: jak jutro wytrzeźwieje, to Ciebie już nie będzie...

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Q Szukam garażu w centrum Łobza.
Tel 501 762 765.
Q Sprzedam barak 20 mkw. stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.

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

Q Zamienię dom 180 mkw. na mniejszy o połowę w Łobzie. Tel. 091 397
45 06.

INNE

Q Sprzedam działkę handlowomieszkaniową 535 mkw. w Węgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

£obez

Q Łobez - wynajmę lokal usługowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.
Q Sprzedam działkę budowlaną ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
Q Poszukuję w Gryficach i Łobzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzież dziecięcą. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

Drawsko Pom.
Q Wezmę w dzierżawę dom lub
gospodarstwo z możliwością odkupienia - Drawsko lub okolice. Tel.
501 126 109.

Region
Q Sprzedam dom w Karnicach nowy do zamieszkania, 200 mkw.
na działce o pow 600 mkw., 5 pokojów, kuchnia, 2 łazienki. Tel. 0 667
677 798.
Q Sprzedam mieszkanie narożne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.
Q Domy od 40 tys. zł, technologia
amerykańska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

MOTORYZACJA

£obez

US£UGI

£obez

Q Krzewy żywopłotowe - ligustr, dereń, tawua, forsycja, pigwowiec.
Łobez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395.

Q Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). Łobez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

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

Gryfice

Q Sprzedam dachówkę cementową
używaną. Cena 50 gr za sztukę.
Tel. 607 247 518.
QKoszenie traw - Łobez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoń tel. 601 344 186.
Q Sprzedam drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tel. 502 649 119.
Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Drawsko Pom.
QKupię grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

Gryfice
QElektryk z uprawnieniami przystąpi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region
Q Kupię antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekę minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

Q Sprzątanie biur i mieszkań - tel.
0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
Q Dywanopranie - 0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.
QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Œwidwin
Q Tłumacz przysięgły - francuski
Tel. 694 667 941.
QZespół muzyczny; tel. 512 138 741

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

Q Sprzedam Opel Astra 1,7D Combi, rok 1992, ubezpieczony, przegląd, szyberdach, alarm. Cena
3600 zł. Tel. 091 397 56 82, 886 631
138.

Q Sprzedaż używanych urządzeń
gastronomicznych (chłodziarki, zamrażarki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.

PRACA

Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

Zareklamuj siê
w Gazecie
Gr
yfickiej
Gryfickiej

Q Łobez Obiekt komercyjny - idealny pod działalność i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 mkw., pow.
działki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.

tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Gryfice
Q Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.

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

Str
Str.. 12

INFORMACJE

gazeta gryficka 7.11.2007 r.

Sukcesy pi³karzy Rusza III edycja PLPS
Szkó³ki Pi³karskiej
„DIEGO”

(GRYFICE) Dnia 15 Listopada 2007 roku rusza III edycja Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej.
Rywalizować będą 4 drużyny szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt i
chłopców z powiatu gryfickiego: ZSP Trzebiatów, ZSP Gryfice, ZSP Płoty
oraz LO Gryfice (Wałowa). Mecze będą rozgrywane systemem każdy z
każdym.

Terminarz gier

(GRYFICE) W zakończonym sezonie jesiennym Szkółka Piłkarska „DIEGO” sprawiła miłą niespodziankę plasując się na III
miejscu w Międzygminnej Lidze Młodzików.
W rozgrywkach udział brało 7
drużyn z klubów: „Sparta” Gryfice,
„Gryf” Kamień Pomorski, „Iskra”
Golczewo, „Korona” Świerzno oraz
Szkółka Piłkarska „DIEGO”.
Sukces DIEGO jest tym ważniejszy,
iż były to pierwsze mecze młodych
piłkarzy z tej Szkółki, w których
mogli rywalizować z piłkarzami ze

100 z³ za metr

Do kupienia
2 dzia³eczki
na ul. Koœciuszki
(GRYFICE) Burmistrz og³osi³
przetarg nieograniczony na
sprzeda¿ dwóch dzia³eczek
przy ul. Koœciuszki (nr 33/6
i 33/7). Ka¿da liczy po 21
metrów kwadratowych.
Cena wywo³awcza netto za
jedn¹ dzia³kê wynosi 2 tys.
z³, co daje brutto ponad
100 z³ za metr kwadratowy.
Przeznaczenie działek w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta” to strefa zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami. Przetarg odbędzie się w dniu
07.12.2007 r . o godz.10.00 w urzędzie miejskim w Gryficach, Plac
Zwycięstwa 37,
pokój nr 102, I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
dokonanie wpłaty wadium w wysokości 20 proc. ceny wywoławczej,
nie później, niż na 3 dni przed dniem
otwarcia przetargu tj. do dnia
03.12.2007 r. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rolnictwa,
Gospodarki Nieruchomościami i
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach, pokój nr 125, I
piętro, tel. (0-91) 38-420-24. (r)

znanych klubów piłkarskich z okolicy. Dobry wynik to efekt ciężkiej i
pełnej zaangażowania pracy chłopców na treningach. Jest on ważny,
ale nie najważniejszy, bo na pierwszym miejscu liczy się zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego, a
przede wszystkim rozwijanie zainteresowań chłopców, dzielenie się
nowymi doświadczeniami, a także
wzajemne wspieranie się i współpraca w drużynie.
(r)

I kolejka
15 listopada (Trzebiatów) ZSP Trzebiatów - LO Gryfice
21 listopada (Płoty) ZSP Płoty - ZSP Gryfice
II kolejka
28 listopada (Gryfice ZSP) ZSP Gryfice - ZSP Trzebiatów
5 grudnia (Gryfice LO) LO Gryfice - ZSP Płoty
III kolejka
12 grudnia (Trzebiatów) ZSP Trzebiatów - ZSP Płoty
19 grudnia (ZSP Gryfice) ZSP Gryfice - LO Gryfice
Rewanże 2008
IV kolejka
9 stycznia (LO Gryfice) LO Gryfice - ZSP Trzebiatów
16 stycznia (ZSP Gryfice) ZSP Gryfice - ZSP Płoty
V kolejka
23 stycznia (Trzebiatów) ZSP Trzebiatów - ZSP Gryfice
30 stycznia (ZSP Płoty) ZSP Płoty - LO Gryfice
VI kolejka
6 lutego (ZSP Płoty) ZSP Płoty - ZSP Trzebiatów
27 lutego (LO Gryfice) LO Gryfice - ZSP Gryfice

OCHRONA PTAKÓW
A NATURA 2000

Z konieczności ochrony ptaków
zdawano sobie sprawę już ponad 100
lat temu, kiedy to powstał pierwszy
akt prawny, będący międzynarodową
konwencją ukierunkowaną na ochronę przyrody. Była to “Konwencja o
Ochronie Ptaków Pożytecznych dla
Rolnictwa” podpisana w 1902 r. w
Paryżu. Następnie cały XX wiek był
okresem zarówno intensywnych badań nad ptakami – ich biologią, liczebnością i rozmieszczeniem, jak i
działań na rzecz ich ochrony. W wyniku tego, w 1979 r. została ustanowiona Dyrektywa Rady EWG o ochronie
dziko żyjących ptaków (zwana potocznie Dyrektywą Ptasią) dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Polska, z dniem przystąpienia do Wspólnoty, także zobowiązała się do przestrzegania ww. Dyrektywy i w 2004 r.
Minister Środowiska powołał, w drodze rozporządzenia, obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
(OSO lub potocznie mówiąc - ostoje
ptasie)
Głównym celem Dyrektywy Ptasiej, a tym samym utworzenia ostoi ptasich, jest ochrona i zachowanie
wszystkich populacji ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim,
prawne uregulowanie zasad handlu i

pozyskiwania ptaków łownych oraz
przeciwdziałanie niedopuszczalnym
metodom ich łapania i zabijania.
Do wyznaczania obszarów specjalnej ochrony na danym obszarze
służy jedno podstawowe kryterium –
liczebności ptaków wymienionych w
Dyrektywie Ptasiej. Liczebności są
odmienne dla poszczególnych gatunków oraz dla różnych okresów ich cyklu życiowego w ciągu całego roku. W
związku z tym muszą mieć odniesienie do ogólnej liczebności danego gatunku w kraju, w Europie lub w innej
jednostce przestrzennej, co wygląda
następująco:
– liczebność ptaków lęgowych
odnosi się do ogólnej liczebności danego gatunku w kraju;
– liczebność ptaków zimujących
w Polsce odnosi się do ogólnej liczebności ptaków zimujących na określonym fragmencie globu ziemskiego, np.
w całym kraju, w Europie PółnocnoZachodniej czy na Bałtyku itp.,
– liczebność ptaków wędrujących (przelotnych) odnosi się do liczebności np. ptaków wędrujących
określonym szlakiem wędrówkowym,
do liczebności populacji zimującej itp.
Ostoje Ptasie mają na celu ochronę
przestrzeni życiowej ptaków, wraz z

zachowaniem określonego typu krajobrazu oraz zachowanie i/lub odtworzenie niektórych elementów tego krajobrazu, a nawet poszczególnych elementów budujących ten krajobraz.
Należy zwrócić uwagę, iż określone
gatunki ptaków wykorzystują w krajobrazie tylko pewne jego elementy. I tak,
ptaki lęgowe wybierają siedliska zaspokajające wymogi gniazdowe i pokarmowe (żerowiskowe), natomiast
dla ptaków wędrownych ważne będą
wymogi noclegowiskowe oraz żerowiskowe.
Dla każdej ostoi ptasiej zostanie
przygotowany plan ochrony, uwzględniający wszystkie uwarunkowania, tj.
istniejące i potencjalne zagrożenia,
najkorzystniejsze sposoby rozwiązywania konfliktów typu człowiek-przyroda, sposoby realizacji planu oraz
system kontroli i monitoringu itp.
Występowanie ptaków w krajobrazie rolniczym uwarunkowane jest zachowaniem ekstensywnej gospodarki
rolnej, natomiast najlepszym instrumentem do osiągnięcia tego celu może
być program rolnośrodowiskowy.
Ważniejsze gatunki ptaków związane z krajobrazem rolniczym, wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, które są objęte szczególnymi środkami ochronnymi, obejmującymi także ich siedliska, i które mają na celu zapewnienie przetrwania i rozrodu tych
gatunków w ich obszarach występowania: bocian biały, błotniaki, derkacz, żuraw, lerka, wodniczka, jarzębatka, gąsiorek,
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Mieszko poleg³ w P³otach
POLONIA P³oty - MIESZKO Mieszkowice 2:1 (0:1)

Polonia: Domański - Stopa (k.), Nabrzewski, P. Ślęzak, Ratajczyk,
Góralski, Kozłowski, Pokonieczny (46' M. Szwak), Karczewski (65' Wanagelis), Mirecki (89' Pers), Zajfert (74' Woźniak)
Mieszko: Andrzejewski - Kowalski (k.), Cybulski, Szkolnicki D.,
Linkiewicz (78' Kaczmar), - Powłoka, Łazański, Możdżeń, Con, Zięba,
Szkolnicki A. (85' Jóźwiak).
Bramki: Polonia: Domański (50 min.- karny), Karczewski (60 min.);
Mieszko: A. Szkolnicki
Sędziował: Jarosław Korolczuk (Stargard Szczeciński).
Jesień już w pełni. Na dworze
mokro i zimno, po szesnastej już szaro. Nic więc dziwnego, że pierwsza
runda rozgrywek o mistrzostwo Vligi dobiega końca. Jeszcze dwa
mecze przeniesione awansem z rundy rewanżowej i piłkarze zapadną w
zimowy sen, aby po nowym roku
rozpocząć okresy przygotowawczy.
Mieszko Mieszkowice był ostatnim
rywalem płotowskiej Polonii w
pierwszej rundzie rozgrywek. Mimo
spóźnionego okresu przygotowawczego “czarno-biali” szybko nadrabiali zaległości pod okiem nowego
trenera Józefa Andrzejewskiego.
Efekt to miejsce w czołówce po
pierwszych piętnastu spotkaniach,
mimo falstartu, jakim były porażki z
Hutnikiem i GKS Mierzyn w Płotach
i pogrom w Wolinie. Od początku
września Polonia mozolnie odrabiała jednak straty, a zawodnicy coraz
częściej grali zgodnie z myślą szkoleniowca. Do ostatniego spotkania
Polonia przystępowała jako faworyt
i ta rola w pierwszej połowie przerosła młody płotowski zespół, pozbawiony w tym spotkaniu doświadczonego Pawła Przybysławskiego, który pauzował za czwartą żółtą kartkę.
Pierwsze minuty to wzajemne
badanie sił i odważna gra gości. Jednak po pierwszych dziesięciu minutach “spania” gospodarze zaczęli się
budzić do życia. Śmiało na prawej
stronie grali Marcin Stopa i Łukasz
Góralski. Z lewej strony mając wsparcie w Adrianie Ratajczyku, szczęścia

próbował Kazimierz Karczewski.
Raz po jego strzale po długim rogu
piłka minimalnie minęła słupek, za
drugim razem pewną interwencją
popisał się bramkarz gości, który
szybkim wykopem uruchomił natychmiast Artura Szkolnickiego, a napastnik gości wykorzystał gapiostwo
obrońców Polonii i pewnie pokonał
Waldka Domańskiego. Wcześniej
oprócz Karczewskiego swoją sytuację zmarnował rozpędzający się z
każdą minutą Góralski. W końcu ten
zawodnik urwał się obrońcom, dokładnie dośrodkował, a Stopa z trzech
metrów przeniósł piłkę nad poprzeczką. Polonia dalej atakowała,
ale bez efektu. Tuż przed przerwą
bramkę powinien zdobyć jeszcze Daniel Pokonieczny, który nie trafił czysto w piłkę w dogodnej sytuacji.
W przerwie trener gospodarzy postanowił za defensywnie usposobionego
Pokoniecznego wprowadzić Michała
Szwaka, co miało jeszcze bardziej
rozruszać polonistów. I już pięć minut
po gwizdku padło wyrównanie. W
polu karnym faulowany był Góralski,
a jedenastkę pewnym strzałem na
bramkę zamienił Domański. Był to
pierwszy wykorzystany karny bramkarza Polonii w tej rundzie. Polonia
nadal atakowała. Dogodnej sytuacji
nie wykorzystał skuteczny ostatnio
Bartek Zajfert. Jednak po godzinie
gry wynik został ustalony. Szybka
akcja, dośrodkowanie i piłka, po
sprytnym przepuszczeniu Zajferta,
trafia na 10 metr do nieobstawionego

Karczewskiego, a popularny “Kazek”
pewnie zdobywa swoją drugą bramkę
w tych rozgrywkach i pierwszą od
kilku lat na boisku w Płotach.
W kolejnych minutach Polonia
nadal próbowała strzelić bramkę i
strzelił ją Paweł Marecki, ale sędzia
słusznie odgwizdał spalonego.
Strzał Łukasza Wanagelisa broni
bramkarz gości, a próba Artura
Kozłowskiego mija cel. W końcówce goście jeszcze próbują zmienić
wynik, ale w dogodnej sytuacji
pewną interwencją popisuje się
Domański. Po meczu poloniści
mogli cieszyć się ze zdobycia trzech
punktów, jednak skuteczność wciąż
pozostawia wiele do życzenia.
Za tydzień Polonia w pierwszym
meczu rundy rewanżowej podejmować będzie Hutnika Szczecin, który
w pierwszym meczu udzielił czarno-białym srogiej lekcji. Czas więc
na rewanż. Serdecznie zapraszamy
wszystkich kibiców w sobotę o
godz.13.00 na stadion w Płotach.
TheFrog

V liga
Vineta Wolin - Hutnik EKO
TRAS Szczecin 1:0, Polonia Płoty Mieszko Mieszkowice 2:1, Kluczevia
Stargard - Piast Chociwel 0:1, Orzeł
Trzcińsko-Zdrój - KP Police II 3:0;
Pomorzanin Nowogard - Arkonia
Szczecin 1:3, GKS Mierzyn - Stal Lipiany 0:0, Sparta Gryfice - Świt Szczecin 2:2, Kłos Pełczyce - Odra Chojna
0:2.
Tabela:
1. Vineta Wolin
2. Hutnik EKO TRAS Szcz.
3. Orze? Trzci?sko-Zdr.
4. Piast Chociwel
5. Polonia P?oty
6. Sparta Gryfice
7. Odra Chojna
8. KP Police II
9. Stal Lipiany
10. Kluczevia Stargard
11. ?wit Szczecin
12. GKS Mierzyn
13. K?os Pe?czyce
14. Mieszko Mieszkowice
15. Arkonia Szczecin
16. Pomorzanin Nowogard

32 31-12
32 24-8
29 30-26
28 17-13
26 29-30
25 28-18
24 32-25
22 18-19
18 24-31
18 22-21
18 26-33
17 22-23
17 18-23
15 20-20
13 22-26
0 11-46

A klasa gr. 1
Znicz Wysoka Kamieńska - Sowianka Sowno 0 0, Bizon Cerkwica Gardominka Mechowo 0:4, Flota II
Świnoujście - Pomorzanin Przybiernów 14:3, Błękitni Trzygłów - Bałtyk
Gostyń 3:0, Orzeł Łożnica - Iskra Golczewo 4 0, Orzeł Prusinowo - Fala
Międzyzdroje 4:0, Rega Merida II
Orzeł Trzebiat. - Pionier Żarnowo 5:0
1. Flota II Świnoujście 12 33 74-11
2. Orzeł Prusinowo
13 32 46-20
3. Rega Merida II
12 26 39-16
4. Błękitni Trzygłów
13 23 29-24
5. Orzeł Łożnica
13 23 30-12
6. Fala Międzyzdroje
13 23 28-19
7. Bizon Cerkwica
13 21 31-22
8. Pionier Żarnowo
13 18 22-25
9. Znicz Wysoka Kam.
13 17 25-52
10. Gardominka Mechowo 13 12 25-52
11. Iskra Golczewo
13 10 27-32
12. Sowianka Sowno
13 10 16-29
13. Bałtyk Gostyń
13 7 16-55
14. Pomorzanin Przyb. 13 1 18-57

GRANIE W PLANIE
V liga
10 listopada - sobota
13:00 Polonia P?oty - Hutnik EKO TRAS Szczecin
13:30 Arkonia Szczecin - KP Police II
13:30 Kluczevia Stargard - Odra Chojna
13:30 Vineta Wolin - Stal Lipiany
14:00 Orze? Trzci?sko-Zdrój - Piast Chociwel
11 listopada - niedziela
13:30 K?os Pe?czyce - ?wit Szczecin
13:30 Sparta Gryfice - Mieszko Mieszkowice
14:00 GKS Mierzyn - Pomorzanin Nowogard

A klasa

10 listopada - sobota
Sowianka Sowno - Pionier Żarnowo
Rega Merida II Orzeł Trzebiat. - Fala Międzyzdroje
Orzeł Prusinowo - Iskra Golczewo
Orzeł Łożnica - Bałtyk Gostyń
Błękitni Trzygłów - Pomorzanin Przybiernów
Flota II Świnoujście - Gardominka Mechowo
Bizon Cerkwica - Znicz Wysoka Kamieńska

Str
Str.. 14

INFORMACJE

gazeta gryficka 7.11.2007 r.

Informacja o najwa¿niejszych zmianach
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
31 lipca weszła w życie ustawa z
dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza
ona szereg istotnych zmian, o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Najważniejsze z
nich to:
1. wprowadzenie zakazu ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokali w budynkach
wybudowanych na gruncie, do którego spółdzielni przysługuje prawo
własności lub użytkowania wieczystego, z jednoczesną możliwością
ich ustanawiania do dnia 31 grudnia
2010 r. w stosunku do lokali położonych w budynkach wybudowanych
na gruncie, do którego spółdzielni
nie przysługuje prawo własności lub
użytkowania wieczystego,
2. nałożenie na zarząd spółdzielni
obowiązku prowadzenia odrębnie dla
każdej nieruchomości ewidencji i
rozliczenia przychodów i kosztów
eksploatacji oraz ewidencji wpływów
i wydatków funduszu remontowego,
3. rozszerzenie dostępu członka do
dokumentów spółdzielni; członek
będzie miał prawo do, nie tylko jak
obecnie, otrzymania odpisu statutu i
regulaminów, ale również kopii
uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni,
protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i
umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, po pokryciu
kosztów ich sporządzenia,
4. ograniczenie czasu trwania kadencji (do 3 lat) i liczby kadencji rady
nadzorczej (do dwóch kolejnych), zakaz wchodzenia w jej skład pracowników spółdzielni, możliwość określenia w statucie wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu maksymalnie do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę,
5. likwidacja zebrań przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych; zamiast nich pozostają walne
zgromadzenia, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy
liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne
zgromadzenie może być podzielone
na części; podziału spółdzielni na
części dokonają rady nadzorcze; w
okresie przejściowym, do czasu zarejestrowania zmian statutów dotychczasowe zasady dotyczące
funkcjonowania zebrania przedstawicieli pozostają w mocy,
6. wprowadzenie obowiązku dokonania przez spółdzielnie zmian
swoich statutów nie później niż do

dnia 30 listopada 2007 r.; zgłoszenia
do Krajowego Rejestru Sądowego
tych zmian spółdzielnie dokonają w
ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały, nie później niż do dnia 30 grudnia
2007 r.
7. nałożenie na spółdzielnię obowiązku rozliczenia kosztów budowy w terminie 6 miesięcy od dnia
oddania budynku do użytkowania,
8. wydłużenie okresu zwłoki w
uiszczaniu opłat eksploatacyjnych
jako możliwej przyczyny do podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu do 6 miesięcy,
9. zwrot, w razie wygaśnięcia prawa lokatorskiego, wartości rynkowej lokalu (po potraceniu niewniesionego wkładu mieszkaniowego
oraz nominalnej kwoty umorzenia
kredytu), nie wyższej jednak od
kwoty uzyskanej w przetargu, zamiast jak dotychczas, zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego,
10. zmiana warunków uzyskania
własności lokalu przez członka posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu; spółdzielnia
jest obowiązana zawrzeć z członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po spłacie przypadającego na jego lokal kredytu na budowę
zaciągniętego przez spółdzielnię,
nominalnej kwoty umorzenia kredytu oraz ewentualnego zadłużenia
z tytułu opłat eksploatacyjnych; zlikwidowano obowiązek wpłaty 50%
umorzenia zwaloryzowanego do
aktualnej wartości rynkowej lokalu,
spłaty z tytułu modernizacji budynku oraz zaciągniętych przez spółdzielnię kredytów oraz pożyczek na
sfinansowanie remontów nieruchomości,
11. nałożenie na spółdzielnię obowiązku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu z osobą
uprawnioną na podstawie ustawy, w
terminie 3 miesięcy od złożenia
wniosku, a z osobą która wniosek
złożyła przed dniem wejścia w życie
ustawy w ciągu 3 miesięcy od dnia
jej wejścia w życie,
12. zmianę podstawy do przejścia
na stosowanie przepisów ustawy z
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali, jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została
wyodrębniona własność wszystkich
lokali. Nastąpi to po wyodrębnieniu
własności ostatniego lokalu niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni, dotychczas było, że zmiana następuje
dopiero gdy ostatni właściciel przestał być członkiem spółdzielni,

13. wprowadzenie kary ograniczenia wolności albo grzywny dla członków zarządu spółdzielni, pełnomocnika, prokurenta, syndyka albo likwidatora, którzy wbrew obowiązkowi dopuszczają do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu,
14. wprowadzenie kary grzywny
dla osób wym. w pkt 11, które nie
udostępniają członkowi spółdzielni
odpisów oraz kopii dokumentów
lub nie rozliczają kosztów budowy
lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia
oddania budynku do użytkowania,
15. nałożenie na zarząd obowiązku
wystąpienia z pisemnym wnioskiem
do jednostki samorządu lub Skarbu
Państwa o sprzedaż nieruchomości
na warunkach udzielonej przez ich
organy bonifikaty, w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia przez osobę
uprawnioną wniosku o wyodrębnienie własności lokalu wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej,
16. nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie przez spółdzielnię, która w dniu 5 grudnia 1990
r. była jej posiadaczem, a właścicielem jest Skarb Państwa albo gmina,
albo gdy właściciel pozostaje nieznany, pomimo podję-tych starań o
jego ustalenie, i przed tym dniem na
podstawie pozwolenia na budowę i
decyzji lokalizacyjnej wybu-dowała
budynek; regulacja ta wyłącza terminy do zasiedzenia przewidziane w
Kodeksie cywilnym,
17. wprowadzenie bezterminowej
możliwości uzyskania refundacji od
Skarbu Państwa na pokrycie kosztów
podziałów nieruchomości spółdzielczych,

18. ustanowienie budynku wraz z
gruntem do niego przynależnym
jako podstawowej nieruchomości
ewidencyjnej do ustanowienia odrębnej własności lokali; nieruchomość wielobudynkowa może być
utworzona tylko wtedy, gdy budynki
są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, lub działka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej,
19. wprowadzenie regulacji dot.
obciążeń hipotecznych, polegającej
na tym, że członek spółdzielni, na
rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia prawa odrębnej
własności lokalu lub budynku dokonał wszystkich spłat, o których
mowa w przepisach ustawy, to uzyskuje on prawo odrębnej własności
lokalu lub nieruchomości bez obciążeń hipotecznych,
20. wprowadzenie nowych regulacji w Prawie spółdzielczym ułatwiających dokonanie podziałów
dużych spółdzielni przez członków,
których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni
albo z częścią majątku spółdzielni,
która nadaje się do takiego wyodrębnienia,
21. przyznanie walnemu zgromadzeniu prawa do przyznania członkom, którzy dokonali i dokonają
własnościowych
przekształceń
praw do lokali w okresie od dnia 24
kwietnia 2001 r. do 30 lipca 2007 r.
prawa do zaliczenia kwot wpłaconych za przekształcenia na poczet
przyszłych wpłat wymaganych od
nich na fundusz remontowy.

1% z podatku dla OPP przeka¿¹ Urzêdy Skarbowe

Apel do Organizacji Po¿ytku
Publicznego (OPP)
Po raz kolejny w zeznaniach podatkowych, tym razem za 2007 r., podatnicy będą mogli przekazać 1% swojego
podatku należnego wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
Obecnie, to jednak Urząd Skarbowy dokona przelewu określonej kwoty,
na rachunek bankowy wskazanej przez
podatnika OPP.
Aby móc przekazać darowizny podatników, urzędy skarbowe muszą poznać właściwe numery rachunków bankowych OPP.
W związku z tym, że numery rachunków bankowych OPP, które są
zgłaszane w urzędach skarbowych podczas rejestracji służą do rozliczeń podatkowych, zwracamy się do przedsta-

wicieli Organizacji Pożytku Publicznego z prośbą o złożenie w terminie do
dnia 20 listopada 2007 r. Naczelnikowi
Urzędu Skarbowego, właściwemu ze
względu na siedzibę OPP, informacji
zawierającej:
- numer jednego rachunku bankowego, na który mają wpływać zadeklarowane przez podatników darowizny
potwierdzony przez bank prowadzący
ten rachunek,
- pełna nazwa,
- NIP,
- adres siedziby,
- nr KRS.
Informacja ta musi zostać opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania OPP.
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(GRYFICE) 31.10.07 r. w Gryficach zatrzymano Adama M., lat 18,
mieszkańca Gryfic, podejrzanego o
dokonanie kradzieży z włamaniem
do samochodu.

(ZIELIN) 1 listopada w Zielinie
zatrzymano Damiana O., lat 19,
mieszkańca powiatu gryfickiego,
który dokonał włamania do pomieszczenia gospodarczego. Straty
100 zł poniósł Łukasz M.

Z AMF¥ W DOMU

POMIMO ZAKAZU

(TRZEBIATÓW) 1 listopada w
Trzebiatowie zatrzymano Tomasza
G., lat 22, mieszkańca powiatu gryfickiego, u którego w domu znaleziono woreczek zapinany strunowo
z zawartością amfetaminy.

31.10.2007r.
Godz.7:24 Trzebiatów, ul. Słowackiego – pożar śmietnika. W
działaniach brał udział zastęp OSP
Trzebiatów.
01.11.2007
Godz. 22:34 Łęczna, gm. Płoty – pożar drewnianego garażu.
Działania straży polegały na podaniu prądów wody w natarciu na
palący się garaż, następnie dogaszeniu pozostałości. Zagrożona
była stajnia, w której znajdowały

Znaleziono zw³oki mê¿czyzny
– kto zna jego to¿samoœæ?

(PRZYBIERNÓW) W Przybiernowie zatrzymano Andrzeja
N., lat 48, mieszkańca Gryfic,
który kierował samochodem
osobowym marki VW pomimo
zakazu Sądu.

się konie. W działaniach udział
brał zastęp PSP Gryfice oraz dwa
zastępy OSP Płoty.
04.11.2007r.
Godz. 1:14 Trzebiatów, ul.
Pocztowa – pożar śmietnika. W
działaniach brał udział zastęp z OSP
Trzebiatów.
Godz. 5:40 Płoty, ul. Jagiellonów - pomoc dla Pogotowia Ratunkowego w zniesieniu osoby chorej
otyłej do karetki. W działaniach
brał udział zastęp z OSP Płoty.

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 15.10.2007 r. sygn. akt
VIK 588/07 wymierzył

Andrzejowi Wagan

karę grzywny w wysokości 59 stawek dziennych przy czym jedna stawka dzienna wynosi 20,00 zł, orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym na okres 2 lat; orzekł
podanie wyroku do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie w gazecie “Gazet Gryficka”; na poczet orzeczonej wobec skazanego zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa
jazdy od dnia 17.07.2007 r.; za czyn z art. 178a par. 2 kk polegający na tym,
że w dniu 17 lipca 2007 r. w miejscowości Rewal powiatu gryfickiego
kierował rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości sięgającym 0,62 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 3 listopada 2007 roku na
terenie nieużytków przyległych do
hurtowni przy ul. Niekładzkiej 5 w
Gryficach znaleziono zwłoki mężczyzny w daleko posuniętym stanie
rozkładu. Przy zwłokach policjanci
nie znaleźli żadnych dokumentów
lub przedmiotów, które mogłyby
posłużyć do ustalenia jego tożsamości. Ze wstępnych czynności policji
wynika, iż zwłoki mogły leżeć w
miejscu ich ujawnienia od około 23 miesięcy.
Rysopis: wiek - z wyglądu około
30-50 lat, wzrost 170-180 cm, waga
ok. 80-90 kg, włosy koloru czarnego.
Ubiór: kurtka sportowa koloru
granatowego rozpinana, górna jej
część ciemnogranatowa, dolna ja-

snogranatowa, na plecach z napisem
adidas oraz białymi paskami na barku i pomarańczowymi na ramionach; sweter wełniany górna część
w kolorze czarnym, dolna szara z
czerwonymi pasami; podkoszulka
biała dziurkowana z rysunkiem w
kolorze czerwonym; spodnie materiałowe koloru szarego szyte na
kant, bez paska.
Policja prosi, by wszelkie informacje mogące przyczynić się do
identyfikacji mężczyzny kierować
osobiście, listownie lub telefonicznie do Komendy Powiatowej Policji
w Gryficach ul. Mickiewicza 19, tel.
(0-91) 38 57511 lub najbliższej jednostki policji tel. 997 lub 112. (r)
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KRZYŻÓWKA 45

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
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Poprawne rozwiązania należy wysyłać na adres:
73-150 Łobez, ul. Słowackiego 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
(wejœcie od strony muru obronnego)

