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Z drugiej strony

Co to za rz¹d? - nikt nie pyta

Kazimierz Rynkiewicz

Rozpocznê dowcipem, który kr¹¿y
w internecie; szef TVN24 mówi do
dziennikarzy – przez dwa lata krytykowaliœmy rz¹d, a¿ to sta³o siê nudne, wiêc
dla odmiany przez nastêpne dwa lata
bêdziemy krytykowaæ opozycjê.
Ten dowcip celnie oddaje panuj¹c¹
w mediach atmosferê; dwa lata totalnej
krytyki rz¹du Kaczyñskiego, zmieni³
siê rz¹d, nasta³ Tusk, a tu dalej panuje
krytyka Kaczyñskiego, jakby nowego
rz¹du nie by³o, jakby nie by³o tematów
z nim zwi¹zanych. Cisza.
Co prawda na jeden dzieñ przytrafi³a siê wygrana reprezentacji Polski w
meczu z Belgi¹, ale takie coœ zdarza siê
raz na pó³ roku. No, chyba ¿e Jan Olszewski czêœciej bêdzie wywozi³ tajne
akta z budynków rz¹dowych, to bêdzie
o czym pisaæ i gadaæ. No, jeszcze na
dok³adkê nowi TW, ale i to ju¿ sta³o siê
nudne i nikogo nie rajcuje. Nieuchronnie wiêc zbli¿a siê czas, ¿e jednak nowym rz¹dem trzeba bêdzie siê zaj¹æ.
Postawiæ mu pytania.

Na przyk³ad o to, kim jest minister
finansów i co zamierza zrobiæ w Polsce,
z Polsk¹. Bo przecie¿ jak d³ugo mo¿na
zbywaæ milczeniem fakt, ¿e facet nie
posiada NIP-u i PESEL-u. Albo taki, ¿e
jak doradza³ T. Mazowieckiemu, to p³aci³ mu inny rz¹d. Albo takie pytanie –
jak zamierza œci¹gaæ podatki od Polaków, skoro sam ich nigdy w Polsce nie
p³aci³? A choæby i najprostsze – kim jest
minister finansów pan Jacek Rostowski
vel Jan Anthony Vincent Rostowski,
cz³owiek z podwójnym obywatelstwem, polskim i brytyjskim? Sk¹d
nagle pojawi³ siê w rz¹dzie i co chce
zrobiæ z naszymi finansami? Albo i takie – czy nadal upiera siê przy jak najszybszej zamianie z³otówki na euro, o
czym przekonywa³ jeszcze przed naszym wejœciem do UE?
To podstawowe pytania, jakie powinni zadaæ dziennikarze przed i – ewentualnie – po powo³aniu przez Donalda
Tuska nowego rz¹du. Te pytania gazety
powinny wybiæ na czo³ówkach, ale nie
zrobi³y tego, jakby nagle straci³y zainteresowanie nowym rz¹dem, tym, kto bêdzie nami rz¹dzi³ przez cztery lata. A
przecie¿ to nie tak, ¿e nie potrafi¹. Pamiêtamy wszyscy, jak potrafi³y byæ dociekliwe choæby w sprawie Andrzeja Leppera.
Wywlok³y na wierzch wszystko, w³¹cznie z tym co je, czym jeŸdzi, co roœnie mu
na polu, z kim œpi i ¿e wokó³ jego budowy rosn¹ chwasty.

A pamiêtacie tych dziennikarzy,
którzy przebierali siê za ministrów i
jechali do jakiegoœ burmistrza dalekiego miasteczka, by wykazaæ, jak œlepo
s³uchaj¹ w³adzy, albo robili prowokacjê
dzwoni¹c do ministra, by podstawi³ limuzynê dla ojca Rydzyka, albo czaili siê
za krzakami, by zrobiæ fotkê, jak pos³owie Samoobrony wynosz¹ z restauracji
flaszki w siatkach, albo jak ktoœ tam
wozi ¿onê s³u¿bowym autem itp. itd.
I nagle tych dziennikarzy nie ma
przy najwa¿niejszym wydarzeniu w
kraju - powo³aniu rz¹du. Nie dopytuj¹,
nie sprawdzaj¹, nie wêsz¹. Z dziennikarskiego punktu widzenia minister
bez NIP i PESEL, op³acany przez inny
rz¹d, nie p³ac¹cy podatków w Polsce to
nie lada gratka. A tu cisza.
A minister sprawiedliwoœci prof.
Zbigniew Æwi¹kalski – nastêpny as Tuska? Æwi¹kalski by³ jako prawnik zaanga¿owany aktywnie w obronê ludzi,
przeciwko którym Ziobro wytoczy³
najciê¿sze armaty. To on jest obroñc¹
Henryka Stok³osy ukrywaj¹cego siê
przed wymiarem sprawiedliwoœci. Na
proœbê mecenasa Krzysztofa Bachmiñskiego napisa³ równie¿ analizê dowodz¹c¹, ¿e nie mo¿na postawiæ Ryszardowi Krauzemu zarzutów karnych.
Móg³by uchodziæ za klasycznego
przedstawiciela korporacji prawniczej.
Syn przedwojennego sêdziego, ojciec
dwojga dzieci, równie¿ prawników.

Znalezione w internecie (fragment artyku³u napisanego przy udziale obecnego ministra finansów)

Andrzej Bratkowski i Jacek Rostowski

Dlaczego jednostronna euroizacja ma sens w przypadku Polski
i (niektórych) innych krajów kandyduj¹cych
Proponujemy, by tak szybko,
jak to jest praktycznie mo¿liwe,
z³oty zosta³ zast¹piony w Polsce
przez euro. Oznacza to, ¿e z³otowa gotówka w obiegu i w skarbcach banków zosta³aby zast¹piona banknotami i monetami euro,
zakupionymi za czêœæ, w przypadku Polski bardzo wysokich,
rezerw walutowych. (...) Kwestiê tego, czy euro sta³oby siê
polsk¹ „walut¹ narodow¹”, czy
mo¿e po zniesieniu z³otego przesta³aby w Polsce istnieæ waluta
narodowa, jest zagadnieniem
prawnym, które pozostawiamy
prawnikom. Z ekonomicznego
punktu widzenia jest to sprawa
drugorzêdna. (...) Jesteœmy przekonani, ¿e najkorzystniejsze dla
Polski by³oby przeprowadzenie
jednostronnej euroizacji przy
akceptacji Unii Europejskiej.
Tak wiêc przez okreœlenie „jednostronna euroizacja” rozumie-

my to, i¿ euroizacja zostanie wdro¿ona poprzez zakup niezbêdnych euro
przy wykorzystaniu rezerw walutowych Polski, zanim Polska stanie siê
cz³onkiem Unii Gospodarczej i Walutowej (a nawet byæ mo¿e zanim
stanie siê cz³onkiem Unii Europejskiej). Nie chcemy przez to powiedzieæ, ¿e jednostronna euroizacja zostanie wdro¿ona bez wczeœniejszych
dyskusji z Uni¹ Europejsk¹ i bez próby uzyskania akceptacji Unii Europejskiej. W chwili obecnej Unia Europejska sprzeciwia siê jednostronnej euroizacji. Jesteœmy przekonani,
¿e sprzeciw ten nie jest dobrze uzasadniony prawem europejskim ani
nawet interesami obecnych pañstw
cz³onkowskich UGiW. Powinno byæ
zatem mo¿liwe przekonanie Unii
Europejskiej, ¿e jednostronna euroizacja jest korzystna dla obu stron
oraz uzgodnienie warunków, które
nie pomija³yby uzasadnionych niepokojów, które mog³yby wyra¿aæ UE

czy EBC. Polska winna wiêc rozpocz¹æ rozmowy bezpoœrednio nastawione na przekonanie Unii Europejskiej do zmiany jej stanowiska, równoczeœnie przygotowuj¹c
prawne i instytucjonalne fundamenty tej zmiany. (...)
W przypadku jednostronnej
euroizacji wiêcej kosztów przejœciowego zmniejszenia inflacji
poni¿ej poziomu wymaganego
przez kryterium inflacyjne z Maastricht ponosi³by sektor dóbr
nie bêd¹cych przedmiotem handlu miêdzynarodowego (us³ugi i
budownictwo). Mo¿na by to osi¹gn¹æ przez tymczasowy „pakt socjalny” ograniczaj¹cy p³ace w sektorze dóbr nie bêd¹cych przedmiotem handlu miêdzynarodowego i
ograniczaj¹cy wzrost cen urzêdowych lub przez tymczasowe zacieœnienie polityki fiskalnej, czy te¿
przez kombinacjê wszystkich
trzech czynników.

Jego ¿ona, choæ jest socjologiem, pracuje w katedrze prawa. Po roku 1989
obok dzia³alnoœci naukowej zaj¹³ siê
biznesem. A w³aœciwie rok wczeœniej,
kiedy za³o¿y³ ze wspólnikami firmê
Consoft, która zajmowa³a siê komputerami oraz konsultingiem. Dziœ jest jednym z g³ównych partnerów w jednej z
najbardziej znanych kancelarii T. Studnicki, K. P³eszka, Z. Æwi¹kalski, J.
Górski. Prócz tego jest cz³onkiem kilku
rad nadzorczych, m.in. KrakChemii
oraz spó³ek austriackich i niemieckich
dzia³aj¹cych w Polsce.
Mo¿na zapytaæ – jak bêdzie nadzorowa³ œledztwo choæby przeciwko
Stok³osie? Jak bêdzie nadzorowa³
sprawy karne, w które zaanga¿owana
by³a i bêdzie jego kancelaria? Jaki ma
stosunek do przestêpstw zwi¹zanych
z prywatyzacj¹? Ju¿ sam wybór na ministra adwokata, który z natury rzeczy
za pieni¹dze broni czêsto ewidentnych przestêpców, musi budziæ odruch sprzeciwu. U dziennikarzy nawet tego odruchu nie widaæ.
Nic wiêc dziwnego, ¿e kolejny
dowcip dotyczy powrotu Polaków do
kraju, co by³o has³em wyborczym
PO. Jak ktoœ za¿artowa³ – trzech
pierwszych ju¿ wraca: Stok³osa,
Krauze i Mazur.
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Pirotechnik w akcji

Zima za i przed nami

Wszyscy p³acimy
za coœ, co nie dzia³a
Urz¹d Skarbowy w Gryficach
jest celem jakiegoœ
niewydarzonego
pirotechnika. Kolejny raz
zosta³a zniszczona szyba,
do której przy³o¿ono coœ, co
zrobi³o bum. Droga szyba
nadaje siê do wymiany.
Dziwne jest to, ¿e na budynku
Urzêdu Skarbowego jest zainstalowana kamera monitoruj¹ca Plac
Zwyciêstwa i ul. Niepodleg³oœci, a
jednak po raz kolejny zniszczono mienie spo³eczne. Kamera mo¿e nie jest
sprawna, podobnie jak
niesprawne oœwietlenie ulicy Niepodleg³oœci, a ju¿ na pewno przy Urzêdzie
Skarbowym. Jedna
z lamp usytuowana
vis a vis sklepu Noe
œwiat³em b³yska ok.
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jednej minuty, nastêpne w ogóle
nie œwiec¹. Podobnie jest przy ulicy Wojska Polskiego 102 - jedna z
lamp zapala siê na 7 minut i gaœnie,
¿arówka stygnie, a po osi¹gniêciu
jakiejœ temperatury znowu siê zapala. Druga z lamp przy tym budynku przesta³a funkcjonowaæ. Klosze
s¹ brudne i nieszczelne. Zdaje siê,
¿e gmina ponosi koszty oœwietlenia miasta, a takie migaj¹ce œwiat³o zwiêksza koszt zu¿ycia energii
elektrycznej. Czy w zak³adzie
energetycznym przy ul. Parkowej
w Gryficach nikt o tym nie wie? Bo
nam siê wydaje, ¿e Urz¹d Skarbowy móg³by obci¹¿yæ
kosztami wymiany
szyby w³aœnie zak³ad energetyczny
za niedopilnowanie spoczywaj¹cego na nim
obowi¹zku, tj.
sprawnych lamp
oœwietlenia
ulicznego w Gryficach. x

Temat dla radnych,
bo do kogo z tym iœœ?

Za nami pierwszy atak zimy.
Dnia 10 listopada br. niewiele spad³o œniegu, ale i tak zbyt du¿o jak
na studzienki burzowe.
Woda z topniej¹cego œniegu nie
zawsze znajdowa³a ujœcie, gromadzi³a siê nie tylko na ul. Sienkiewicza, czy w zapadaj¹cej siê nawierzchni ulicy Mickiewicza, ale i w
centrum miasta, na Osiedlu 30-lecia
i jego obrze¿ach. Ciekawe, co bêdzie siê dzia³o, jak przyjd¹ obfite
opady i równoczesne roztopy. Kiedy w Gryficach skoñczy siê okres
okazjonalnego czyszczenia studzienek? Czy zawsze musi byæ tak, jak

obecnie, ¿e wystarczy trochê deszczów, œniegu a ju¿ mamy na ulicach
bajora wody, bo studzienki s¹ zapchane b³otem? To w koñcu po co
zak³adano w mieœcie kanalizê, skoro dziœ nie ma kto dbaæ o jej przepustowoœæ? Mo¿e tak panie i panowie
z Rady Miejskiej rozwa¿¹ ten problem na najbli¿szej sesji? Przecie¿
z kasy gminy spore diety za jedn¹
sesjê w miesi¹cu otrzymujecie.
Czas stan¹æ po stronie tych, którzy
maj¹ jedn¹ parê butów ci¹gle mokrych, jak by³o to w okresie pierwszego ataku zimy w naszym mieœcie.
x

TKKF „Fala” Trzebiatów

Grali w Wierzbiêcinie
(WIERZBIÊCIN-TRZEBIATÓW) W minion¹ niedzielê tenisiœci
sto³owi TKKF „Fala” Trzebiatów
brali udzia³ w II Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym M³odziczek i
M³odzików w Wierzbiêcinie ko³o Nowogardu. Niestety, nie posz³o im za
dobrze.
Turniej by³ kwalifikacj¹ do II OTK
M³odzików i M³odziczek w Krakowie,
który zostanie rozegrany w dniach 8-9
grudnia br. w Krakowie. Wœród m³odzi-

czek trzebiatowianki Izabela Kordowska i Aleksandra Jarz¹bkowska zajê³y
miejsca w przedziale 17-20, Aleksandra
Chwal by³a 25, zaœ Diana Ho³od – 29.
W m³odzikach miejsce 13 zaj¹³ Damian Ho³od, Pawe³ Chwal – 15, a Jakub
Terka i Dariusz Wojtkun miejsca w przedziale 17-20. ¯eby nie by³o tak pesymistycznie to trzeba dodaæ, ¿e startowa³o
po trzydziestu zawodników w ka¿dej
kategorii z kilkunastu najmocniejszych
klubów z ca³ego województwa.
(r)
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Pijany rodzic
przewozi³
samochodem
szeœcioletniego syna
(TRZEBIATÓW) W Trzebiatowie funkcjonariusze ¿andarmerii
Wojskowej zatrzymali 48-letniego
mieszkañca Trzebiatowa Mieczys³awa K., który bêd¹c pod wp³ywem
alkoholu (2,86promila, nie zwa¿aj¹c na z³e warunki atmosferyczne,
przewozi³ samochodem osobowym
swojego szeœcioletniego syna, jad¹c ca³¹ szerokoœci¹ drogi. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi
Komisariat Policji w Trzebiatowie.
Pijanemu kierowcy grozi odpowiedzialno?? karna pozbawienia wolnoœci do lat 2.
(kp)

INFORMACJE
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Pierwszy kontakt obywatela z policjantem nie musi byæ groŸny

Obywatel na komendzie bêdzie
przyjêty jak w biurze
W siedzibie Komendy Powiatowej w Gryficach w dniu 14 listopada br. mia³o miejsce spotkanie
z komendantem jednostki podinsp. Andrzejem Spaczyñskim.
Celem spotkania by³o oficjalne
otwarcie punktu pierwszego kontaktu obywatela z policjantem w komendzie powiatowej policji. Pokój
przyjêæ znajduje siê na parterze i - jak
twierdzi podinsp. Andrzej Spaczyñski - ka¿dy obywatel bêdzie w nim
wys³uchany w przyjaznej atmosferze, a problem z jakim przyjdzie
potraktowany merytorycznie.
Lista goœci by³a d³uga: zastêpca
Komendanta Wojewódzkiego Policji m³. insp. Jacek Fabisiak, I zastêpca Komendanta PP w Gryficach
nadkomisarz Krzysztof Sito, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³,
wiceburmistrz Trzebiatowa Grzegorz Olejniczak, zaœ z komendy
PSP Dariusz Sobczyk, starosta Kazimierz Saæ, wójt gminy Karnice
Leszek Puzdrowski, sekretarz gminy Brojce oraz lokalne media.
Remont pomieszczenia i wyposa¿enie zosta³o czêœciowo dofinansowane z powiatowego programu „M³oda Polska Nie Bierze”. Z innych poruszanych na spotkaniu zagadnieñ, to realny i godny uwagi
pomys³ zorganizowania patroli obywatelskich. Mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e w marcu na ulicach miasta
pojawi¹ siê policjanci w towarzystwie np. rodziców. Szczególnej
uwadze polecamy ka¿d¹ noc z pi¹tku
na sobotê, kiedy to w ró¿nych miejscach Gryfic odbywaj¹ siê dyskoteki. W przysz³ym roku jest przewidziany kapitalny remont budynku, w
którym swoj¹ siedzibê ma nasza
policja. Czasz najwy¿szy, by policjant móg³ pracowaæ w dobrych i
przyjaznych dla niego warunkach. x

Punkt pierwszego kontaktu obywatela z policjantem

Infor
macja dla obywateli
Informacja
W Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach mo¿na codziennie
uzyskaæ nastêpuj¹ce informacje:
Nadkom. Marek Domañski – Naczelnik Sekcji Kryminalnej KPP w
Gryficach oraz asp. sztabowy Wies³aw Mucha – z-ca Naczelnik Sekcji
Kryminalnej KPP w Gryficach udzielaj¹ informacji w zakresie prowadzonych postêpowañ przygotowawczych oraz czynnoœci funkcjonariuszy Policji wynikaj¹ce z Kodeksu Karnego i Kodeksu Postêpowania
Karnego.
Podinsp. Tomasz Piêtal – Naczelnik Sekcji Prewencji w Gryficach
oraz podinsp. Andrzej Jendrzejczak – z-ca Naczelnika Sekcji Prewencji
KPP w Gryficach udzielaj¹ informacji w zakresie dzia³añ prewencyjnych
oraz postêpowañ administracyjnych
St. sier¿. Edyta Klepczyñska, sier¿. sztab. Maciej Wêdziñski i m³. asp.
Krzysztof Bogdanowski udziel¹ informacji w zakresie przeciwdzia³anie
narkomanii oraz ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich.
Asp. sztab. Henryk Woszczy³o udziela informacji w zakresie poszukiwañ osób zaginionych.
M³. asp. Grzegorz Rachubiñski udziela informacji w zakresie ruchu
drogowego.
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OTWARCIE CENTRUM MEDYCYNY
RODZINNEJ W GRYFICACH
Obecni na uroczystoœci byli:
burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³, sekretarz Gminy Wanda Piwoni, komendant KP Policji podinsp. Andrzej Spaczyñski, komendant PSP Edward Pruski, przewodnicz¹cy Komisji Edukacji Polityki Spo³ecznej Ryszard Chmielowicz, przewodnicz¹cy Komisji
Socjalnej i Praw Spo³ecznych
Edmund WoŸniak , dyr. radia Vox
Marek Rokosz, ca³y zespó³ pielêgniarek i lekarzy, pani Krystyna
Walencka - przyjaciel Centrum i
pracuj¹cych tam ludzi, Krzysztof
Jedrzejec - przyjaciel zespo³u oraz
Iwona Borkowska red. radia
VOX, która w imieniu kierownika
nowej przychodni dr. Waldemara
Golisza przywita³a i przedstawi³a
goœci.
Centrum Medycyny Rodzinnej
obejmuje swoj¹ us³ug¹ lecznicz¹
ok. 10 tys. pacjentów z terenu Gryfic i okolicznych miejscowoœci. Do
dyspozycji pacjentów jest dobrze
wykszta³cony i ci¹gle podnosz¹cy
swoje kwalifikacje zawodowe,
zgrany zespó³ lekarzy i pielêgniarek, którzy poœwiêcaj¹ swój czas

Uroczyste otwarcie nowej siedziby – Centrum
Medycyny Rodzinnej w Gryficach, przy ul. Ks
Stanis³awa Ruta, odby³o siê 10 listopada 2007 roku
i zgromadzi³o zaproszonych goœci i liczne grono
przyjació³ dr. Waldemara Golisza

obowi¹zek nak³ada Ministerstwo
Zdrowia.
Mniej znan¹, ale godn¹ uwagi
i polecenia jest prowadzone przez
CMR hospicjum domowe. To praca z ludŸmi chorymi na wszelkie
rodzaje chorób onkologicznych.
Zajmuje siê nimi zespó³ pielêgniarek hospicyjnych pracuj¹cych –
jak mówi dr Waldemar Golisz - na
okr¹g³o. Przy hospicjum domowym dr Barbara Golisz i dr Waldemar Golisz pe³ni¹ funkcjê lekarzy
domowych. Prowadz¹ poradniê
paliatywn¹, czyli poradniê, która
jest poœwiêcona ludziom dotkniêtym chorob¹ nowotworow¹. Dlatego niezale¿nie od pory dnia czy
nocy na telefon chorego odwiedz¹
chorym od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8.00-18.00.
W nowej siedzibie, ka¿dy z lekarzy ma swój gabinet urz¹dzony
wg w³asnego gustu. Znajdziemy
gabinety prawie ascetyczne dla
starszych pacjentów i bardzo kolorowe dla najm³odszych dzieci.
Wiadomo, ¿e widok zabawek i ciep³a tonacja œcian zmniejsza stres
chorego dziecka i lêk przed spotkaniem z lekarzem, co podkreœlaj¹ matki.

W bardzo dobrze urz¹dzonym
i wyposa¿onym gabinecie zabiegowym, panie pielêgniarki zrobi¹
zastrzyk, zmierz¹ ciœnienie, itd.,
lekarz wykona EKG. Na miejscu,
ale w gabinecie prowadz¹cego lekarza, wykonywane jest (jeœli zajdzie taka potrzeba), USG. W planach na najbli¿sz¹ przysz³oœæ jest
otwarcie laboratorium analitycznego i od stycznie 2008 roku
wprowadzenie ca³odobowego dy¿uru w przychodni, taki, bowiem

go w domu chocia¿by po to, by z
chorym zamieniæ kilka s³ów. To
bardzo cenna inicjatywa, która
uœwiadamia nam, ¿e lekarze z
Centrum nie patrz¹ na pacjenta
przez pryzmat wypisanej recepty
czy zwolnienia L4. ¯e wa¿ny jest

dla nich i ten, który w domu boryka siê z bólem i czasem z samotnoœci¹ w swojej chorobie. Pomocna
i bardzo cenna d³oñ podana przez
lekarza i pielêgniarkê w domu ma
wartoœæ niewymiern¹, co podkreœli³ burmistrz Gryfic Andrzej
Szczygie³ sk³adaj¹c gratulacje
kierownikowi nowej przychodni
za pomys³ przebudowy popadaj¹cego w ruinê budynku po by³ym
GS Samopomoc Ch³opska i zamieniaj¹c go w nowoczesn¹, dobrze wyposa¿on¹ now¹ placówkê
medyczn¹ w Gryficach. Czytelników informujemy, i¿ Centrum
Medycyny Rodzinnej w Gryficach posiada swoj¹ filiê w Trzebiatowie.
MJ

Trzeba usun¹æ suche konary na ul. 3 Maja

Komisja by³a,
nie zobaczy³a

PóŸn¹ wiosn¹ br. na ulicy 3
Maja wyciêto zdrowe lipy.
Wyciêto tak, ¿e nawet œlad
po pniach nie zosta³.
Dziwnym trafem usuniêto tylko
te drzewa i z tej strony ulicy, na której
teraz czêœciowo w b³ocie mo¿na parkowaæ samochody. W paŸdzierniku
br. wspomnian¹ ulicê odwiedzi³a komisja speców od kwalifikacji zdrowia drzewostanu w Gryficach. Uznano, ¿e pozostawione drzewa s¹ zdrowe i nie ma mowy o ich wyciêciu, a

parê uschniêtych konarów w bli¿ej
nieokreœlonej przysz³oœci zostanie
usuniêtych. Jeœli drzewa w 1/3 pozbawione kory, uznaje siê za zdrowe
okazy, to pogratulowaæ kompetencji. Mieszkañcy ulicy 3 Maja i dzieci uczêszczaj¹ce ni¹ do przedszkola
oczekuj¹, ¿e mimo zabytkowego
stanu drzew uschniête konary zostan¹ usuniête jeszcze w tym roku.
Bo nikt z nich nie chce dostaæ suchym ko³kiem w g³owê, a to w³aœnie
grozi ka¿demu, kto musi t¹ ulic¹
chodziæ.
x

REKLAMA
W GAZECIE GRYFICKIEJ
Gryfice ul. Wa³owa 8/7
Tel. 091 384 71 53 Kom. 512 138 349
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G³os w sprawie obchodów Œwiêta
Niepodleg³oœci w Gryficach

Szanowna Redakcjo. Ten
list dotyczy uczczenia 89 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê po 123 latach niewoli.
Uroczystoœci Niepodleg³oœciowe zosta³y zorganizowane
przez Starostê Powiatu Gryfickiego i Burmistrza Urzêdu Miasta i Gminy Gryfice.
Uroczystoœci Niepodleg³oœciowe
odby³y siê w dniu 10 XI 2007 r. i rozpoczê³y siê o godz. 18-tej, z odprawieniem Mszy œwiêtej w Koœciele
N.M.P w Gryficach. Dalszy ci¹g uroczystoœci odby³ siê na Placu Zwyciêstwa w Gryficach, które trwa³y do
godz. 20-tej. W uroczystoœciach bra³a udzia³ Kompania Honorowa 78
pu³ku Obrony Powietrznej z Mrze¿yna oraz bardzo nieliczna iloœæ gryficzan, jak równie¿ Kombatanci i poczty sztandarowe. Kombatantów by³a
bardzo ma³a iloœæ, gdy¿ bardzo du¿o
odesz³o na wieczn¹ wachtê, a znaczna czêœæ jest tak niedo³ê¿na, ¿e nie
wychodzi z domu i potrzebuje pomocy osoby drugiej.
Po zbyt krótkich i bardzo ma³o patriotycznych przemówieniach wyg³oszonych przez Starostê i Burmistrza,
nie wspomnieli o Kombatantach,
przecie¿ w czasie okupacji kombatanci walczyli o nasz¹ umi³owan¹
ojczyznê nie szczêdz¹c si³, zdrowia i
du¿o naszej braci kombatanckiej odda³o ¿ycie za ojczyznê i odesz³o na
wieczn¹ wachtê. Równie¿ w latach
powojennych nie szczêdzili zdrowia
i si³ w odbudowie zniszczonego przez
wojnê kraju. Poprzednie i obecne
w³adze Gryfic zrobi³y du¿o z³a polegaj¹cego na sprzedaniu za bezcen
maj¹tku narodowego jak m³yn, spichrze zbo¿owe, kasyno wojskowe,
cukrowniê i zlikwidowanie zak³adów
pracy jak P.B.Rol. – POM Gryfice,
Zak³ady Metalowe, Rejon Dróg Publicznych i Przemys³ Drzewny. Niektóre rozebrane budynki jak p³atkarnia i przetwórnia owoców, które do
chwili obecnej nie zosta³y ca³kowicie
rozebrane i gruz z rozebranych obiek-

tów nie zosta³ w ca³oœci wywieziony,
co bardzo szpeci miasto Gryfice i do
tej pory nikt nie rozliczy³ osób, które
wyrz¹dzi³y tyle z³a ludziom i miastu
Gryfice, i takie to s¹ w³adze Gryfic,
które maj¹ wysokie pensje i ¿yj¹ w
wielkim dobrobycie, a emeryci i kombatanci maj¹ niewielkie emerytury i
ledwo wi¹¿¹ koniec z koñcem i nieraz
brakuje pieniêdzy na wykupienie lekarstw. To bardzo przykre i bolesne
traktowanie kombatantów przez w³adze Gryfic.
Po zakoñczeniu uroczystoœci
Niepodleg³oœciowych nikt z w³adz
nie zainteresowa³ siê m³odzie¿¹
szkoln¹, pocztem sztandarowym i
kombatantami, aby ich poczêstowaæ
szklank¹ gor¹cej herbaty. Nie wiem
dlaczego tak wielkie uroczystoœci nie
odby³y siê w dzieñ, tylko wieczorem
i w dodatku w bardzo z³ej pogodzie.
Przykro, ale nie mo¿na mieæ zaufania
do obecnych w³adz Gryfic.
W dniu 9 XI 2007 r. kombatanci
z Gryfic zostali zaproszeni na uroczystoœci Niepodleg³oœciowe przez wójta gminy Brojce i zostaliœmy bardzo
mile i serdecznie powitani przez wójta gminy Brojce i Radê Gminn¹. Po
odprawieniu Mszy œwiêtej w koœciele
w Brojcach odby³a siê czêœæ artystyczna w budynku Gminnej Szko³y
Brojce, w której bra³a udzia³ wy³¹cznie m³odzie¿ szkolona, by³o bardzo
piêknie i patriotycznie. Po zakoñczeniu wystêpów artystycznych by³ poczêstunek i poniewa¿ pada³ deszcz
wójt gminy Brojce w³asnymi œrodkami transportu odwióz³ kombatantów
do domu (odleg³oœæ Brojce – Gryfice
12 km).
W³adze gminy Gryfice powinny
braæ przyk³ad z Gminy Brojce pod
wzglêdem gospodarnoœci, mi³oœci do
ojczyzny i wpajania m³odzie¿y mi³oœci do ojczyzny, poszanowania osób
starszych.
Z kombatanckim pozdrowieniem
Jan Mik³asz, Gryfice
¯o³nierz Batalionów Ch³opskich,
porucznik w stanie spoczynku.

Rozk³ad jazdy PKP wa¿ny od 10.12.2006 do 08.12.2007r.
Odjazdy:
Szczecin G³ówny 4.41, 6.13, 10.21, 14.43 (1), 16.19, 19.22
Ko³obrzeg 5.20, 8.31, 9.27 (2), 12.38, 15.28, 18.32, 21.34
Bielsko Bia³a 18.28 (1)

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

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

INFORMACJE
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Czytali w 100 rocznicœ urodzin Astrid Lindgren
(GRYFICE) W ramach
Ogólnopolskiej Kampanii
„Ca³a Polska czyta
dzieciom” w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w
Gryficach zosta³o
zorganizowane uroczyste
spotkanie „urodzinowoczytelnicze”, w setn¹
rocznicê urodzin Astrid
Lindgren.
Jubilatka Astrid Lindgren urodzi³a siê 14.11.1907 roku, jest
znan¹ szwedzk¹ pisark¹, autork¹
ksi¹¿ek dla dzieci takich jak:
„Dzieci z Bullerbyn”, „Pippi Langstrump”, „Emil ze Smalandii”,
„Bracia Lwie Serce”, „Ronija córka zbójnika”, „Zwierzenia Britt

Mari” i in. Ksi¹¿ki jej by³y t³umaczone na wiele jêzyków, podbi³y
ca³y œwiat, szczególn¹ popularnoœæ
zdoby³y we Francji. Za sw¹ twórczoœæ literack¹ otrzyma³a tytu³
DOKTORA HONORIS CAUSA,

Galeria Gaz
yf
Gazeet y Gr
Gryf
yfickie
ickiejj
ickie

M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy

Przybli¿anie wartoœci
patriotycznych
(REWAL) W M³odzie¿owym
Oœrodku Wychowawczym w Rewalu odby³a siê uroczysta akademia poœwiêcona Œwiêtu Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci.
Akademiê poprzedzono konkursem historycznym dot. okolicznoœci odzyskania prze Polskê niepodleg³oœci, w którym bardzo chêtnie wziê³o udzia³ wielu gimnazjalistów Oœrodka. Wykazali siê oni
du¿¹ wiedz¹ historyczn¹. Konkurs
wygrali przedstawiciele klasy III,
drugie miejsce zajêli uczniowie kla-

sy II, a trzecie uczniowie klasy I.
Po konkursie odby³a siê ciekawa
i pouczaj¹ca inscenizacja, w której
wziêli udzia³ wychowankowie
Oœrodka. W programie wykorzystano teksty i pieœni patriotyczne oraz
symbole narodowe.
- Poprzez takie dzia³ania pragnê
miêdzy innymi przybli¿yæ wychowankom MOW w Rewalu wartoœci
patriotyczne, zapoznaæ ich z histori¹ Polski oraz wzmóc ich zaanga¿owanie w sprawy i w ¿ycie kulturalne
placówki - powiedzia³a dyretktor
placówki Maria Spaczyñska. (r)

Anna Mœtel

ORDER UŒMIECHU, MEDAL
IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA, NAGRODÊ LITERACK¥ IM. JANUSZA KORCZAKA,
zosta³a
wybrana
SZWEDK¥ STULECIA.
Tekst opowiadania „Dzieci z
Bullerbyn” przeczyta³y niezawodne mamy uczniów. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie z klas III z
SP nr 3 w Gryficach z paniami Jadwig¹ Piwoñsk¹ i Wand¹ Kamiñsk¹. Dzieci poddane krzy¿owemu ogniowi pytañ na temat lektury spisa³y siê nienagannie. Uroczystoœæ przypomina³a prawdziwe
urodziny, a najwiêcej przyjemnoœci sprawia³ udzia³ w konkursach
takich jak: liczenie piegów Pippi,
zjedzenie bardzo rzadkiego kiœlu,
bitej œmietany, lizanie pitnej czekolady, dmuchanie baloników itp.
œwiadczy³ o tym g³oœny doping. Jak
zwykle na urodzinach powinno
byæ coœ s³odkiego - by³y pierniczki
jak te, które upiek³y szwedzkie
dzieci na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Anna Burda

SZKO£A
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Gimnazjum nr 1 w Gryficach
– matecznik talentów

We wrzeœniu br. w gimnazjum nr
1 w Gryficach og³oszono konkurs
plastyczno - literacki pt: „Cz³owiek,
który zosta³ papie¿em”.
Konkurs zorganizowa³y wychowawczyni Stanis³awa Danielewska
i Sylwia Oszczyk. Jury w sk³adzie:
Alina Lewicka, Sylwia Oszczyk,
Stanis³awa Danielewska i Dorota
Taperek przyzna³o: w konkursie literackim: I miejsce – Aleksandra
Skotnik kl. III e, II – Natalia Matrunionek kl. II d, III – Paulina Malinowska kl. II b i III równorzêdne –
Beata Kulikowska kl. I d.
W konkursie plastycznym przyznano dwa pierwsze miejsca za prace Marzeny Kulikowskiej z kl. III e
i Pauliny Malinowskiej kl. II b. II
miejsce zajê³a Kamila Rogulska kl.
II a i III miejsce zajê³a praca Patrycji Tabor z kl. I a.
Z twórczoœci¹ m³odych talentów
literacko-plastycznych mo¿na zapoznaæ siê w muzeum Galeria Brama, gdzie s¹ eksponowane. Warto
wst¹piæ do „Bramy” i przeczytaæ
utwory ca³kiem powa¿nie myœl¹cych twórców. Podobnie jest z ich
malarstwem. Za zgod¹ autorki drukujemy w naszej gazecie nagrodzony dyplomem i I miejscem, wiersz
Aleksandry Skotnik kl. III e.

Sens
Papie¿ nawet w cierpieniu widzia³ sens ¿ycia.
By³ bli¿ej Jezusa. Odpokutowa³ za nasze grzechy.
Ko³o siê zamyka. Teraz czas na kogoœ innego.
W kwietniu 2005 roku Pan zabra³ swojego s³ugê do Swego Królestwa.
£zy. Potoki ³ez na ca³ym œwiecie.
Oceany by³y zazdrosne o tê liczbê wody, która ka¿dego dnia
wyp³ywa³a z naszych wci¹¿ mokrych oczu.
S³oñce wznios³o siê wysoko,
zdjê³o swoj¹ œwietlist¹ koronê
i pok³oni³o siê Wielkiemu Polakowi.
Zakry³o swoj¹ twarz chust¹ z ob³oku, zawstydzone równie¿ cierpia³o.
Powód i sens.
Wiatr wia³ i g³osi³ miliony s³ów Karola Wojty³y,
które brzmia³y w naszych sercach.
Nie s³uchaliœmy, nareszcie us³yszeliœmy.
Nie patrzyliœmy, nareszcie zobaczyliœmy.
Obroñca godnoœci cz³owiek sprawi³, ¿e ka¿dy dzieñ ¿ycia
bez niego przypomina nam, ¿e by³, ¿e walczy³ o sprawiedliwoœæ
bez karabinu, a czystym sercem.
Dawa³ nadziejê potrzebuj¹cym,
mi³oœæ odrzuconym,
przyjaŸñ samotnym.
Dawa³ ca³ego siebie w ka¿dej sekundzie swojego pe³nego wiary
i prawdy ¿ycia.
Za to Ci dziêkujê w imieniu wszystkich twoich dzieci.
Teraz mo¿emy, kochany Ojcze œwiêty,
odpowiedzieæ
NIE LÊKAMY SIÊ.
Aleksandra Skotnik kl. III e.

TRZEBIATÓW
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Max Uecker - rzeŸbiarz z Pomorza
W pochmurne popo³udnie, 14
listopada, pa³acowa Galeria Feininger têtni³a ¿yciem. Dziêki intensywnej wspó³pracy Trzebiatowskiego
Oœrodka Kultury z historykiem sztuki z Uniwersytetu w Greifswaldzie,
dr Detlefem Witt do Trzebiatowa
zawita³a wystawa poœwiêcona ¿yciu
i bogatej twórczoœci pomorskiego
rzeŸbiarza Maxa Ueckera. W tym
roku przypada 120 rocznica jego
urodzin.
Urodzony w 1887 roku w Anklam Max, by³ najm³odszym z dwanaœciorga dzieci pañstwa Ueckerów. Jako uczeñ przejawia³ wiele
zdolnoœci w rysunkach, œpiewie
i gimnastyce. Du¿y wp³yw na jego
póŸniejsz¹ twórczoœæ odegra³a trzyletnia nauka w Lassan, gdzie znajdowa³ siê silny oœrodek rzemios³a w
zakresie obróbki drewna. Umiejêtnoœci szkoli³ tak¿e w Strasburgu,
Berlinie, Œwinoujœciu, Akademii w
Monachium, Stargardzie.
Pod koniec I wojny œwiatowej,
na skutek odniesionych ran, musia³
udaæ siê na urlop rekonwalescencyjny do Ko³obrzegu. Tutaj te¿
pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê Charlottê Drescher. Po œlubie m³odzi
ma³¿onkowie zamieszkali w Trzêsaczu, w budynku starej szko³y,
nieopodal s³ynnych ruin œredniowiecznego koœcio³a. Przez ca³y
czas Uecker intensywnie tworzy³:
tablice upamiêtniaj¹ce ofiary
ostatniej wojny oraz elementy wyposa¿enia koœcio³ów na terenie
niemal ca³ego Pomorza.
Jednak ¿ycie osobiste rzeŸbiarza nie uk³ada³o siê pomyœlnie. Tu¿
po narodzinach trzeciej córki, ¿ona
opuœci³a Ueckera (rozwód nast¹pi³
w 1934 r.). Przy ojcu pozosta³y dwie
starsze córki, zaœ najm³odsz¹ adoptowa³a rodzina. Prze³omem w

skromnej dotychczas karierze by³
moment, gdy Uecker wykona³ szafê
na listy dla ¿ony
ówczesnego prezydenta Niemiec
Paula von Hindenburga.
Maj¹c na uwadze utrzymanie
dwóch córek, artysta zmuszony jest
podj¹æ sta³¹ pracê.
W 1928 roku zatrudnia siê na stanowisku nauczyciela rysunku w
Wy¿szej Szkole
dla Dziewcz¹t w
Trzebiatowie. Od
tego czasu, a¿ do
1945 r. Mieszka w
Trzebiatowie. Pocz¹tkowo w pobli¿u dworca kolejowego, nastêpnie na
Bollenburgu (okolice dzisiejszej ul.
Ko³obrzeskiej i
Mostowej), zaœ od
1933 r. na Kaiserstrasse (obecnie IIgo Pu³ku U³anów)
w budynku na tzw.
,,podwórzu szwadronu”).
Kiedy 4 marca 1945 r. Armia
Czerwona wkracza do miasta, Uecker podobnie jak wielu mieszkañców ucieka z Trzebiatowa na rowerze, zabieraj¹c ze sob¹ tylko plecak
z narzêdziami. Pocz¹tkowo znajduje schronienie u siostry w Ferdinandshof, zaœ od 1947r. mieszka w
Greifswaldzie. Przez ca³y ten okres
intensywnie pracuje, tworz¹c nowe

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2007 r. sygn. akt
VI K 309/07, po rozpatrzeniu sprawy

S³awomira Opara

wymierzy³ mu ³¹czn¹ karê 110 stawek dziennych grzywny, przyjmuj¹c, ¿e jedna
stawka dzienna równa siê 20 z³; na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczy³ oskar¿onemu okres zatrzymania jego w dniu 09.02.2007 r., przyjmuj¹c, ¿e jeden dzieñ
rzeczywistego pozbawienia wolnoœci równa siê dwóm dziennym stawkom grzywny;
orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na
okres 2 lat; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie
go w gazecie „Gazeta Gryficka”, za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r.
o przeciwdzia³aniu narkomanii, polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 05.01.2007 r. w mieszkaniu posiada³ œrodki odurzaj¹ce w postaci 4,25 g mieszaniny siarczanu amfetaminy
z kreatyn¹, którymi jednorazowo mog³o siê odurzyæ od 35 do 53 osób; za czyn z art.
178a par. 1 kk polegaj¹cym na tym, ¿e w dniu 09.02.2007 r. oko³o godziny 15.10 na
trasie Gryfice – Skalin kierowa³ samochodem marki Opel Calibra nr rej. ZGY W 105,
bêd¹c pod wp³ywem substancji psychotropowej, posiadaj¹c we krwi pochodne
amfetaminy w stê¿eniu 177 ng/ml oraz za czyn z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005
r. o przeciwdzia³aniu narkomanii, polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 09.02.2007 r. posiada³
œrodki odurzaj¹ce w postaci 11 mg amfetaminy.

rzeŸby, tablice, krucyfiksy, prowadzi tak¿e wiele prac restauruj¹cych
dawne zabytki sztuki œredniowiecznej. Bardzo czêsto podejmuje temat
cierpienia ludzi, którzy byli zmuszeni opuœciæ swe rodzinne tereny.
Wiosn¹ 1960 r. Uecker udaje siê do
RFN, sk¹d ju¿ nie wraca. Mieszka w
Rotenburgu, gdzie mimo podesz³ego wieku nadal aktywnie tworzy³ w

swoim warsztacie. W 1966 r. wyje¿d¿a do Austrii, gdzie kupi³ stary
góralski dom w Bolgenach. Zmar³ w
wieku 91 lat w 1978 roku.
Na wystawie w Galerii Feininger
zaprezentowano liczne fotografie
przedstawiaj¹ce bogaty dorobek
artystyczny Ueckera. Niestety wiele z jego prac zaginê³o w okresie
powojennym. Z okresu trzebiatowskiego zachowa³o siê do dzisiaj niewiele: p³askorzeŸba przedstawiaj¹ca œw. El¿bietê na budynku dawnej
Wy¿szej Szko³y dla Dziewcz¹t oraz
bogato zdobiona szafa w gabinecie
burmistrza. Wiele przedmiotów
wykonanych np. dla zaprzyjaŸnionej rodziny Hirchert z Trzebiatowa
(lampy, lichtarze, bi¿uteria) znalaz³o siê po wojnie w Niemczech. W
Mrze¿ynie i Rogowie ocala³y ponadto elementy dawnego wystroju,
budowanych pod koniec lat 30 –
tych jednostek wojskowych (drzwi
z wyidealizowanym wizerunkiem
œredniowiecznego Trzebiatowa).
RzeŸbiony stó³ z dawnego kasyna w
Rogowie znajduje siê dzisiaj na
Zamku Królewskim w Warszawie.
Specjalnie na wystawê wypo¿yczono dwa cenne drewniane nagrobki z DŸwirzyna, powsta³e na
prze³omie lat 20-30 – tych, które
dziœ s¹ w posiadaniu Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu. Obszerny artyku³ dotycz¹cy Maxa
Ueckera autorstwa dr Detlefa Witt
uka¿e siê w przysz³ym roku w materia³ach poseminaryjnych ,,Trzebiatów – spotkania pomorskie 2007 r.”.
Wystawa w Galerii Feininger potrwa do 20 grudnia. Zechciejcie
Pañstwo zapoznaæ siê z trzebiatowskim artyst¹, jego pasj¹ i efektami
niezwykle twórczej pracy. Zapraszamy.
Piotr ¯ak

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29.10.2007 r. sygn. akt
VI K 685/07 wymierzy³

Barbarze Marcie Walkowskiej

karê 12 miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 40 godzin miesiêcznie wskazanej przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Gryficach; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 5 lat; orzek³
podanie wyroku do wiadomoœci publicznej poprzez opublikowanie w
prasie lokalnej “Gazeta Gryficka” za czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb.
z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 12
czerwca 2007 r. na trasie Rotnowo – Gryfice kierowa³a rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci siêgaj¹cym 0,98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu nie stosuj¹c siê jednoczeœnie do orzeczonego
wobec niej wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach z dnia 30 stycznia
2006 r. œrodka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów rowerowych.

U S¥SIADÓW
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Rozbijaj¹c szybê wyskoczy³
przez okno s¹du
(£OBEZ) Ledwie sêdzia
³obeskiego s¹du odczyta³a
£ukaszowi G. postanowienie
o jego aresztowaniu, ten
wzi¹³ rozpêd i wyskoczy³
przez okno z pierwszego
piêtra budynku, przebijaj¹c
dwie szyby. Jednak nie
zdo³a³ uciec, bo policjanci
dopadli go na chodniku.
20-letni £ukasz G., by³y
mieszkaniec £obza, obecnie
Szczecina, mimo m³odego wieku
ma ju¿ na swoim koncie sporo
czynów przestêpczych. Pisaliœmy o wczeœniejszych jego wyczynach w £obzie. To on jest podejrzany o to, ¿e wybi³ okno w
sklepie jubilera przy ul. Niepodleg³oœci. Na tym nie poprzesta³.
Wybi³ szybê w samochodzie na
ul. Orzeszkowej, ukrad³ ³añcuszek jednemu z mieszkañców i
blachy ocieplaj¹ce ciep³oci¹g
oraz telefon komórkowy. Po z³o¿onych wyjaœnieniach zosta³
zwolniony do sprawy, ale nie
mia³ ochoty stawiaæ siê na nie.
Mieszka w Szczecinie, ale przebywa w ró¿nych miejscach, takich jak choæby Goleniów, gdzie
14 listopada zosta³ zatrzymany
przez tamtejsz¹ policjê za kradzie¿e.
Prokuratura ³obeska postanowi³a wykorzystaæ ten fakt i przewioz³a £ukasza G. z Goleniowa
do £obza, kieruj¹c wniosek do

s¹du o wydanie nakazu aresztowania. Sprawa odby³a siê 16 listopada, w miniony pi¹tek. Podejrzany zosta³ doprowadzony
przez dwóch policjantów. Wys³ucha³ postanowienia o aresztowaniu na trzy miesi¹ce, po czym
mia³ wyjœæ z policjantami. Bêd¹c
ju¿ przed drzwiami odwróci³ siê

Wyrok

i skoczy³ w kierunku okna. Przebi³ szybê i spad³ z pierwszego
piêtra, czyli z wysokoœci oko³o 6
metrów. Mia³ du¿o szczêœcia, bo
trafi³ na dach policyjnego busa,
co zamortyzowa³o upadek, i dopiero stoczy³ siê na chodnik.
Zanim doszed³ do siebie, policjanci ju¿ byli przy nim. Wezwa-

ny lekarz nie stwierdzi³ ¿adnych
powa¿nych obra¿eñ i z³amañ. Po
przeprowadzonych badaniach
£ukasz G. zosta³ przewieziony
do aresztu œledczego w Szczecinie.
Najprawdopodobniej bêdzie
dodatkowo odpowiada³ za próbê
ucieczki.
(r)

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 25 paŸdziernika 2007 r. sygn.
akt VI K 672/07, po rozpatrzeniu sprawy

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 18.05.2007 r. syg. akt VI
K 45/07 skaza³

wymierzy³ mu karê 75 stawek dziennych grzywny przyjmuj¹c, ¿e jedna
stawka dzienna równa siê 20 z³; zas¹dzi³ na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy w Warszawie œwiadczenie pieniê¿ne w kwocie 200 z³;
orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych
w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez opublikowanie go w gazecie „Gazeta Gryficka” za czyn
z art. 244 kk w zb. z art. 178a par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk polegaj¹cy na
tym, ¿e w dniu 13 lipca 2007 r. o godz. 1.25 w miejscowoœci Niechorze, powiatu
gryfickiego, kierowa³ rowerem na drodze publicznej bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci zmierzaj¹cym do stê¿enia 0.99 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym naruszy³ zakaz orzeczony prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach sygn. akt VI K 96/07 zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 8 miesiêcy.

na karê 3 miesiêcy pozbawienia wolnoœci; orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat, zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie go w czasopiœmie lokalnym, za
przestêpstwo z art. art. 178a par. 2 kk w zw. z art. 244 kk w zw. z art.
11 par. 2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 2 grudnia 2006 r. o godz.
16.20 w Pobierowie, na ulicy Zgody, kierowa³ rowerem po drodze
publicznej w ruchu l¹dowym posiadaj¹c w wydychanym powietrzu
alkohol w iloœci prowadz¹cej do stê¿enia w iloœci 0,70 mg/l, czym
naruszy³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu l¹dowym
orzeczony prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach
z dnia 26.09.2005 sygn. akt. 475/05.

Roberta Kucharskiego

Ryszarda Naleœnika
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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

NIERUCHOMOŒCI

œobez

œobez

Q Wynajmê lub sprzedam mieszkanie w Radowie Ma³ym, 4 pokoje, 80
mkw. + gara¿, czêœciowo umeblowany. 022 775 10 85, 00 49 17 06 38
21 53.

Q Sprzedam w £obzie po³owê domu
bliŸniaczego wraz z budynkiem gospodarczym - stan idealny. Tel 695
985 673.

Q Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.

Q Sprzedam barak 20 mkw., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.

Q Sprzedam mieszkanie w £obzie.
Tel. 500 800 700.
Q Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

Gryfice
Q Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnoœciowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

Region
Q Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokojowe wraz z kuchni¹,
³azienk¹ i przedpokojem o ³¹cznej
pow. 46mkw. oraz dzia³kê o obszarze
727mkw. w miejscowoœci Dorowo w
woj. zachodniopomorskim. £¹czna
cena 50 000 z³. Tel. 0 698 423 512.

MOTORYZACJA

œobez
Q Sprzedam Opel Astra 1,7D Combi,
rok 1992, ubezpieczony, przegl¹d,
szyberdach, alarm. Cena 3600 z³.
Tel. 091 397 56 82, 886 631 138.

Q Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy o po³owê w £obzie. Tel. 091 397
45 06.
Q Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.
Q £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.
Q Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
Q Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

Gryfice
Q Sprzedam dom w Gryficach przy
ul. Sportowej 5. Cztery pokoje,
kuchnia, ³azienka, korytarz i pom.
strychowe. Dzia³ka ok 300 mkw.
Cena do uzgodnienia Tel. 768 532
679.
Q Sprzedam gara¿ przy ulicy Sportowej. Tel. 091 384 46 72.

Drawsko Pom.

Dy¿ury w redakcji;

Gryfice, ul. Wa³owa 8/7
Poniedzia³ki i wtorki w godz 13.00-15.00
(wejœcie od strony muru obronnego,
nad wypo¿yczalni¹ „Krzycho”).

Tel. 091 384 71 53

INNE

œobez
Q Krzewy ¿ywop³otowe - ligustr, dereñ, tawua, forsycja, pigwowiec.
£obez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395.
Q Sprzedam indyki wiejskie, perliczki i kury COCHIN z czerwca do
dalszego chowu - Resko Tel. 091
395 21 73, 0 609 105 895.
Q Sprzedam dachówkê cementow¹
u¿ywan¹. Cena 50 gr za sztukê.
Tel. 607 247 518.
QKoszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.

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

Gryfice
Region

œobez

Q Wezmê w dzier¿awê dom lub
gospodarstwo z mo¿liwoœci¹ odkupienia - Drawsko lub okolice. Tel.
501 126 109.

NAUKA
Q £obez Korepetycje - szko³a
podstawowa pe³en zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szko³a œrednia, przedmioty humanistyczne i jêzyk niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.

Q Poszukujê lokali handlowych w
centrach miast: £obez, Œwidwin,
Drawsko Pom., Gryfice i miastach
powy¿ej 10 tys. mieszkañców. Tel.
693 417 398.
Q Sprzedam dom w Karnicach - nowy
do zamieszkania, 200 mkw. na dzia³ce o pow 600 mkw., 5 pokoi, kuchnia,
2 ³azienki. Tel. 0 667 677 798.
Q Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

Q Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
Q Dywanopranie - 0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Q Sprzedam kiosk w Drawsku Pomorskim. Tel 509 712 003.

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

Gryfice

Q Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.

Q Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

PRACA

Gryfice

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

QNiemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.

QElektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region

œobez

Q Sprzedam drzwi wejœciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.

Q Dom wolnostoj¹cy w Drawsku
Pomorskim do wynajêcia na rok. Tel
091 562 3306 po godzinie 18.

Q Zaopiekujê siê w £obzie dzieckiem w wieku od 3 lat - u siebie w
domu. Tel 091 397 57 56.

US£UGI

Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q 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.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.
Q £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoœæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 mkw., pow.
dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.

œwidwin
QT³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.
QZespó³ muzyczny; tel. 512 138 741

Region

QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143
QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

DRUKARNIA
Tel./fax
091
3973730

TRZEBIATÓW
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Klimat dawnej rezydencji
Pa³ac nad M³ynówk¹ w
Trzebiatowie, dawna ksi¹¿êca
siedziba, z roku na rok nabiera
blasku. Ju¿ przed ostatni¹
wojn¹ wnêtrza nie przypomina³y tych z XVII i XVIII wieku
– pe³nych przepychu i dostojnej elegancji. Przez wiele lat
budynek niszcza³. Generalny
remont przeprowadzony w latach 1978 – 1989, mimo ¿e
przywróci³ odnowiony pa³ac
architekturze Trzebiatowa,

n i e
wp³yn¹³
niestety
pozytywnie
na
kszta³t i
wygl¹d
pa³acowych sal.
Projekt
renowacji opracowano
bowiem z
myœl¹ o
Bibliotece Miej-

Wyrok

skiej, która mia³ tu znaleŸæ
sw¹ d³ugo oczekiwan¹ siedzibê. Zaprojektowano wiêc
funkcjonalne, ale jednoczeœnie banalne wnêtrza. Jednak
w ostatnich latach dziêki wysi³kowi pracowników Trzebiatowskiego Oœrodka Kultury
oraz ofiarnoœci mieszkañców
miasta i gminy, w pa³acu ponownie zagoœci³a atmosfera
dawnej ksi¹¿êcej rezydencji.
Kolekcja mebli z XIX i pocz¹tków XX wieku, któr¹ uda³o
nam siê zebraæ, wyœmienicie
prezentuje siê w reprezentacyjnych pomieszczeniach pa-

³acu. Salonik mieszczañski
oraz hol górny, to miejsca
gdzie eksponowane s¹ te cenne zabytki kultury materialnej. Pomimo zró¿nicowania
stylistycznego (Ludwik Filip,
biedermeier, eklektyzm, secesja), meble gustownie komponuj¹ siê, tworz¹c wytworn¹
ca³oœæ. W przysz³oœci chcielibyœmy stworzyæ szereg ekspozycji, które odzwierciedla³yby
przemiany zachodz¹ce
w
architekturze wnêtrz i obyczajowoœci ró¿nych epok.
Piotr ¯ak

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29.10.2007 r. sygn. akt VI
K 656/07 wymierzy³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29 paŸdziernika 2007 r. sygn.
akt VI K 616/07 po rozpatrzeniu sprawy

karê grzywny w wysokoœci 50 stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej
stawki dziennej na kwotê 100,00 z³otych; zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku; na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym zaliczy³ skazanemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 14.07.2007
r.; orzek³ podanie wyroku do wiadomoœci publicznej poprzez opublikowanie
w gazecie „Gazeta Gryficka”; za czyn z art. 178 a par. 1 kk polegaj¹cy na tym,
¿e w dniu 14 lipca 2007 r. w Gryficach kierowa³ samochodem osobowym
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu
alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoœci 0,35 mg/l.

wymierzy³ mu karê grzywny w wysokoœci 40 stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki dziennej na kwotê 20,00 z³; orzek³ zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu
l¹dowym na okres 2 lat; oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie go w gazecie „Gazeta Gryficka” za czyn
z art. 178 a par. 2 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 10 czerwca 2007 r.
na trasie Dargos³aw – £atno powiatu gryfickiego kierowa³ rowerem po
drodze publicznej znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci posiadaj¹c zawartoœæ alkoholu w litrze wydychanego powietrza prowadz¹c¹ do stê¿enia 0,81 mg/l.

Piotrowi Boguta

Paw³a Niemczyckiego

SPORT
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Ruszy³a Powiatowa Liga Szkolna dziewcz¹t
i ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych w pi³ce siatkowej

II Liga Oldbojów 2007/2008

ZACIœTE MECZE MIœDZY
ZSP TRZEBIATÓW A LO GRYFICE
(TRZEBIATÓW) Ruszy³a
Powiatowa Liga Szkolna
w pi³ce siatkowej.
W Trzebiatowie dosz³o
do zaciêtych pojedynków
pod siatk¹. Dotyczy
to zw³aszcza dru¿yn
dziewcz¹t, które stoczy³y
piêæ zaciêtych setów,
by rozstrzygn¹æ mecz.
Tym razem wiêcej si³ i
spokoju zachowa³y na
koniec gryficzanki, które
wygra³y decyduj¹cego
seta 16:14.
Wyniki
ZSP Trzebiatów – LO Gryfice
Ch³opcy 3:0 (25: 15, 26:24, 25:21)
Dziewczêta 2:3 (25:10, 25:16,
21:25, 23:25, 14:16)
Sk³ady – LO Gryfice
Ch³opcy: Lis Maciej, Gardziñski Piotr, Dziuba Jacek, Kêpiñski
Krzysztof, Molêda Piotr, Stefañski
Pawe³, B³aszczuk Pawe³, Witczak
Piotr, Piotrkowski Marek.
Dziewczêta: Marika Bosych,
£aszczewska Dorota, Rochowicz
Katarzyna, Skierczyñska Daria,
Ziêbicka Ola, Szrejder Aœka, Wigurska Magda, Misiak Maria, Staszczyk Agnieszka, Rogowska Sylwia,
Wigurska Justyna.
ZSP Trzebiatów
Ch³opcy: Szczeka³a £ukasz, Jagielski Krystian, Kacyna Mariusz,
Gnosowski Tomasz, Kuckiel Wojtek,

1. Sarmata Dobra
12 31
2. Ina Iñsko
12 27
3. Oldboys Saturn Mielno 12 25
4. Lotnik Miros³awiec
12 23
5. Olimp Z³ocieniec
12 23
6. Ikar Krosino
12 23
7. Rega Merida Trzebiatów 12 18
8. Stra¿ak Œwieszyno
12 17
9. Wybrze¿e Rewal
12 14
10. Mewa Resko
12 10
11. Scal KPPD Wierzchowo 12 6
12. Czarni Czarne
12 6
13. Drawa Krystan Drawsko 12 3

ZZPN odwo³a³ kolejkê
(REGION) ZZPN odwo³a³
kolejkê pi³karsk¹, jaka mia³a byæ
rozegrana w miniony weekend,
17 i 18 listopada. Zespo³y zd¹¿y³y ju¿ rozegraæ dwie kolejki z
rundy wiosennej, ale œnieg i
deszcz spowodowa³y, ¿e boiska
zamieni³y siê w grzêzawiska.
Pocz¹tek rundy wiosennej zaplanowany jest na 15 marca
2008 roku.
(r)
Œwierczek Tomasz, Oæwieja Damian,
Pyta S³awomir, Fr¹czek Artur.
Dziewczêta: Okapiec Olga,
Senderska Milena, Grzelak Zuza,
Burak Ela, Obuchowicz Natalia,
Bajcarz Agnieszka, Krzykowska
Anna, Golec Ewa, Szabelska Marzena.
W meczu ch³opców w pierwszym
secie dru¿yna z Trzebiatowa zagra³a
koncertowo w zagrywce i w ataku,
³atwo wygrywaj¹c 25:15. W drugim
secie pozbiera³a siê dru¿yna z Gryfic
i mia³a nawet pi³kê setow¹ przy stanie 23:14, ale zawodnicy ZSP obronili siê, a nastêpnie dziêki dobrej
zagrywce zdo³ali wygraæ tego seta.
W trzecim secie gryficzanie wygrywali ju¿ 14:7 i wydawa³o siê, ¿e
wygraj¹ seta, ale niestety dla nich, tak
siê nie sta³o, gdy¿ zawodnicy z Trzebiatowa dziêki dobrej zagrywce zdo³ali wygraæ tego seta i ca³y mecz 3:0.

Wyrok

W meczu dziewcz¹t kibice byli
œwiadkami prawdziwego sportowego dreszczowca. Obroñczynie tytu³u przyjecha³y do Trzebiatowa w
nowym sk³adzie, z tamtego sezonu
pozosta³y tylko dwie dziewczyny
(odesz³y kapitan Ziêbicka oraz Ilnicka, Szewczyk, I¿akowska, B³a¿ejewska), dlatego zespó³ ten jest
wielk¹ niewiadom¹ w tym sezonie.
Zespó³ Trzebiatowa nie zmieni³ siê
kadrowo i uwa¿any jest za najbardziej nieobliczalny zespó³ ligi, dysponuj¹cy siln¹ zagrywk¹ i dobr¹ gr¹
w obronie.
Mecz rozpocz¹³ siê od mocnego
uderzenia gospodarzy, którzy w
pierwszym secie wygrywali ju¿
18:4, a ostatecznie wygrali 25:10.
Drugi set mia³ bardzo podobny
przebieg. Zespó³ z Gryfic nie mia³
recepty na bardzo mocn¹ zagrywkê.
W trzecim secie nast¹pi³a metamorfoza dru¿yny z LO, dziewczyny
poprawi³y grê i dziêki temu wygra³y

kolejne partie doprowadzaj¹c do
stanu 2:2. O wygranej mia³ wiêc
decydowaæ tie-break. W secie tym
walka by³a bardzo zaciêta i toczy³a
siê praktycznie punkt za punkt. Gospodynie odskoczy³y jedynie na pocz¹tku seta na 4:1 ale nie zdo³a³y tej
przewagi utrzymaæ, a zmiana stron
nastêpowa³a przy wyniku 8:7 dla
ZSP. Koñcówka seta to prawdziwa
gra nerwów, w której lepsze okaza³y
siê zawodniczki z Gryfic wygrywaj¹c tego seta 16:14 i ca³y mecz 3:2.
Po pierwszych spotkaniach III
edycji ligi mo¿na wnioskowaæ, ¿e
ten sezon powinien byæ bardzo ciekawy, a zawodnicy i zawodniczki
dostarcza swoim kibicom wiele
emocji.
Zespo³y graj¹ systemem ka¿dy z ka¿dym, mecz i rewan¿,
dwie najlepsze dru¿yny sezonu
zasadniczego zagraj¹ w wielkim
finale o mistrzostwo Powiatu
Gryfickiego.
(szk)

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29 paŸdziernika 2007 r.
sygn. akt VI K 643/07 po rozpatrzeniu sprawy

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 25 paŸdziernika 2007 r. sygn.
akt VI K 664/07 po rozpatrzeniu sprawy

wymierzy³ mu karê grzywny w wysokoœci 30 stawek dziennych
ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki dziennej na kwotê 10,00 z³; orzek³
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku; na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym zaliczy³ okres
zatrzymania prawa jazdy od dnia 20 sierpnia 2007 r. oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie go
w prasie lokalnej „Gazeta Gryficka” za czyn z art. 178 a par. 1 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 20 sierpnia 2007 r. w Gryficach na ul. Pi³sudskiego kierowa³ samochodem marki VW LT 28 znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci siêgaj¹cym 0,53 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

wymierzy³ mu karê grzywny w wysokoœci 50 stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki dziennej na kwotê 20,00 z³otych; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 1
roku; na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym zaliczy³ okres zatrzymania prawa jazdy od
dnia 05 sierpnia 2007 r.; zas¹dzi³ na rzecz Fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno – Unieœcie œwiadczenie
pieniê¿ne w kwocie 500,00 z³ oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez opublikowanie go w „Gazecie Gryfickiej” za czyn z art.
178 a par. 1 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 05 sierpnia 2007 r. oko³o godziny
16.45 na trasie 102 w miejscowoœci Mojszewo kierowa³ samochodem m-ki
BMW posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w stê¿eniu 0,51 mg/l.

Edwarda B¹ka

Bogdana Stêpniaka
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Zwykœa Dobra Praktyka Rolnicza
Zwyk³a Dobra Praktyka Rolnicza
jest elementem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i obowi¹zuje rolników
korzystaj¹cych z dwóch dzia³añ:
- dzia³anie 3 – wspieranie dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
- dzia³anie 4 – wpieranie przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t.
Pojêcie Zwyk³ej Dobrej Praktyki
Rolniczej (ZDPR) zosta³o wprowadzone do ustawodawstwa Unii Europejskiej na etapie reformowania Wspólnej
Polityki Rolnej.
ZDPR jest zgodna z postanowieniami przyjêtymi na Szczycie Ziemi w 1992
r. w Rio de Janeiro, które zak³adaj¹, ¿e
zagospodarowanie obszarów wiejskich i
zarz¹dzanie t¹ przestrzeni¹ musi byæ podporz¹dkowane zasadom rozwoju zrównowa¿onego. Przestrzeganie ZDPR to
tak¿e realizacja jednego z najwa¿niejszych zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej w zakresie ochrony przyrody, który w
art. 86 mówi: „ka¿dy jest obowi¹zany do
dba³oœci o stan œrodowiska i ponosi odpowiedzialnoœæ za spowodowane przez siebie jego pogorszenie”.
Dlatego te¿ wszyscy rolnicy, nie
tylko ci obowi¹zani realizacj¹ dzia³ania
3 i 4 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, powinni uwzglêdniaæ ZDPR w
swoich gospodarstwach.
Zwyk³a Dobra Praktyka Rolnicza to
zbiór zasad, do których nale¿¹:
1. Odpowiednie stosowanie i
przechowywanie nawozów;
2. Racjonalne stosowanie œcieków w obrêbie gospodarstwa rolnego;
3. Racjonalne stosowanie osadów
œciekowych w obrêbie gospodarstwa
rolnego;
4. Zasady stosowania œrodków
ochrony roœlin;
5. Odpowiednie gospodarowanie
na u¿ytkach zielonych;
6. Utrzymanie czystoœci i porz¹dku w obrêbie gospodarstwa;
7. Ochronê siedlisk przyrodniczych i wystêpuj¹cych na nich gatunków roœlin i zwierz¹t;
8. Ochronê gleb;
9. Ochronê zasobów wodnych.
1. Odpowiednie stosowanie i przechowywanie nawozów w gospodarstwie
Wszystkie nawozy s¹ Ÿród³em cennych sk³adników pokarmowych i materii organicznej, jednak¿e zawarte w
nich zwi¹zki azotu i fosforu mog¹ przedostawaæ siê do gleb i wód, pogarszaj¹c
ich jakoœæ i zmieniaj¹c siedlisko ¿ycia
organizmów wodnych. Dlatego tak
wa¿ne jest w³aœciwe przechowywanie i
stosowanie nawozów na gruntach rolnych. W przypadku przechowywania
nawozów naturalnych, rolników bêdzie
obowi¹zywa³o posiadanie odpowiednich urz¹dzeñ do ich sk³adowania (p³yty obornikowe i pojemniki na gnojówkê

i gnojowicê) najpóŸniej od dnia 25 paŸdziernika 2008 r.
W przypadku nawozów mineralnych, nale¿y pamiêtaæ, i¿ zgodnie z
obowi¹zuj¹c¹ Ustaw¹ o nawozach i
nawo¿eniu, w Polsce mo¿na stosowaæ
wy³¹cznie nawozy dopuszczone do obrotu, które s¹ wymienione w za³¹czniku
do tej ustawy.
2. Racjonalne wykorzystanie œcieków w obrêbie gospodarstwa rolnego
W rolnictwie jako nawóz mo¿na
stosowaæ œcieki bytowe, komunalne i
przemys³owe, jednak¿e ich wykorzystanie wi¹¿e siê z przestrzeganiem szeregu wymogów, poniewa¿ œcieki zawieraj¹ nie tylko wartoœciowe sk³adniki
mineralne, ale tak¿e podwy¿szon¹ zawartoœæ metali ciê¿kich oraz przetrwalnikowych form organizmów chorobotwórczych, które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla œrodowiska oraz zdrowia ludzi i zwierz¹t.
Œciekami mo¿na nawoziæ i nawadniaæ zarówno grunty orne, trwa³e u¿ytki
zielone jak i stawy wykorzystywane do
chowu ryb, jednak¿e nale¿y pamiêtaæ,
i¿ rolnicze wykorzystanie œcieków jest
œciœle regulowane odpowiednim rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska, a jednostka oferuj¹ca œcieki z przeznaczeniem na nawóz musi posiadaæ pozwolenie wodnoprawne oraz wykonaæ analizy gleb, na których maj¹ zostaæ zastosowane dane œcieki. Ponadto, przy stosowaniu œcieków w gospodarstwie, konieczne jest posiadanie planu nawozowego, uwzglêdniaj¹cego iloœæ sk³adników od¿ywczych zawartych w dawkach
œcieków przeznaczonych do wykorzystania w rolnictwie.
3. Racjonalne wykorzystanie osadów œciekowych w obrêbie gospodarstwa rolnego
Komunalne osady œciekowe powstaj¹ w komorach fermentacyjnych
oraz w innych instalacjach s³u¿¹cych do
oczyszczania œcieków komunalnych. W
rolnictwie mog¹ mieæ zastosowanie do
nawo¿enia wszystkich upraw, za wyj¹tkiem ³¹k i pastwisk oraz roœlin warzywnych i jagodowych przeznaczonych do
bezpoœredniego spo¿ycia.
Podobnie jak w przypadku œcieków,
do rolniczego wykorzystania nadaj¹ siê
tylko takie komunalne osady œciekowe,
w których zawartoœæ metali ciê¿kich
oraz bakterii z rodzaju Salmonella nie
przekracza norm sanitarnych, ustalonych w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska, a odczyn gleby, na której maj¹
byæ zastosowane, nie przekracza pH
5,6. Poniewa¿ w osadach œciekowych
mog¹ wystêpowaæ zanieczyszczenia,
ich wykorzystanie musi siê odbywaæ
pod pe³n¹ kontrol¹, a przed zastosowaniem nale¿y ustaliæ wielkoœæ dawki w
zale¿noœci od jakoœci osadu, rodzaju i
zasobnoœci gleby oraz zapotrzebowaniem roœlin na sk³adniki pokarmowe.
Obowi¹zkiem rolnika jest wiêc po-

siadanie planu nawozowego, sporz¹dzonego na podstawie wczeœniej wykonanej analizy gleby.
4. Zasady stosowania œrodków
ochrony roœlin
Œrodki ochrony roœlin to substancje
chemiczne, zwane inaczej pestycydami, które s³u¿¹ do ochrony roœlin przed
zagro¿eniem biologicznym. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e œrodki ochrony roœlin to
substancje chemiczne, które w przypadku nieprawid³owego u¿ycia mog¹
stanowiæ powa¿ne zagro¿enie zarówno
dla ludzi i zwierz¹t jak i dla ca³ego œrodowiska. Dlatego te¿ zastosowanie pestycydów powinno mieæ miejsce tylko
w przypadku, gdy zarówno metody biologiczne jak i agrotechniczne nie przynosz¹ spodziewanych efektów.
Planuj¹c u¿ywanie œrodków ochrony
roœlin w gospodarstwie, rolnik musi
ukoñczyæ odpowiednie szkolenie, a nastêpnie prowadziæ ewidencje zabiegów
wykonywanych przy u¿yciu pestycydów.
5. Odpowiednie gospodarowanie
na u¿ytkach zielonych
U¿ytki zielone, obok du¿ego znaczenia gospodarczego, odgrywaj¹ tak¿e bardzo wa¿n¹ funkcjê w ochronie
przyrody. Dziêki ca³orocznemu zadarnieniu chroni¹ glebê przed erozj¹
wodn¹ i powietrzn¹, wychwytuj¹ i neutralizuj¹ zanieczyszczenia rolnicze i
przemys³owe, stanowi¹ rezerwuar
wody dla okolicznych pól uprawnych, a
tak¿e s¹ miejscem wystêpowania wielu
ró¿nych gatunków roœlin i zwierz¹t.
Odpowiednie u¿ytkowanie ekosystemów ³¹kowych przyczynia siê wiêc zarówno do korzyœci ekonomicznych, jak
i do wzrostu ró¿norodnoœci biologicznej. Najwa¿niejsze elementy racjonalnego gospodarowania na trwa³ych u¿ytkach zielonych to przede wszystkim:
absolutny zakaz wypalania roœlinnoœci,
utrzymanie odpowiedniego uwilgotnienia gleb oraz przestrzeganie zasad
prawid³owego wypasu.
6. Utrzymanie czystoœci i porz¹dku
w obrêbie gospodarstwa
Zwyk³a Dobra Praktyka Rolnicza to
nie tylko wymogi dotycz¹ce produkcji,
ale tak¿e odpowiednie utrzymanie samego siedliska. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ nasze
siedlisko stanowi pewien element krajobrazu, a wiêc zarówno lokalizacja jak i
wygl¹d budynków i ich bezpoœredniego
otoczenia wp³ywaj¹ na ca³okszta³t gospodarstwa. Niedopuszczalne jest wywo¿enie i sk³adowanie odpadów na polach,
miedzach lub, co gorsza w okolicznych lasach, oczkach wodnych oraz œródpolnych
zadrzewieniach i zakrzaczeniach, co niestety nadal bardzo czêsto ma miejsce.
Ponadto gospodarstwo musi byæ wyposa¿one w pojemniki na odpady komunalne
oraz bezodp³ywowy zbiornik na œcieki
bytowe lub przydomow¹ oczyszczalniê
œcieków (o ile nie ma w miejscowoœci kanalizacji zbiorczej).
7. Ochrona siedlisk przyrodniczych
i wystêpuj¹cych na nich gatunków roœlin i zwierz¹t
Niemal ka¿de gospodarstwo posiada swoiste walory przyrodnicze – s¹ to
nie tylko cenne gatunki roœlin i zwierz¹t, ale tak¿e siedliska niezwykle wa¿ne dla odpowiedniego poziomu bio-

ró¿norodnoœci. Do takich siedlisk zaliczamy naturalne zbiorniki wodne –
œródpolne i œródleœne oczka, kêpy i aleje drzew i krzewów, obszary podmok³e
i bagienne, torfowiska, wydmy, miedze,
trwa³e zadarnienia wzd³u¿ cieków wodnych, ¿ywop³oty, skarpy, starorzecza i
wszelkie tego typu zbiorowiska. Ochrona tych siedlisk to przede wszystkim
utrzymanie w stanie niepogorszonym,
ale tak¿e ich racjonalne u¿ytkowanie,
które zapewni optymaln¹ liczebnoœæ
gatunków roœlin i zwierz¹t. Zachowanie walorów przyrodniczych jest szczególnie wa¿ne na obszarach chronionych, takich jak parki narodowe, parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody czy
obszary Natura 2000. Dla obszarów
tych opracowywane s¹ plany ochrony,
w których znajduj¹ siê zapisy na temat
ewentualnych ograniczeñ w produkcji
rolnej. Przestrzeganie zaleceñ i nakazów wynikaj¹cych z planów ochrony
jest obowi¹zkowe, dlatego te¿ po informacje na temat odpowiedniego gospodarowania, wynikaj¹cego z posiadania
gospodarstwa na obszarze chronionym,
nale¿y zwróciæ siê do gminy.
8. Ochrona gleb
Ka¿dy rolnik powinien w takim sposób u¿ytkowaæ gleby, aby zapobiegaæ jej
degradacji, spowodowanej procesami
chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi, a w szczególnoœci przeciwdzia³aæ
erozji wodnej i wietrznej, która prowadzi do zmniejszenia ¿yznoœci gleby. Erozja jest zjawiskiem naturalnym, spowodowanym ró¿nymi czynnikami zewnêtrznymi i polega na mechanicznym
niszczeniu wierzchniej, oraz g³êbszych
warstw ziemi, a tak¿e przemieszczaniu
cz¹steczek glebowych i sk³adników mineralnych zawartych glebie do wód powierzchniowych, co z kolei przyczynia
siê do zagro¿enia jakoœci tych wód.
Najprostsze metody zapobiegania
erozji to stosowanie p³odozmianów przeciwerozyjnych, w sk³ad których powinny
wchodziæ roœliny motylkowe ich mieszanki z trawami oraz ozime, tworz¹ce
tzw. zielone pola, stosowanie miêdzyplonów ozimych lub œcierniskowych oraz
zak³adanie œródpolnych pasów zadrzewieñ i zakrzaczeñ, które hamuj¹ si³ê wiatru, a jednoczeœnie powoduj¹ zwiêkszenie bioró¿norodnoœci w gospodarstwie.
9. Ochrona zasobów wodnych
Woda jest szczególnie wa¿na w
gospodarstwie rolnych, gdzie s³u¿y zarówno ludziom jak i zwierzêtom. Dlatego dba³oœæ o jej czystoœæ oraz zapobieganie zanieczyszczeniom, ale tak¿e
oszczêdnoœæ w u¿ywaniu, jest bardzo
istotna. Nieprzestrzeganie odpowiednich zasad ochrony wód mo¿e skutkowaæ wieloma powa¿nymi konsekwencjami: od pogorszenia jakoœci wody
pitnej i nadmiernego rozwoju planktonu w wodach powierzchniowych, po
ska¿enie, zagro¿enie dla ¿ycia biologicznego wód oraz wy³¹czenia ich z rekreacji, a nawet trudnoœci z przesy³em.
Zasady ochrony wód to przede
wszystkim posiadanie szczelnego
zbiornika na œcieki bytowe i odpowiednie przechowywanie i stosowanie nawozów i œrodków ochrony roœlin oraz
pasz soczystych.
(GAJA)
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NASTOLATEK Z AMF¥

NIE DOSTOSOWA£
PRÊDKOŒCI – UDERZY£
W DRZEWO
(MIROS£AWIEC) 13 listopada na trasie Miros³awice – G¹bin
kieruj¹cy samochodem osobowym
marki Fiat Daniel W., lat 25, mieszkaniec powiatu gryfickiego, nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
warunków drogowych w wyniku
czego zjecha³ na przeciwleg³y pas
jezdni i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. W nastêpstwie zderzenia kieruj¹cy jak równie¿ pasa¿er doznali
obra¿eñ cia³a i zostali przewiezieni
do szpitala.

(MRZE¯YNO) 13 listopada w
Mrze¿ynie zatrzymano Mateusza
S., lat 17, mieszkañca powiatu gryfickiego, który posiada³ przy sobie
woreczek strunowy z zawartoœci¹
œrodka odurzaj¹cego w postaci amfetaminy.

OKRAD£ DZIECKO
(GRYFICE) 17 listopada w
Gryficach zatrzymano Damiana O.,
lat 19, mieszkañca powiatu gryfickiego, który u¿ywaj¹c gróŸb oraz
si³y fizycznej wobec ma³oletniej
Anity J., lat 14, dokona³ kradzie¿y
telefonu komórkowego.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. sygn.
akt VI K 659/07 po rozpatrzeniu sprawy

Grzegorza Zygmunta Dudziaka
wymierzy³ mu karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne wskazane przez
Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Gryficach, w wymiarze 20 godzin w stosunku
miesiêcznym; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w
ruchu l¹dowym na okres 1 roku oraz orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; orzek³ podanie wyroku do
publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie go w „Gazecie Gryfickiej” za
czyn z art. 178a par. 2 kk polegaj¹cym na tym, ¿e w dniu 22 sierpnia 2007 roku
oko³o godz. 17.15 na trasie Przybiernówko - Gr¹dy kierowa³ rowerem posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia 0,63 mg/l.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29.10.2007 r. syg. akt
VIK.622?07 VI K 622/07 wymierzy³

Marcinowi Horbowicz

karê grzywny w wysokoœci 70 stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej
stawki dziennej na kwotê 10,00 z³otych; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; orzek³ podanie
wyroku do wiadomoœci publicznej poprzez opublikowanie w prasie lokalnej
„Gazeta Gryficka”; za czyn z art. 178a par. 1 kk polegaj¹cym na tym, ¿e w dniu
8 lipca 2007 r. w m. Pobierowo kierowa³ samochodem po drodze publicznej
bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol
prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoœci 0,77 mg/l.

Wyrok
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13.11.2007r
Godz.16:35 Trasa Trzebiatów –
G¹bin – wypadek samochodowy.
Na trasie Trzebiatów - G¹bin samochód osobowy Fiat Ritmo na
prostym odcinku drogi wpad³ w
poœlizg w nastêpstwie czego uderzy³ czo³owo w drzewo. W wyniku
uderzenia dwie osoby poszkodowane – przytomne, zabrane przez pogotowie ratunkowe do gryfickiego
szpitala. Dzia³ania stra¿y polega³y
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu zasilania elektrycznego w rozbitym pojeŸdzie, udzieleniu pomocy poszkodowanym do
czasu przybycia s³u¿b medycznych,
pomocy w za³adunku rozbitego pojazdu na lawetê, uprz¹tniêciu miejsca akcji po zakoñczeniu dzia³añ. W
prowadzonych dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z PSP Gryfice oraz
OSP Trzebiatów.
14.11.2007r.
Godz. 9:15 trasa do Zagórza –
drzewo na drodze. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z JRG PSP Gryfice.
Godz. 10:11 trasa Zaleszczyce –
Popiele – pochylone drzewo nad
drog¹, pozrywane linie energetyczne. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z PSP Gryfice oraz Pogotowie
Energetyczne.
Godz. 10:20 Pobierowo, ul.
Wojska Polskiego – pochylone
drzewo na jezdni¹ .
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z OSP Pobierowo.
Godz. 13:01 Trzebusz osiedle –
po¿ar drewnianej szopy-przybudówki do budynków gospodarczych. Spaleniu uleg³a szopa drewniana oraz znajduj¹cy siê w niej
skuter, 1m3 sk³adowanego wewn¹trz drewna. Na miejscu obecna
by³a Policja. W dzia³aniach bra³y
udzia³ 2 zastêpy z PSP Gryfice oraz
zastêp OSP Trzebiatów.
Godz. 22:07 Gryfice ul. Sopocka
– po¿ar sadzy. w przewodzie komino-

wym. W prowadzonych dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice.
16.11.2007r
Godz. 9:10 Gryfice, ul. Dworcowa – rozerwana paczka na poczcie i
wyp³ywaj¹ca z niej substancja.
Dzia³ania stra¿y polega³y na w³o¿eniu paczki do worka oraz przewietrzeniu pomieszczenia w którym
paczka zosta³a rozerwana. W dzia³aniach udzia³ bra³y dwa zastêpy
PSP Gryfice.
Godz. 12:37 Przybiernówko,
gm. Gryfice - zalana piwnica. W
dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp PSP
Gryfice.
Godz. 20:33 Gryfice, ul. Marii
Konopnickiej – po¿ar sadzy w kominie. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z PSP Gryfice.
17.11.2007 r.
Godz. 14:50 Przybiernówko,
gm. Gryfice – zastêp z PSP Gryfice
wypompowywa³ wodê z zalanych
pomieszczeñ piwnicznych.
Godz. 16:15 Œwieszewo – po¿ar
œmieci w pobli¿u budynków gospodarczych. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice oraz OSP Œwieszewo.
18.11.2007r.
Godz. 11:27 trasa Go³añcz Pom.Ko³obrzeg – uprz¹tniêcie jezdni po
kolizji. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP Go³añcz Pomorska.
19.11.2007r.
Godz. 18:04 trasa K³odkowo –
Trzebiatów – kolizja drogowa. Samochód osobowy Renault Talia
uderzy³ w dzika, który nagle
wtargn¹³ na jezdniê, a nastêpnie
uderzy³ lusterkiem w drugi samochód Fiat Siena i wpad³ do rowu.
Osób poszkodowanych nie by³o. Na
miejscu obecna by³a Policja oraz
Pogotowie Ratunkowe. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice oraz OSP Trzebiatów.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29 paŸdziernika 2007 r. sygn.
akt VI K 667/07 po rozpatrzeniu sprawy

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29 paŸdziernia 2007 r. sygn.
akt VI K 635/07 po rozpatrzeniu sprawy

wymierzy³ mu karê grzywny w wysokoœci 50 stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki dziennej na kwotê 40,00 z³, orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres
1 roku, na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym zaliczy³ okres zatrzymania prawa jazdy
od dnia 27 sierpnia 2007 r. orzaz orzek³a podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej „Gazeta Gryficka” za czyn z art. 178 a par. 1 kk polegaj¹cy natym, ¿e w dniu 27 sierpnia
2007 r. w Trzebiatowie powiatu gryfickiego na ul. Ko³obrzeskiej kierowa³
samochodem m-ki VW Passat bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci 0,69 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

wymierzy³ mu karê 8 miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem
wykonania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze
20 godzin miesiêcznie wskazanej przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w
Gryficach; orzek³ œwiadczenie pieniê¿ne na rzecz Fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno – Unieœcie w kwocie
100,00 z³; orzek³a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w
ruchu l¹dowym na okres 3 lat; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie go w gazecie „Gazeta Gryficka” za czyn z art. 178
a par. 1 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 12 lipca 2007 r. na trasie Ko³om¹æ –
Gryfice kierowa³ samochodem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci siêgaj¹cym
1,55 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Bogdana Szymañskiego

S³awomira Krasowskiego

C MY K

GAZETA GRYFICKA

Str. 16

gazeta gryficka 21.11.2007 r.

KRZY¯ÓWKA 47

HUMOR
TYGODNIA
Spotyka siê dwóch studentów
-Gdzie idziesz?
-Na wódkê.
-Ty to potrafisz namawiaæ.
***
Mia³em dzisiaj straszny, koszmarny sen! Obudzi³em siê, biegnê do lustra, patrzê - mam w g³owie wielk¹ dziurê.
-I co, I co?
-Przesta³em ziewaæ i dziura zniknê³a.
***
Podstawowe k³amstwa studenckie
1. Od jutra nie pijê.
2. Od jutra siê uczê.
3. Dziêkujê nie jestem g³odny.
4. Tak to mój projekt.
5. Zaliczy³em wszystko (do rodziców)
6. By³em na wszystkich pañskich wyk³adach
7) Idziemy (tylko) na jedno piwo

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
yf
ickie
j”
prenumer
enumerat
ataa „Gaz
„Gazeety Gr
Gryf
yfickie
ickiej”
Poprawne rozwi¹zania nale¿y wysy³aæ na adres:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6.

***
Na egzaminie profesor zadaje pytania, ale student nie potrafi odpowiedzieæ na ¿adne z nich. Zdenerwowany profesor w koñcu pyta:
- A czym wed³ug Pana jest egzamin?
Student na to:
- Jest to rozmowa dwóch uczonych.
- A jak jeden z uczonych jest g³upi?
- To drugi bierze indeks i idzie do domu.

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

