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W kanale ciep³o, w mieszkaniach zimno. Kto bêdzie p³aci³?

Panie Saæ - gdzie jest
s³oma, gdzie s¹ rury?
- pytaj¹ mieszkañcy
Radny wygra³
– jest so³ectwo
Ko³om¹æ

Radny Edward Patelak
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Pasterz zrobi owieczkom dobrze

Kazimierz Rynkiewicz
Pasterz Tusk chce, by mu owieczki zaufa³y i posz³y za nim. S³owo „zaufanie” - jak ktoœ policzy³ – pad³o
ponad 40 razy podczas wyg³oszonego
w Sejmie trzygodzinnego expose.
Tusk ju¿ przeszed³ do historii powojennego parlamentaryzmu bij¹c rekord w d³ugoœci przemawiania. Je¿eli
by³ego premiera Kaczyñskiego politykom PO zdarzy³o siê porównaæ do
Gomó³ki i Urbana, to pod wzglêdem

d³ugoœci przemawiania Tuska mo¿na
porównaæ do Fidela Castro. Co prawda na Kubie drugiej Irlandii nie zbudowano, ale panuje tam pe³ne zaufanie do przywódcy. Coœ za coœ.
Móg³bym zaufaæ Tuskowi, gdyby
nie jego i Pawlaka udzia³ w „Nocnej
zmianie”, czyli udzia³ w obaleniu rz¹du Jana Olszewskiego pod namow¹
Lecha Wa³êsy. Wtedy premierem zosta³ Pawlak, wiêc dzisiaj nast¹pi³a
tylko kosmetyczna zmiana, ale nadal
czuwa nad ni¹ Lech Wa³êsa. Móg³bym
zaufaæ Tuskowi, gdyby nie jego komitywa z Olechowskim. Móg³bym zaufaæ Tuskowi, gdyby to nieodparte
wra¿enie, ¿e to rz¹d najemników.
Minister sprawiedliwoœci Æwi¹kalski
najmuj¹cy siê do obrony Stok³osy,
minister finansów Rostowski wynajmuj¹cy siê wielu pañstwom jako doradca,

a przecie¿ ¿yciorysów innych ministrów
tak za bardzo te¿ nie znamy. Micha³
Boni o ma³y w³os te¿ by zosta³ ministrem. A za nimi w cieniu Jan Krzysztof
Bielecki. Nie wiem czemu, ale mam
wra¿enie, ¿e ten rz¹d ukszta³towa³y jakieœ oœrodki zagraniczne zwi¹zane z
miêdzynarodow¹ finansjer¹.
Jak cz³owiek za czêsto powtarza
jakieœ s³owo, to mówi siê o natrêctwie
i siêga po literaturê z dziedziny psychologii. Co zrobiæ, jak ktoœ w ci¹gu
trzech godzin ponad 40 razy powtarza
jedno i to samo s³owo? Wykopywaæ z
grobu Freuda? £apaæ siê za kieszenie?
Pamiêtam, jak rozpada³a siê koalicja w poprzedniej kadencji i jeden z
nawiedzonych dziennikarzy, a mo¿e
by³o ich wiêcej, pobieg³ na gie³dê zrelacjonowaæ nam, jak to ona zareagowa³a na ten rz¹dowy kryzys. Kursy

z³otówki, dolara i euro spad³y o 0,1
procent i to ju¿ wskazywa³o, ¿e gie³da
zareagowa³a „odpowiednio” (niepokój inwestorów i takie inne tam trele
mele). Jak zareagowa³a gie³da na
zwyciêstwo PO i wybór Tuska? No
w³aœnie, gdzie s¹ teraz ci dziennikarze, którzy by pobiegli sprawdziæ?
Spadki na gie³dzie osi¹gnê³y w ostatnich miesi¹cach niespotykany poziom kilkunastu procent. Czy gie³da
w ten sposób wyrazi³a brak zaufania
do nowego rz¹du? Jaka¿ to przykroœæ
musi byæ dla libera³a, który po wzrostach i spadkach notowañ na gie³dzie
mo¿e okreœliæ, jaka bêdzie jutro pogoda. To ¿e mê¿owie dzisiaj nie ufaj¹
nawet swoim ¿onom, to mo¿na prze¿yæ, ale ¿eby gie³da???

Dy¿ury w redakcji

XII sesja Rady Miejskiej w Gryficach

Gryfice, ul. Wa³owa 8/7

Podatek rolny, basen i wiatraki

Poniedzia³ki i wtorki
w godz 13.00-15.00

Sesjê otworzy³ przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gryficach Stanis³aw
B³ysz. Na wstêpie przywita³ przyby³ego na sesjê pos³a na Sejm RP Konstantego Tomasza Oœwiêcimskiego. W
imieniu w³asnym, radnych i mieszkañców gminy Gryfice z³o¿y³ mu serdeczne gratulacje z racji wyboru na tak zaszczytne stanowisko.
Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³ do³¹czy³ swoje gratulacje, bukiet
kwiatów i wizualny projekt inwestycji,
maj¹cej rozpocz¹æ siê w przysz³ym
roku tj. budowa basenu, boisk wielofunkcyjnych i innych atrakcji wokó³
basenu. Koszt inwestycji to oko³o 35
milionów z³.
Pose³ na Sejm RP Konstanty T.
Oœwiêcimski serdecznie podziêkowa³ za
zaproszenie i gratulacje, obiecuj¹c, ¿e w
miarê swoich mo¿liwoœci ka¿d¹ samorz¹dow¹ inicjatywê bêdzie wspiera³. W
sejmie pracuje w dwóch komisjach tj.
Komisji Finansów Publicznych oraz
Komisji Sportu i Kultury Fizycznej.
Przewodnicz¹cy rady Stanis³aw
B³ysz, po stwierdzeniu kworum, przyjêciu protoko³u z poprzedniej sesji i
ustaleniu porz¹dku obrad, przyst¹pi³ do
prowadzenia XII sesji rady.
Informacje na temat oœwiadczeñ
maj¹tkowych radnych z³o¿onych przewodnicz¹cemu rady, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz burmistrzowi Gryfic zosta³a przyjêta przez aklamacjê. Podjêto uchwa³ê w sprawie zmian
bud¿etu i zmian w bud¿ecie gminy Gryfice na 2007. Upowa¿niono, drog¹
uchwa³y, burmistrza Gryfic do podejmowania zobowi¹zañ w zakresie finansowania zadañ inwestycyjnych. Sprawa
dotyczy remontownia budynku po by³ych koszarach, który zostanie zamieniony na blok mieszkalny.
Podjêto uchwa³ê w sprawie obni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta dla celów

(wejœcie od strony muru obronnego,
nad wypo¿yczalni¹ „Krzycho”).
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lub 512 138 349
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podatku rolnego w 2008 roku. Radni
zdecydowali, ¿e bêdzie to 37 z³ za kwintal. Jedna osoba wstrzyma³a siê od g³osu. Wœród innych istotnych i podjêtych
uchwa³ sygnalizujemy wa¿n¹ dla naszej
gminy, a mianowicie podjêcie uchwa³y
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmian w studium i uwarunkowañ i
kierunków w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Gryfice, na czêœci terenu po³o¿onego w obrêbie geodezyjnym Smolêcin i £opianów. Pojawi³ siê
w gminie inwestor, który w tamtej okolicy chce postawiæ kompleks (30) elektrowni wiatrowych. Cykl inwestycyjny
mia³by wynieœæ 3-4 lata. Jeden „wiatrak” mo¿e w skali roku wnieœæ do bud¿etu gminy 100 tys. z³. Uchwa³ê podjêto jednog³oœnie.
W wolnych wnioskach g³os zabra³
Edmund Radziwonik, ale o poruszonej
przez niego sprawie napiszemy szerzej

w nastêpnym numerze naszej gazety.
G³os zabra³ równie¿ so³tys Prusinowa Maria Szafrañska, która podziêkowa³a burmistrzowi Gryfic za pozytywna rozpatrzenie problemów zg³aszanych przez ni¹ i Mariê Major na poprzedniej sesji, tj. pod³¹czenie œwietlicy w Prusinowie do sieci CO, usuniêcie
nowo nasadzonych topoli wokó³ boiska, wyposa¿enie mieszkañców Niek³adzia w pojemniki do segregacji odpadów. Zg³osi³a te¿ wniosek o wyd³u¿enie czasu pracy œwietliczanki pani
Kasi Szabelnej z 4 do 8 godzin, z uwagi
na powstaj¹ce w œwietlicy ko³a zainteresowañ.
Tym mi³ym i doœæ trudnym dla burmistrza problemem, tj. znalezieniem
potrzebnych pieniêdzy na op³acenie
wyd³u¿enia czasu pracy œwietlicy w
Prusinowie, XII sesjê Rady Miejskiej
zakoñczono.
x
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Sesja Rady Powiatu

Dealer narkotykowy zatrzymany

Pose³ z³o¿y³ mandat radnego
(GRYFICE) XIII Sesja Rady
Powiatu Gryfickiego
odbêdzie siê jutro, 29
listopada br. (czwartek)
o godz. 11.00.
Na pocz¹tek starosta przedstawi
sprawozdanie z prac Zarz¹du Powiatu
miêdzy sesjami. PóŸniej radni bêd¹
mogli zadawaæ pytania i sk³adaæ interpelacje. Nastêpnie radni wys³uchaj¹ informacji o stanie rolnictwa oraz oceny
przebiegu skupu p³odów rolnych w
powiecie.

Rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach: zmian w bud¿ecie, statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, upowa¿nienia przewodnicz¹cego rady do podjêcia dzia³añ na³o¿onych przez ustawê o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944-1990 oraz
treœci tych dokumentów.
Radni wygasz¹ mandat by³emu wicestaroœcie Konstantemu Oœwiêcimskiemu, który zosta³ pos³em. Przedstawiona
zostanie informacja z analizy oœwiadczeñ
maj¹tkowych radnych. Sesjê zakoñcz¹
odpowiedzi na pytania i interpelacje. (r)

Po³o¿y³ ³apówkê na notatniku
s³u¿bowym policjanta
(NIECHORZE) Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach zatrzymali mieszkañca Warszawy, który usi³owa³ wrêczyæ im ³apówkê w zamian za odst¹pienie od czynnoœci s³u¿bowych. Mê¿czyzna pope³ni³ wykroczenie w ruchu drogowym,
za które mia³ zostaæ ukarany mandatem karnym.
W Niechorzu policjanci dokonali
zatrzymania samochodu osobowego,
który z du¿¹ prêdkoœci¹ przejecha³
przez przejazd kolejowy, nie dostoso-
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wuj¹c siê do znaku „STOP”. Kierowc¹
samochodu okaza³ siê 44-letni mieszkaniec Warszawy. Podczas legitymowania mê¿czyzna po³o¿y³ na notatniku
s³u¿bowym funkcjonariusza banknot
100 z³ dodaj¹c „macie tu na kawê, a ja
jadê”. Banknot zosta³ zabezpieczony
przez policjê, a mê¿czyzna zatrzymany.
Teraz mê¿czyzna odpowie nie tylko
za pope³nione wykroczenie, ale tak¿e za
próbê przekupienia funkcjonariuszy, za
co grozi mu kara pozbawienia wolnoœci
od 6 miesiêcy do lat 8.
(kp)

Porcje dla 500 osób
(GRYFICE) Funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w
Gryficach zatrzymali 26 letniego
mieszkañca Gryfic Tomasza O., u
którego w mieszkaniu zabezpieczono marihuanê w iloœci 230 gram,
wagê do jej porcjowania oraz du¿¹
iloœæ pieniêdzy, pochodz¹cych ze
sprzeda¿y narkotyków.

- W powiecie gryfickim, po raz
pierwszy od wielu lat, uda³o nam siê
zabezpieczyæ jednorazowo tak du¿¹
iloœæ narkotyków, co pozwoli
uchroniæ przed nimi ponad 500
osób, bo na tyle porcji by³y one przeznaczone – powiedzia³ Komendant
Powiatowy Policji w Gryficach
podinsp. Andrzej Spaczyñski. (kp)
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Partacka robota

Jak TBS dba
o mienie komunalne
W Prusinowie by³o przedszkole. Zlikwidowano, bo
zabrak³o dzieci. W 2006 roku w by³ym przedszkolu
przeprowadzono remont, wygospodarowano w nim 3
mieszkania i funkcjonaln¹ œwietlicê wiejsk¹.
Mieszkania przejê³o TBS SP.
z o.o., zasiedlaj¹c nimi trzy rodziny, nie wnikamy czy na zasadzie
przetargu, czy te¿ innej umowy.
Jednak miêdzy nowymi mieszkañcami a TBS zosta³a zawarta ustna
umowa, i¿ mieszkañcy zerw¹ stare
p³yty chodnikowe, wy³o¿one
przed budynkiem, a ekipa z TBS
wyleje w te miejsce beton, by by³o
³adnie i bezpiecznie.
Do dziœ p³yty zwalone na stertê
le¿¹ pod murem, a mieszkañcy, by
dostaæ siê do swoich mieszkañ,
musieli sami z czêœci p³yt wytyczyæ œcie¿kê. Bo ani ekipy ani betonu nie widaæ. Ale jest kapi¹ca z
sufitu woda, bo dach Ÿle zrobiony,
jest te¿ cotygodniowe wypompowywanie wody z piwnic, bo z niewiadomych przyczyn je zalewa. W
piwnicach jest te¿ po³o¿ona nowa
instalacja elektryczna, tyle ¿e nie
zatynkowana, kable zwisaj¹ w bardzo ró¿nych miejscach, œwiat³a w
piwnicy nie by³o i nie ma, schody
do niej wykonane z piasku i ma³ej
iloœci cementu kruszej¹. Staj¹ siê
niebezpieczne, a przecie¿ codziennie trzeba do niej wchodziæ. Stoj¹
tu nowe, ale ju¿ rdzewiej¹ce piece
CO i mokry koks.
Ktoœ nadzorowa³ remont budynku. Ktoœ wzi¹³ za to pieni¹dze.
Ktoœ zakoñczenie remontu odebra³. Tylko kto to by³, ¿e taki re-

montowy bubel odda³ w u¿ytkowanie? Panowie z TBS - przypominamy, ¿e zwa³y gruzu z podwórka przy budynku nr 12 w Prusinowie nale¿y uprz¹tn¹æ, wylaæ beton
i uporz¹dkowaæ oœwietlenie piwnicy. Sprawdziæ, co to za kable
(niezabezpieczone) wystaj¹ z ziemi przy s³upie od strony pó³nocnej
budynku.
x
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Radny wygra³ – jest so³ectwo Ko³om¹æ
Na wczorajszej, 21 sesji Rady Miejskiej w Gryficach
w dniu 27 listopada br. przyjêto uchwa³ê
o utworzeniu nowego so³ectwa w gminie Gryfice.
Radni zdecydowali, ¿e powstanie so³ectwo Ko³om¹æ.
Z wnioskiem o utworzenie so³ectwa wyst¹pili mieszkañcy, popierani przez radnego Rady Miejskiej
Edwarda Patelaka, zamieszka³ego
we wsi Œwieszewo. To w³aœnie on
dojrza³ potrzebê utworzenia nowej
jednostki pomocniczej w gminie i
kiedy wiosn¹ zg³osi³ taki wniosek na
sesji Rady Miejskiej, wniosek ten
zosta³ odrzucony przez wiêkszoœæ
radnych, w tym radnego zamieszka³ego od lat w Ko³om¹ciu. Odrzucenie wniosku uzasadniono tym, ¿e
Ko³om¹æ od lat nale¿y do so³ectwa
Œwieszewo i nie ma potrzeby organizowania czy tworzenia nowego
so³ectwa.
Radny Edward Patelak uwa¿aj¹c, ¿e racja jest po jego stronie, nie
ust¹pi³ i z mieszkañcami Ko³om¹cia
przygotowa³ nastêpny wniosek, pod
który podpisa³o siê 80 osób z uprawnionych do g³osowania 137. Swój

wniosek uzasadnili tym, ¿e: „W
okresie powojennym wieœ Ko³om¹æ
by³a podporz¹dkowana b¹dŸ to do
Œwieszewa, Zagórcza, Trzyg³owa.
W latach PRL-u, jako gospodarstwo
PGR Trzyg³ów zosta³a tam podporz¹dkowana ze wzglêdów gospodarczych. W obecnych czasach nie
wystêpuj¹ spójnoœci ani przestrzenne, ani komunikacyjne, ani wiêzi
spo³eczne, ani gospodarcze, ani
kulturowe. Odleg³oœæ od Trzyg³owa
– 6 km, komplikuje aktywny udzia³
mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów i kontakt z w³adzami
so³ectwa. Miejscowoœæ po³o¿ona
jest na trasie Gryfice – Golczewo,
nad jeziorem, posiada walory turystyczne, zaczyna siê rozwijaæ i ma w
tym wzglêdzie du¿e mo¿liwoœci”.
Dnia 27 listopada Rada Miejska
podjê³a uchwa³ê o utworzeniu so³ectwa Ko³om¹æ i jest to niew¹tpli-

U cioci
na imieninach
„U cioci na imieninach
klawo jest”. Ciocia ma
dobrego nosa do napojów
wyskokowych i zawsze tego
w bród.
Ale ciocia zwykle zapomina, ¿e
procenty czymœ popiæ trzeba, ¿e nie
wystarczy ogórek kiszony, cebula i
kwaœna woñ chleba. Dziœ nale¿y piæ
z kultur¹, raczej drinka przyrz¹dziæ,
by na d³u¿ej radoœci by³o. Ciocia o
napojach dodatkowych zapomnia³a. M³odzi poszli w miasto. Sobota
by³a. Wiadomo, ¿e w sobotê wieczorem i woda jest dro¿sza. Po drodze by³o i otworzyli. A co?. Nawet
mro¿on¹ znaleŸli. Noc by³a upojna,
rankiem w gardle nie suszy³o.
x

wy sukces radnego
ze Œwieszewa, ale i
przegrana radnego
z Ko³om¹cia, który
nie dostrzega³ potrzeb swoich w³asnych mieszkañców i ich d¹¿enia do
utworzenia so³ectwa. Dlatego mamy
nadziejê, ¿e wspó³pracuj¹c na rzecz
ogólnego dobra nigdy w tej miejscowoœci nie bêdzie
kandydowa³ na stanowisko so³tysa ani
te¿ do Rady So³eckiej.
A do programu
gryfickiego oddzia³u partii, która wyRadny Edward Patelak
gra³a w ostatnich
wyborach do parlamentu tj. Platformy
Obywatelskiej radzimy wpisaæ która jest nowa i remontu nie wymazmianê w rubryce - „odbudujemy ga, wpisaæ - „Budowa œwietlicy w
ma³e miejscowoœci”, w miejsce re- Ko³om¹ciu”. Obiecanki wypada
x
montu œwietlicy w Przybiernówku, spe³niaæ.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 16.10.2007 r. sygn.
akt II K 249/07 skaza³

Andrzeja Piotra Konopa
ur. 21.02.1961 roku, na karê 3 miesiêcy pozbawienia wolnoœci z
warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby w wymiarze 3 lat, zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w
ruchu l¹dowym na okres 4 lat, 50 stawek dziennych grzywny po 30
z³otych jedna stawka, œwiadczenie na cel spo³eczny w wysokoœci 500
z³otych oraz orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomoœci
poprzez og³oszenie go w lokalnym czasopiœmie, za przestêpstwo z art.
178a par.1 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 04 sierpnia 2007 roku w
Gryficach, na ulicy Pi³sudskiego, kierowa³ samochodem m-ki Iveco
nr rej. ZGY N 568, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci siêgaj¹cym
1,325 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Ludziom zrobili „dobrze”, teraz nikt do tego nie chce siê przyznaæ

W kanale ciep³o, w mieszkaniach
zimno. Kto bêdzie p³aci³?
W tym przypadku kana³, to
p³yty betonowe u³o¿one tak,
¿e tworz¹ kana³, œrodkiem
którego biegnie ruroci¹g
ciep³owniczy z ekologicznej
kot³owni w Prusinowie.
Specjalista od ekologii i
ochrony œrodowiska, dziœ
piastuj¹cy stanowisko
starosty powiatu
Gryfickiego, w 2001 albo
2002 roku by³
pomys³odawc¹ kot³owni na
s³omê, jako ¿e w tamtych
latach pe³ni³ zaszczytn¹
funkcjê kierownika
Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej w Gryficach.
Dba³oœæ o ekologiê i spalarnia
s³omy mia³a mieszkañcom Prusinowa daæ wymierne korzyœci –
wybitnie czyste powietrze i od 30
do 50 procent ni¿sze rachunki za
ciep³¹ wodê i ogrzewanie mieszkañ. Now¹ kot³ownie oddano do
u¿ytku z wielk¹ pomp¹, wstêgê
przecina³a ¿ona jakiegoœ ministra
czy pos³a. Dziœ ju¿ nikt nie pamiê-

ta, ale przecina³a. Na jej oczach i
oczach mieszkañców urz¹dzono
pokaz - ³adowanie bali s³omy do
pieca. Ktoœ mówi³, ¿e przy okazji
przebudowy kot³owni wymieniono ruroci¹g ciep³owniczy do szko³y i stoj¹cego po drodze budynku
nale¿¹cego – no, nie wa¿ne do
kogo. Choæ rur by³o dosyæ, dalszej
wymiany ruroci¹gu nie zrobiono.
Te po³o¿one za czasów œwietnoœci
SHR Prusinowo i budowy bloków
mieszkalnych mia³y wystarczyæ
jeszcze na najbli¿sze 30 lat. Zakupiony materia³ na inwestycjê tzn.
rury, nie wiadomo jak, ale z Prusinowa wyparowa³y. Dziœ paruj¹ te,
które maj¹ wystarczyæ na bli¿ej
nieokreœlon¹ przysz³oœæ, prze¿arte rdz¹ ze zgni³¹ otulin¹, ogrzewaj¹ kryj¹ce je p³yty betonowe w
g³êbi ziemi i na powierzchni. Ciep³o ogrzewa wszystko co w ziemi,
ale nie mieszkania.
Od pocz¹tku paŸdziernika br.
w mieszkaniach jest zimno. Za
blokiem nr 16, ju¿ na pocz¹tku sezonu grzewczego, z ziemi zaczê³a
wydobywaæ siê para wodna. Interwencje niczego nie zmieni³y. Niewielkie opady œniegu 10 i 11 listopada br. wytyczy³y kierunek biegn¹cego ruroci¹gu ciep³owniczego. Œnieg w tych miejscach topi³
siê w mgnieniu oka. Po wielokrotnych interwencjach w dniach 22 i
23 listopada w Prusinowie trwa³y
intensywne prace, polegaj¹ce na
rozkopaniu ziemi, zdjêciu górnych ciê¿kich p³yt betonowych,
wycinaniu fragmentów prze¿artych rdz¹ rur, z których warstwa
izoluj¹ca przegni³a i roz³azi³a siê
pod dotkniêciem rêki. Sztukowanie nowych rur ciep³owniczych ze
starymi da taki sam efekt, jak daje
nowa ³ata na starym ciuchu.
Jak mówi¹ mieszkañcy Prusinowa - latem mia³ byæ przeprowadzony remont kot³owni, ale nie
zrobiono nic i przy niewielkich
mrozach kot³ownia mo¿e przestaæ
dzia³aæ. Tym bardziej, ¿e dziœ jest
w niej spalane wszystko, brak tylko s³omy. W tej hitowej kiedyœ
kot³owni, spala siê dziœ lichy gatunek mia³u wymieszany ze ¿wirem.
To pewnie jakiœ nowy „ekologiczny” wynalazek, tyle ¿e smród z
tego spory i rachunki za ogrzewa-
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nie o 50 proc. albo i wiêcej wy¿sze, ni¿ by³y przed modernizacj¹
kot³owni.
I tak dochodzimy do sedna
sprawy. Kto zap³aci rachunki za
ogrzewanie budynków mieszkalnych w Prusinowie od pocz¹tku
sezonu grzewczego 2007/2008,
bo fakt, i¿ rurami z kot³owni p³ynie gor¹ca woda zupe³nie nie dowodzi, ¿e trafia ona do kaloryferów w mieszkaniach? Kto zap³aci
za letni¹ wodê w kranach, jeœli takowa do nich dociera? Kto zap³aci
za ubytki wody rozlewaj¹cej siê
pod ziemi¹ i „Ÿród³a” wybijaj¹ce
na powierzchniê ziemi? W jednym miejscu jest gor¹cy gejzer, w
innym tylko zapadlina w ziemi.
Kto wreszcie uporz¹dkuje instalacjê wodoci¹gow¹ w Prusinowie?
- Dlaczego zimna woda strzela, bardzo strzela? - pyta jedna z
mieszkanek. Jak to strzela – pytam. - Nie idzie kranu odkrêciæ,
ani w muszli wodê spuœciæ w nocy
czy rano. Nie da siê, trzeba trzymaæ sp³uczkê bo rozsadza. Jeszcze jedno, dlaczego ZGK wy³¹cza
wodê? W sobotê i niedzielê rano
wody nie ma. Tak jest od kilku
tygodni. W niedziele rano, 18 listopada, nie by³o w ogóle wody.
Jak przysz³am z koœcio³a, to jak
trzasnê³o z kranu, to ca³a ochlapana by³am i kuchnia a¿ po sufit. Kaloryfery te¿ wy³¹czano. Grzanie
rozpoczynali od godziny 6 do 10,
póŸniej wy³¹czano i od godz. 18
do 22 znowu w³¹czano. Na zwrócon¹ uwagê mówili, ¿e to niemo¿liwe. Ja tylko mówiê, ¿e to wina
pana Sacia, bo by³y rury, a na sesji
powiedzia³, ¿e wszystkie rury ciep³ownicze zosta³y wymienione. Ja
mówiê jeszcze raz, nikt tej wymiany nie widzia³. - mówi kobieta.
Pytamy, kto zap³aci rachunki
za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹ od
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pocz¹tku sezonu grzewczego, bo
jeœli ktoœ mia³ farelkê i inne tego
typu urz¹dzenia grzewcze, to
musia³ je u¿ywaæ, by w domu by³a
temperatura 16 stopni Celcjusza.
Kto pokryje koszty leczenia przeziêbionych dzieci czy ludzi starszych, wynik³ych z niskiej temperatury w mieszkaniach? W Prusinowie milionerów nie ma. W Prusinowie ludzie maj¹ niskie pensje
i równie niskie emerytury czy renty. Matki noworodków z niepokojem patrz¹ nie tylko w niebo, ¿e
mróz nie przyjdzie. Z niepokojem
patrz¹ siê na obracaj¹cy siê licznik
energetyczny, bo kto jak kto, ale
noworodek musi byæ codziennie
wyk¹pany i mieszkaæ w temperaturze co najmniej 20 stopni. A teraz przyjdzie im, jak mówi¹, p³aciæ za gor¹c¹ wodê wychodz¹c¹ ze
„s³omianej” kot³owni ogrzewaj¹cej ziemiê i za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹, któr¹ sami musz¹ pobieraæ na ogrzanie mieszkañ i przygotowanie wody do k¹pieli.
W jednym z Prusinowskich
sklepików zbierane s¹ podpisy
pod wnioskiem do PEC deklaruj¹cym p³acenie tylko po³owê op³aty
miesiêcznej za ogrzewanie. Wydaje siê, ¿e te op³aty s¹ wygórowane, tym bardziej, ¿e przed mieszkañcami Prusinowa nastêpne rozkopy i nastêpne sztukowanie rur.
To jest nieunikniony tej zimy.
Najbli¿sze opady œniegu okreœl¹
znowu, za co tak naprawdê mieszkañcy Prusinowa p³ac¹. Za topniej¹cy œnieg na ciep³owniczym
wêŸle?! W PEC-u od trzech lat
le¿¹ bez odpowiedzi podania
mieszkañców o zezwolenie na
od³¹czenie siê od linii ciep³owniczej. Mo¿e teraz nadszed³ czas, by
na nie odpowiedzieæ. Ludzie sobie poradz¹ z ogrzewaniem we
w³asnym zakresie.
x

Szkolenie dla firm
Powiatowe Centrum Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej oraz Polska
Fundacja Przedsiêbiorczoœci zaprasza do wziêcia udzia³u w bezp³atnym, jednodniowym szkoleniu,
przeznaczonym dla mikro i ma³ych
firm pt. Przep³ywy pieniê¿ne, czyli
jak zaplanowaæ i utrzymaæ p³ynnoœæ
finansow¹ firmy, które odbêdzie siê
w dniu 10.12.2007r. w urzêdzie
miejskim w Gryficach, Plac Zwyciêstwa 37, w sali konferencyjnej.
Szkolenie adresowane jest do
w³aœcicieli mikro i ma³ych firm lub
osób nimi zarz¹dzaj¹cych, pracowników pionów finansowych oraz
wszystkich tych, którzy chc¹ wiedzieæ jak skutecznie planowaæ i
monitorowaæ przep³ywy pieniê¿ne.
Celem spotkania jest przedstawienie tematyki planowania i kontrolowania strumienia œrodków pieniê¿nych w celu utrzymania p³ynnoœci firmy oraz w aspekcie planowania jej rozwoju. Zakres tematyczny

bêdzie obejmowa³ m.in. takie zagadnienia jak: planowanie i zarz¹dzanie przep³ywem œrodków pieniê¿nych, analizê przep³ywu oraz
jego interpretacjê.
Szkolenie poprowadzi pan Piotr
Sylwestrzak – g³ówny specjalista
ds. szkoleñ, wyk³adowca PFP, doradca biznesu.
Ka¿dy z uczestników otrzyma
komplet materia³ów szkoleniowych.
Uczestnicy proszeni s¹ o zabranie
kalkulatorów. Szkolenie odbêdzie
siê w sali konferencyjnej (parter) w
urzêdzie miejskim w Gryficach w
godzinach od 10:00 do 15:00.
W celu rezerwacji miejsca dla
Pañstwa Firmy, prosimy o imienne
potwierdzenie przyjêcia naszego
zaproszenia poprzez przes³anie
zg³oszenia: e-mail katarzyna.grzelak@gryfice.pl lub telefonicznie:
tel. 091 384 64 50 w. 443 w terminie
do 7.12.2007 r. W przypadku dodatkowych pytañ mo¿na dzwoniæ na
podany wy¿ej numer telefonu. (wp)

Nabór do stra¿y

Kto chce byæ
ratownikiem?
Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach poinformowa³, ¿e og³osi³ nabór kandydatów do pe³nienia s³u¿by w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach na stanowisku ratownika.
Kandydat do s³u¿by w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej musi spe³niaæ
wymagania: posiadaæ obywatelstwo
polskie, korzystaæ w pe³ni z praw
publicznych, posiadaæ wykszta³cenie ogólne co najmniej œrednie, byæ
nie karanym za przestêpstwo lub
przestêpstwo karno- skarbowe, posiadaæ zaœwiadczenie lekarskie dopuszczaj¹ce do testu sprawnoœci fizycznej, wystawione nie wczeœniej
ni¿ na jeden miesi¹c przed dat¹ jego
przeprowadzenia, posiadaæ uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej
(nie dotyczy kobiet).
Postêpowanie kwalifikacyjne
kandydatów do s³u¿by w Komendzie Powiatowej PSP w Gryficach
bêdzie trzystopniowe i przeprowadzone przez powo³an¹ do tego celu
komisjê.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i ¿yciorys,
2. oœwiadczenie kandydata o
korzystaniu z pe³ni praw publicznych
i o niekaralnoœci za przestêpstwo i
przestêpstwo karno-skarbowe,
3. kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie oraz do-

datkowe uprawnienia,
4. kopia pierwszych trzech
stron dowodu osobistego lub kopia
nowego dowodu osobistego,
5. oœwiadczenie kandydata o
stosunku do s³u¿by wojskowej z
podaniem kategorii zdrowia,
6. oœwiadczenie o wyra¿eniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (na
podstawie art.23 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz.926 ze zm.) o treœci „wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych do celów zwi¹zanych z rekrutacj¹ przez Komendê
Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach”;
7. zaœwiadczenie lekarskie dopuszczaj¹ce do testu sprawnoœci fizycznej, wystawione nie wczeœniej
ni¿ na jeden miesi¹c przed dat¹ jego
przeprowadzenia
8. ankieta dla kandydatów do
s³u¿by w PSP (do pobrania w sekretariacie komendy i na stronie internetowej KP PSP Gryfice)
Dokumenty bêd¹ przyjmowane
do dnia 10 grudnia 2007 r. w sekretariacie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gryficach, ul. 3 Maja 25 (w godz.730-1530
od poniedzia³ku do pi¹tku). Oferty
otrzymane po terminie (liczy siê data
wp³ywu) nie bêd¹ rozpatrywane.
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P³otowskie przedszkolaki
wyprawi³y siê do Reska
(RESKO) Reskie przedszkole
chce wspó³pracowaæ
z innymi placówkami
w powiecie, ale nie tylko.
Dlatego wœród zaproszonych
do udzia³u w konkursie
plastycznym dzieci znalaz³y
siê przedszkolaki z P³otów.
W miniony czwartek dzieci
odebra³y nagrody.
Rozdanie nagród by³o okazj¹ do
spotkania w licznym gronie. Do
Reska przyjecha³y dzieci z przedszkoli z £obza i P³otów, które wziê³y udzia³ w konkursie plastycznym o
jesieni. Dla tych dzieci by³a to prawdziwa wyprawa i przygoda. Razem
œpiewa³y i mia³y okazjê poznaæ pracê innej placówki.
Pomys³odawc¹ i wykonawc¹ spotkania by³a nauczycielka reskiego
przedszkola pani Natalia Je¿yk –
Dziuba, która przygotowa³a z dzieæ-

mi program artystyczny i prowadzi³a
spotkanie. Dzieci wystêpowa³y przed
licznym audytorium, z³o¿onym z
dzieci z zaproszonych przedszkoli i
goœci. Wœród nich byli: starosta Antoni Gutkowski, sekretarz reskiego
urzêdu miejskiego Danuta Mielcarek,
inspektor reskiej oœwiaty Mariola
S³odkowska, dyrektor biblioteki
Anna Bogdañska oraz dyrektor Unii
Miast i Gmin Dorzecza Regi Zygmunt
Leszczyñski. Byli sponsorzy – Maria
i Robert Bujnowscy oraz rodzice z
Rady Rodziców – Jadwiga Kujawa,
Renata Turzyñska, Zofia Mi³ek, Ewa
Pa³ubiak i Jolanta Lewandowska.
Dzieci z £obza przyjecha³y ze
swoj¹ dyrektor Mariol¹ Kotowicz i
nauczycielk¹ Kamil¹ Bieniasz.
Dzieci z P³otów równie¿ przyjecha³y z dyrektorem placówki Mariol¹ Kordacz i nauczycielk¹ Ew¹
Bednarz. Odebra³y nagrody dla
dzieci za udzia³ w konkursie (na
zdjêciu poni¿ej).
Dzieci przedstawi³y krótki program – pokaz mody, w którym kre-

Galeria Gazety Gryfickiej
Maja Sohn

acje sk³ada³y siê z najprzeró¿niejszych materia³ów, jakie mo¿na znaleŸæ nawet na w gospodarstwie (np.
suknia z worka jutowego). By³y
wspólne œpiewy i tañce. Wszystkie
dzieci otrzyma³y prezenty i dyplomy, tak¿e goœcie, którzy odwzajemnili siê prezentami dla placówki.

Placówka w Resku w piêciu oddzia³ach kszta³ci – bo tak trzeba to
nazwaæ - 138 dzieci. Dzieæmi zajmuje siê piêæ nauczycielek: Marzanna Knap (zastêpca dyrektora),
Natalia Je¿yk-Dziuba, Krystyna
Kaczor, Ma³gorzata Konczewska i
Justyna Bylewska.
(r)
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ŒWIATOWY DZIEÑ
PLUSZOWEGO MISIA

(GRYFICE) W ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Ca³a Polska
czyta dzieciom” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach w
Oddziale dla Dzieci, w dniu 26 listopada br. odby³o siê uroczyste spotkanie czytelnicze z okazji Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia.
Dzieñ ten obchodzony jest na ca³ym œwiecie 25 listopada.
Na uroczystoœæ przysz³y dzieci z
kl. I a i I b Szko³y Podstawowej nr 4
z p. Anett¹ Wilhelm i p. Ma³gorzat¹
Janowiak. Bohaterami spotkania
by³y znane pluszowe misie: Miœ
Uszatek, Kubuœ Puchatek, Colargol,
Paddington, Fazzy, Baloo, Yogi,
Remiœ, Gumisie i te przyniesione
przez dzieci. Organizatorka spotkania zapozna³a zgromadzonych z histori¹ pluszowego misia, bo nie ka¿dy wie, ¿e wszystko zaczê³o siê w
1902 roku, gdy prezydent Stanów
Zjednoczonych Teodor Roosvelt pojecha³ na polowanie, na którym nie
bardzo mu siê wiod³o. Ekipa techniczna postanowi³a przywi¹zaæ do
drzewa ma³ego niedŸwiadka, aby
prezydent wróci³ z polowania z jakimœ ³upem. Prezydent jednak rozkaza³ uwolniæ zwierzê, ale wydarzenie
to uwieczni³ na rysunku Clifford Ber-

ryman. Rysunek ukaza³ siê w waszyngtoñskiej gazecie. Wówczas
w³aœciciel sklepu Morris Michton postanowi³ produkowaæ misie i je sprzedawaæ. Misia nazwa³ za zgod¹ prezydenta „Teddys Bear”.
W trakcie spotkania uczennice
Gimnazjum nr 2 w Gryficach - Pamela Pokorska i Oliwia Mika recytowa³y wiersze o misiach. Dzieci aktywnie
uczestniczy³y w dyskusjach i nauczy³y siê krótkiego wierszyka Jana Brzechwy pt. NiedŸwiedŸ.
W tym roku obchodzimy równie¿
50. rocznicê wydania czasopisma dla
dzieci „Miœ”. Dzieci ju¿ prawie tego
czasopisma nie znaj¹ wiêc chêtnie
obejrza³y i wys³ucha³y wybranych
wierszyków, zagadek... Wszystkie
prawid³owe odpowiedzi na przygotowane pytania i aktywnoœæ nagradzana by³a kolorowymi ¿elowymi misiami. Prowadz¹ca spotkanie p. Anna
Burda przekaza³a równie¿ informacjê o niedŸwiedziu brunatnym. Tak
wiêc dzieci pozna³y misie pluszowe,
bohaterów bajek, audycji telewizyjnych oraz tych ¿ywych zamieszkuj¹cych Bieszczady. Dzieci wspólnie
zwiedzi³y ca³¹ bibliotekê, a na koniec
zosta³y zaproszone na to co najbardziej lubi¹ misie, czyli miodek z
chlebkiem.
Anna Burda
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Lepiej zapobiegaæ, ni¿ leczyæ

WARSZTATY
W KARNICACH

(KARNICE) W myœl zasady
„Lepiej zapobiegaæ, ni¿
leczyæ”, w Zespole Szkó³
Publicznych w Karnicach
odby³y siê trzydniowe Dni
Profilaktyki Szkolnej.
Uczniowie uczestniczyli w
warsztatach „Negatywne skutki
uzale¿nieñ”, na temat szkodliwoœci na³ogów, wykonywali plakaty
promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia, a
tak¿e rywalizowali w rozgrywkach sportowych uwzglêdniaj¹cych zasady fair play. Uczniowie
klas 4-6 przygotowali przedstawienie profilaktyczne „Mówiê nie
paleniu papierosów”. W ostatnim
dniu wys³uchali pogadanki przygotowanej prze szkoln¹ pielêgniarkê na temat zagro¿eñ wynikaj¹cych ze stosowania u¿ywek.
Organizatorem Dni Profilaktyki
Szkolnej w SP by³a pedagog Ewa

Domagalska
oraz
Samorz¹d
Uczniowski prowadzony przez
Ma³gorzatê Marciniak.
Gimnazjaliœci w ramach Dni
Profilaktyki Szkolnej przygotowali
Kodeksy bezpiecznych zachowañ,
albumy bezpiecznych zachowañ,
plakaty dotycz¹ce na³ogów, a
przede wszystkim bawili siê ogl¹daj¹c przygotowane przez siebie scenki oœmieszaj¹ce tych, którzy popadli w na³ogi. Gimnazjaliœci mogli
wykazaæ siê równie¿ umiejêtnoœci¹
tworzenia tekstów literackich pisz¹c satyrê „Na pijaka”.
Z wielkim zainteresowaniem
spotka³y siê wœród uczniów pokazy
udzielania pierwszej pomocy w
przypadku zatrzymania kr¹¿enia,
które przygotowa³a p. Monika Janek - szkolna pielêgniarka. Uczniowie chêtnie æwiczyli na przygotowanym fantomie. Dni Profilaktyki
Szkolnej w gimnazjum przygotowa³a p. Anna Kocieniewska.
Ewelina Przydryga
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Marek Harny
czyta dzieciom

Goœæ honorowy Festiwalu
Krymina³u w Bibliotece Publicznej im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim
Oœrodku Kultury, Marek Harny
czyta³ uczniom z klasy IIc i IId ze
Szko³y Podstawowej nr 1.
Jako gor¹cy orêdownik spo³ecznej kampanii „Ca³a Polska czyta
dzieciom” popar³ tê szlachetn¹ ideê
swym autorytetem. Ju¿ od pierwszych chwil wywi¹za³a siê wspania-

³a luŸna atmosfera, a lektura ksi¹zki
Joanny Olech „Dynastia Mizio³ków” bardzo s³uchaczom przypad³a
do gustu. Losy g³ównego bohatera,
³obuziaka jakich ma³o, by³y pretekstem do burzliwej dyskusji na temat
dobrego zachowania w sytuacjach
trudnych. Dzieci dosz³y do wspólnego wniosku, ¿e prawdomównoœæ
zawsze siê op³aci.
S³odki poczêstunek zakoñczy³
sympatyczne spotkanie.
S.B.

Od Hitchcocka do Lyncha i Za³uskiego
- przegl¹d filmów kryminalnych
Trzebiatów 2007
Od 9 listopada do 1 grudnia (pi¹tki i soboty)
godz.19.00
23.11- „Pó³noc- pó³nocny zachód” ” re¿. A.Hitchcock
„Wœciek³y”- re¿. R.Za³uski
24.11- „Trema” ” re¿. A.Hitchcock
„Kapitan Sowa na tropie” re¿. S. Bareja
30.11- „Wyznajê” ” re¿. A.Hitchcock
„Z³o czai siê wszêdzie” re¿. G.Hamilton
1.12.- „Przygody Sherlocka Holmesa –znak czterech” re¿. P.Hammond
„Cz³owiek, który wiedzia³ za du¿o” re¿. A.Hitchcock
Przegl¹d filmów kryminalnych odbywa siê w Pa³acu –
Czytelnia dla dzieci.Ul. Wojska Polskiego 67
Wstêp wolny! Zapraszamy!
Patronat honorowy nad projektem objê³a Fundacja XX Czartoryskich
w Krakowie.
Patronat medialny: „Poradnik Bibliotekarza”, „Kurier Szczeciñski”,
„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 ksi¹¿ki i promocja czytelnictwa.
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Kto zabi³ Ruby Keene?

(TRZEBIATÓW) Angielskie, prowincjonalne, nieco senne miasteczko,
rezydencja szanowanego pu³kownika,
a w domowej bibliotece zw³oki 17-letniej tancerki Ruby Keene… Na podstawie tak oryginalnego pomys³u, królowa
krymina³uAgatha Christie przez kilkadziesi¹t stron swojej powieœci „Noc w
bibliotece”, snuje intryguj¹c¹ i obfituj¹c¹ w tajemnice historiê.
Jak na mistrzyniê przysta³o z wrodzon¹ sobie ³atwoœci¹ wodzi czytelnika
za nos, dyskretnie podsuwa nowe tropy,
sugeruje zabójcê, to znów kieruje podejrzenie ku innej postaci, a zakoñczenia i tak nie sposób siê domyœliæ. Tak
wyœmienita lektura sta³a siê inspiracj¹
do zorganizowania niezwyk³ego spotkania – happeningu pod nazw¹ „Noc w
bibliotece”, które odby³o siê 16 listopada w Pa³acu, siedzibie Biblioteki Publicznej im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej, dzia³aj¹cej przy Trzebiatowskim Oœrodku Kultury.
„Noc w bibliotece” by³a elementem
projektu Trzebiatowskie Fascynacje Czytelnicze, który jest realizowany w ramach
Programu Operacyjnego: Promocja Czytelnictwa, Priorytet 2: Rozwój sektora
ksi¹¿ki i promocja czytelnictwa, og³oszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trzebiatowskie Fascynacje Czytelnicze wpisa³y siê w czwart¹
ods³onê ogólnopolskiego Festiwalu 4 Pór
Ksi¹¿ki – Festiwal Krymina³u. Przybywaj¹cych do Pa³acu uczestników ,,Nocy
w bibliotece”, witali aktorzy dzia³aj¹cy w
Stowarzyszeniu Spo³eczno – Edukacyjno
– Kulturalnym Teatr „Brama” z Goleniowa. Swym diabolicznym zachowaniem i
przera¿aj¹cymi scenkami wprowadzili
goœci w nastrój nietypowego wieczoru.
Powita³a wszystkich Dyrektor Trzebiatowskiego Oœrodka Kultury Pani Renata
Teresa Korek, natomiast Pani Danuta
Pyzia krótko scharakteryzowa³a za³o¿enia Festiwalu Krymina³u oraz postaæ i
twórczoœæ Agathy Christie.
Przed wejœciem do Czytelni G³ównej,
nieco zaskoczonym, a nawet wystraszonym goœciom zdjêto odciski kciuków,
bowiem jak w klasycznym kryminale,
wszyscy byli podejrzani. W Czytelni,
gdzie ,,pope³niono zbrodniê”, na pod³odze le¿a³o obrysowane kred¹ cia³o uduszonej dziewczyny. Po typowych czynnoœciach jakie wykonali ,,policjanci” (znakomici aktorzy Teatru ,,Brama”), nadszed³ czas na punkt kulminacyjny wieczoru, czyli rozwik³anie zagadkowej œmierci
tancerki Ruby Keene. Uczestnicy utworzyli szeœæ dru¿yn, których zadaniem by³o
stopniowe eliminowanie podejrzanych
bohaterów powieœci, by dotrzeæ do zaskakuj¹cego rozwi¹zania. Na podstawie fak-

tów i przypuszczeñ przedstawianych
przez prowadz¹c¹ Pani¹ Jadwigê
Dro¿d¿owsk¹ oraz podpowiedzi udzielanych przez obserwatorów (Panie S. Barwikowska, L. Herman, D. Pyzia, S. Prêtka) liczne grono ,,detektywów” prowadzi³o œledztwo. Nie by³o to jednak ³atwe
bior¹c pod uwagê niekwestionowany artyzm Agathy Christie oraz niepokoj¹ce
dŸwiêki i krzyki dobiegaj¹ce zza drzwi,
przeszkadzaj¹cych kelnerów, roznosz¹cych angielsk¹ herbatê, a tak¿e sam¹ denatkê, która w pewnym momencie pojawi³a siê w pó³mroku, by tanecznym krokiem przejœæ siê po sali, kompletnie nie
zwa¿aj¹c na zdziwionych uczestników
,,Nocy w bibliotece”. Cz³onkowie dru¿yn
dali siê zwieœæ zwodniczym sugestiom
pisarki. Mylili tropy, doszukiwali siê podwójnych znaczeñ, a wszystko po to, by
sprawiedliwoœci sta³o siê zadoœæ. Po ponad pó³toragodzinnym dochodzeniu,
grupa bystrych gimnazjalistów wskaza³a
na rzeczywistego mordercê, a w³aœciwie
parê morderców i umiejêtnie argumentuj¹c swoje przypuszczenia, rozwik³a³a tajemnicze zabójstwo. Jak przysta³o na
prawdziwy, angielski krymina³, rozwi¹zanie zaskoczy³o wszystkich, jednak
m.in. w³aœnie na tym polega magia powieœci kryminalnych. W nagrodê m³odzi detektywi otrzymali bony do zrealizowania
w „Tawernie u Zejmana”.
Efektownie i z humorem wypadli
uczestnicy warsztatów teatralnych, które
odbywa³y siê podczas ,,Nocy w bibliotece”. Zaprezentowali kilka scenek, którymi udowodnili, ¿e talent aktorski tkwi w
ka¿dym z nas.
Kolejna dawka mocnych, ale i smacznych wra¿eñ zosta³a zaserwowana w
Karczmie ,,Pod ¯ywym Trupem”, w jak¹
tego wieczoru zamieni³a siê Izba Ch³opska. Karczmarki (Panie Marta Górska i
Anna Rzepecka) czêstowa³y smakowitymi przek¹skami, wêdlinami i napojami
opatrzonymi tylko na pozór odstraszaj¹cymi etykietami ,,trucizna”. Migocz¹ce
œwiece i srebrna poœwiata ksiê¿yca dope³nia³y niesamowitej atmosfery ,,Nocy w
bibliotece”. To oryginalne przedsiêwziêcie znakomicie sprawdzi³o siê w trzebiatowskiej Bibliotece. Pokaza³o, ¿e tego
typu instytucje nie musz¹ kojarzyæ siê
(zw³aszcza m³odzie¿y) z cisz¹ i zakurzonymi ksi¹¿kami. Biblioteka XXI wieku to
miejsce têtni¹ce ¿yciem, gdzie oprócz
bogatego i ró¿norodnego ksiêgozbioru
oraz dostêpu do Internetu czytelnicy w
niebanalny i wartoœciowy sposób mog¹
spêdziæ czas. Festiwal Krymina³u w Trzebiatowie, nie przyczyni siê raczej do spadku przestêpczoœci, ale do wzrostu czytelnictwa, czy te¿ zainteresowania krymina³em z ca³¹ pewnoœci¹.
Piotr ¯ak
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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:
INNE

£obez
n Poszukujê osoby, która zawiezie
wózkiem inwalidzkim Przemka Kmetyka na rehabilitacjê z ul. Budowlanej na ul. Spokojn¹ w godzinach 910 za odp³atnoœci¹. Tel. 505 089 583
n Krzewy ¿ywop³otowe - ligustr, dereñ, tawua, forsycja, pigwowiec.
£obez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395.

MIESZKANIA

US£UGI

£obez

£obez

£obez

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

n 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.

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

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

Gryfice

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

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

NIERUCHOMOŒCI

n Sprzedam barak 20 mkw., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

n Sprzedam dachówkê cementow¹
u¿ywan¹. Cena 50 gr za sztukê.
Tel. 607 247 518.

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

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

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

n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
“FEDERICO MAHORA”
Kupuj¹c produkty Federico Mahora
nie p³acisz ani za reklamê ani za
opakowanie. FM GROUP WORLD
wspó³pracuje z koncernem DROM –
LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki
zapachowe wiêkszoœæ kreatorów
perfum na ca³ym œwiecie. Teraz!
Mo¿esz mieæ swoje ulubione perfumy, nie za 250, tylko za 30 z³otych,
a nawet taniej. Mo¿esz sobie pozwoliæ na kupno o wiele czêœciej, nie
tylko symbolicznie raz do roku!.
Zadzoñ, dowiesz siê wiêcej: 601
088 446

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

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

Region
n Skupujê butelki szklane - ró¿ne,
odbiór na miejscu. Tel. 507 082 913
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.

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

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

Gryfice
n Sprzedam dom w Gryficach o powierzchni 78 mkw + gara¿ na dzia³ce
o powierzchni 289 mkw, ogrzewanie
gazowe, ciep³a woda. Do morza 22
km. Cena 190 tys. z³. Tel. 692 431
153, 091 384 64 41, 091 384 19 76.
n Sprzedam dom w Gryficach przy
ul. Sportowej 5. Cztery pokoje, kuchnia, ³azienka, korytarz i pom. strychowe. Dzia³ka ok 300 mkw. Cena do
uzgodnienia Tel. 798 832 679.
n Sprzedam gara¿ przy ulicy Sportowej. Tel. 091 384 46 72

Drawsko Pom.
n Dom wolnostoj¹cy w Drawsku
Pomorskim do wynajêcia na rok. Tel
091 562 3306 po godzinie 18.
n Sprzedam kiosk w Drawsku Pomorskim. Tel 509 712 003.

Œwidwin
n Wydzier¿awiê halê w Po³czynie
Zdroju 1000 mkw. wszystkie media,
dobry dojazd, mo¿liwoœæ sprzeda¿y. Tel. 694 821 461

Region
n Poszukujê lokali handlowych w centrach miast: £obez, Œwidwin, Drawsko
Pom., Gryfice i miastach powy¿ej 10
tys mieszkañców. Tel. 693 417 398.
n 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.
n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

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

Region
n 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.

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

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

Œwidwin

MOTORYZACJA

£obez
n Sprzedam samochód Volkswagen rocznik 1993, stan bardzo dobry, garazowany. Cena 6800 z³. (do
uzgodnienia). Tel. 781 464 797

PRACA

£obez
n Mam 36 lat, posiadam kategorie
prawa jazdy: A, B, C, BE, CE, T,
œwiadectwo kwalifikacji, uprawnienia na wszystkie rodzaje wózków
wid³owych. Podejmê pracê - najchêtniej jako kierowca. Tel. 503 419 657.

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

n T³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.
n Zespó³ muzyczny; tel. 512 138 741

Region
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

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
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Tajemnice Castrum Sancti Petri
W dniach 22 – 24 listopada w
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w
Szczecinie, odby³a siê XVI sesja
pomorzoznawcza, zorganizowana
przez Stowarzyszenie Naukowe
Archeologów Polskich Oddzia³ w
Szczecinie. W trakcie sesji podzielonej na dwa bloki (Pradzieje –
Wczesne Œredniowiecze oraz PóŸne
Œredniowiecze - Nowo¿ytnoœæ)
wyg³oszono 120 referatów i komunikatów bêd¹cych wynikami badañ
archeologicznych prowadzonych
na terytorium szeroko rozumianego
Pomorza.
Blok II otwiera³y trzy referaty
dotycz¹ce ziemi trzebiatowskiej.
Mgr Marek Dworaczyk, dr Felix
Biermann i dr hab. Marian Rêbkowski przedstawili wstêpne wyniki
projektu badawczego ,,Przemiany
osadnicze i kulturowe nad doln¹
Reg¹ w XII – XIV w.” Projekt ten
jest realizowany we wspó³pracy z
archeologami z Uniwersytetu w
Greifswaldzie. Przedmiotem dociekañ archeologów sta³a siê dolina
Regi w okolicach Trzebiatowa poniewa¿ teren ten dotychczas nie
doczeka³ siê szczegó³owych badañ.
Autorzy wykazali, i¿ wielki wp³yw
na osadnictwo i przemiany kulturowe zachodz¹ce na tym obszarze
mia³ klasztor Norbertanów za³o¿ony w Bia³obokach. Dr Rêbkowski
przypuszcza, ¿e w Trzebiatowie,
który by³ w tym czasie siedzib¹ jednostki terytorialnej dawnego Ksiêstwa Pomorskiego, istnia³o grodzisko, jednak jak do tej pory nie uda³o
siê zlokalizowaæ jego po³o¿enia.
Potwierdzono natomiast istnienie
s³ynnej Clodony (dzisiejsze K³odkowo), w pobli¿u której Biskup
Otton z Bambergu przeprawi³ siê
przez Regê podczas swojej wyprawy misyjnej.
W kolejnym artykule, mgr Marek
Dworaczyk podj¹³ natomiast próbê
zrekonstruowania po³o¿enia i wygl¹du Castrum Sancti Petri (Zamku
Œwiêtego Piotra), czyli klasztoru
Norbertanów w Bia³obokach. Dziêki interwencyjnym badaniom archeologicznym prowadzonym na bia³obockich wzgórzach, mo¿na stwierdziæ, ¿e dzisiejsza wieœ powsta³a na
ruinach dawnego klasztoru, który
przesta³ istnieæ ju¿ w XVI wieku, a
w œredniowieczu by³ bodaj najpotê¿niejszy na Pomorzu. W wielu
budynkach mo¿na jeszcze zauwa¿yæ gotyck¹ ceg³ê z rozbiórki zabudowañ klasztornych. W³aœciwy
klasztor otoczony by³ murem i ceglanym i prawdopodobnie, od jednej strony wa³em ziemnym. U podnó¿a klasztoru znajdowa³y siê osady, których mieszkañcy zajmowali
siê wytopem metali, handlem, rybo-

³ówstwem. Na jednym ze wzgórz
zapobiegliwi zakonnicy za³o¿yli
tak¿e cegielniê.
Nie mamy jednak wyobra¿enia
co do wygl¹du koœcio³a i budynków
mieszkalnych, bowiem ich relikty
znajduj¹ siê obecnie na terenie prywatnym, którego w³aœciciel nie zgadza siê na przeprowadzenie prac
archeologicznych. Badacze korzystaj¹c jednak¿e z nadarzaj¹cej siê
okazji (roboty kanalizacyjne) przebadali biegn¹c¹ w centrum wsi brukowan¹ drogê, co pozwoli³o na zlokalizowanie w jej pobli¿u œredniowiecznego cmentarza.
Podczas prowadzonych prac
odkryto 65 grobów, w których natrafiono na pochówki 73 osób. Analiz¹
antropologiczn¹ szkieletów z przyklasztornego cmentarza premonstratensów (Norbertanów), zajê³a
siê dr n. med.. Iwona Teul, która
wyniki swej rocznej pracy skrupulatnie, ale i obrazowo przedstawi³a
na szczeciñskiej sesji.
Stan zachowania szkieletów by³
nie najlepszy, czêsto by³y uszkodzone, brakowa³o fragmentów koœci. Po oczyszczeniu, z³o¿eniu i
uzupe³nieniu ubytków poddano je
obserwacji makroskopowej. Dziêki dociekliwym badaniom mo¿liwe
by³o okreœlenie p³ci, wieku a niekiedy tak¿e powodów œmierci.
Aby okreœliæ p³eæ nale¿a³o porównaæ cechy charakterystyczne materia³u kostnego jak np. miednice,
koœci d³ugie, czaszki (rysy czo³owe), natomiast do ustalenia wieku:
uzêbienie (stopieñ starcia zêbów)
oraz stopieñ starcia powierzchni
stawowych.
Badania pozwoli³y ustaliæ, i¿
wœród zmar³ych przewa¿ali mê¿czyŸni typu nordyckiego (z pó³nocnej czêœci Europy, bowiem w³aœnie
z tych terenów – Lund w Szwecji,
przybyli pierwsi zakonnicy). Byli
oni wysokiego wzrostu (œrednio 187
cm, przy czym przeciêtny wzrost na
ówczesnych terenach Polski wynosi³ 165, 7 cm), œredniej i mocnej
budowy cia³a. Zakonnicy musieli
wykonywaæ ciê¿k¹ pracê fizyczn¹
(dŸwiganie, noszenie – praca w cegielni, przy budowie i rozbudowie
klasztoru, uprawa roli), na co wskazuje silne zu¿ycie stawów. Stwierdzono tak¿e silne starcie przednich
siekaczy oraz niedobór ¿elaza w
diecie. Zdecydowanie mniej by³o
szkieletów kobiet i dzieci. Ich pochówki pochodz¹ byæ mo¿e z okresu póŸniejszego, kiedy w pobli¿u
klasztoru powsta³y osady. Pochodz¹ce z XIII wieku pochówki da³y
badaczom przesz³oœci pewne wyobra¿enie na temat ¿ycia w œredniowiecznym klasztorze bia³obockim i

jego otoczeniu. Na dalsze prace archeologiczne i rozwi¹zanie pewnych tajemnic czeka nadal sam koœció³ i w³aœciwe zabudowania
klasztorne, dziêki czemu byæ
mo¿e uda siê odtworzyæ ich wygl¹d. Jest to wielce intryguj¹ce
wyzwanie, bowiem w Ÿród³ach
pisanych klasztor pojawia siê do-

syæ czêsto, natomiast w ikonografii brak jest jakichkolwiek jego
widoków. Musia³ byæ jednak potê¿ny, skoro w 1332 roku planowano przenieœæ tu podupad³e Biskupstwo z Kamienia Pomorskiego.
Byæ mo¿e w najbli¿szej przysz³oœci archeolodzy rozwik³aj¹ i tê
zagadkê
Piotr ¯ak

W pa³acowej Czytelni G³ównej Trzebiatowskiego
Oœrodka Kultury prezentujemy obraz

„Konie”
Tomasza Sokolika

Tomasz Sokolik urodzony w
1974 roku , jest malarzem amatorem, mieszkaj¹cym na sta³e w Nowielicach.
Bêd¹c uczniem ósmej klasy
szko³y podstawowej uleg³ powa¿nemu wypadkowi, który zaprzepaœci³ jego marzenia zwi¹zane z nauk¹
malarstwa artystycznego.
G³ównym tematem jego twórczoœci s¹ zwierzêta, które maluje i rysuje
od dziecka. Swoich czworono¿nych
przyjació³ najchêtniej uwiecznia
pastelami, choæ z przyjemnoœci¹
siêga równie¿ po o³ówek i olej.

W „Galerii Jednego Obrazu”
pan Tomasz opowiada nam pastelami o piêknie koni.
L. Herman

OPINIE

Z drugiej strony
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Tadeusz Nosel

Tusk – tsunami
jeszcze przed nami
LEKCJE SZKOLNE PO LATACH

OBECNA HISTORIA NASZEGO
PRZYSZ£EGO KRAJU
W poniedzia³ek rano za poœrednictwem radiowych Sygna³ów Dnia chcia³
siê wedrzeæ do mego lokum niejaki
Waldemar Pawlak. Goœæ – dwukrotny
premier rz¹dów Rzeczypospolitej,
obecnie wicepremier i minister gospodarki. Obiekt to dla mnie o tyle znany,
¿e natychmiast z charakterystycznym
odczuciem wcisn¹³em klawisz odbiornika. Zrobi³o siê cichutko jeszcze bardziej, ani¿eli to rankami bywa. Spogl¹daj¹c za okno na drugi brzeg Drawy po
raz pierwszy dostrzeg³em, ¿e rosn¹ce na
nim drzewa, niekoniecznie zawsze o tej
porze listopada s¹ tylko szare, a w³aœnie
i br¹zowawe, w kilku jak¿e ³agodnych
odcieniach tego niegdyœ tak lubianego
przeze mnie koloru. Ot, wystarczy tylko
nacisn¹æ guzik radia, pogoniæ ministra
w randze wicepremiera, a i listopadowe
drzewa nad rzek¹ natychmiast nawet w
porannej mgle zaczynaj¹ nabieraæ kolorów.

NIEMOWA, KTÓRY MÓWI
Wieczorem w niedzielê nie obejrza³em raz jeszcze NOCNEJ ZMIANY
Jacka Kurskiego, a muszê to zrobiæ, by
jeszcze raz w szczegó³ach dowiedzieæ
siê, jak mieli tu byæ pozostawieni Rosjanie mimo wyprowadzenia ich armii.
Filmu nie odtwarza³em, gdy¿ nie mia³em ochoty jeszcze raz spotykaæ siê, tym
razem na ekranie, z Waldemarem Pawlakiem. To polityk, o którym siê mówi,
¿e to niemowa, który mówi, a jest tu ju¿
tyle wolnoœci, ¿e medialny gad¿et z mówi¹cym niemow¹ mo¿na wy³¹czyæ bez
konsekwencji na przyk³ad konfiskaty
tegorocznych plonów. Przed posiadaniem tegorocznych plonów dobrze siê
zabezpieczy³em, gdy¿ do mnie jeszcze
niezbyt dotar³o, ¿e tu - ju¿, w tym i nad
Draw¹ w Z³ocieñcu, jest coœ, co gdzie
indziej jest w ca³ej pe³ni, czyli demokracja. Nie jestem w takiej postawie odosobniony, a nawet znalaz³em siê w
doskona³ym towarzystwie, bo oto
dziennik RZECZPOSPOLITA w dodatku „Najnowsza historia Polaków. 1944
– 1947. Gehenna AK i sfa³szowane Wybory” w periodyzacji najnowszej historii naszego przysz³ego kraju, lata 19881989 nazywa kresem PRL. Od tego
czasu – DO DZIŒ, PRL bis; tak to okreœli³a RZECZPOSPOLITA. Nawiasem,
ekipie Tuska mo¿e nie udaæ siê przerobienie tego dziennika na rz¹dow¹ tubê,
gdy¿ kilku ludzi na tak zwanym poziomie postanowi³o uratowaæ szlachetne
pismo przed tuskowo – pawlakow¹ tsunami.
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Wspominam o tym dodatku do RZEPY (w ka¿dy wtorek), gdy¿ chodzi³em do
takich szkó³ œrednich, w których o nauce
historii wspó³czesnej w ogóle nie by³o
mowy. Bolszewicka bryja s³owna obowi¹zywa³a te¿ na lekcjach polskiego i na
tak zwanych naukach spo³ecznych, a najprawdziwsze ¿ycie uczniowskie ch³opców toczy³o siê w halach sportowych lub
na boiskach pi³karskich drawskiego klubu. Kiedy wiele lat po tych naukach przysiad³em w którymœ z barów drawskich na
wódeczce z popularnym Glonem (nauczyciel biologii w ogólniaku), goœæ
rzek³; - S³uchaj, ja to od m³odzie¿y mam
spokój. Uczy³em tylko biologii. Ale postaw siê w roli Saszy, on ca³e ¿ycie uczy³
historii i przedmiotów obywatelskich.
Nie chcia³bym byæ w jego roli. Podczas tej samej rozmowy Pan Profesor Glon wyzna³, ¿e nale¿a³ do partii; Daliby mi oni, gdybym siê do nich nie zapisa³. A tak, mia³em spokój.
W gabinetach lekcyjnych tamtego
ogólniaka w Drawsku wisia³y po obu stronach God³a Pañstwowego portrety tak
zwanych przywódców pañstwowych.
W³adys³awa Gomu³ki i Józefa Cyrankiewicza. Przed lekcj¹ przysposobienia
obronnego u profesora S.K któryœ z
uczniów Cyrankiewiczowi na szkle portretu domalowa³ wszystko, co siê tylko da³o.
Zoczywszy dzie³o profesor powiedzia³
tylko; - Zmazaæ to. Nawet nie wyobra¿acie
sobie, co by mog³o siê tu dziaæ, gdyby to nie
trafi³o na mnie. - Po kilkudziesiêciu latach
na temat Cyrankiewicza w wyznaniu jego
¿ony aktorki czytam; - Wysz³am za m¹¿ za
lidera niezale¿nej Polskiej Partii Socjalistycznej. A potem zobaczy³am, jak z niego
galaretê zrobili. Poœlubi³am bardzo piêknego cz³owieka, który na moich oczach
rozty³ siê, bo chla³, bo mê¿czyzna w ten
sposób pomaga sobie na rozpacz. Przecie¿
on umar³ na jak¹œ chorobê mózgow¹, tak
to wszystko odcierpia³. To ju¿ ostatnie kreski do portretu
premiera PRL, którego malowanie mia³o miejsce i w niegdysiejszym drawskim
ogólniaku.

WYBORY – POK£OSIE
NOCNEJ ZMIANY
Kiedy wydawa³o siê, ¿e kadry tego
pañstwa, na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych g³êboko ukryte przed wyborcami w tajnych archiwach, zostan¹ wyci¹gniête na wierzch, przysz³a NOCNA
ZMIANA (Wa³êsa, Moczulski, Pawlak,
Tusk, Geremek, Wachowski) i w wyniku
jej dzia³ania owe kadry do dzisiaj w Polsce przy pomocy mediów wygrywaj¹
wybory. Dziennikarze, którzy oficerów
tych kadr nakrywaj¹ w najs³ynniejszych
tu redakcjach, przed wymiar sprawiedli-

woœci przez sady s¹ œci¹gani po uprzednim uwiêzieniu, mimo przes³ania oczywistych wyjaœnieñ (GAZETA POLSKA). I z tego powodu, kiedy raniutko
puka do mnie przez radio Waldemar
Pawlak, wola³bym, by by³o to na przyk³ad CBA w kominiarkach i na helikopterach, ani¿eli ten mówi¹cy niemowa.
Wedle sonda¿y prezes – wicepremier –
minister ma byæ tu non stop przez cztery
lata, bo takie jest ¿yczenie wyborców.
Trudno akurat od niego wymagaæ, by
zmieni³ sobie wyborców. Tego naprawdê nie potrafi. Niektórzy tak maj¹.

KIEDY PUBLICZNA STANIE
SIÊ „PUBLICZN¥”
Z przekaziorów Rzeczpospolita
mo¿e siê ostaæ jako dziennik niezale¿ny,
zaœ telewizji publicznej zosta³o ju¿ tylko
oko³o pó³ roku wolnego dzia³ania, gdy¿
tyle czasu potrzebuje PO, by „publiczn¹”
znów zniewoliæ. Nowy ³ad medialny w
Polsce bêdzie podobny do tego, co wyczynia³y tu ekipy Kwaœniewskiego. Tak
zwana aksamitna dyktatura, zniewolenia
w rêkawiczkach, nadawanie przez starannie dobrane obiekty dziennikarskie. Bezideowoœæ, antypolskoœæ, poddañstwo na
wszystkich frontach, demonta¿ pañstwa,
wyprzeda¿ tak zwanych klejnotów narodowych (banki, najprzedniejsze przedsiêbiorstwa). Totalna bryndza programowa w telewizjach prywatnych, wprost
kretyñska dzia³alnoœæ wielu prywatnych
rozg³oœni radiowych (muzyczka i reklamki od ranków po wieczorki). W skrócie
bêdzie sz³o o to, by masy ukszta³towane
w peerelu, a teraz ich dzieci, broñ Bo¿e
nie siêga³y swych dziejowych korzeni, by
bez oporu i bólu przyjê³y kondycjê ludzk¹
oferowan¹ im w Karcie Praw Podstawowych i w innych podobnych karcie dokumentach. Jak siê one maj¹ do wymuszanych zmian prokurowanych przez tak
zwane rewolucje bolszewickie, ¿ycie
poka¿e. Ze strony polskiej owe idee maj¹
najwiêksze poparcie wœród tych, którzy
masê swego ¿ycia poœwiêcili na robienie
rewolucyjek bolszewickich (B. Geremek,
A. Michnik end company). Dzia³ania z
tego arsena³u .... powali³y Sowieckie Imperium, a nie mia³y takiego zamiaru. Futurolodzy wieszcz¹, ¿e teraz czas ju¿ na

Europê. Polska, podobno, jest najwiêksz¹
przeszkod¹ w niszczeniu dziejowego dorobku kontynentu.

UNIA PODES£A£A OPIUM???
Cudem wygraliœmy z Kazachstanem
(zgas³o œwiat³o na stadionie), cudem
wygraliœmy z Belgi¹ (natchnienie Ebiego Smolarka), i takimi to cudami na
pocz¹tek bêdziemy pierwszy raz graæ w
Pi³karskich Mistrzostwach Europy. To
nasza zas³uga, bo na naszym wejœciu do
Unii Europejskiej, jak s³ychaæ z najpowa¿niejszych ust (premier Jaros³aw Kaczyñski), najbardziej zale¿a³o Europie.
Dlatego nie dopuszczono do lustracji
pracowników mediów, banków i wielkich przedsiêbiorstw. Dlatego wymienione tu instytucje teraz ju¿ nie s¹ polskie. Pozostaj¹ nam Pi³karskie Mistrzostwa Europy. Jak opium dla przegranych.

DWIE KARTKI PROGRAMU
KOALICYJNEGO, A RESZTA
TO MI£OŒÆ
Kiedy tusk - tsunami bêdzie za nami?
Marsz, marsz na Tuska, pokonamy jak
Ruska – œpiewa³a publicznoœæ podochocona zwyciêstwem nad Belgi¹. Wtedy,
kiedy publicznoœæ wyborcza znów siê
zreflektuje. W Niemczech partie przygotowa³y koalicyjne rz¹dzenie na piêciuset
stronach starannie wynegocjonowanego
i zapisanego dokumentu. Ustalono ka¿dy
szczegó³. Pod ju¿ rz¹dami tusk-tsunami
dokument koalicyjny ma bodaj¿e dwie
strony podpisane przez uczestników
NOCNEJ ZMIANY, z których jeden
og³asza
wszechogarniaj¹c¹ mi³oœæ
wrzeszcz¹c wiadomej nocy wniebog³osy,
¿e akta WSI, to on chce mieæ u siebie w
biurku. Na cz³owieka wartego sienkiewiczowskiego pióra, œle ¿andarmeriê wojskow¹ z nakazem zwolnienia go za pracê
przeciwko WSI w³aœnie; to o poœle Antonim Macierewiczu. Ten sam premier od
tusk-tsunami film ze swoj¹ pos³ank¹ bior¹c¹ ³apówkê i wypowiadaj¹c¹ kwestie
dotycz¹ce najbli¿szych planów Platformy w dziedzinie ochrony zdrowia, k³adzie te¿ na karb uwiedzionej mi³oœci.
Zdaje siê, ¿e ktoœ tu ogonem na mszê
dzwoni – której nazwa „tusk- tsunami”.
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Grali tenisiœci
sto³owi
24 listopada rozegrano
w Sianowie kolejne pojedynki tenisa sto³owego. Kluby naszego powiatu – TKKF
„Fala” Trzebiatów i „Nasiennik” Gryfice wystawi³y
swoich zawodników w turnieju prawie we wszystkich
kategoriach wiekowych.
Wœród „Skrzatek” (rocznik 1999 i m³odsze) drugie
miejsce zajê³a Wiktoria Stankiewicz z TKKF „Fala” Trzebiatów.
W „Skrzatach” drugie
miejsce wywalczy³ Patryk Wegner z „Nasiennika” Gryfice,
zaœ Krzysztof Rogalski z
„Fali” Trzebiatów zaj¹³ 6
miejsce, zaœ jego klubowy
kolega Karol Paj¹k – siódme.
W tym samym dniu swoje
mecze grali kadetki i kadeci.
Na 46 zawodników startuj¹cych w turnieju niez³e – 15
miejsce, zaj¹³ Karol Berski z
„Nasiennika” Gryfice. Jego
klubowy kolega Dominik
Ruta uplasowa³ siê na 17 po-

zycji, zaœ Wojciech Kapela
na 21. Dalsze miejsca zajêli:
Wojtek Major – 25, Kamil
Puszkarek – 29, ex equo z
Darkiem Wojtkunem z „Fali”
Trzebiatów, jego klubowy
kolega Damian Ho³od uplasowa³ siê na 35 pozycji, a listê naszych powiatowych
graczy zamyka Damian Grochowicz z „Nasiennika” na
37 miejscu.
W Sianowie rywalizowa³o
równie¿ ze sob¹ 16 kadetek.
Najlepsz¹ pozycjê – 5, wywalczy³a Agata Przybylska z „Nasiennika”. Jej klubowa kole¿anka Kinga Wegner uplasowa³a siê na 11 miejscu.
Dzieñ póŸniej grali seniorzy. Najlepszy gryficki zawodnik w tenisie sto³owym
Krzysztof Galewski z „Nasiennika” na 46 startuj¹cych
w turnieju zaj¹³ wysokie 11
miejsce. Niestety, by³ jedynym seniorem reprezentuj¹cym gryficki powiat. ¯aden
klub, niestety, nie dorobi³ siê
seniorki.
(r)
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„DIEGO” alternatyw¹
na szare jesienne dni
(GRYFICE) W pi¹tek, 23
listopada br. w hali sportowej
w Szkole Podstawowej nr 4 w
Gryficach Szkó³ka Pi³karska
„DIEGO” zorganizowa³a turniej halowy ch³opców z klas 5,
6 i pierwszej gimnazjum.
Celem tych rozgrywek by³o
zachêcenie do aktywnego spêdzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowañ m³odych ch³opców, w szare, d³ugie

jesienne popo³udnia.Turniej
zgromadzi³ oko³o 30 m³odych
adeptów pi³ki no¿nej, którzy z
wielkim zapa³am rywalizowali
w rozgrywanych miêdzy sob¹
meczach. Turniej pokaza³, ¿e
gimnazjaliœci mieli sporo pracy,
aby pokonaæ swoich m³odszych
kolegów ze szko³y podstawowej.
Impreza prowadzona by³
pod czujnym okiem trenerów

ze Szkó³ki Pi³karskiej „DIEGO” - Przemys³awa Melnika,
Kamila Maœlankiewicza i Wies³awa Pietrzaka, którzy zapewniaj¹, i¿ takie rozgrywki bêd¹
systematycznie prowadzone,
aby gryfick¹ m³odzie¿ przekonaæ, ¿e warto uprawiaæ sport.
Wszystkim uczestnikom turnieju ¿yczymy dalszych sukcesów i zapa³u do uprawiania
sportu.
(r)

ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Rolnictwo ekologiczne to
specyficzny system gospodarowania, który zak³ada zrównowa¿enie produkcji roœlinnej
ze zwierzêc¹, przy zastosowaniu œrodków naturalnych.
W Polsce szczegó³owe wymagania w zakresie rolnictwa
ekologicznego reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 r. o rolnictwie ekologicznym, natomiast unijnym
aktem prawnym, obowi¹zuj¹cym tak¿e polskich rolników,
jest Rozporz¹dzenie Rady
2092/91/EWG z dnia 24
czerwca 1991 roku w sprawie
produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych oraz
œrodków spo¿ywczych.
Podstawowe zasady rolnictwa ekologicznego:
Uprawa roœlin:
– nawo¿enie nawozami
organicznymi lub naturalnymi,
wytworzonymi we w³asnym
gospodarstwie lub, w przypadku nie posiadania zwierz¹t, pozyskanymi z innych gospodarstw ekologicznych oraz nawozami i œrodkami poprawia-

j¹cymi w³aœciwoœci gleby, zakwalifikowanymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
– stosowanie ekologicznego materia³u siewnego;
– w³aœciwy p³odozmian,
uwzglêdniaj¹cy wsiewki i poplony, pozwalaj¹ce na jak najd³u¿sze przykrycie gleby roœlinnoœci¹;
– odchwaszczanie mechaniczne, bez chemicznych
œrodków ochrony roœlin lub za
pomoc¹ œrodków ochrony, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
– stosowanie preparatów biologicznych i wyci¹gów
roœlinnych.
Chów zwierz¹t:
– w³aœciwe utrzymanie
zwierz¹t – zapewnienie odpowiedniej powierzchni oraz dostêpu do wybiegów i pastwisk;
– zachowanie dobrostanu;
– maksymalna obsada
zwierz¹t na 1 ha – nie wiêcej
ni¿ 1,5 DJP;
– ¿ywienie oparte na pa-

szach pochodz¹cych z w³asnego gospodarstwa lub innych,
ale wytworzonych metodami
ekologicznymi;
– leczenie metodami naturalnymi, stosowanie alopatycznych weterynaryjnych
produktów leczniczych oraz
antybiotyków tylko za zgod¹
jednostki certyfikuj¹cej na odpowiedzialnoœæ lekarza weterynarii.
Nie wolno stosowaæ:
– pasz przemys³owych,
– GMO – organizmów
genetycznie modyfikowanych,
– zapraw nasiennych,
syntetycznych œrodków ochrony roœlin,
– nawozów sztucznych,
– sztucznych koncentratów,
– promieni
jonizuj¹cych.
Wolno stosowaæ:
– œrodki ochrony roœlin
zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym
w Polsce nawozy i œrodki poprawiaj¹ce w³aœciwoœci gleby
w rolnictwie ekologicznym
Pomimo, i¿ wiele gospodarstw mo¿na uznaæ za ekologiczne, w celu uzyskania statusu gospodarstwa ekologicznego i certyfikatu zgodnoœci (potwierdzaj¹cego, i¿ gospodarstwo prowadzi produkcjê metodami ekologicznymi), nale¿y:

1. Wybraæ jednostkê certyfikuj¹c¹ (spoœród 7 istniej¹cych) i zg³osiæ chêæ przyst¹pienia do produkcji
metodami ekologicznymi
na odpowiednim formularzu wniosku o certyfikacjê.
2. Zg³osiæ chêæ przejœcia
na produkcjê metodami ekologicznymi u Wojewódzkiego
Inspektora Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno Spo¿ywczych (WIJHARS).
Formularz zg³oszenia nale¿y wype³niæ w dwóch egzemplarzach, przy czym otrzymuje
WIJHARS- u, a drugi jednostka certyfikuj¹ca.
3. Wnieœæ
stosown¹
op³atê za kontrolê gospodarstwa (co roku z odpowiednim
wyprzedzeniem).
Przejœcie na produkcjê metodami ekologicznymi wi¹¿e
siê z corocznym poddawaniem
siê obowi¹zkowej kontroli,
podczas której upowa¿nieni
inspektorzy, po uprzednim powiadomieniu o kontroli,
sprawdzaj¹ czy postêpujemy
zgodnie z zasadami rolnictwa
ekologicznego. Po kontroli
zostaje sporz¹dzony protokó³
w dwóch egzemplarzach, z
których jeden otrzymuje rolnik, a drugi zostaje przekazany
do jednostki certyfikuj¹cej.
Uzyskanie certyfikatu
zgodnoœci produkcji meto-

dami ekologicznymi wi¹¿e
siê tak¿e z tzw. okresem
przestawiania. Przejœcie z
produkcji konwencjonalnej
na ekologiczn¹ polega na
stopniowych
zmianach,
podczas których stosuje siê
odpowiednie nastêpstwo roœlin, starann¹ agrotechnikê,
racjonalne wykorzystanie
nawozów
organicznych,
wprowadzenie poplonów, a
w przypadku produkcji
zwierzêcej – stosowanie
pasz i dodatków naturalnych. D³ugoœæ okresu przestawiania okreœli nam jednostka certyfikuj¹ca po
pierwszej kontroli, najczêœciej jednak wynosi on 2
lata. Przy ubieganiu siê o
p³atnoœci rolnoœrodowiskowe z pakietem rolnictwo
ekologiczne, aby otrzymaæ
dop³aty do rolnictwa ekologicznego, rolnik musi wraz
z wnioskiem, z³o¿yæ w
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa
stosowne zaœwiadczenia z
jednostki certyfikuj¹cej.
Poniewa¿ okres przestawiania wi¹¿e siê z poniesieniem
wy¿szych nak³adów, stawki dop³at rolnoœrodowiskowych w
tym okresie tak¿e s¹ wy¿sze.
Natomiast po uzyskaniu certyfikatu dop³aty ulegaj¹ zmniejszeniu.
(GAJA)
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NAPROMILOWANI
20 listopada zatrzymano 1 nietrzeŸwego rowerzystê i 1 nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem
osobowym.
23 listopada br. zatrzymano 2
nietrzeŸwych kieruj¹cych pojazdami mechanicznymi.
24 listopada br. zatrzymano 1
nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem osobowym.
25 listopada br. zatrzymano 1
nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem osobowym.
£APÓWKA
(NIECHORZE) 21 listopada
br. w Niechorzu zatrzymano Józefa M., lat 44, mieszkañca Warszawy, który chc¹c odst¹pienia od
wykonywania czynnoœci s³u¿bowych zwi¹zanych z na³o¿eniem
mandatu karnego, wrêczy³ korzyœæ maj¹tkow¹ funkcjonariuszowi Policji w kwocie 100 z³.
POSIADACZ ZATRZYMANY
(GRYFICE) 21 listopada w Gryficach zatrzymano Tomasza O., lat
26, mieszkañca Gryfic, który posiada³ 230 gram œrodków odurzaj¹cych
w postaci marihuany.
PIJANY UDERZY£ AUTEM
W BUDYNEK
(GRYFICE) 24 listopada br. w

Gryficach na ul. 11 listopada kieruj¹cy samochodem osobowym
Jaros³aw W., lat 34, mieszkaniec
Gryfic, bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci 2,12 ‰, na prostym odcinku
drogi jad¹c z nadmiern¹ prêdkoœci¹ wjecha³ na chodnik, po czym
uderzy³ w budynek. W wyniku
zdarzenia obra¿eñ cia³a w postaci
z³amania koœci prawej rêki dozna³a pasa¿erka Gra¿yna W.
TRZECH NA JEDNEGO
(GRYFICE) 24 listopada br. w
Gryficach zatrzymano Krzysztofa
K., lat 25, Miros³awa B., lat 20 i
Przemys³awa G., lat 20, mieszkañców powiatu gryfickiego, którzy
dokonali pobicia Jaros³awa K.
AMFETAMINIARZ ZATRZYMANY
(GRYFICE) 24 listopada br. w
Gryficach zatrzymano Tomasza J.,
lat 25, mieszkañca Gryfic, który
posiada³ przy sobie 0,5 grama amfetaminy.
WTARGN¥£ NA JEZDNIÊ
(W£ODARKA) 25 listopada br.
we W³odarce kieruj¹cy samochodem osobowym Jan R., lat 62,
mieszkaniec powiatu gryfickiego,
jad¹c ³ukiem drogi, potr¹ci³ pieszego id¹cego w tym samym kierunku
prawym poboczem, który nagle
wtargn¹³ na jezdniê.

21.11.2007r.
Godz. 18:51 Bieczynko, gm.
Trzebiatów - po¿ar mieszkania.
Po¿ar w pokoju na strychu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ze wzglêdu na bardzo
du¿e zadymienie konieczne by³o
u¿ycie aparatów ochrony dróg oddechowych. Ratownicy po dostaniu siê do wnêtrza pokoju, podali
pr¹dy wody na pal¹ce siê w pokoju meble. Wystêpowa³o bardzo
du¿e zagro¿enie przedostania siê
ognia na dach. Spaleniu uleg³o
³ó¿ko, fotel, telewizor oraz ko³dra
z pierza. Okopceniu uleg³ ca³y
pokój. Uratowano ca³y budynek
mieszkalny. W prowadzonych
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z
PSP Gryfice, OSP Trzebiatów
oraz OSP Mrze¿yno.
22.11.2007r.
Godz. 11:48 Gryfice, ul. Kamieñska – plama oleju na jezdni.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z
PSP Gryfice.
23.11.2007 r.
Godz. 11:40 Rewal, ul. W.
£okietka – pompowanie wody z
posesji. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP Niechorze.
24.11.2007r.
Godz. 15:58 Trzebiatów, ul.
Dworcowa – po¿ar altanki. Dzia³ania stra¿y polega³y na ugaszeniu
altanki oraz przeszukaniu pogorzeliska. W dzia³aniach udzia³

Wyrok

bra³y dwa zastêpy OSP Trzebiatów
Godz. 22:34 Gryfice, ul. 11 Listopada – wypadek samochodowy.
Kierowca jad¹cy sam. osobowym marki AUDI wpad³ w poœlizg i wywróci³ siê na prawy bok.
W wypadku poszkodowana zosta³a jedna osoba któr¹ z ogólnymi
obra¿eniami cia³a odwieziono do
szpitala. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z PSP Gryfice.
25.11.2007r.
Godz. 10:11 Rewal, ul. Parkowa – zadymienie w pomieszczeniu budynku amfiteatru. Zadymienie powsta³o od pieca wêglowego – tzw. kozy. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP Niechorze oraz OSP
Pobierowo.
26.11.2007r.
Godz. 8:20 Rogozina – zadymienie w mieszkaniu budynku
wielorodzinnego. Stwierdzono
pêkniecie przewodu kominowego. Dzia³ania OSP Trzebiatów polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, przewietrzeniu mieszkania i wydaniu zakazu u¿ytkowania przewodu kominowego.
Godz. 15:02 Pobierowo – pochylone drzewo nad kempingiem.
Dzia³ania OSP Pobierowo polega³y na odci¹gniêciu drzewa –
brzozy i wywróceniu jej w miejscu nie zagra¿aj¹cym ludziom i
budynkom. j.a.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29.10.2007 r. sygn. akt
VI K 627/07, skaza³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29.10.2007 r., sygn. akt
VI K 618/07, skaza³

Andrzeja Dobczyñskiego

Zenona Rosika

na karê 8 miesiêcy pozbawienia wolnoœci, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat, orzeczono zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym
na okres 6 lat, zas¹dzono œwiadczenie pieniê¿na na rzecz Fundacji Na
Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w
Mielnie Unieœcie w kwocie 300 z³, zarz¹dzono podanie wyroku do
publicznej wiadomoœci przez og³oszenie go w czasopiœmie lokalnym
za przestêpstwo z art. 178a par. 2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 19
czerwca 2007 r. o godz. 16.20 w Trzêsaczu, na ulicy Kamieñskiej,
kierowa³ rowerem po drodze publicznej w ruchu l¹dowym znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia 1,34 mg/l oraz w dniu 28 lipca 2007 r. o
godzinie 4.45 w Pobierowie, na ulicy Grunwaldzkiej, kierowa³ rowerem po drodze publicznej w ruchu l¹dowym bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do
stê¿enia 1.17 mg/l.

na karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 2 lat, orzeczono zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na
okres 5 lat, zas¹dzono œwiadczenie pieniê¿ne na rzecz Fundacji Na
Rzecz Osób Poszkodowanych w wypadkach Komunikacyjnych w Mielnie Unieœcie w kwocie 200 z³, zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie w czasopiœmie lokalnym za przestêpstwo z art. 178a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 10 lipca 2007 r. o godz. 16.15 w Pobierowie, na ulicy Poznañskiej, powiatu gryfickiego, kierowa³ rowerem po
drodze publicznej w ruchu l¹dowym w stanie nietrzeŸwoœci, posiadaj¹c
w wydychanym powietrzu alkohol w iloœci d¹¿¹cej do stê¿enia 1,10 mg/
dm szeœæ., czym naruszy³ zakaz prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym, orzeczony prawomocnym
wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach sygn. akt. VI K 32/07 obowi¹zuj¹cy od dnia 22.02.2007 r. do 22.02.2010 r.
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HUMOR TYGODNIA

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Gazety Gryfickiej”
Poprawne rozwi¹zania nale¿y wysy³aæ na adres:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 46 brzmia³o:
“Pegaz ma skrzyd³a, ale i kopyta”.
Nagrodê wylosowa³a pani Janina Slopianka z Gryfic.
Gratulujemy.

Mamusiu, jezdem w ci¹¿y.
- Bój siê Boga! Dwa miesi¹ce przed matur¹,
a ty mówisz "jezdem"?
***
Dobry pracownik ma dwa miesi¹ce urlopu 1. kiedy sam idzie na urlop
2. kiedy urlop ma jego szef

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

