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Jest nowy wicestarosta
(GRYFICE) Na ostatniej sesji Rady
Powiatu w dniu 29 listopada br. rada
powiatu powo³a³a nowego cz³onka
zarz¹du i zarazem nowego wicestarostê
powiatu gryfickiego. Zosta³ nim pan
Ireneusz Wojciechowicz. Jest to pierwszy
taki przypadek w Gryficach, gdy
cz³onkiem zarz¹du nie zosta³ radny
powiatu, lecz osoba spoza rady.
Wczeœniej szlak w takich rozwi¹zaniach
przetar³ Goleniów, gdzie rada wybra³a na
starostê osobê spoza swego grona.
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Cisza nad bud¿etami

Kazimierz Rynkiewicz

Sygna³y czytelników

Listopad i grudzieñ to czas przygotowywania i zatwierdzania bud¿etów w samorz¹dach. Projekt bud¿et
pokazuje, ile w przysz³ym roku dany
samorz¹d chce przeznaczyæ na inwestycje, a ile na utrzymanie siê przy
¿yciu i konsumpcjê, czyli obs³ugê
samego siebie. O tym, ¿e administracja poch³ania du¿o pieniêdzy nie
trzeba nikogo przekonywaæ. Dobrze
jest dla mieszkañców, gdy przeznacza ich du¿o na inwestycje, czyli
buduje drogi, remontuje szko³y i inne
swoje placówki, wyposa¿a je, kszta³tuje ich otoczenie. Inwestycje powoduj¹, ¿e gmina i powiat rozwijaj¹ siê
gospodarczo i cywilizacyjnie. Og³aszane przetargi napêdzaj¹ koniunkturê w firmach, zwiêkszaj¹c zatrudnienie, a poprawa infrastruktury
przyci¹ga inwestorów i turystów.
Niebagateln¹ dzisiaj spraw¹ jest nie
tylko przyci¹ganie, ale równie¿ zatrzymywanie m³odych ludzi w swo-

jej gminie i powiecie, by ich nie
opuszczali w poszukiwaniu pracy,
mieszkania i lepszych perspektyw.
Wszelkie budownictwo jest miastotwórcze, choæby z tego powodu, ¿e
zwiêksza siê iloœæ pieniêdzy p³yn¹cych z podatków do bud¿etu. O
wzroœcie potencja³u intelektualnego ludzi zamieszkuj¹cych dany teren bud¿et co prawda milczy, ale i
on wi¹¿e siê z tym wszystkim, o
czym by³a mowa powy¿ej. Na ten
wzrost przecie¿ ma wp³yw jakoœæ
kszta³cenia (np. iloœæ pieniêdzy
przeznaczanych na zajêcia pozalekcyjne, iloœæ sal sportowych, jakoœæ boisk) i póŸniej mo¿liwoœæ
zaprzêgniêcia i wykorzystania zdobytej wiedzy ka¿dego cz³owieka w
rozwój gospodarczy i kulturalny
gmin i powiatu. Gdy gminy i powiat
przeznaczaj¹ du¿o œrodków na inwestycje, mówi siê, ¿e bud¿et jest
proinwestycyjny. Gdy ma³o – mówi
siê, ¿e jest konsumpcyjny.
Konsumpcja mo¿e byæ ukryta
pod ró¿nymi postaciami, w bud¿ecie - w ró¿nych dzia³ach, rozdzia³ach i paragrafach. Mo¿e to byæ
przerost zatrudnienia, zbyt du¿e
wydatki rzeczowe, zbyt du¿e wydatki na rady, zbyt du¿e wydatki na
funkcjonowanie poszczególnych

jednostek organizacyjnych gmin i
powiatu.
Bud¿et wspó³tworz¹ i zatwierdzaj¹ radni, chocia¿ przygotowuj¹
go burmistrzowie i wójtowie oraz
zarz¹d powiatu (w du¿ej czêœci
skarbnicy). Jednak ostateczny g³os
nale¿y do radnych, bo mog¹ zmieniaæ projekt bud¿etu. Decydowaæ o
wyborze przysz³orocznych inwestycji, mog¹ badaæ koszty jednostek
organizacyjnych, stan zatrudnienia
i o wielu innych sprawach. Mog¹,
je¿eli oczywiœcie chc¹. Z tym najczêœciej jest najgorzej. Zwykle
sprowadza siê to do tego, ¿e ka¿dy
radny dostaje w projekcie coœ na
os³odê w swoim okrêgu wyborczym
i potem wszyscy zaklepuj¹ bud¿et w
ciemno.
Gryfice wielkoœci¹ s¹ zbli¿one
do Goleniowa. Jednak od kilku lat
Goleniów poszed³ ostro do przodu
w rozwoju gospodarczym, bo burmistrz Andrzej Wojciechowski postawi³ na inwestycje. S³ynny ju¿
park technologiczny wymyœlony
kilka lat temu dzisiaj przynosi profity i bêdzie je w szybkim tempie
zwiêksza³. Mo¿na mówiæ, ¿e to z
powodu bliskiego po³o¿enia Szczecina. To oczywiœcie naturalna „renta”, jak to mówi¹ znawcy tematu, ale

gazeta gryficka 5.12.2007 r.
Gryfice i powiat równie¿ tak¹ „rentê” maj¹ – wybrze¿e. Jednak o ile w
Goleniowie potrafiono to wykorzystaæ, to w powiecie gryfickim panuje zastój.
W listopadzie w niektórych gminach odby³o siê pierwsze czytanie
projektu bud¿etu. Radni ju¿ rozpoczêli tam dyskusjê o tym, na co
wydaæ pieni¹dze podatników; czy
wydaæ je dla ich dobra, czy dla swojego i urzêdników. W sejmie czytanie projektów odbywa siê trzy
razy!!! Kilka dni temu odby³y siê
sesje rady miejskiej w Gryficach i
rady powiatu. O bud¿etach cisza. W
grudniu odbêd¹ siê g³osowania i po
sprawie. Mo¿e ta w³aœnie drobna
ró¿nica w sprawach uchwalania
bud¿etów powoduje póŸniej tak
wielkie ró¿nice w rozwoju poszczególnych gmin i powiatów.

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
lub 512 138 349

Marzyæ ka¿dy mo¿e

Na XII sesji Rady Miejskiej w Gryficach dnia 27 listopada br. w wolnych wnioskach i interpelacjach zabra³
g³os inspektor Ochrony Œrodowiska pan Edmund Radziwonik. Wyst¹pienie wspomnianego pana traktowa³o o
niemo¿liwoœci przeprowadzenia remontu budynku po by³ej
szkole podstawowej w Smolêcinie
przez Stowarzyszenie Osób z Niesprawnoœci¹ Intelektualn¹ w Gryficach. Budynek i teren przyleg³y
Stowarzyszenie otrzyma³o aktem
darowizny na podstawie uchwa³y
Rady Miejskiej minionej kadencji,
która uzna³a, ¿e miejscowoœæ i
miejsce daj¹ Stowarzyszeniu szansê na dalszy rozwój i integracjê ze
spo³eczeñstwem. W swoim czasie
odby³ siê nawet integracyjny festyn
w Smolêcinie, a jego organizatorzy
oczami wyobraŸni widzieli ju¿ koniki do hipoterapii i ogródek warzywny wy³¹cznie ekologiczny i
profity, jakie mo¿na uzyskaæ ze
sprzeda¿y tzw. zdrowej ¿ywnoœci.
So³tys Smolêcina widzia³ te¿ now¹

œwietlicê, o której mowa w akcie darowizny i z której korzystaæ mieli
mieszkañcy wioski. Na marzeniach
siê skoñczy³o.
Dziœ budynek nadal niszczeje,
sad i teren przyleg³y zarastaj¹ pokrzywy i inne zielska, bo marzenia
siê skoñczy³y i nikt nie ma pomys³u,
jak z k³opotu wybrn¹æ. Wymyœlono,
¿e na przeszkodzie remontu budynku i jego adaptacji na potrzeby Stowarzyszenia stoi perspektywa budowy fermy œwiñ na terenach przyleg³ych do Smolêcina i £opianowa.
Nikt nie wie i nikt dziœ stu procentowej gwarancji nie da, ¿e ferma nie
powstanie. Ale te¿ nikt nie da gwarancji, ¿e Stowarzyszenie przez
okres dwóch lub trzech lat zdobêdzie
potrzebne na remont pieni¹dze, ¿e
poza marzeniami maj¹ gotowe plany
remontu szko³y. Mniemam, ¿e nie
maj¹, ale w³asn¹ niemoc zawsze
mo¿na komuœ przypisaæ. Dlatego
uwa¿am, ¿e bezzasadne s¹ pretensje
do kogokolwiek, sk³adane za poœrednictwem pana Edmunda Radziwonika, ¿e nic nie robi¹ i nie zrobi¹, bo
smród bêdzie ze œwiñskiej hodowli.

Maj¹ te¿ tê pewnoœæ, ¿e darowizny
odebraæ ju¿ nie mo¿na. Otó¿ szanowni panowie, darowiznê odebraæ mo¿na jeœli nie spe³nia kryteriów, jakie spe³niaæ winna, i nawet
so³tys mo¿e z takim wnioskiem
wyst¹piæ do Rady Miejskiej, bo
przecie¿ œwietlica wiejska mia³a
byæ, a jej nie ma i nie bêdzie, skoro
nic nie robicie. Myœlê te¿, ¿e w³aœnie so³tys z wnioskiem o cofniêcie
darowizny powinien wyst¹piæ, by
w³asne marzenia i marzenia mieszkañców Smolêcina wprowadziæ w
czyn, czyli mieæ w³asn¹ œwietlicê
wiejsk¹, bo o unijne pieni¹¿ki dla
Stowarzyszenia nie bêdzie siê stara³ pose³ na Sejm RP Konstanty T.
Oœwiêcimski ani W³adys³aw GliŸniewicz, czy Rada Miejska w Gryficach. O unijne pieni¹¿ki trzeba
staraæ siê poprzez w³asne projekty,
a nie szukaæ winnych wszêdzie,
tylko nie we w³asnym dzia³aniu czy
raczej jego braku. Panie Radziwonik - Stowarzyszenie jak do tej pory
ma tylko akt darowizny i nic wiêcej. No i jeszcze mrzonki bez perspektyw.
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Ciê¿kie czasy
dla wagarowiczów
Uczniowie, którzy zamiast siedzenia na lekcjach w szkole wol¹ wêdrowaæ
po ulicach miasta bêd¹ na cenzurowanym!
Ju¿ wkrótce w rejonie szkó³ powiatu gryfickiego bêdzie bezpieczniej.

Policja zapowiada, ¿e ju¿ koniec z wagarami, paleniem papierosów pod
szko³¹. Koniec z pob³a¿liwoœci¹. Cyklicznie w godzinach przedpo³udniowych bêd¹ organizowane akcje pn.
„Wagarowicz” maj¹ce na celu przede

wszystkim zapobieganie przejawom demoralizacji w œrodowisku nieletnich,
ujawnianiem i zatrzymywaniem sprawców czynów karalnych, sprawców przestêpstw narkotykowych. O terminach
akcji bêd¹ wiedzieli tylko policjanci.
Jeœli funkcjonariusze przy³api¹ wagarowicza natychmiast bêd¹ powiadamiaæ o
tym dyrekcjê szko³y oraz rodziców.
- W czasie akcji policjanci bêd¹
prowadziæ wzmo¿one kontrole w okolicach szkó³, legitymowaæ uczniów.
Jednym s³owem nadchodz¹ ciê¿kie czasy dla amatorów wagarów w powiecie
gryfickim. - zapowiedzia³ Komendant
Powiatowy Policji w Gryficach podinsp. Andrzej Spaczyñski.
(p)
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Rada powiatu wybra³a

Jest nowy wicestarosta
(GRYFICE) Na ostatniej sesji Rady Powiatu w dniu 29 listopada br.
rada powiatu powo³a³a nowego cz³onka zarz¹du i zarazem nowego
wicestarostê powiatu gryfickiego. Zosta³ nim pan Ireneusz
Wojciechowicz. Jest to pierwszy taki przypadek w Gryficach, gdy
cz³onkiem zarz¹du nie zosta³ radny powiatu, lecz osoba spoza
rady. Wczeœniej szlak w takich rozwi¹zaniach przetar³ Goleniów,
gdzie rada wybra³a na starostê osobê spoza swego grona.
Nowy wicestarosta ma 48 lat,
jest ¿onaty, ma dwoje dzieci, miesz-

ka w Lêdzinie. Jest absolwentem
Akademii Rolniczej w Szczecinie.
W 2003 r. ukoñczy³ studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczeciñskim – Prawo Administracyjne i
Samorz¹dowe. W 2004 roku obroni³ pracê doktorsk¹ na Akademii
Rolniczej w Szczecinie. Praca zawodowa: tu¿ po studiach rozpocz¹³
pracê w PHOZ w Cerkwicy, gdzie
pocz¹tkowo by³ zootechnikiem, a
nastêpnie kierownikiem gospodarstwa do 1998 roku. Przez 1,5 roku
by³ zastêpc¹ wójta gminy Karnice.
W 2000 roku zostaje administratorem oddzia³u Agencji W³asnoœci
Rolnej Skarbu Pañstwa, póŸniej
przemianowanej na Agencjê Nieruchomoœci Rolnych. Ma 2,5-letni¹
przerwê w administrowaniu, ale
pracownikiem by³ ca³y czas. Radnym gminy Karnice by³ przez trzy
kadencje, od 1990 do 2002 roku,
pracuj¹c w radzie uczestniczy³ w
pracach Komisji Spo³ecznej i
Oœwiatowej, a nastêpnie w Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Komisji
Rewizyjnej.
- Praca w gminie i samorz¹dzie
oraz w Agencji Nieruchomoœci Rolnych ma du¿o wspólnego z samorz¹dami i w jakiœ sposób pozwoli³a
mi na sprostanie obowi¹zkom, które s¹ w starostwie powiatowym, jeœli chodzi o pracê cz³onka Zarz¹du
i wicestarosty. - powiedzia³ po swojej nominacji.
Radni pytañ do nowego wicestarosty nie mieli.
x

OG£OSZENIE
Przedsiêbiorstwo Us³ug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie dzaia³aj¹c na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
wraz z póŸniejszymi zmianami

og³asza, ¿e zgodnie z Uchwa³¹ Nr X / 74 / 2007 Rady Gminy
w Brojcach z dnia 30.11.2007 r. taryfy dla Odbiorców us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Brojce wynosz¹:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,34 z³/m3 netto + 7% VAT
- stawka op³aty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za iloœæ dostarczonej wody ustalon¹ w oparciu o wskazania wodomierza g³ównego 4,62
z³/odbiorcê/m-c netto + 7% VAT,
- stawka op³aty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za iloœæ dostarczonej wody ustalon¹ w oparciu o wskazania wodomierza g³ównego i 1
wodomierza dodatkowego 7,36 z³/odbiorcê/m-c netto + 7% VAT,
- stawka op³aty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za iloœæ dostarczonej wody ustalon¹ w oparciu o wskazania wodomierza g³ównego i 2
wodomierzy dodatkowych 10,10 z³/odbiorcê/m-c netto + 7% VAT,
- stawka op³aty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za iloœæ dostarczonej wody ustalon¹ w oparciu o wskazania 1 wodomierza zainstalowanego w
lokalu w budynku wielolokalowym – 2,74 z³/odbiorcê/m-c netto + 7% VAT,
- stawka op³aty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za iloœæ dostarczonej wody ustalon¹ w oparciu o wskazania 2 wodomierzy zainstalowanych w
lokalu w budynku wielolokalowym – 5,48 z³/odbiorcê/m-c netto + 7% VAT,
- stawka op³aty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za iloœæ dostarczonej wody ustalon¹ w oparciu o wskazania 3 wodomierzy zainstalowanych w
lokalu w budynku wielolokalowym – 8,22 z³/odbiorcê/m-c netto + 7% VAT,
- stawka op³aty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie
przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody – 2,97 z³/odbiorcê/
m-c netto + 7% VAT,
- cena za 1 m3 odprowadzonych œcieków – 3,98 z³/m3 netto + 7% VAT
- stawka op³aty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za iloœæ odprowadzonych œcieków ustalon¹ na podstawie zu¿ycia wody okreœlonego zgodnie
ze wskazaniami wodomierza g³ównego lub na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody – 5,72 z³/odbiorcê/m-c netto + 7% VAT.
Taryfy obowi¹zuj¹ od 25 stycznia 2008 roku do 24 stycznia 2009 roku.
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Sesja Rady Powiatu Gryfickiego

PLAN CZY KONCERT ¯YCZEÑ?
(GRYFICE) Co prawda
najwa¿niejszym punktem
minionej sesji Rady Powiatu
by³o powo³anie
wicestarosty, ale te¿ nie
mniej wa¿nym by³o
uchwalenie Planu Rozwoju
Lokalnego Powiatu
Gryfickiego. Wpisano do
niego inwestycje na prawie
500 milionów z³otych.
Mo¿na zapytaæ – komu taki plan
s³u¿y i czy to nie jest koncert ¿yczeñ
lub marzenia. Papier wszystko
przyjmie, tylko czy taki zapis mo¿e
byæ równie¿ podstaw¹ do rozliczania radnych z realizacji planu? Zapewne pozostanie w sferze papierologii, bo przez minione trzy kadencje rad powiatu nikt nie podsumowa³ zrealizowanych ju¿ inwestycji.
Mo¿e po prostu nie by³o ich zbyt
wiele.
Sesjê Rady Powiatu Gryfickiego
w dniu 29 listopada br. otworzy³a
przewodnicz¹ca Rady Renata Korek. Po przywitaniu radnych oraz
zaproszonych goœci tj. dyrektorów
podleg³ych powiatowi instytucji,
g³os zabra³ starosta Kazimierz Saæ,
proponuj¹c wprowadzenie do porz¹dku obrad trzech dodatkowych
punktów:
1. Podjêcie uchwa³y o powo³aniu Cz³onka Zarz¹du Powiatu w
zwi¹zku z wygaœniêciem mandatu
radnego Konstantego Tomasza
Oœwiêcimskiego, który zosta³ pos³em do Sejmu RP.
2. Dokonanie wyboru wicestarosty
3. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfickiego.
Rada propozycjê starosty i porz¹dek obrad przyjê³a. Informacja
o stanie rolnictwa oraz ocenê przebiegu skupu p³odów rolnych w powiecie gryfickim przedstawi³a
Agnieszka Wilk z Zachodniopomorskiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach - Terenowy Zespó³ Doradców w Gryficach. Z informacji wynik³o, i¿ w
2007 roku 5000 hektarów upraw
zbo¿owych uleg³o podtopieniu.
Straty jakie ponieœli rolnicy w
zwi¹zku z intensywnymi opadami
deszczu to ok 4,5 mln z³. Z innych
problemów zwi¹zanych z rolnictwem, to informacja o ubezpieczeniach i mo¿liwoœciach zaci¹gania
przez rolników kredytu.

Po wys³uchaniu tych informacji
przyst¹piono do powo³ania Komisji
Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania i wyboru cz³onka
Zarz¹du Powiatu i wicestarosty.
Sk³ad komisji: przewodnicz¹cy Ryszard Chmielowicz, cz³onkowie:
Bogdan £akomy, Marek Go³uchowski, Józef Domañski. G³osowanie
by³o tajne. W jego wyniku nowym
cz³onkiem Zarz¹du i nowym wicestarost¹ powiatu zosta³ Ireneusz
Wojciechowicz. Popar³o go piêtnastu radnych, jeden wstrzyma³ siê od
g³osu.
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfickiego zosta³ przyjêty
jednog³oœnie. W planie zosta³y
zg³oszone inwestycje gminne i powiatowe na ³¹czn¹ sumê 462.469.
999 z³, w tym inwestycje powiatowe
na sumê 84.049.099,39 z³, i gminne
na sumê 378.420.899,61 z³.
Gmina Gryfice zg³osi³a osiem
wniosków na ³¹czn¹ sumê 87
950.000 z³. Z analizy zg³oszonych
wniosków wynika, i¿ gmina Gryfice
zg³osi³a siedem wniosków, poniewa¿ wniosek: I. Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w 11 miejscowoœciach na terenie gminy Gryfice oraz wymiana sieci z rur azbestowo-cementowych w Gryficach
jest to¿samy z wnioskiem nr 7 w
brzmieniu i uzasadnieniu.
Nastêpne wnioski dotycz¹ce
gminy Gryfice
1. Budowa sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej w 11 miejscowo-

œciach na terenie gminy Gryfice oraz
wymiana sieci z rur azbestowo-cementowych w Gryficach.
2. Budowa œcie¿ki rowerowej od
m. Brodniki do m. Trzyg³ów.
3. Budowa drogi ³¹cz¹cej piêæ
miejscowoœci w gminie Gryfice.
4. Informatyzacja Urzêdu Miejskiego w Gryficach.
5. Przebudowa budynku po by³ej sto³ówce ¿o³nierskiej na „Kompleks Pomocy Spo³ecznej”, utworzenie którego u³atwi pracê oœrodka
pomocy spo³ecznej. Natomiast osoby którym przys³uguje do¿ywianie
bêd¹ mia³y w³aœnie tam swoj¹ sto³ówkê. Samotne matki nie maj¹ce
chwilowo w³asnego lokum te¿ w
tym miejscu znajd¹ dla siebie i
dziecka pokój dla nich przystosowany.
6. Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach.
III etap – Mury Obronne, Plac Zwyciêstwa, Deptak Ks. Stanis³awa
Ruta.
7. Jak punkt pierwszy.
8. Termomodernizacja budynków u¿ytecznoœci publicznej w
gminie.
Gmina Trzebiatów zg³osi³a 20
wniosków na ³¹czn¹ sumê
76.645.037,17 z³.
Gmina Brojce 17 wniosków –
45.150.000,00 z³
Gmina P³oty 21 wniosków –
70.432.787,00 z³
Gmina Karnice 9 wniosków –
1.833.000,00 z³

Gmina Rewal 19 wniosków –
95.403.075,48 z³
Zamek w P³otach: 1 wniosek na
sumê 7.900.000 z³. Wniosek dotyczy zagospodarowania Zamku Nowego w Plotach dla celów konferencyjno - szkoleniowych.
Urz¹d Pracy zg³osi³ 1 wniosek
na sumê 1.010.432 z³ na przebudowê i zmianê sposobu u¿ytkowania
budynku dawnej jednostki wojskowej na siedzibê Powiatowego Urzêdu Pracy w Gryficach.
Zarz¹d Dróg zg³osi³ 19 wniosków na ³¹czn¹ sumê 59.810.000 z³.
Oczywiœcie wszystkie wnioski
dotycz¹ przebudowy i modernizacji dróg w tym: modernizacja i
przebudowa drogi powiatowej nr
0208 z ulic¹ Sportow¹ w Gryficach odcinek 637 metrów, oraz
przebudowa odcinka ul. Ks. Stanis³awa Ruta – Sienkiewicza, ul.
Niepodleg³oœci odcinek 621 metrów i ul. Mickiewicza.
S¹ jeszcze wnioski szkó³ ponadgimnazjalnych, PCPR, DPS Jaromin, ale do nich wrócimy z chwil¹
wdra¿ania w ¿ycie.
Pozosta³a czêœæ obrad XIII sesji Rady Powiatu przebieg³a na
podjêciu wszystkich uchwa³ przez
prawie jednog³oœne zatwierdzenie. W dwóch albo trzech przypadkach jeden z radnych wstrzymywa³ siê od g³osu. Piêtnaœci g³osów
za przy jednym wstrzymuj¹cym
ma symboliczne znaczenie, ale
zawsze ma.
x
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Udane Andrzejki w Prusinowie
(PRUSINOWO) Dnia 30
listopada br. o godzinie
17 w œwietlicy wiejskiej
w Prusinowie so³tys i Rada
So³ecka zorganizowali
„Andrzejki” dla dzieci
i m³odzie¿y z miejscowoœci
Niek³adŸ i Prusinowo.
Przygotowali na ten wieczór
poczêstunek w postaci ciast i napojów. Dzieci bawi³y siê od godz. 17
do 19. By³y wró¿by, lanie wosku,
wró¿enie z butów, wró¿by z dominem, koralami, szpilkami i wiele
innych. Dzieci tañczy³y i bawi³y siê
weso³o. Wró¿by przeprowadzi³a
pani œwietliczanka Karolina Szabelna. Od godz. 19 bawi³a siê m³odzie¿
i dla nich te¿ by³ poczêstunek i napoje oraz wró¿by i tañce. M³odzie¿
zaskoczy³a so³tysa i Radê So³eck¹
zorganizowaniem swoich przyœpiewek, zabawa by³a przednia. So³tys i
Rada So³ecka, stwierdzili, ¿e warto
organizowaæ takie imprezy, bo m³odzie¿ jest wspania³a i potrafi bawiæ
siê kulturalnie.
Maria Sz.

INFORMACJE
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Happening

M£ODZIE¯ MANIFESTOWA£A
(GRYFICE) Z has³ami na
ustach, z plakatami i
balonikami w d³oniach na
Placu Zwyciêstwa w
Gryficach, 30 listopada
zebrali siê uczniowie ze
wszystkich szkó³
podstawowych i gimnazjów
gminy Gryfice. Przyszli z
dyrektorami,
wychowawcami i
pedagogami na
podsumowanie Kampanii
Edukacyjnej „Zachowaj
trzeŸwy umys³”, pod
patronatem Ministra
Edukacji Narodowej i
Ministra Sportu.
Tak w roku 2007 gmina Gryfice
przyst¹pi³a po raz czwarty do szóstej ju¿ edycji kampanii organizowane przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
w Poznaniu. Kampania jest ca³oœciowym programem profilaktyczno-edukacyjnym wykorzystuj¹cym
trzy modele zwi¹zane z przeciwdzia³anie konkretnym zjawiskom:
u¿ywania alkoholu, narkotyków i
stosowania przemocy przez m³odych ludzi.
Celem tegorocznego projektu
by³o kszta³towanie u uczniów zachowañ prozdrowotnych, promowanie
zdrowia przez aktywnoœæ sportowa,
budowanie to¿samoœci indywidualnej i spo³ecznej opartej na dokonywaniu w³aœciwych wyborów.
Uczniowie naszych szkó³ podstawowych i gimnazjów uczestniczyli w ró¿nych konkursach, laureatami których zostali: Marta Szpakowska ze Szko³y Podstawowej nr 4
w Gryficach, Karol Chêtka - SP
Trzyg³ów, Jakub Koz³owski - SP nr
4 Gryfice, Mateusz Karaczyn - SP nr

3 Gryfice, Aleksandra Stawiñska Gimnazjum nr 2 w Gryficach.
Nagrody wrêcza³ burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³ i Regina Borowiak w sali konferencyjnej GDK,
gdzie na scenie wystawiono przedstawienie teatralne w wykonaniu
uczniów SP nr 3 pt. „S¹d nad papierosem”, zaœ uczniowie Gimnazjum
nr 1 wyst¹pili w przedstawieniu
s³owno-muzycznym „S¹d nad alkoholem”. W happeningu wziêli te¿
udzia³: sier. sztab. Mariusz Awdziej
– policjant z drogówki, kom. Stra¿y
Miejskiej Mariusz Kmiecik, insp.
Gerard Szczepañski, Artur Solowski, Andrzej Cielesz i zawiedzeni
brakiem odpowiedzialnoœci doros³ych Mirek i Asia, którzy w towarzystwie policjanta i przedstawiciela Stra¿y Miejskiej zatrzymywali samochody, wrêczaj¹c kierowcom swój list - apel o zachowanie trzeŸwoœci za kó³kiem oraz
Kacper i Jola, którzy te¿ ze stra¿nikiem miejskim odwiedzali sklepy z
alkoholem zostawiaj¹c w nich swój
list - protest przeciw sprzeda¿y alkoholu nieletnim.
(x)

S¹d Rejonowy w Gryficach

og³asza konkurs na stanowisko:
g³ównego ksiêgowego.
Bli¿sza informacja w S¹dzie Rejonowym
w Gryficach nr telefonu 091 384 32 36

INFORMACJE
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Pokaz stroików
(GRYFICE) W sali
konferencyjnej Terenowego
Oddzia³u Doradców
w Gryficach (Centrala
Nasienna) w dniu 28
listopada br. zosta³
zorganizowany przez
technika instruktora
WGD Stanis³awê Szczêœniak
pokaz stroików i ozdób
œwi¹tecznych. Na spotkanie
przyjecha³y panie z powiatu
gryfickiego, przyby³y
równie¿ panie z terenu
Gryfic zajmuj¹ce siê
dzia³alnoœci¹ zwi¹zan¹
z rolnictwem.
Przy kawie i herbatce wymieniano uwagi na temat prezentowanych
prac, techniki i materia³ów u¿ytych
do wykonania ozdób choinkowych i
stroików. Wspominano te¿ czasy,
kiedy Bo¿onarodzeniowe drzewko

Galeria Gazety Gryfickiej
Ma³gorzata Sypuciñska

przystrajano papierowymi ³añcuszkami i ozdobami robionymi wy³¹cznie w domu, podczas d³ugich jesiennych wieczorów. Dziœ wszystko
mo¿na kupiæ i dlatego spotkania
maj¹ sens, by podtrzymaæ tradycjê.
Powrót do wspomnieñ i widok pa-

pierowych gwiazdek mo¿e któr¹œ z
pañ natchnie do samodzielnego
wykonania chocia¿by symbolicznych, ale tradycyjnych ozdób. Bo
przecie¿ w jakiœ sposób trzeba
przekazaæ potomnym tradycje
przodków.
x
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Andrzejki w Willi Œmiesznotce
W Bibliotece Publicznej
im. Marii z Czartoryskich
Wirtemberskiej przy
Trzebiatowskim Oœrodku
Kultury, jak co roku,
Dzieñ œw. Andrzeja by³
pe³en wró¿b i magii.
Na tegoroczn¹ uroczystoœæ
przyby³y dzieci z klasy III a i III b ze
szko³y Podstawowej nr 2. Wró¿ka
Ania w piêknej pelerynie w z³ote
gwiazdy, rozpoczê³a swe czary. Na
pocz¹tku dokona³a symbolicznego
obciêcia kosmyków w³osów
wszystkim uczestnikom zabawy
wypowiadaj¹c s³owa: „z³e i ponure
myœli – precz!.”
Andrzejki „odby³y siê w Willi
Œmiesznotce” dla uhonorowania
100-lecia urodzin Astrid Lindgren,
ukochanej przez dzieci pisarki.
Dziewczynki przebra³y siê za
Pippi, znanej polskim dzieciom
jako Fizia Poñczoszanka, a ch³opcy
za innych bohaterów z ksi¹¿ek
Astrid Lindgren.
Zabawa by³a wspania³a, wszystkim wró¿by bardzo siê podoba³y.
Goœæ specjalny uroczystoœci,

dyrektorka
Trzebiatowskiego
Oœrodka Kultury, wielka orêdowniczka kampanii „Ca³a Polska czyta
dzieciom” pani Renata Teresa Korek, przeczyta³a wszystkim uczest-

nikom zabawy fragment ksi¹¿ki
„Fizia Poñczoszanka”, co zosta³o
przyjête z entuzjazmem.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê,
nieodzownym tego dnia, laniem

wosku. Tej ceremonii dokona³a pani
Renata Korek. Dzieci w doskona³ych nastrojach, z ¿yczeniami spe³nienia wszystkich dobrych wró¿b
wróci³y do szko³y.
S.B.

„Al Capone… w Trzebiatowie”
Koñcowym akordem Festiwalu
Krymina³u zorganizowanego przez Bibliotekê Publiczn¹ im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Oœrodku Kultury, a zrealizowanego w ramach projektu Trzebiatowskie Fascynacje Czytelnicze dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Priorytet II: Rozwój sektora ksi¹¿ki i promocja czytelnictwa by³o spotkanie z Panem Arturem Górskim .
G³ównym celem
spotkania by³o
poznanie jednego
z cz³onków-za³o¿ycieli Stowarzyszenia Mi³oœników Krymina³u i
Powieœci Sensacyjnej „Trup w szafie” powsta³ego w
2004 r..Pan Artur Górski przyzna³, ¿e
Marcina Barana, Witolda Beresia, Piotra Bratkowskiego, Irka Grina, Marcina
Marutê, Marcina Œwietlickiego oraz
jego po³¹czy³a d³ugoletnia pasja czytania krymina³ów, któr¹ postanowili zaakceptowaæ. Stowarzyszenie powsta³o
tak¿e, aby wype³niæ lukê w polskiej
rzeczywistoœci literackiej i raz do roku
uhonorowaæ najlepsz¹ napisan¹ po polsku ksi¹¿kê kryminaln¹ lub sensacyjn¹
Nagrod¹ Wielkiego Kalibru. Nasz goœæ
mówi³, ¿e on by³ pomys³odawc¹ nazwy
tej nagrody , metaforycznie nawi¹zuj¹-

cej do kalibru broni, z którego czêsto
gin¹ bohaterowie krymina³ów
Pan Artur Górski przyczyni³ siê do
renesansu polskiej powieœci kryminalnej jako autor poczytnych ksi¹¿ek z tego
gatunku, m.in. „Gucci Boys”, „£owca
cia³”, „Magia Sacro Arsenale” i najnowszej „Al Capone w Warszawie”.
Wokó³ tych powieœci skupi³a siê dyskusja podczas spotkania. Autor z wykszta³cenia historyk, a z zawodu
dziennikarz by³ m.in. korespondentem
wojennym na Ba³kanach, którymi
zreszt¹ jest zafascynowany. Akcjê powieœci „Gucci Boys” umieœci³ na terenie by³ej Jugos³awii. W zamierzeniu
mia³a byæ ksi¹¿k¹ sensacyjn¹ a zmieni³a siê w moralitet o zbrodni i karze. W
„£owcy cia³” autor opisuje dalsze losy
bohaterów „Gucci Boys”. Po w¹tki ba³kañskie siêgn¹³ tak¿e w powieœci „Magia Sacro Arsenale” – powieœci sensacyjno-historyczno-pi³karskiej, w której
to uwidoczni³ swoje dwie pasje : historiê i pi³kê no¿n¹.
Najbardziej osobisty stosunek ma
autor do powieœci „Œwiadek œmierci
lustra”, która otrzyma³a wyró¿nienie w
konkursie literackim Wydawnictwa
Uraeus. Jest to jednoczeœnie krymina³,
powieœæ grozy i romans. Jednak nie
opowiada o tym jak piêkna jest mi³oœæ,
lecz jak groŸna bywa ta zawiedziona.
Czasami lepiej umrzeæ ni¿ ¿yæ z poczuciem zagro¿enia ze strony wzgardzonej,
kiedyœ bliskiej osoby. „Œwiadek œmierci lustra” to powieœæ dla tych, którzy

lubi¹ siê baæ, a jednoczeœnie œmiaæ …
ze strachu.
Jako rodowity warszawiak , zakochany w swoim mieœcie , nie móg³ o nim
nie napisaæ. Jego najnowsza powieœæ
kryminalna dzieje siê w przedwojennej
stolicy. W mieœcie, które jak Nowy Jork
czy Pary¿ nigdy nie zasypia³o. Czas by³
fascynuj¹cy, ale tak¿e straszny – ka¿dego dnia Warszaw¹ wstrz¹sa³y potworne
zbrodnie, jakich wczeœniej nie widziano. W styczniu tego roku najstarsza
gazeta warszawska, ”¯ycie Warszawy”
rozpoczê³a druk powieœci „Al Capone

w Warszawie”. Tym samym gazeta postanowi³a wróciæ do starej, dobrej tradycji powieœci w odcinkach. Obecnie
powieœæ dostêpna jest w ksiêgarniach
oraz w naszej bibliotece.
To interesuj¹ce spotkanie z Panem
Arturem Górskim – cz³onkiem Stowarzyszenia Mi³oœników Krymina³u i Powieœci Sensacyjnej „Trup w szafie”, a
przede wszystkim pisarzem, którego
goœciliœmy w „andrzejkowy” wieczór
zakoñczyliœmy wrêczeniem mu honorowej legitymacji Klubu Mi³oœników
Ksi¹¿ki.
Oprac. JD
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Jest nowy samochód ratowniczo-gaœniczy!
W dniu 29 listopada br., po kilkunastomiesiêcznych staraniach obecnego Zarz¹du OSP Trzebiatów, delegacja stra¿aków OSP w sk³adzie: dh
Arkadiusz BANIAK, dh Marian
SOBCZAK oraz dh Ryszard RONOWICZ, przyprowadzi³a do Trzebiatowa nowy, œredni samochód ratowniczo-gaœniczy, z napêdem 4x4, na podwoziu Mercedes-Benz 1326 AF ATEGO, wykonany przez firmê z Kielc.
Zrealizowanie tej inwestycji, zakupu nowego samochodu za kwotê 542
tys. z³, odby³o siê dziêki ogromnej pomocy Urzêdu Miejskiego w Trzebiato-

Uwaga na objazdowych
naci¹gaczy!

NABITY
W TOMBAK
(DOBRA) W dniu 24.11.2007
r. oko³o godz. 11:00 na drodze
Dobra – Dobropole, nieznany
mê¿czyzna zatrzyma³ kieruj¹cego motorowerem mieszkañca
gminy Dobra i zaoferowa³ zamianê 10 sygnetów i 2 ³añcuszków ze
z³ota, na telefon komórkowy marki NOKIA N70, z³oty sygnet i pieni¹dze w kwocie 50 z³. Zatrzymuj¹cy mê¿czyzna porusza³ sie popielatym Oplem Vectr¹, na ¿ó³tych tablicach rejestracyjnych, w
towarzystwie innych mê¿czyzn.
Twierdzi³, ¿e na terenie Polski
przebywa nielegalnie i pilnie potrzebne mu s¹ pieni¹dze na dalsz¹
podró¿. Po sprawdzeniu w zak³adzie jubilerskim okaza³o siê, ¿e
sygnety i ³añcuszki wykonane s¹
z tombaku. Straty jakie poniós³
oszukany mê¿czyzna wynosz¹
900 z³.
(r)

wie, z burmistrzem S³awomirem
RUSZKOWSKIM na czele, który od
pocz¹tku naszych starañ udziela³ nam
ogromnego wsparcia i wyasygnowa³ w
bud¿ecie na ochronê ppo¿. w 2007 roku
niebagateln¹ kwotê 342 tys. z³, z przeznaczeniem na zakup samochodu; radnych Rady Miejskiej w Trzebiatowie,
którzy uchwalili ten bud¿et, jak równie¿
dziêki dofinansowaniom pozyskanym
przez nasz¹ OSP: 150 tys. z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dotacja ze œrodków funduszu zosta³a przyznana nam przez Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹z-

ku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w
Szczecinie) oraz 50 tys. z³ z bud¿etu
pañstwa (dotacja zosta³a przyznana dla
OSP przez Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej).
Samochód prezentuje siê wspaniale i ju¿ nied³ugo bêdzie oficjalnie wprowadzony do podzia³u bojowego!
W imieniu stra¿aków OSP Trzebiatów serdecznie dziêkujê Wszystkim za
okazane nam zaufanie i pomoc w pozyskaniu wspania³ego, nowoczesnego
samochodu ratowniczo – gaœniczego.
Zapewniam, ¿e bêdzie on s³u¿y³ dla

dobra i bezpieczeñstwa naszego spo³eczeñstwa!
Ju¿ dzisiaj zapraszam wszystkich
cz³onków OSP Trzebiatów oraz mieszkañców Trzebiatowa na uroczystoœæ
poœwiêcenia oraz przekazania samochodu dla OSP Trzebiatów, która odbêdzie siê w niedzielê, 16 grudnia 2007 r.,
o godz. 13.00, przed remiz¹ OSP Trzebiatów.
Szczegó³y programu uroczystoœci
bêd¹ podane w terminie póŸniejszym.
Tekst i zdjêcia: Arkadiusz BANIAK
– Prezes OSP Trzebiatów.
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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

MIESZKANIA

£obez

£obez

£obez

£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 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

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

n Malowanie, szpachlowanie, regipsy, prace wykoñczeniowe. Tel.
661 721 003.

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

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

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

n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

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

Gryfice
n Sprzedam tanio nowy piec olejowy S-115U Moc 21kW ze zbiornikiem o poj.1000 litrów. Tel608595113.
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.

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

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.

MOTORYZACJA

£obez
n Sprzedam samochód ¯UK A 11B.
Cena do uzgodnienia. ZUBiK Resko. Tel. 091 395 14 03.
n Sprzedam samochód Volkswagen Golf III Turbo Disel 1,9 rocznik
1993, stan bardzo dobry, gara¿owany. 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.

Reklama
w gazecie
512 138 349

NIERUCHOMOŒCI

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

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

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.

US£UGI

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

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

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

Œwidwin
n T³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.

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, 512 138 349
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„Pismak” i inni …
W dniu 15 listopada b.r. odby³o
siê spotkanie autorskie z Markiem
Lubasiem Harnym – pisarzem,
dziennikarzem z Krakowa; z twórc¹
spotkali siê cz³onkowie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki , poszerzonego o
grono naszych czytelników tworz¹cych Klub Mi³oœników Ksi¹¿ki.
Goœæ z Krakowa przebywa³ u nas z
okazji trwaj¹cego Festiwalu Krymina³u – zrealizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Promocja
Czytelnictwa og³oszonego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pocz¹tkowo dyskusja klubowiczów skupi³a siê na powieœci „Pismak”, za któr¹ Marek Harny otrzyma³ Nagrodê Wielkiego Kalibru
(najlepsza polska powieœæ kryminalna w 2006 r.). Autor wyjaœnia³, ¿e
ksi¹¿ka ta to nie tylko krymina³, ale
przede wszystkim powieœæ obyczajowa z wyraŸnie zarysowanym w¹tkiem romansowym. Mówi³, ile zawar³ w niej wiedzy wyniesionej z
doœwiadczeñ zawodowych (dzienni-

karz „Gazety Krakowskiej”) , a na ile
by³ to efekt wyobraŸni artystycznej.
Jednak z najwiêkszym zaanga¿owaniem dyskutowano o innej powieœci pisarza pt. „Urodzony z wiatru”, a szczególnie o jej g³ównej postaci , a mianowicie Józefie Kurasiu,
pseud. Ogieñ – osobie na Podhalu
bardzo kontrowersyjnej , nawet dzisiaj. Autor nie rozstrzyga wszystkich
w¹tpliwoœci zwi¹zanych z Ogniem i
jego dzia³alnoœci¹ w podziemiu antykomunistycznym tu¿ po wojnie.
Jego najbli¿sze plany zawodowe te¿
zwi¹zane s¹ z t¹ postaci¹. Przygotowuje scenariusz dla telewizyjnego
Teatru Faktu o Józefie Kurasiu.
Markowi Harnemu zadano pytanie, czy myœla³ o napisaniu powieœci
z gatunku science fiction. Autor zdecydowanie zaprzeczy³ ; stwierdzi³ ,
¿e nie posiada dostatecznej wiedzy,
która pozwoli³aby mu napisaæ tego
rodzaju powieœæ. Ponadto nie jest
zwolennikiem powieœci historycznej, której znajomoœæ tak¿e u³atwia
tworzenie fikcji sf.

Mi³ym akcentem wieczoru by³o
wrêczenie pisarzowi honorowej legitymacji Klubu Mi³oœników Ksi¹¿ki. Legitymacjê otrzyma³a równie¿

pani Janina Czerwiñska, aktywna
czytelniczka, uczestnicz¹ca we
wszystkich wydarzeniach literackich naszej biblioteki. JD, SP, SB

Niezwyk³a historia pewnego obrazu
W trzebiatowskim ratuszu, w gabinecie burmistrza, na jednej
ze œcian wisi du¿ych rozmiarów obraz
(112 x 144 cm) ukazuj¹cy panoramê
miasta z pocz¹tków XIX wieku. Powsta³y prawie dwieœcie lat temu obraz
intryguje zarówno swoj¹ histori¹, jak
i tym, ¿e kilkakrotnie podró¿owa³
przez niemal pó³ Europy (od Berlina
do Petersburga).
Odkrycie Malotkiego
W 1930 roku znany trzebiatowski
regionalista Johann Malotki otrzyma³
informacjê, ¿e w berliñskim magazynie dzie³ sztuki znajduje siê wielki
olejny obraz z widokiem Trzebiatowa,
autorstwa Petera Ludwiga Lütkego z
1809 roku. Poniewa¿ wiedzia³ o istnieniu takiego obrazu, postanowi³ sprawdziæ autentycznoœæ proponowanego
mu dzie³a. Od antykwariusza dowiedzia³ siê, ¿e obraz pochodzi z pa³acu
Anitschkina w Piotrogrodzie (Petersburgu), co potwierdzi³o jego przypuszczenia. Po d³u¿szych pertraktacjach
miêdzy w³aœcicielem antykwariatu, a
burmistrzem Trzebiatowa dr Falkiem,
obraz zosta³ zakupiony za cenê 1000
marek. Dodatkowe 245 marek poch³onê³a renowacja i konserwacja p³ótna
oraz ramy przez malarza Ilsnera z Berlina. Po niezbêdnych zabiegach konserwatorskich obraz zawis³ w ratuszu,
gdzie znajdowa³ siê a¿ do 1945 roku.
Sk¹d jednak widok niewielkiego pomorskiego miasteczka znalaz³ siê w
dalekim Petersburgu?
Obraz dla carycy
Otó¿ na pocz¹tku 1809 roku król
pruski Fryderyk Wilhelm III odwiedzi³
dwór carski w Petersburgu, gdzie rezydowa³a jego krewna, wdowa po carze
Pawle I, caryca Maria Fiodorowna

(1759 – 1828). By³a ona jedn¹ z córek
ksi¹¿êcej pary, Fryderyka Eugeniusza
i Fryderyki Zofii Doroty Wirtemberg,
zamieszkuj¹cych trzebiatowski pa³ac.
Urodzi³a siê w Szczecinie, jako Zofia
Dorota Augusta, jednak to w trzebiatowskiej rezydencji spêdzi³a dzieciñstwo i lata m³odzieñcze. Zgodnie z
wol¹ ambitnych rodziców ksiê¿niczka
zosta³a wydana za m¹¿ za przysz³ego
cara Rosji Paw³a I. Jak nakazywa³ obyczaj Zofia musia³a przed zawarciem
ma³¿eñstwa przejœæ na prawos³awie.
Podczas ceremonii przyjê³a imiê Maria Fiodorowna.
Po œmierci mê¿a nadal mieszka³a w
Petersburgu, dok¹d w 1809 roku przyby³ z wizyt¹ król Fryderyk Wilhelm III.
Podczas rozmów caryca mile wspomina³a swoj¹ m³odoœæ spêdzon¹ w Trzebiatowie. Zainspirowa³o to Fryderyka
do zamówienia obrazu z widokiem
miasta, który by³by podziêkowaniem
za goœcinne przyjêcie, a tak¿e pami¹tk¹ z lat m³odzieñczych Zofii Doroty.
Schinkel czy Lütke?
Pierwszym wykonawc¹ nietypowego zlecenia by³ znany szczeciñski
architekt i malarz, Karl Friedrich
Schinkel. Artysta przyby³ do Trzebiatowa pod koniec marca i wykona³
wstêpne rysunki (szkic o³ówkiem i
piêæ rysunków tuszem), na podstawie
których powsta³y póŸniej prace wykonane sepi¹. Rysunki Schinkla nie
spodoba³y siê jednak na dworze królewskim w Berlinie, bowiem zarówno
panorama miasta, jak i zabudowania
pa³acowe nie prezentowa³y siê zbyt
dostojnie i reprezentacyjnie. A mia³ to
byæ przecie¿ podarunek dla carycy.
Na kolejnego autora obrazu wybra-

no berliñskiego malarza prof. Petera
Ludwiga Lütke. Obraz powsta³ w tym
samym roku. Malarz ukaza³ wyidealizowany widok Trzebiatowa od strony
Przedmieœcia Ko³obrzeskiego. Po prawej stronie widoczna jest masywna
bry³a koœcio³a mariackiego, w centrum
ksi¹¿êca rezydencja, zaœ z lewej strony
dominantê stanowi Baszta Kaszana.
Uwa¿ne oko dojrzy ponadto dwie budowle, które obecnie ju¿ nie istniej¹, a
mianowicie Bramê Ko³obrzesk¹ oraz
gotyck¹ kaplicê œw. Jakuba, po³o¿on¹
w pobli¿u fary.
Oprócz tego artysta uwieczni³ ówczesnych mieszkañców Trzebiatowa
oraz scenki rodzajowe, które pozwalaj¹
odtworzyæ elementy ¿ycia w pomorskim
miasteczku na pocz¹tku XIX wieku.
Wêdruj¹cy obraz
Gotowy obraz powêdrowa³ do Petersburga, gdzie pozostawa³ prawdo-

podobnie a¿ do I wojny œwiatowej i wybuchu rewolucji paŸdziernikowej.
Wówczas to w nieznanych okolicznoœciach (zosta³ byæ mo¿e skradziony lub
sprzedany) pojawi³ siê w Niemczech.
Dzieki staraniom Malotkiego i burmistrza Falka, dzie³o zakupiono i umieszczono w trzebiatowskim ratuszu. Jednak wraz z wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej w marcu 1945 roku,
obraz ponownie zosta³ zrabowany i
razem z innymi ³upami Sowietów powêdrowa³ do Zwi¹zku Radzieckiego.
Do Trzebiatowa powróci³ w po³owie
lat 50 – tych w ramach rewindykacji
zagrabionych dóbr kultury. Dziœ wisi
na honorowym miejscu w gabinecie
burmistrza, a jego kopia (sporz¹dzona
przez Andrzeja Ruppentala) znajduje
siê w saloniku mieszczañskim w pa³acu, gdzie cieszy oko zwiedzaj¹cych
ekspozycje turystów.
Piotr ¯ak
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Z drugiej strony

„Szamanie” pod obcymi banderami

Polka dla PostOlka
Tadeusz Nosel

21 Postulatów + profesor Æwi¹kalski
+ minusy dodatnie
Mam znajomych, którzy zwolna muszą
już skorzystać z sideł stabilizacji codziennej
i zwyczajnie zacząć zarabiać na życie. Pytają wszystkich wokół, co robić? Rozglądają
się i mało co dla siebie interesującego dostrzegają. Zadumałem się nad naszym konsumeryzmem codziennym, w więzieniach
zwanym „szamaniem”, przez więźniów zwanych „szamakami”. Nie tylko z powodu więziennego konsumeryzmu, zwanego tam
szamaniem. Za murami więziennymi blisko
sto procent indagowanych w sprawie wyborów zagłosowało na Platformę Obywatelską. Przyszły prezydent kraju, a dotąd tylko minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, za więziennymi murami został oceniony
na „celująco”. Obecny szef resortu, profesor
Ćwiąkalski, teraz też cieszy się równą Ziobrze popularnością, tyle że odwrotną. To są
te minusy dodatnie, które kiedyś tak zgrabnie do społecznej cyrkulacji wprowadził
Lech Wałęsa, czym sobie chyba sławę
większą zyskał, niż też przecież dla historyków ważnymi 21 Postulatami.
PATRIOTYZM NA TAŒMACH
Wróćmy do znajomych. Chcą zarobić.
Niech założą banki. Swoje. Prywatne, bo
banki polskie - kto na dobrą sprawę wie, co
się z nimi stało? Tylko Oleksy miał poczucie,
że dbałość o banki polskie, to nakaz patriotyzmu. Mówił o tym na nagraniach dokonanych przez Gudzowatego. Komisji śledczej
nie powołano. - Ja bym się nigdy nie zgodził
na to, aby posprzedawać banki – twierdził
najbardziej łysy z peerelowskich jeszcze
polityków. - Ciekawe, czy po stracie banków
Oleksy okazję wykorzystał do zamanifestowania rzeczonego patriotyzmu, ale na trzeźwo. Ciekawe, jakie miał odczucia, gdy banki
tu służyły Układowi Warszawskiemu i
RWPG, z Balcerowiczem jako z jednym ze
sztandarów tej drugiej organizacji, opartej w
swej działalności na wspólnych bankach tyle, że jeszcze inaczej od tego, co mamy
dzisiaj. Słowem, banków brak. Czyli - możliwości własnego zarabiania, czyli pracy.
Mamy to codziennie. Z tego to powodu trudno rozmawiać nie tylko o pieniądzach, ale i
o pracy w ogóle. Dokąd wyszły i komu polskie banki weszły ? - Komisja Bankowa
Sejmu dotąd nie wyjaśniła.
PILNUJ¥, BY NIKT KASY NIE PILNOWA£
Pieniądze – wedle byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, wiele miliardów złotych z Polski jest wyprowadzanych bez jakiejkolwiek kontroli. Spółki wyprowadzające
stąd pieniądz, wiele z nich, jest zarejestrowanych w rajach podatkowych. Nikt nie wie,
ile Polacy zarabiają w swoim kraju obcym
klientom codziennie. I nikt tego nie pilnuje,
a raczej pilnuje, by nikt tego nie pilnował.
Radio Maryja ma audycje na ten temat w
internecie. To solidna, rzetelna robota dziennikarska. Gdyby nie to Radio, nie byłoby kilkugodzinnej wypowiedzi J. Kaczyńskiego

pokazującej, gdzie są polskie pieniądze. Teraz na to Radio sama minister szkolnictwa
wyższego naśle nawet komisję, by takich
wykładów z ekonomii Polacy już słuchać nie
musieli. Nawet, jeśli minister znów pod Toruń każe udać się choćby i Piotrowskiemu,
to w zamian za to, z wizytą do Warszawy może
przyjechać z kilkaset tysięcy ludzi. To może
być nawet kilkaset tysięcy pytań, których tu
dziennikarze jakoś nigdy nie zadają. Kto by tu
nie rządził, główne media zawsze były postkomunistyczne. Bez pytań o istotę rzeczy.
FILMY o PostOlkach,
KTÓRYCH ŒWIAT NIE ZOCZY£
Akurat w tych dniach oglądam filmy wyprodukowane na zlecenie Telewizji Publicznej, których telewizja za prezydentury Kwaśniewskiego nigdy nie puściła. Cenzura. Na
jednym z nich tak zwane autorytety odpowiadają na pytanie, jak było możliwe zwycięstwo dzisiejszego PostOlka w wyborach prezydenckich. Owe autorytety też mówią o
tym, jak tu PostOlki urządziły się na całego
w wielkiej postpezetpeerowskiej hordzie,
odganiając od koryta nawet stronnictwa z
oczywistego powodu bliźniacze. Jacek Kuroń w antykomunistycznej tyradzie opowiada, jak to czerwoni znów oszukali i znów napchali gęby do tego stopnia, że ponad połowa Polaków w wyniku tego postczerwonego
„szamania” cierpi niedostatek, a trzy miliony
ludzi żyje poniżej minimum socjalnego (381
złotych na miesiąc).
BY£A CENZURA, ZOSTALI
DZIENNIKARZE
Za PostOlka była cenzura, która jednak
dziennikarzom w ogóle nie przeszkadzała.
Nie wspominali o niej. Teraz to wychodzi na
wierzch. Jednak, najistotniejsze w filmie,
który sobie dwa razy obejrzałem jest to, że
wypowiedź Kuronia jest niemalże identyczna z tym, co ostatnio w Sejmie powiedział
Jarosław Kaczyński. Niemalże identyczna.
Kuroń opowiadał o „szamaniu” czerwonych,
które bezpośrednio obserwował. Kaczyński
widząc rozszabrowany kraj dał tego wykładnię.
Kiedy wszyscy dyskutowali, czy Donald
Tusk powinien tyle gadać, ile gadał, czy raczej sobie odpuścić i wygłosić coś w rodzaju
wezwania do „szablą odbierzemy, co nam
obca przemoc wzięła” - wtedy wszyscy by z
prędkością światła czmychnęli, Jarosław
Kaczyński dał wykład na temat, co to takiego
dzisiaj obca przemoc. Wykład z wieloma głębokimi sensami, z czytelnie wyłożoną aparaturą pojęciową, ciekawy i bardzo smutny.
Nie będzie tu już wesoło, kapitalizm jest zbudowany przez czerwonego, czyli do jednokolorowych kieszeni. Polacy, żyjący w codziennym niedostaku, poniżej minimun socjalnego, codziennie muszą zrzucać się z
tych groszy na glągwę, która sobie tutaj Polskim Sierpniem przy pomocy obcych wiele
załatwiła - prawie wszystko z kraju, co istotne, judaszowo sprzedając.
CO POLACY ZNALE•LI W WIRTUALNYM
WYBORCZYM KORYCIE?
Na dalekich stronach mego ulubionego
dziennika przeczytałem, że Rosjanie z
Niemcami wykupią polskie koleje i że jest to
kwestia tych dni. Osławione huty, co do których antypolskiej sprzedaży do dzisiaj nikt niczego nie wyjaśnił, kupili Ukraińcy do spółki

z Rosjanami. Ukraińcy stocznie. Mają lada
moment być przejęte linie przesyłowe. Co
pozostanie? Jak tu odpowiedzieć? Polska
zaradność. Ona jest nieśmiertelna, bo u
podstaw ma poczucie niezbędności niepodległości, godności człowieka. By każdego
dnia ukręcać jej łeb, ukręcać głowę Polsce,
obowiązują tu takie przepisy, że firmę można założyć, lub nie, po kilkudziesięciu dniach
mitręgi. W Anglii o założeniu firmy powiadamia się stosowny urząd nawet po kilku miesiącach jej działalności. Jeżeli upadła, to powiadamia się, że nie zgłoszona firma już
upadła. Wielu tu wyborców potrzebuje jeszcze sporo, sporo czasu, by poczuć różnicę
między życiem a więziennym „szamaniem”.
Zdrowie, szczęście, pomyślność i miłość to
wartości do nieustannej realizacji, a nie ersatz przygotowany w starannie zakrojonym
wirtualnym wyborczym korycie, w którym
nawet ogórki jeden z ogonków muszą mieć
skręcone lewoskośnie w dół wedle unijnych
przepisów i paragrafów. Mniej zaradni do
tego koryta powpadali. Wielka, wielka jest
potęga mediów w łapskach, które do końca
wiedzą, czego tutaj chcą.
PREMIER ZAPOMNIA£, BO PAMIÊTA£
Premier Donald Tusk w czasie swej gaduły, w której o niczym nie zapomniał, zapomniał o lustracjach: konfidenckich i majątkowych. Jedno z drugim jest bardzo ściśle
związane, dlatego premier o tym nie wspominał. Ani słowem o deubekizacji, ani słowem o dekomunizacji. Dzień potem Jarosław Kalinowski nie widział już żadnej różnicy w rodzaju kapitałów, w rodzaju ich właścicieli, gdy pytano go, co w Polsce mogą teraz
zacząć przejmować Rosjanie. Rubel to czy
euro, a jaka to teraz dla nas (dla mas) różnica. Było, minęło. Mieliśmy podobno złoty
róg. Została nam obca waluta i nie nasze już
nasze niegdyś banki.
Na koniec, premier Jarosław Kaczyński
w wystąpieniu sejmowym, w wykładzie socjologiczno – politologicznym, a i kulturoznawczym zauważył, że Polska gminna nie
jest opiniotwórcza. Nie ma jej na arenie ogólnokrajowej. Jest milcząca. Pytał, czy czasem nie jest tak, że „prozaborcza, łżeelitarna Polska” ma dokładny odpowiednik na dołach i padołach gminnych?
KADRY W GMINACH TRZYMAJ¥ SIÊ
DZIELNIE. TERAZ I PLATFORMA
DOPOMO¯E
Właśnie. Jak jest w gminach? Na ile już
na dobre odeszły kadry pezetpeerowskie,
na ile one już codziennie nie psują wszystkiego, co się tylko da. W urzędach miast, w
radach gmin, w zakładach budżetowych, w
spółkach, w zarządach spółek. W kulturze i
w sporcie. Pozory i pozoranctwo codziennej
pracy wielu, z której efektów mało co, natomiast najbardziej namacalne są tylko pensje
i nagrody wypłacane tym osobom z kasy
miejskiej. Pewnikiem jest, że wygrana Platformy Obywatelskiej jakiekolwiek próby reform gminnych powstrzyma jak kra lodowa
powstrzymuje rzeczny nurt. Znów wszystko,
co sensowne, będzie płynąć dołem, pod lodem i pod krą lodową. Zresztą, tak jest przecież tu codziennie. To jest to ciało tuskowego cudu – „szamanie” dla wybranych, ale
pod kontrolą tego, który za to „szamanie”
dostał pozwolenie na wydarcie Polsce tego,

co tu jeszcze zostało. Zwycięstwo w prawie
stu procentach Platformy Obywatelskiej w
więzieniach, odbiega tylko trochę od ogólnonarodowego wyniku wyborczego. Od atmosfery euforii.
Nadal połowa ludzi w ogóle nie głosowała. Jest ich jeszcze nie tylko trochę, jak widać.
Nie głosowali na rząd, którego skład Jarosław
Kaczyński jakże spektakularnie omówił podczas debaty sejmowej. Ministrem sprawiedliwości jest w tym rządzie ktoś, kto posiadł tajemnice zawodowe, biznesowe senatora Stokłosy, aresztowanego w Niemczech w wyniku
listu gończego za nim wysłanego z Polski. Jestem pewien, że przewidując takie warunki
rządowe w Polsce, Stokłosa świadomie dał
się aresztować, by spokojnie już przyjechać
do znów swego kraju. Będę pamiętał, by do
prezentacji tego rządu powrócić.
PROSIMY PAÑSTWA NA BRUK.
LiD TO WSTYD.
Była minister budownictwa, Barbara Blida, samobójczyni, za rządów Leszka Millera
przeforsowała ustawę o eksmisjach na bruk.
Jej premier powiedział dla Polityki, że minister
wprowadziła rząd ustawą w błąd. Nie spodziewano się nawet w lewicowym rządzie, że można tak zbrodniczo proponować postępowanie
z ludźmi. W owym czasie, po tej ustawie, Trybuna (kiedyś Ludu) publikowała informacje z
danymi liczbowymi śmierci na mrozie. Wśród
ofiar mrozu było też wielu ludzi po eksmisjach.
Jakże ta niby lewica woła o komisję śledczą
w sprawie minister, ale czemu tylko w połowie? Czemu tylko w sprawie afery węglowej?
Przed tą aferą była jeszcze ustawa eksmisyjna! Po co robić dwie komisje? Można te osiągnięcia byłej minister rozpatrzyć jednym składem szanownych członków....
Dlaczego do tej pory nie podjęto prac
zmierzających do delegalizacji tych sfer, które obecnie przyjęły dla siebie skrót LiD, a
uprzednio podjęły np. ustawę o eksmisjach
na bruk. Ten LiD, to wstyd. Dla całej Polski,
że jeszcze się z nim nie uporała. Bo praktyka
była taka, że przed eksmisjami Polaków z
mieszkań na bruk a’la B. Blida, było wydzieranie majątku polskiego do czerwonych kieszeni. Jarosław Kaczyński mówił – koalicja,
to PO z PSL. Ale po cichu, cichutku i z LiDem.
A i z Gazetą Wyborczą.
To przecież początek lat dziewięćdziesiątych. Czasy przed Rywinem, czyli czasy
Michnika. Teraz powrót do tegoż zdrowia,
szczęścia i pomyślności. Potrzebni byli tylko
głosujący. I znaleźli się. Sprawdzonym sposobem wciśnięcia im kitu wyborczego w postaci PostOlka, teraz już bez discopolowych
rytmów, wprost zaoferowano cud. Na ten
cud posypały się miliony kartek wyborczych,
najwięcej w więzieniach. Z tej mąki ma być
chleb, tyle, że cudowny.
Podczas debaty sejmowej, na temat
godności ludzkiej starał się głos zabrać lider
lewicy, Olejniczak. Nawet Tusk nie zdzierżył.
Powiedział; - Jestem starszy od pana, dlatego pamiętam. Z tego powodu informuję pana,
że na temat godności ludzkiej ktoś taki, jak
pan, nie ma prawa w ogóle się odzywać. Olejniczak nie udawał, że nie wie, o co chodzi.
U początku swego wystąpienia Jarosław Kaczyński dał wyraz przekonaniu, że
najważniejsza w świecie człowieka jest
prawda. Tyle łączy niektórych ludzi. A co
dzieli? Wyborcy?
Tadeusz Nosel
PS. Tytułowa polka to czeski taniec ludowy.
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Z ¿ycia s¹siadów

ROZKODOWYWA£ DEKODERY - BÊD¥ K£OPOTY
(RADOWO MA£E) W dniu 27.11.2007 r. o godz. 13.00
funkcjonariusze PG KPP £obez wspólnie z policjantami
Wydzia³u Przestêpczoœci Gospodarczej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Po uzyskanej wczeœniej informacji operacyjnej podjêli dzia³ania zmierzaj¹ce do zatrzymania
mieszkañca miejscowoœci Radowo Ma³e - Roberta B., który mia³
zajmowaæ siê nielegaln¹ dzia³alnoœci¹ polegaj¹ca na rozkodowywaniu kart telewizji cyfrowej.Na
miejscu, w toku przeprowadzonego przeszukania w warsztacie
RTV, który wymieniony prowadzi³, znaleziono 12 dekoderów
telewizji cyfrowej, nielegalne
karty do dekoderów oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce do rozkodowywania tych kart. Wed³ug wstêpnych
wyjaœnieñ zatrzymanego, niele-

galn¹ dzia³alnoœæ prowadzi³ od
kilku lat. W chwili obecnej trwa
ustalanie „klientów”, którzy skorzystali z jego us³ug oraz pochodzenie zabezpieczonego sprzêtu
i oprogramowania. Zatrzymanemu grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 3.
(p)

DOBROSTAN ZWIERZ¥T
Dobrostan zwierz¹t uznawany
jest za jedn¹ z wartoœci europejskich. Poziom œwiadomoœci wœród
cz³onków Wspólnoty jest wysoki,
jednak¿e warto przypomnieæ, na
czym polega i jakie korzyœci mo¿e
osi¹gn¹æ rolnik, przestrzegaj¹c zasad odpowiedniego utrzymywania
zwierz¹t w gospodarstwie
Przez dobrostan zwierz¹t nale¿y
rozumieæ ich stan zdrowia, wynikaj¹cy z dba³oœci o potrzeby fizyczne
biologiczne oraz psychiczne.
Na czynniki dobrostanu sk³ada
siê tzw. „piêæ wolnoœci”:
– zwierzêta powinny byæ wolne od g³odu i pragnienia poprzez zapewnienie œwie¿ej wody i paszy pokrywaj¹cych zapotrzebowanie w
zakresie wzrostu, zdrowotnoœci i
¿ywotnoœci;
– wolne od dyskomfortu poprzez zabezpieczenie wygodnej powierzchni do wypoczynku i mo¿liwoœci schronienia oraz zapewnienie
optymalnych warunków œrodowiska;
– wolne od bólu, urazów i chorób poprzez zapewnienie prewencji, profilaktyki, szybkiej diagnostyki i odpowiedniego leczenia;
– wolne od strachu i stresu poprzez eliminacje czynników stresogennych,

– zdolne do wyra¿ania normalnego behawioru poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni
¿yciowej i sk³adu socjalnego w grupie.
Zasady przestrzegania dobrostanu okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 2 wrzeœnia 2003 r. w sprawie
minimalnych wymagañ utrzymywania poszczególnych gatunków zwierz¹t gospodarskich.
Poni¿ej przedstawiono ogólne
wymogi dotycz¹ce wszystkich gatunków zwierz¹t:
1. Zwierzêtom gospodarskim
nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ opiekê, w³aœciwe warunki utrzymania,
nieszkodliwe dla ich zdrowia oraz
swobodê ruchów, a w szczególnoœci
mo¿liwoœæ swobodnego k³adzenia
siê, wstawania i le¿enia. Nale¿y tak¿e umo¿liwiæ kontakt wzrokowy z
innymi zwierzêtami.
W pomieszczeniach inwentarskich powinno znajdowaæ siê odpowiednie, dostosowane do gatunku
utrzymywanych zwierz¹t, oœwietlenie sztuczne b¹dŸ zapewniony dostêp do œwiat³a dziennego.
2. Zwierzêta gospodarskie powinny byæ dogl¹dane przynajmniej
raz dziennie.

3. Pomieszczenia, w którym
utrzymywane s¹ zwierzêta oraz ich
wyposa¿enie i sprzêt powinny byæ
wykonane z materia³ów nieszkodliwych dla zdrowia zwierz¹t oraz daj¹cych siê ³atwo czyœciæ i dezynfekowaæ. Wyposa¿enie i sprzêt s³u¿¹ce do karmienia i pojenia nale¿y
umieszczaæ w takich miejscach, aby
jak najbardziej ograniczyæ mo¿liwoœæ zanieczyszczenia paszy lub
wody, a jednoczeœnie ¿eby zwierzêta mia³y do nich ³atwy dostêp.
Wszelkie usterki nale¿y usuwaæ na
bie¿¹co.
4. Odchody oraz niedojedzone
resztki paszy powinny byæ sprz¹tane tak czêsto, ¿eby unikn¹æ nieprzyjemnych zapachów oraz zapobiec
zanieczyszczeniu paszy lub wody i
zabezpieczyæ je przed muchami i
gryzoniami.
5. Pod³oga w pomieszczeniach
inwentarskich musi byæ utwardzona, stabilna, równa oraz g³adka, ale
nie œliska.
6. W pomieszczeniach dla
zwierz¹t nale¿y zadbaæ, aby temperatura, wzglêdna wilgotnoœæ powietrza, stê¿enie gazów oraz stopieñ
zapylenia by³y na odpowiednim poziomie, nieszkodliwym dla zwierz¹t. Je¿eli w pomieszczeniach
znajduje siê mechaniczny lub automatyczny system wentylacji, powinien on byæ po³¹czony z systemem
alarmowym, sygnalizuj¹cym awariê systemu wentylacji lub z systemem wentylacji awaryjnej.
7. Instalacja elektryczna po-

winna byæ wykonana zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego.
8. Zwierzêta powinny mieæ zapewniony sta³y dostêp do wody.
9. Karmienie zwierz¹t gospodarskich powinno siê odbywaæ co
najmniej dwa razy dziennie (z wyj¹tkiem trzody chlewnej). Pasze
musz¹ byæ dostosowane do gatunku
zwierzêcia, jego wieku, masy cia³a
oraz potrzeb fizjologicznych.
10. Wszystkim zwierzêtom chorym, rannym lub w stanie wskazuj¹cym na chorobê nale¿y zapewniæ
odpowiedni¹ opiekê, a w razie koniecznoœci osobne pomieszczenia,
pozwalaj¹ce na izolacjê.
Korzyœci dla rolnika
Nastawienie opinii publicznej
do zwierz¹t w ostatnim dziesiêcioleciu zmieni³o siê doœæ wyraŸnie.
Dawniej konsumenci chcieli zapobiegaæ jedynie okrucieñstwu i cierpieniu zwierz¹t, a obecnie sk³aniaj¹ siê do propagowania ich dobrego stanu zdrowia i przestrzegania podstawowych potrzeb. Chêtniej te¿ siêgaj¹ po ¿ywnoœæ wyprodukowan¹ metodami ekologicznymi, a co za tym idzie, wyra¿aj¹
gotowoœæ zap³aty wy¿szej ceny za
produkty pochodz¹ce z systemu
produkcji, który przestrzega zasad dobrostanu.
Dlatego te¿ warto zainwestowaæ
w taki system utrzymywania zwierz¹t,
który pozwoli im na godne ¿ycie, a
jednoczeœnie przyniesie rolnikowi
wymierne korzyœci.
(GAJA)
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Œwiatowy Dzieñ Walki z AIDS

Uœwiadamianie
zagro¿eñ
(GRYFICE) Z okazji
Œwiatowego Dnia Walki z
AIDS, 28 listopada, pod
patronatem akcji „M³oda
Polska nie bierze”, w
gryfickim Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im.
Boles³awa Chrobrego odby³
siê konkurs uczniów klas
trzecich, którego celem
by³o uœwiadomienie
m³odzie¿y zagro¿eñ
prowadz¹cych do zara¿enia
siê tym niebezpiecznym
wirusem.
Jego organizatorkami by³y panie
Aldona Byczkiewicz - pedagog,
Regina GliŸniewicz nauczyciel, Aleksanrda Simiñska
– nauczyciel, a
nagrody ufundowane zosta³y w
ramach akcji antynarkotykowej
organizowanej
wspólnie przez Powiat Gryficki z Komend¹ Powiatow¹ Policji w
Gryficach oraz finansuj¹ce akcjê
gminy i prywatne firmy.
Tematyka problemu AIDS œciœle
³¹czy siê z narkotykami, poniewa¿
jest to jedna z dróg zara¿enia. Wielu
m³odych ludzi uwa¿a, ¿e problem
ten ich nie dotyczy i nigdy nie bêdzie, ale takie myœlenie mo¿e mieæ
czasem fatalne konsekwencje. Prze-

prowadzony konkurs mia³ byæ metod¹ dotarcia oraz wyedukowania
m³odzie¿y w tym zakresie.
Uczniowie klas III LO prezentowali scenki rodzajowe o tematyce
HIV. Pozosta³a czêœæ m³odzie¿y
tworzy³a widowniê i œledzi³a rywalizuj¹ce zespo³y jak i prezentowane
edukacyjne slajdy, pokazuj¹ce miêdzy innymi skutki wyniszczenia organizmu jakie ten groŸny wirus za
sob¹ niesie.
Jury w sk³adzie: Agnieszka Hamulczyk - pracownik powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Bogus³awa Szabunia - pielêgniarka szkolna, Regina GliŸniewicz - nauczyciel zdecydowa³o, ¿e
wygra³a klasa III D w sk³adzie: Tomasz Kulas, Maciej Ciemiñski i Mateusz Szyntor. Drugie miejsce zajê³a klasa IIIC, a trzecim miejscem podzieli³y siê ekipy klas IIIE i
IIIB. Zwyciêzcy wykazali siê najwiêkszym zasobem
informacji z zakresu chorób
zakaŸnych wywo³anych przez
wirus HIV, pomys³owoœci¹,
nowatorstwem, a
tak¿e du¿ym talentem aktorskim.
Na uwagê zas³uguje równie¿ kilkuminutowy wyk³ad zaprezentowany przed og³oszeniem wyników
przez pani¹ Agnieszkê Hamulczyk z
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, który zrozumiale i
zwiêŸle wyczerpa³ podstawowe zagadnienia zwi¹zane z AIDS. Gratulujemy pomys³u!
(s)

Wyrok

NAPROMILOWANI

TRZECH NA JEDNEGO

26 listopada br. zatrzymano 1
nietrzeŸwego rowerzystê.
28 listopada br. zatrzymano 2
nietrzeŸwych kieruj¹cych pojazdami mechanicznymi.
29 listopada br. zatrzymano 2
nietrzeŸwych rowerzystów.
30 listopada br. zatrzymano 1
nietrzeŸwego rowerzystê.
1 grudnia zatrzymano 2 nietrzeŸwych kieruj¹cych pojazdami mechanicznymi.

(GRYFICE) 1 grudnia w Gryficach zatrzymano Piotra P., lat
21 oraz Krzysztofa C., lat 30,
mieszkañców Gryfic, którzy dokonali pobicia Piotra Z.

ZLEKCEWA¯Y£ S¥D
(POBIEROWO) 2 grudnia br.
w Pobierowie zatrzymano Dariusza K., lat 32, który kierowa³
samochodem pomimo zakazu
S¹du.

POSZUKIWANY
Komenda Powiatowa Policji w £obzie
poszukuje listem goñczym wydanym przez
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny
Adama Kowalczyka, s. Jana i Teresy, ur.
24.12.1972 r., zam. Grabowo 23 A/6.
Wszelkie informacje w powy¿szej
sprawie prosimy kierowaæ do Komendy
Powiatowej Policji £obez ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 £obez.
Telefony kontaktowe:
dy¿urny jednostki: 091 56 15 511
poszukiwania osób: 091 56 15 542
lub najbli¿sza jednostka policji: 997.
Anonimowoœæ zapewniona!

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 15.11.2007 r. Sygn.
akt II K 280/07, skaza³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 15 listopada 2007
r. sygn. akt VI K 696/07 po rozpatrzeniu sprawy

Zdzis³awa Wróbla

Kamila Koz³owskiego

na karê 12 miesiêcy ograniczenia wolnoœci, z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin miesiêcznie, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na
okres 6 lat, zas¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoœci
przez og³oszenie go w czasopiœmie lokalnym za przestêpstwo z art. 178
a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk polegaj¹ce na
tym, ¿e w dniu 9 lipca 2007 r. w Rzêskowie gm. Gryfice kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci siêgaj¹cym 1,48 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu, czym jednoczeœnie naruszy³ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów rowerowych orzeczony wyrokiem
S¹du Rejonowego w Gryficach dnia 28.11.2005 r.

wymierzy³ mu karê 6 miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin miesiêcznie wskazanej przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Gryficach; 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 28 sierpnia 2007 r.
w Gryficach na ul. Pomorskiej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci siêgaj¹cym 0,64 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
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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
***
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.

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

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

