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Po co nam takie
pogotowie?
(GRYFICE) Po co nam pogotowie ratunkowe, je¿eli nie przyje¿d¿a do
cz³owieka, którego powali³ ból i nie mo¿e siê ruszyæ? To pytanie wydaje
siê zasadne wobec sytuacji w GAZECIE opisanej. Starsz¹ kobietê obezw³adni³ ból i s¹siedzi oraz so³tys Prusinowa, bo tam mieszka kobieta,
wzywaj¹ pomoc. Nie przyje¿d¿a.
Czytaj na str. 5

Na ulicy Weso³ej nieweso³o
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Kto ile dosta³ i dostanie

Konkurs dla klubów sportowych
(GRYFICE) Burmistrz Gryfice
zarz¹dzeniem z dnia 5 grudnia br.
og³osi³ konkurs ofert na realizacjê
zadañ z zakresu zadania w³asnego
gminy pn. kultura fizyczna
i turystyka, które przeznaczone
s¹ do realizacji w 2008 r.
w drodze zlecenia.
1. Zadanie Nr 01/2008
Organizacja wspó³zawodnictwa
sportowego w zakresie: pi³ki no¿nej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Gryfic - kwota przeznaczona z bud¿etu gminy na realizacjê zadania wynosi 96.000,00 z³;
2. Zadanie Nr 02/2008
Organizacja wspó³zawodnictwa
sportowego w zakresie tenisa sto³owego - kwota przeznaczona z bud¿etu
gminy na realizacjê zadania wynosi
21.000,00 z³;
3. Zadanie Nr 03/2008
Organizacja szkolenia i wspó³zawodnictwa sportowego w zakresie: pi³ki no¿nej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Trzyg³owa - kwota przeznaczona z bud¿etu gminy na realizacjê
zadania wynosi 31.000,00 z³;
4. Zadanie Nr 04/2008
Organizacja szkolenia i wspó³zawodnictwa sportowego w zakresie: pi³ki no¿nej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Prusinowa - kwota przeznaczona z bud¿etu gminy na realizacjê
zadania wynosi 32.000,00 z³;
5. Zadanie Nr 05/2008
Organizacja wspó³zawodnictwa
sportowego w zakresie sportów strzeleckich na terenie Strzelnicy Miejskiej
w Gryficach - kwota przeznaczona z
bud¿etu gminy na realizacjê zadania
wynosi 10.000,00 z³;
6. Zadanie Nr 06/2008
Organizacja wspó³zawodnictwa

Kto ubezpieczy
gminê?
(GRYFICE) Burmistrz og³osi³
przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoœci w
zakresie ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeñ losowych, ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem i
rabunku, ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej,
ubezpieczenia szyb od st³uczenia,
ubezpieczeñ komunikacyjnych, ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków w urzêdzie oraz jednostkach
organizacyjnych gminy (szko³ach,
przedszkolach, ZGK, TBS itd.).
Ofertê nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie
Miejskim w Gryficach, Plac Zwyciêstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój nr 103
(sekretariat) do dnia 20.12.2007 r. do
godz. 11.30.
(r)

sportowego dzieci i m³odzie¿y szkolnej
w zakresie sportów strzeleckich na terenie strzelnicy sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 3 w Gryficach - kwota
przeznaczona z bud¿etu gminy na realizacjê zadania wynosi 3.000,00 z³;
7. Zadanie Nr 07/2008
Organizacja wspó³zawodnictwa
sportowego dzieci i m³odzie¿y szkolnej
w zakresie lekkoatletyki - kwota przeznaczona z bud¿etu gminy na realizacjê
zadania wynosi 7.000,00 z³;
8. Zadanie Nr 08/2008
Organizacja wspó³zawodnictwa
sportowego na terenie Gminy Gryfice
dla dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych kwota przeznaczona z bud¿etu gminy na
realizacjê zadania wynosi 18.000,00 z³;
9. Zadanie Nr 09/2008
Organizacja wspó³zawodnictwa
sportowego w zakresie bryd¿a sportowego - kwota przeznaczona z bud¿etu
gminy na realizacjê zadania wynosi
3.000,00 z³;

10. Zadanie Nr 10/2008
Organizacja wspó³zawodnictwa
sportowego w zakresie sportu szachowego - kwota przeznaczona z bud¿etu
gminy na realizacjê zadania wynosi
5.000,00 z³;
11. Zadanie Nr 11/2008
Organizacja wspó³zawodnictwa
sportowego w zakresie rozgrywek pi³ki no¿nej oldbojów - kwota przeznaczona z bud¿etu gminy na realizacjê
zadania wynosi 2.000,00 z³;
12. Zadanie Nr 12/2008
Organizacja wspó³zawodnictwa
wœród dzieci w zakresie pi³ki no¿nej kwota przeznaczona z bud¿etu gminy na
realizacjê zadania wynosi 7.000,00 z³.
Oferty sk³adaæ nale¿y w kancelarii
Urzêdu Miejskiego w Gryficach Pl.
Zwyciêstwa 37, pok. 104 lub w wydziale promocji pokój 114 lub przes³aæ
poczt¹. Ostateczny termin sk³adania
ofert up³ywa dnia 05 stycznia 2008
roku.

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych
z nimi kosztami, ze szczególnym uwzglêdnieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowym.
Lp.NAZWA KLUBU Wysokoœæ dotacji w roku 2006 2007
1 Miejski Klub Sportowy
„SPARTA” - pi³ka no¿na
81.000 103.000
2 Ludowy Klub Sportowy
„NASIENNIK” - tenis sto³owy
16.000 21.000
3 LZS
„B£ÊKITNI” - Trzyg³ów - pi³ka no¿na
19.000 29.000
4 LZS
„ORZE£” - Prusinowo - pi³ka no¿na
22.000 33.000
5 Liga Obrony Kraju - Klub Strzelectwa Sportowego
„BASZTA LOK” - strzelectwo
8.000 10.000
6 Powiatowy Ludowy Miêdzyszkolny Klub Sportowy
„CHROBRY” - lekkoatletyka
7.000 7.000
7 Gminny Uczniowski Klub Sportowy
„GRYF” - zawody sportowe dla dzieci m³odzie¿y i doros³ych
12.000 18.000
8 Klub Sportowy
„RZEMIEŒLNIK” - bryd¿ sportowy
3.000
3.000
9 Uczniowski Klub Sportowy
„SZACH” - szachy
4.500
5.000
10 Klub Pi³karski
„OLDBOY” - pi³ka no¿na
2.000
2.000
11 Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych
„UŒMIECH” - pi³ka no¿na
0
1.500

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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POTR¥CI£
I ODJECHA£
(TRZEBIATÓW) 4 grudnia
br. w Trzebiatowie kieruj¹cy samochodem marki Seat Grzegorza
D., lat 30, mieszkaniec powiatu
gryfickiego potr¹ci³ przechodz¹cego przez przejœcie dla pieszych
Boles³awa S., lat 77, a nastêpnie
odjecha³ z miejsca zdarzenia.

UKRAD£
JA£ÓWKÊ
(KONARZEWO) 4 grudnia
br. w Konarzewie zatrzymano
Henryka J., lat 56, mieszkañca
powiatu gryfickiego, który dokona³ kradzie¿y ja³ówki. Straty 1000
z³ ponios³a Ewa J.

FIKCYJNE
ZAŒWIADCZENIA
(GRYFICE) 4 grudnia br. w
Gryficach zatrzymano Mieczys³awa S., lat 63, mieszkañca
Szczecina, który prowadz¹c stacjê diagnostyczn¹ dokonywa³ potwierdzenia nieprawdy poprzez
fikcyjne wystawianie zaœwiadczenia o przegl¹dzie pojazdu.
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Fa³szywy Miko³aj napad³ na kantor
W dniu 6.12.2007 r.
oko³o godziny 18:45
w miejscowoœci P³otym przy
ul. I Armii Woj. Polskiego
mê¿czyzna w wieku oko³o
20-28 lat przebrany w strój
Miko³aja wszed³ do sklepu
spo¿ywczego, w którym
znajdowa³ siê miêdzy
innymi kantor.
Mê¿czyzna ¿ycz¹c wszystkiego
najlepszego pracownikom podszed³ do
ekspedientki kantoru i wyjmuj¹c z worka na prezenty przedmiot przypominaj¹cy broñ sterroryzowa³ j¹ ¿¹daj¹c wydania pieniêdzy. Ekspedientka wyda³a
pieni¹dze w kwocie 3 tys. z³otych oraz
225 euro i inn¹ niewielk¹ kwotê waluty
obcej. Mê¿czyzna nastêpnie wybieg³ ze
sklepu.Za nim wybieg³a ekspedientka
krzycz¹c „³apcie miko³aja”. Nikt jednak
nie zareagowa³. Z ustaleñ wynika, i¿
mê¿czyzna wsiad³ do zaparkowanego
nieopodal samochodu osobowego koloru ciemnego i odjecha³ w kierunku
Gryfic. Policja na odcinku drogi Karczewie a Barkowo ujawni³a porzucony
strój Miko³aja. Ca³y czas trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia sprawcy

napadu jak i wszystkich osób bêd¹cych
œwiadkami tego zdarzenia.
Policja apeluje do wszystkich osób,
które by³y œwiadkami zdarzenia lub po-

Po uzbrojeniu wartoœæ nabytej dzia³ki wzroœnie

Op³ata adicencka
zró¿nicowana
(GRYFICE) Radni na sesji
w dniu 27 listopada br.
ustalili wysokoœæ op³aty
adiacenckiej za
podwy¿szenie wartoœci
nieruchomoœci.
Op³ata adiacancka jest naliczana od wzrostu wartoœci dzia³ek.
Uwa¿a siê, ¿e wzrost wartoœci dzia³ek nastêpuje po ich podziale, a tak¿e po wybudowaniu dróg i ich
uzbrojeniu w media. Przyk³adowo,
gdy gmina sprzeda „go³¹” dzia³kê
pod budowê, to jej cena jest niska.
Jednak po jakimœ czasie wokó³ niej
wybudowana zostanie droga, doprowadzony wodoci¹g i gaz, to jej
wartoœæ rynkowa wzroœnie. Od tej
ró¿nicy nabywca zap³aci op³atê liczon¹ w procentach. Radni zró¿nicowali stawki tej op³aty.
Ustalali stawkê op³aty adiacenckiej z tytu³u podzia³u nieruchomoœci w wysokoœci:
1. 20 % ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹, jak¹ mia³a nieruchomoœæ

przed i po podziale, dla nieruchomoœci, z których w wyniku podzia³u
wydzielono drogi publiczne;
2. 7 % ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹, jak¹ mia³a nieruchomoœæ
przed i po podziale, dla pozosta³ych
nieruchomoœci.
Ustalili stawkê procentow¹
op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu
wartoœci nieruchomoœci spowodowanego budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w wysokoœci:
1. 20 % w odniesieniu do:
a. nieruchomoœci niezabudowanych
b. nieruchomoœci zabudowanych wykorzystywanych w co najmniej 50 % na cele inne ni¿ mieszkaniowe
2) 5 % w odniesieniu do nieruchomoœci zabudowanych na cele
mieszkaniowe
Uchwa³a wejdzie w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego, czyli
najprawdopodobniej w styczniu
przysz³ego roku.
(r)

siadaj¹cymi informacjê w tej sprawie o
zg³aszanie siê do najbli¿szej jednostki
Policji tel. 997 lub Komendy Powiatowej
Policji w Gryficach tel. 0-91 38 57 511.

Rzecznik Prasowy Komendanta
Powiatowego Policji
w Gryficach
st. sier¿. Edyta Klepczyñska

Budynek koszarowy
na mieszkalny
Rada miejska na ostatniej sesji upowa¿ni³a burmistrza Gryfic do podejmowania zobowi¹zañ polegaj¹cych na zawarciu
umowy na wykonanie zadania
inwestycyjnego dotycz¹cego
zmiany sposobu u¿ytkowania
budynku koszarowego na budy-

nek mieszkalny wielorodzinny,
do kwoty 2.000.000 z³. Do tej
kwoty burmistrz bêdzie móg³
zaci¹gaæ po¿yczki, gdy¿ wartoœæ zadania przekracza kwotê
ustalon¹ w bud¿ecie gminy na
rok 2007 w zakresie wykonania
tej inwestycji.
(r)
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Na ulicy Weso³ej nie jest weso³o
Przysz³o nowe - mówili - na ulicy Weso³ej w Gryficach, kiedy
pracownicy ZGK
postawili s³upki z
rozk³adem jazdy komunikacji miejskiej.
Przysz³o nowe, bo dziœ o poranku mo¿na pojechaæ do przychodni i do lekarza rodzinnego.

Co prawda, s¹siad jeden czy drugi nigdy nie odmawia³ i do lekarza podwozi³, ale teraz swoboda
jest, ciekawiej siê ¿yje na ulicy
Weso³ej. Kiedy chc¹, centrum
miasta i jego obrze¿a odwiedzaj¹.
Ciekawiej, ale i trudniej jest na
Weso³ej, choæ nie mówiê, ¿e wiaty
przystankowej nie ma, to jednak
mówiê, ¿e dziury na ulicy Weso³ej
coraz wiêksze i woda w nich stoi.
ZGK obieca³ przywieœæ szlakê
i dziury zasypaæ. Nie przywieŸli.
Pewnie zapomnieli, ¿e coœ obiecali. Dziœ ten s¹siad z samocho-

dem, co to chêtny do centrum
bliŸniego podwozi³, sam ma k³opoty, bo miêdzy dziurami w jezdni lawirowaæ musi, by podwozia
nie uszkodziæ. I trudniej na przystanek dotrzeæ, bo dziury na jezdni coraz wiêksze i mno¿¹ siê jak
grzyby po deszczu. Winê za nawierzchniê ulicy mo¿na przypisaæ ZGK, ale czy na pewno?
Przed wyborami do Rad Osiedlowych wiele obietnic z³o¿ono,
min. tê, ¿e na ulicy Weso³ej bêdzie przystanek i droga równa. Po
wyborach prezes Rady Osiedla nr
4 stosowne pismo o wyd³u¿enie

trasy komunikacji miejskiej i
przystanek wystosowa³. Pismo
jak wiadomo rozpatrzono pozytywnie. Mo¿e teraz przewodnicz¹cy rady osiedla pan Janusz
Lubczyñski wystosuje nastêpne
pismo do ZGK i drogê naprawi¹.
Obowi¹zki szefa Rady Osiedla
czy dobrego so³tysa na wiosce, to
nie tylko organizacja festynów i
pikników, to codziennoœæ i w niej
dostrzeganie problemów mieszkañców. A problem na ulicy Weso³ej zupe³nie nie jest weso³y, o
czym informujemy przewodnicz¹cego.
x
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Po co nam takie pogotowie?
(GRYFICE) Po co nam
pogotowie ratunkowe,
je¿eli nie przyje¿d¿a
do cz³owieka, którego
powali³ ból i nie mo¿e
siê ruszyæ? To pytanie
wydaje siê zasadne
wobec sytuacji ni¿ej
opisanej. Starsz¹ kobietê obezw³adni³ ból i
s¹siedzi i so³tys Prusinowa, bo tam mieszka
kobieta, wzywaj¹ pomoc.
S³ysz¹ odpowiedŸ, ¿e karetka
nie jeŸdzi do rakowców i rwy kulszowej. Przy okazji dochodzi do
wymiany zdañ na temat powinnoœci
tej jednostki, powo³anej do ratowania ludzkiego ¿ycia i niesienia pomocy. Byæ mo¿e, ¿e polskie pogotowie ratunkowe jest ju¿ w Unii Europejskiej i ratownicy siedz¹ odkreœlaj¹c z listy przypadki, do których
nie pojad¹, bo takie maj¹ dyrektywy.
Ale poza nimi ogromna wiêkszoœæ
mieszkañców naszego kraju dyrektyw nie ma i nie ma zapewnionych
europejskich standardów. Nie ma
ich w szpitalach, na drogach, w
funkcjonowaniu instytucji i infrastruktury. Dlatego trzeba reagowaæ
po ludzku. Gryfickie pogotowie ma
z tym problem, co pokazuje poni¿szy przypadek.
Poni¿ej zapis nagranej rozmowy
z so³tys Prusinowa, pani¹ Mari¹
Szafrañsk¹, która chcia³a pomóc
cierpi¹cej osobie.
- Dnia 3 grudnia br. z bloku nr 5
na pogotowie ratunkowe w Gryficach zadzwoni³ s¹siad pani P. prosz¹c o przyjazd karetki, poniewa¿
pani P. ma bardzo silne bóle. Pogotowie by³o 30 listopada br., dali zastrzyki i nic nie pomog³o, wiêc kobieta poprosi³a s¹siada, ¿eby zadzwoni³. S¹siad zadzwoni³ i dyspozytorka powiedzia³a, ¿e karetka nie
przyjedzie. Przyszli do so³tysa, czyli do mnie. Zadzwoni³am z telefonu
komórkowego, powiedzia³a, ¿e nie
przyjedzie. Zaczê³am siê z ni¹
sprzeczaæ. I mówiê do niej, ¿e do
jednej pani ¿eœcie nie przyjechali i
umar³a. A ona do mnie mówi: - Niech
pani nie straszy, bo ja pani¹ nagrywam. Odpowiedzia³am, ¿e ja pani¹
te¿ nagrywam, ale widzê, ¿e nie
przelewki, nie bêdê siê z ni¹ k³óci³a,
nie bêdê czasu traci³a. Od³o¿y³am
telefon. Po namyœle zadzwoni³am

do lekarza rodzinnego. Lekarza rodzinnego nie ma, wiêc zadzwoni³am
do pana doktora Nagarnowicza. Pan
doktor Nagarnowicz wypyta³ mnie,
jakie kobieta leki bra³a, od kiedy, co
to jest, wiêc mówiê, ¿e by³o podejrzenie rwy kulszowej, ale pani z
pogotowia ratunkowego powiedzia³a, ¿e do rakowców i rwy kulszowej nie przyje¿d¿aj¹. Zdenerwowa³ siê pan doktor trochê i mówi
do mnie tak: - Niech pani zadzwoni
do pani doktor Jab³oñskiej, ona zastêpuje dr Szepietê, ale gdzieœ za 56 minut, bo ja do niej zadzwoniê.
Zadzwoni³am do dr Jab³oñskiej, a
ona mówi, ¿e ju¿ uzgodnili z doktorem Nagarnowiczem, ¿e mam do
niego zadzwoniæ, bo ona nie ma
samochodu. Zadzwoni³am jeszcze
raz do doktora Nagarnowicza: - Jeœli ta pani z bólu nie wytrzyma, bo on
mo¿e dopiero po godz. 13 przyjechaæ, bo przyjmuje w tej chwili pacjentów i nie mo¿e ich zostawiæ.
Jeœli nie wytrzyma do godz. 13, to
¿ebyœmy przyjechali zaraz, a on
wystawi skierowanie do szpitala i
wystawi skierowanie na przejazd.
Pojecha³am tam przed godz. 10.
Doktor Nagarnowicz bardzo mi³y
cz³owiek, bardzo mi³y lekarz, naprawdê wspania³y. Bez czekania, bo
na nas czeka³a pielêgniarka z kart¹
chorej, przyj¹³ mnie bez kolejki,
wypisa³ skierowanie do szpitala na
neurologiê i wypisa³ skierowanie na
przewóz. I mówi do mnie: - Pojedzie
pani teraz do szpitala, tam jest karetka i przewioz¹ j¹. Pojecha³am do
szpitala. Oddzia³owa, ta która
przyjmuje na izbie przyjêæ mówi –
¿e nie ma karetki, bo maj¹ jedn¹ i
w³aœnie pojecha³a do Szczecina zawieŸæ pacjenta. Pytam – co mam
teraz zrobiæ? Do samochodu jej nie
wezmê, bo chora nie wsi¹dzie tak
boli, ona musi byæ na noszach. Oddzia³owa mówi - Niech pani jeszcze
raz spróbuje na pogotowie. Pojecha³am na to pogotowie zobaczyæ,
czy s¹ karetki.
Sta³y dwie, i panowie, ci którzy
je¿d¿¹ tymi karetkami, siedzieli sobie i dyskutowali. Posz³am do tej
pani, ta pani siedzia³a sobie z ratownikami. Przedstawi³am siê - Szafrañska. A ona mówi: - Niech pani
chwileczkê poczeka, i mówi do tych
ratowników ¿eby wyszli, bo przysz³a pani z reklamacj¹. Pamiêta³a
moje nazwisko po prostu. I zaczê³a
na mnie krzyczeæ, ¿e ja na ni¹ krzycza³am, ¿e ona mnie nagrywa³a, ¿e
wszyscy na ni¹ krzycz¹, ¿e do takich
ludzi, jak rakowcy i rwy kulszowe to
oni karetki nie wysy³aj¹. Ale ja
mówiê, ¿e specjalnie przysz³am
sprawdziæ, czy macie karetki, stoj¹

dwie. Te karetki stoj¹ ju¿ dwadzieœcia minut, bo dwadzieœcia minut
trwa³o, nim zaparkowa³am samochód, obesz³am teren, zobaczy³am
co robi¹ ratownicy i przysz³am do
Centrum Kryzysowego, bo ona
przyjmuje w stra¿y, bo tam maj¹
swoje biuro. I przysz³am do pani, to
minê³o na pewno dwadzieœcia minut, a pani nie wys³a³a karetki do
Prusinowa, gdzie jedzie siê piêæ
minut. A ona do mnie mówi: - A
odnoœnie tego, ¿e pani krzycza³a do
mnie, ¿e do tej kobiety z Gryfic
¿eœmy nie wys³ali karetki, to jest
rodzina patologiczna, alkoholicy i
narkomani. A ja do niej mówiê: Czy pijak, narkoman, to nie jest
cz³owiek? To te¿ jest cz³owiek. W
koñcu do niej mówiê: - Wie pani co,
k³adê tutaj pani skierowanie do szpitala, k³adê tu pani skierowanie na
przewóz, bo nie ma karetki w szpitalu i proszê po ni¹ pojechaæ. Us³ysza³am: - Jak pani taka dobra s¹siadka, to niech pani za³atwi tej pani
zak³ad opiekuñczy. Mówiê jej, ¿e ta
pani ma mê¿a, który ma 88 lat, ma
uszkodzone biodro, ona boi siê iœæ
do szpitala, bo kto zajmie siê chorym w domu jak on chodzi o kuli, nie
mo¿e siê wyk¹paæ itd. A ja nie jestem dobr¹ s¹siadk¹, bo dobrzy s¹siedzi przyszli do mnie po pomoc, a
ja z racji, ¿e jestem so³tysem, wsiad³am w samochód, pojecha³am do
lekarza, szpitala i do was. Czy ta
pani, któr¹ musieli wynosiæ na noszach mog³aby zrobiæ tak¹ rundê?
Wszyscy byli zdenerwowani,
lekarz Nagarnowicz wspania³y
cz³owiek, któremu na ³amach prasy
chcia³abym serdecznie podziêkowaæ za ¿yczliwoœæ i pomoc, jakiej
udzieli³, bo nie by³ jej lekarzem ro-

dzinnym. A kobieta z pogotowia?
Szkoda gadaæ!!! ***
Tak opisa³a nam ca³¹ sytuacjê
so³tys Prusinowa Maria Szafrañska.
W XX wieku by³a taka formacja,
która dzieli³a ludzkoœæ na rasê
aryjsk¹ i niearyjsk¹. W tym roku,
bodaj¿e w listopadzie, niejaki W³adys³aw Bartoszewski - sekretarz stanu do specjalnych kontaktów z
Niemcami i diaspor¹ ¿ydowsk¹ w
MSZ by³ ³askaw powiedzieæ, ¿e
Polacy dziel¹ siê na byd³o i nie byd³o. W gryfickim pogotowiu ratunkowym dziel¹ ludzi trudno powiedzieæ jak, ale ta gorsza grupa to:
rakowcy (jakby ktoœ sobie chorobê
wybiera³), z rw¹ kulszow¹, rodziny
patologiczne, alkoholicy, narkomani i Bóg raczy wiedzieæ kto jeszcze.
To jest ta grupa mieszkañców, która
nie mo¿e liczyæ na pomoc pogotowia. Ciekawe, jak mamy siê zachowaæ widz¹c na ulicy le¿¹cego cz³owieka? Bo przecie¿ nie wiemy, czy
to ktoœ z zawa³em czy ktoœ pod
wp³ywem, jakimœ wp³ywem. Mamy
proœbê do czytelników – opisujcie
swoje spotkania z medyczn¹ elit¹
gryfickiego pogotowia, podaj¹c
daty i godziny telefonów, na które
nie by³o reakcji. Jeœli macie pozytywne opinie równie¿ piszcie, bo
przecie¿ w tym pogotowiu z dobrym
sercem te¿ ludzie pracuj¹. Kobieta,
której udzieli³a pomocy so³tys Prusinowa Maria Szafrañska, nadal
przebywa w szpitalu, a jej mê¿em
opiekuj¹ siê s¹siedzi. Bo w Prusinowie s¹ ludzie dobrego serca i w biedzie, bliŸniego nigdy nie zostawiaj¹
samego. Pani so³tys gratulujemy
postawy dobrego cz³owieka i rzetelnego spo³ecznika.
x

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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KRUS wychodzi ze skorupy
W gryfickiej Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego sta³ siê cud. Z inicjatywy
referenta do spraw Prewencji i Spraw
Orzecznictwa Lekarskiego Ewy Polek, dowiedzieliœmy siê, ¿e taka instytucja w Gryficach funkcjonuje i chce byæ blisko ludzi.
Otó¿ pani Ewa Polek w swoim
referacie mia³a pewn¹ sumê pieniêdzy na propagandê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa pracy, czyli pomoc rodzicom – rolnikom. Pieni¹dze
mo¿na wydaæ w ro¿ny sposób np.
drukuj¹c nic nie znacz¹ce ulotki
propaguj¹ce temat bezpieczeñstwa
albo w³o¿yæ trochê trudu i do pomocy w wydaniu pieniêdzy zaanga¿owaæ innych. Wizyta w GDK i
rozmowa z Ró¿¹ Szuster zaowocowa³a organizacj¹ konkursu plastycznego, skierowanego g³ównie
do dzieci wiejskich. I tak pod has³em: „Jak bezpiecznie pomagaæ
rodzicom w gospodarstwie rolnym” og³oszono konkurs sponsorowany przez KRUS O/R w Szczecinie PT KRUS w Gryficach przy
wspó³pracy GDK.
Na konkurs wp³ynê³o 48 prac
plastycznych indywidualnych i jedna praca grupowa. Udzia³ w nim
wziê³y œwietlice wiejskie w Górzy-

cy, Przybiernówku, Prusinowie,
Kukaniu, Rotnowie oraz szko³y
podstawowe z Górzycy, Prusinowa
i Trzyg³owia. Komisja konkursowa
w sk³adzie: Ewa Polek - PT KRUS
Gryfice, Krystyna Radom - GDK,
Ró¿a Szuster - GDK, Iwona Wachowiak - PT KRUS Gryfice, powo³ana
przez organizatora dokona³a oceny
prac i postanowi³a przyznaæ nagrody i wyró¿nienia

W kategorii klas I-III
Pierwsze miejsce zdoby³a praca
zbiorowa dzieci ze œwietlicy wiejskiej w Rotnowie.
II miejsce: Karolina Siemaszko
- Prusinowo
III miejsce: Aleksandra Bober Górzyce
Wyró¿nienia: Sandra Kleczkowska - Górzyca, Jowita Dryps –
Rzêsin, Natalia Urbanek – Otok,
And¿elika Dêbicka – Dziadowo,
Aleksandra Tazbir – Borzêcin.

W kategorii klas IV-VI
I m-ce Kamil Dworek – Prusinowo
II m-ce Marta Pobiechuszko –
Rotnowo
III m-ce Sandra Gajda – Oœciêcin
Wyró¿nienia: Anna Bober –
Górzyca, Adnieszka Rusek – Rotnowo, Iwona kalota – Przybiernówko,
¯aneta M³yñska – Kukañ, Anna
Wolska – Prusinowo.
Laureatom konkursu wrêczono
nagrody rzeczowe ufundowane
przez organizatora w dniu 6 grudnia br. w muzeum Galeria Brama w
Gryficach. Oficjalnie by³o by tyle.
A zwyczajnie przyznajemy 5+ pomys³odawczyni konkursu pani
Ewie Polek i dyrektor GDK pani
Ró¿y Szuster za podjêcie tematu.
Za dydaktykê konkursu i aktywizacjê coraz lepiej pracuj¹cych
œwietlic wiejskich. Za cenne nagrody i ekspozycjê prac w Galerii
Brama. Nagrody ju¿ w domu, radoœæ zaspokojona, wiedza o bezpiecznej pomocy rodzicom w gospodarstwie pog³êbiona poprzez
wzajemne dyskusje dzieci w œwietlicach, szko³ach i domach. Dziœ
wiedz¹ wiêcej na ten temat, ni¿
wiedzia³y przed konkursem. A tê

wiedzê przelan¹ na kartki bristolu
pêdzlem czy kredkami podziwiaæ
mo¿na w Bramie. Szkoda tylko, ¿e
dzieci z Górzycy nie zosta³y przywiezione na rozdanie nagród. Niestety doroœli zawiedli i ju¿ na pocz¹tku artystycznej drogi zabrali
dzieciom radoœæ z samodzielnego
odebrania nagrody i obejrzenia
swoich prac wœród innych eksponowanych na sztalugach.
x
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Musia³ szukaæ, ale znalaz³
czona na grillu kie³baska i zabawa
prowadzona przez panie z GDK. Na
zakoñczenie spotkania organizator
miko³ajkowej zabawy so³tys Pawe³
£ugowski powiedzia³: - Wielkie
brawa dla burmistrza Andrzeja
Szczyg³a, który bardzo mocno mnie
wspiera w mojej spo³ecznej dzia³alnoœci. Dziêkujê Radzie So³eckiej,
wielki uk³on w stronê dyrektor GDK
i jej ekipy, która te¿ udziela nam
wsparcia. Sponsorami spotkania byli:
pose³ na Sejm RP Konstanty T.
Oœwiêcimski, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³, Artur £¹cki, Barbara Uffe Bloch, Zbigniew Lipiñski,
Krystyna GliŸniewicz. W organizacjê spotkania zaanga¿owa³y siê panie: Teresa Rybicka, Emilia £ugowska, Marta Adamczyk, Anna Grodzka, And¿elika PaŸdziorko no i so³tys
Pawe³.
x

Kiedy we wsi brak œwietlicy, ale jest
operatywny so³tys, to œw. Miko³aj znajdzie
dzieci wszêdzie.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e dzieci ze
Smolêcina i £opianowa w dniu 7
grudnia br. zawita³y do hubertówki
w Raduniu, by tu w³aœnie oczekiwaæ
na wizytê œw. Miko³aja. Przyjecha³y
radosne. W hubertowce na sto³ach
by³y chipsy, wafelki i napoje, a w
kominku buzowa³ ogieñ. Wiadomo,
¿e hubertówka, to jednak miejsce
spotkañ myœliwych, a nie przytulne
pomieszczenia np. kawiarenki
GDK. Dlatego te¿, by dzieci w czekaj¹c nie zmarz³y, dyrektor GDK
Ró¿a Szuster i jej ekipa zajê³y siê
zabaw¹ z dzieciakami. Krystyna
Radom prowadzi³a tañce, Roman
Kaczorowski swoim œpiewem umila³ spotkanie. W przerwie zorganizowano konkurs plastyczny, ch³opcy otrzymali zadanie: narysowaæ
choinkê Bo¿onarodzeniow¹, a
dziewczynki œw. Miko³aja. Rozdano potrzebne przybory i trzeba by³o
widzieæ z jakim zapa³em dzieci

przyst¹pi³y do prac, nawet te piêcioletnie, mimo tego, ¿e nikt nagród nie obiecywa³. Prace by³y
piêkne, choinki kolorowe, a œw.
Miko³aj w wieku ró¿nym od m³odzieñca bez brody po siwego staruszka. Zdolne dzieci maj¹ w Smolêcinie i £opianowie. Jury w sk³adzie: burmistrz Gryfic Andrzej
Szczygie³, dyrektor GDK Ró¿a
Szuster i Krystyna Radom przejrza³o prace i ustalono, ¿e wszystkie
zostan¹ pokazane œw. Miko³ajowi,
a póŸniej wyeksponowane w GDK
na czas wigilijnych spotkañ. Po
ocenie prac rozleg³o siê gromkie
wo³anie Œwiêty Miko³aju, który
wreszcie przyby³ z pustym workiem na plecach. Dzieci by³y zawiedzione, ale prezenty przyniós³
ju¿ wczeœniej, teraz wraca³ tylko z
okolicy.
Wszystkie obecne dzieci w hubertówce otrzyma³y paczki ze s³o-

dyczami i maskotkami,
niezale¿nie od wieku,
paczki by³y takie same,
by by³o sprawiedliwie.
Prezenty rozdane a z
pustego worka œw. Miko³aj wyjmuje list i
oœwiadcza, ¿e za jego
spraw¹, dzieci ze Smolêcina i £opianowa jad¹
na wycieczkê do Gdañska, gdzie maj¹ w hotelu
darmowy nocleg i œniadania zapewnione. PóŸniej by³a jeszcze pie-

MIKO£AJKI
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MIKO£AJU, PRZYJED•
Z DALEKIEGO KRAJU...
W dniu 6 grudnia przyjecha³ do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Gryficach. W czytelni dzieciêcej
czeka³y ju¿ dzieci z kl. I „b” i O „c”
ze SP nr 4 w Gryficach ze swoimi
opiekunkami p. Justyn¹ Kurdyœ i
Anett¹ Wilhelm oraz rodzicami.
Oczekuj¹c na Miko³aja prowadz¹ca
spotkanie Anna Burda nauczy³a
dzieci kótkiego wierszyka „Miko³aju , usi¹dŸ pod choink¹, porozmawiaj z nami, i tak, jak nam siê œni³o,
obdziel prezentami” i tym wierszykiem Miko³aj zosta³ powitany, ale
zanim znalaz³ czas na wizytê w bibliotece, dzieci wys³ucha³y kolêd w
wykonaniu Anny Zakrzewskiej, Teresy Kozery i Aleksandry Stawiñskiej uczennic z Gimn. nr 2 w Gry-

ficach. Prowadz¹ca spotkanie zapozna³a maluchów z histori¹ postaci
Œw. Miko³aja, tradycjami wieczerzy
wiglijnej , choink¹, o tym jak by³o
dawniej a jak jest dzisiaj. Dzieci
niby weso³e ale jednak z dreszczykiem przywita³y Miko³aja. który
dyskutowa³ z nimi o swojej tajemniczej misji a potem przeczyta³ obszerny wiersz pt. „Noc Wigilijna”, poniewa¿ spotkanie zrealizowano w ramach „Ogólnopolskiej
Kampanii „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Przyszed³ czas na wrêczanie
prezentów ale i rózg, te przypad³y
paniom Justynie i Anettcie. Dzieci
chêtnie pozowa³y do zdjêæ z Miko³ajem bo nastêpne „Miko³ajki” dopiero za rok.
A. Burda
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Najbardziej oczekiwany
moment

W dniu 6 grudnia 2007 roku,
czyli w Miko³ajki, Gryficki Dom
Dziecka oraz dzieci z oddzia³u
dzieciêcego gryfickiego szpitala
odwiedzi³ œw. Miko³aj, który za poœrednictwem starosty Kazimierza
Sacia, przy pomocy przewodnicz¹cej Rady Powiatu Ranaty Teresy Korek, Joanny Ruty - prezesa
Fundacji „Pomó¿my Naszym
Dziecim” oraz Konwoju Muszkieterów rozdawa³ prezenty.
Wizyta niespodziewanego goœcia wywo³a³a wiele radoœci i
uœmiechu na twarzach wszystkich
dzieci. Spotkanie przebiega³o w
weso³ej i przyjaznej atmosferze.
Dzieci wspólnie ze swoimi opiekunami przygotowa³y wystêpy artystyczne, podczas których œpiewa³y
piosenki i recytowa³y wierszyki na
czeœæ Œwiêtego Miko³aja. Najbardziej oczekiwanym momentem by³o

jednak wrêczanie prezentów. Organizatorem „Miko³ajek” by³o Starostwo Powiatowe w Gryficach przy
wspó³pracy Powiatowego Centrum
Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej.
Szczególne podziêkowania za
wsparcie tej imprezy nale¿¹ siê ludziom wielkiego serca, którym los
dzieci nie jest obojêtny, czyli
wszystkim osobom i firmom, które
pomog³y w przygotowaniu podarunków: Sklep zabawkowy „Kubuœ
Puchatek” Joanna Godziszewska,
Hurtownia Artyku³ów Spo¿ywczych Genowefa Misiak, Ksiêgarnia „Jolka” Jolanta Puzdrowska,
PARTNER IKA-90 Iwona i Krzysztof Stempieñ, Artyku³y biurowe
„FOLCHEM”,
Hurtownia
„GAWA” Waldemar Gardzielewski
oraz NOE Sp. z o.o. W imieniu organizatorów i obdarowanych dzieci
z ca³ego serca dziêkujemy. (wp)

Miko³aj w Karnicach
Jak co roku 6 grudnia Miko³aj
zawita³ do ZSP w Karnicach. By³
szczególnym goœciem na imprezie
miko³ajkowej w szkole podstawowej. Przyniós³ s³odkie prezenty
dla wszystkich uczniów, a tak¿e
piêkne zabawki dla najm³odszych
uczniów z zerówki. Nasi uczniowie odwdziêczyli mu siê wspaniale przygotowanymi wystêpami.
Obdarowani œpiewali, tañczyli ,
grali na scenie. Przygotowali wystawê prac plastycznych.
Wszystko to by³o mo¿liwe
dziêki programowi „Szko³a Równych Szans”, realizowanemu w
naszej szkole.
Uczniowie wraz z opiekunami
pracowali kilka miesiêcy, a efektem
pracy by³y miêdzy innymi pokazy
taneczno – wokalne prowadzone
pod opiek¹ p. Jolanty D¹browskiej,
która prowadzi³a imprezê miko³aj-

kow¹. Spotkanie uatrakcyjni³o
przedstawienie pt. „Wybór ksiê¿niczki - pe³ny serwis” przygotowane na zajêciach
teatralnych pod
kierunkiem p. Joanny D¹browskiej. Zdolnoœci
plastyczne naszych uczniów
rozwija p. Gabriela Wojciechowicz, która prowadzi ko³o plastyczne, a swoje
dziennikarskie
zdolnoœci uczniowie rozwijaj¹ pod
opiek¹ p. Eweliny
Przydrygi redaguj¹c
gazetkê
„Szkolne perypetie”. Œwiêty Miko³aj mia³ okazjê

zobaczyæ efekty pracy uczniów na
zajêciach pozalekcyjnych. Wszyscy œwietnie siê bawili, wys³uchali

historii o œwiêtym Miko³aju i wspólnie zaœpiewali o nim piosenkê.
Ewelina Przydryga
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Policyjny Miko³aj w akcji
Szko³ê Podstawow¹ w Prusinowie z okazji „Miko³ajek ”odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach. Aby umiliæ
dzieciom ten dzieñ i wywo³aæ
uœmiech na ich twarzach przywieŸli
ze sob¹ s³odkie upominki, w przygotowaniu których pomog³y lokalne
w³adze oraz jedna z gryfickich firm.
Kolejn¹ niespodziank¹ by³a bajka o
tematyce Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, któr¹ dzieci obejrza³y z wielk¹
radoœci¹.
- Akcje takie bêd¹ organizowane
przez nas co rok. Co rok te¿ bêdzie
to inna szko³a lub placówka, do której uczêszczaj¹ dzieci. Cieszymy
siê, gdy mo¿emy sprawiæ przyjemnoœæ naszym najm³odszym i uczyniæ
takie dni jak dzisiejszy Miko³ajkowy jeszcze bardziej uroczystym i
weso³ym. - powiedzia³a rzecznik
prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach st. sier¿.
Edyta Klepczyñska.
(r)

Wielka radoœæ
- Miko³aj przyjecha³ do Prusinowa
Dnia 6 grudnia br. so³tys
i Rada So³ecka
zorganizowali Miko³ajki
dla 75 dzieci. W piêknie
przystrojonej œwietlicy
so³tys Maria Szafrañska
przywita³a zebrane dzieci
oraz rodziców mówi¹c, ¿e
w zwi¹zku z tym, ¿e nie ma
œniegu Miko³aj utkn¹³ na
drodze i zadzwoni³ do niej,
¿eby przyjecha³a po niego.

Poprosi³a wiêc zebranych, bo
ona jedzie po Miko³aja, dzieci g³oœno wyrazi³y zgodê. Po kilku minutach przywioz³a go z ogromnym
workiem paczek na plecach. Miko³aj przywita³ dzieci, zmêczony
usiad³ i zacz¹³ rozdawaæ paczki. W
pewnym momencie drzwi œwietlicy
sie otworzy³y, a do œrodka wszed³
burmistrz Gryfic Andzrzej Szczygie³. So³tys przywita³a go serdecznie i poprosi³a, ¿eby usiad³ przy
Miko³aju. Dzieci œmia³o przychodzi³y po paczki, œpiewa³y piosenki,
mówi³y wierszyki i siada³y Miko³ajowi i burmistrzowi na kolanach,

¿eby œwietlicowa pani Karolina
Szabelna mog³a zrobiæ im zdjêcia. Worki z paczkami donosi³a
cz³onkini Rady So³eckiej pani
Ewelina Dworak, by³y bardzo
ciê¿kie wiêc siê napracowa³a, za
co jej dziêkujemy. Ale- ku zaskoczeniu so³tysa i Rady, Miko³aj
mia³ tak¿e paczki dla nich – pewnie to zas³uga mieszkañców i
m³odzie¿y – by³y skromne, ale
piêkne. Po rozdaniu paczek so³tys odwioz³a Miko³aja a na sale
wniesiono poczêstunek i napoje –
dzieci bawi³y siê przy muzyce.
Dziêkujemy bardzo serdecznie
panu burmistrzowi, ¿e zaszczyci³
nas swoj¹ obecnoœci¹, zrobi³ nam
mi³¹ niespodziankê i ogromn¹ satysfakcjê.
Maja

TRZEBIATÓW
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Œwi¹teczny jarmark w Grossräschen
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia oraz
ca³y przedœwi¹teczny okres to dla
wielu z nas czas pe³en magii, radoœci, tradycyjnych, oczekiwanych i
pielêgnowanych z pokolenia na pokolenie zwyczajów. W ka¿dym pañstwie grudzieñ mimo wielu podobieñstw ma swoje oryginalne, narodowe, czy te¿ regionalne oblicze.
Obok uniwersalnych symboli, jak
choinka, Miko³aj, szopka, ka¿da
spo³ecznoœæ kultywuje swoje w³asne œwi¹teczne tradycje. W Niemczech jednym ze znaków, który
wyraŸnie mówi o nadchodz¹cym
Bo¿ym Narodzeniu jest jarmark
œwi¹teczny.
Taki zwyczaj panuje tak¿e w
Grossräschen, niewielkim miasteczku oddalonym o kilkadziesi¹t
kilometrów od Drezna. Przed kilku
laty, dziêki dzia³aniom podejmowanym przez niestrudzonego Pastora
Hansa Udo Voglera (mieszkaj¹cego
we Freienhufen, wsi po³o¿onej w
pobli¿u Grossräschen), nawi¹zana
zosta³a
wspó³praca
miêdzy
Grossräschen a Trzebiatowem. Pamiêtaj¹c o wzajemnym ,,budowaniu mostów”, wymieniamy doœwiadczenia, podpatrujemy, wspó³pracuje ze sob¹ m³odzie¿, przedstawiciele samorz¹du.
8 grudnia na zaproszenie burmistrza Thomasa Zenkera, przedstawiciele Trzebiatowskiego Oœrodka
Kultury odwiedzili miasteczko, by
wzi¹æ udzia³ w otwarciu Bo¿onarodzeniowego Jarmarku oraz wystawy ,,Œredniowieczna moda na Pomorzu”, która zosta³a wypo¿yczona
dla zaprzyjaŸnionej gminy.
Jak zwykle serdecznie przywita³
nas Pastor Vogler wraz z ¿on¹ Marlene oraz sekretarz gminy pani Karin Neufeld. Przy wspólnym obiedzie obdarowano siê symbolicznymi, aczkolwiek przyjemnymi pre-

Wyrok

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

Andrzeja Dobczyñskiego
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¿ne na rzecz Fundacji na Rzecz Osób poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w Mielnie Unieœcie w kwocie 300,00
z³otych, zas¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie go w czasopiœmie lokalnym za przestêpstwo z art. 178 a par. 2 kk polegaj¹ce
na tym, ¿e w dniu 19 czerwca 2007 r. o godz. 16.20 w Trzêsaczu na ul. 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 godz. 4.55 w Pobierowie na ul. 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.

zentami. W po³udnie, na jednym z
wiêkszych placów w centrum miasta, nast¹pi³o otwarcie jarmarku.
Burmistrz Thomas Zenker powita³
goœci z Trzebiatowa i wspólnie z
Dyrektor Trzebiatowskiego Oœrodka Kultury Renat¹ Teres¹ Korek
pokroi³ kilkumetrowy œwi¹teczny
keks, który nastêpnie zosta³ rozdany licznie przyby³ym mieszkañcom.
Kilkadziesi¹t ró¿nokolorowych
stoisk przyci¹ga³o swoj¹ ofert¹.
Mo¿na by³o popróbowaæ grzanego
wina, pieczonych kie³basek, s³odkich wypieków oraz innych, tradycyjnych smako³yków, a tak¿e zakupiæ ozdoby, stroiki, prezenty pod

choinkê. W tle pobrzmiewa³y nastrojowe kolêdy, miêdzy kramami
kr¹¿y³ œw. Miko³aj, atmosfera by³a
wiêc prawdziwie œwi¹teczna.
Gustownie ozdobione œwiate³kami ulice Grossräschen têtni³y
¿yciem nawet po zapadniêciu zmroku, bowiem spacer, dobra kawa i
kawa³ek pysznego ciasta w kawiarni to dla niemieckich rodzin sposób
na wspólne spêdzenie wolnego popo³udnia i wieczoru. Jarmark potrwa do samych œwi¹t, o¿ywiaj¹c
tym samym centrum miasteczka i
stanowi¹c nie lada atrakcjê nie tylko
dla najm³odszych.
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

MIESZKANIA

£obez

£obez

£obez

£obez

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 Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza 60 mkw., 2 piêtro, po generalnym remoncie z umeblowaniem i
wyposa¿eniem RTV i AGD. Tel. 503
128 313.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie 1/4 wspó³w³asnoœci tj. 2165
mkw., atrakcyjna lokalizacja. Tel.
503 128 313.

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

n Polskie Radio Szczecin SA poszukuje korespondenta z £obza i
okolic. Szukamy osoby, która bardzo dobrze mówi i pisze po polsku.
Interesuje siê sprawami swojej
gminy. Jest niezale¿na i - oczywiœcie - bezpartyjna.
Po miesiêcznym okresie próbnym
podpisujemy umowê o wspó³pracy.
Mo¿na zarobiæ minimum kilkaset
z³otych miesiêcznie. Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt mailem pod
adresem: wilk@radio.szczecin.pl

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

Gryfice
n Sprzedam tanio nowy piec olejowy S-115U. Moc 21 kW, ze zbiornikiem o poj. 1000 litrów. Tel.
608595113.
n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region
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.

Daj¹c og³oszenie
do Gazety Gryfickiej
uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e

w 3 innych gazetach:
To niedrogo - sprawdŸ.
091 384 71 53

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

NIERUCHOMOŒCI

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

Gryfice

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

n Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Dobra lokalizacja.
Tel. kontaktowy 505 587 360
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.

PRACA

£obez
n Firma w Wêgorzynie zatrudni
odpowiedzialn¹ i dyspozycyjn¹
osobê na stanowisko stró¿a. Tel.
502 770 760.

Gryfice
n Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.
n Gospodarstwo o powierzchni 700
ha zatrudni brygadzistê, dzia³ uprawa roœlin, wymagania doœwiadczenie w zarz¹dzaniu produkcj¹ roœlinn¹, zdolnoœæ kierowania ludzmi,
komunikatywnoœæ, aktualne prawojazdy. Tel. 667 612 010
n Poszukujemy operatora koparki.
Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za
ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z
kopark¹/traktorem.
Wymagania
znajomoœc pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga
koparki - uprawnienia do obs³ugi
koparki. Tel. 667 612 010

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.

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

US£UGI

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.

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

PRACA

Region
n Zatrudniê kierowcê z prawem jazdy kategorii C+E. Tel. 608 517 552
n Zatrudniê pracowników na umowê o pracê do treningu koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d i gaz.
Wynagrodzenie netto 1500 z³. Tel.
kontaktowy 502 666 778.
n Potrzebne panie do opieki w
Niemczech. Tel. 091 392 15 38.

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.
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KONWÓJ
MUSZKIETERÓW SIÓDMY
RAZ RUSZA W POLSKÊ
Kilkadziesi¹t ton ¿ywnoœci,
kosmetyki i artyku³y pierwszej
potrzeby trafi¹ do domów dziecka, oœrodków pomocy i dzieciêcych placówek opiekuñczo-wychowawczych w ca³ej Polsce. W
sklepach Intermarche i Bricomarche ju¿ ruszy³a sprzeda¿
specjalnych kartek œwi¹tecznych, z których dochód przeznaczony bêdzie na pomoc
dzieciom.
Konwój Muszkieterów - bo tak nazywa
siê coroczna akcja
Fundacji Muszkieterów - dojedzie w
tym roku do 165
placówek w ca³ej
Polsce.
Tegoroczn¹
akcjê
wspiera Majka Je¿owska, ambasador
dobrej woli UNICEF, laureatka Orderu Uœmiechu.
Siódmy i najwiêkszy w historii Konwój
Muszkieterów
tworz¹ w³aœciciele i
klienci 164 sklepów
Grupy Muszkieterów w Polsce. Od 29
listopada do 24
grudnia, w ka¿dym
sklepie Intermarche
i Bricomarche za
symboliczn¹ z³otówkê sprzedawane bêd¹
specjalne kartki œwi¹teczne. Dochód ze
sprzeda¿y zasili konto
akcji. Ka¿dy z w³aœcicieli sklepów wybiera
placówkê opiekuj¹c¹ siê
dzieæmi, której chce
przekazaæ pomoc. Najczêœciej s¹ to pañstwowe i
rodzinne domy dziecka,

oœrodki wspierania rodziny oraz
placówki wychowawcze dzia³aj¹ce w miejscowoœciach, gdzie
funkcjonuj¹ sklepy.
Akcja Muszkieterów przypad³a mi do serca, bo przypomina, ¿e
tak¿e tu¿ obok nas ¿yj¹ ludzie, którzy potrzebuj¹ wsparcia. S¹siedzka pomoc i ¿yczliwoœæ jest nam
wszystkim bardzo potrzebna. Dziêki
Konwojowi
M u s z k i e t e r ó w,
dzieci z lokalnych
domów dziecka
czy rodzinnych
domów
opieki
mog¹ liczyæ na
s¹siadów. Czujê
siê zaszczycona,
¿e mogê uczestniczyæ w tej
akcji - mówi
patron Konwoju, Majka
Je¿owska.
Artystka
zgodzi³a siê byæ
„twarz¹ i sercem”
Konwoju Muszkieterów. Tak jak w
piosence, która jest
motywem muzycznym tegorocznej akcji,
Majka
przekonuje,
¿eby „uchyliæ serca jak
drzwi, bo wszystkie
dzieci nasze s¹...”.
Majka Je¿owska bêdzie namawiaæ do
„otwarcia serc i porfeli” podczas koncertów
oraz spotkañ z klientami w sklepach Intermarche i Bricomarche.
Odwiedzi tak¿e dzieci w wybranych,
obdarow a n y c h
placówkach.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 25.10.2007 r. sygn. akt
VI K 668/07 skaza³

Miros³awa D¹browskiego
na karê 5 miesiêcy pozbawienia wolnoœci, któr¹ warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2
lat, zarz¹dzono 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 dnia
16 lipca 2007 r. o godz. 8.05 w Pobierowie na ul. Pomorskiej 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 0,27 mg/dm szeœæ. Czym naruszy³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu
l¹dowym orzeczony wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach sygn. akt
VI K 369/06 obowi¹zuj¹cy od dnia 03.08.2006 r. do 03.08.2008 r.

Wyrok

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 19 listopada 2007 r.
sygn. akt VI K 693/07 wymierzy³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 19 listopada 2007 r.
sygn. akt VI K 719/07 wymierzy³

Piotrowi Harasimowicz

Dawidowi Koœcik

karê grzywny w wysokoœci 50 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e
jedna stawka dzienna wynosi 20,00 z³.; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat oraz orzek³
podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie go w
gazecie “Gazeta Gryficka’ za czyn z art. 178 par. 1 kk polegaj¹cy na tym,
¿e w dniu 7 lipca 2007 r. w Rewalu na ul. Kamieñskiej, powiatu gryfickiego kierowa³ samochodem marki Trabant, po drodze publicznej posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloœci 0,90 mg/l.

karê grzywny w wysokoœci 25 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e jedna
stawka dzienna wynosi 20,00 z³.; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; zas¹dzi³
œwiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100,00 z³ na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno – Unieœcie; 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
15 sierpnia 2007 r. w Gryficach na ul. Starogrodzkiej kierowa³ rowerem bêd¹c
w stanie nietrzeŸwoœci 0.88 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

SPORT
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Gryficki Cross Miko³ajkowy
Po raz szósty wystartowa³a
m³odzie¿ w gryfickim crossie
,,Miko³ajkowym”. Niesprzyjaj¹ca pogoda, padaj¹cy deszcz i doœæ
ch³odny, porywisty wiatr spowodowa³y, ¿e tylko 12 szkó³ i ok. 120
uczestników wziê³o udzia³ w kolejnej ju¿ VI edycji Grand Prix
Powiatu Gryfickiego w Biegach
Prze³ajowych.
Mimo tych niesprzyjaj¹cych
warunków, m³odzie¿ bardzo ambitnie walczy³a na trudnych, œliskich
trasach walcz¹c o zwyciêstwa i
punkty dla siebie oraz swoich szkó³.
Organizatorem zawodów by³ Wydzia³ Promocji Starostwa Powiatowego w Gryficach, Klub Sportowy
,,Chrobry” Gryfice i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gryficach, a patronat nad zawodami obj¹³ Pose³ na
Sejm RP Tomasz Oœwiêcimski. Najlepszych szeœciu zawodników i zawodniczek w poszczególnych biegach nagradzano medalami, dyplomami i s³odyczami, gdy¿ to ,,Miko³ajkowe” zawody. Zwyciêzców dekorowali: w imieniu Tomasza

Klasyfikacja koñcowa
KL. III – IV
Ch³opcy
1 m - Korniak Bartosz 1997
2 m - Karczewski Karol 1997
3 m - Sztajglik Jakub 1997
Dziewczêta
1 m - Kecler Aleksandra 1997
2 m - Karcz Liwia 1997
3 m - Klepacka Patrycja 1997

SP -2 P³oty
SP Karnice
SP Wyszobór

Szko³y Ponadgimnazjalne
Ch³opcy
1 m – Przybysz £ukasz 1989
2 m – Wysocki Dawid 1990
3 m – Serafiñski Marcel 1991
Dziewczêta
1 m – B¹tkiewicz Joanna 1991
2 m – Siekierska Judyta 1989
3 m – Czarnecka Alicja 1989

bysz Wyszobór. Ca³a imprez¹ sêdziowa³a i obs³ugiwa³a m³odzie¿ z
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gryficach z kl. II ,,d” i I ,,f ”. Gryficki
Cross by³ jednym z trzech etapów
Grand Prix, nastêpne odbêd¹ siê w
marcu 2008 r. w P³otach i w kwietniu 2008 r.w Trzebiatowie. (szk)

SP 2 P³oty
SP 2 P³oty
SP 2 P³oty

KL. V – VI
Ch³opcy
1 m – G³owacki £ukasz 1995
2 m – Kuligowski Przemys³aw 1995
3 m – KaluŸniak Micha³ 1995
Dziewczêta
1 m – Kecler Katarzyna 1995
2 m – Staszko Barbara 1995
3 m – Paczkowska Patrycja 1996
Gimnazjum
Ch³opcy
1 m – Czerniecki Adam 1992
2 m – Rzeszut Krzysztof 1993
3 m – Sienkiewicz Tomasz 1992
Dziewczêta
1 m - Or³owska Magdalena 1993
2 m – Kulesza Klaudia 1993
3 m – Marciniak Patrycja 1993

Oœwiêcimskiego, Krystyna GliŸniewicz – przewodnicz¹ca Ko³a PO w
Gryficach, Bogus³aw Barañski –
radny gminy Trzebiatów, Janusz
Przybysz – prezes PLMKS Chrobry
Gryfice i nauczyciele w-f : Dorota
Kecler - P³oty, Barbara Grzelak i
Szymon Kecler - Gryfice, Ewa Przy-

SP P³oty
SP 1 Trzebiatów
SP Wyszobór
SP 2 P³oty
SP Karnice
SP 4 Gryfice

G 1 Gryfice
G 2 Gryfice
G 2 Gryfice
G P³oty
G P³oty
G P³oty

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 22 listopada 2007 r.
sygn. akt VI K 802/07 wymierzy³

LO Gryfice
LO Gryfice
LO Gryfice
LO Gryfice
ZSP Gryfice
ZSP Gryfice

1 m - Szko³a Podstawowa nr 2 P³oty – 379 pkt Gimnazjum P³oty – 198 pkt
2 m - Szko³a Podstawowa nr 4 Gryfice – 105 pkt Gimnazjum nr 2 Gryfice – 78 pkt
3 m - Szko³a Podstawowa Wyszobór – 103 pkt Gimnazjum Trzebiatów – 48 pkt
4 m - Szko³a Podstawowa Karnice – 90 pkt Gimnazjum nr 1 Gryfice – 34 pkt
5 m - Szko³a Podstawowa nr 1 Trzebiatów – 38 pkt Gimnazjum Karnice – 19 pkt
1 m - Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Gryfice – 161 pkt
2 m - Liceum Ogólnokszta³c¹ce Gryfice – 137 pkt

Dariuszowi Szymañskiemu
karê grzywny w wysokoœci 40 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e
jedna stawka dzienna wynosi 30,00 z³; orzek³ zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym
na okres 3 lat; zas¹dzi³ œwiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100,00 z³ na
rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno Unieœcie; 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 20 listopada 2007 r.
o godz. 19.00 w Rzêskowie powiatu gryfickiego, po drodze publicznej
kierowa³ rowerem posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w
iloœci prowadz¹cej do stê¿enia 1,512 mg/l.
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Kulturalna wizytówka Brojc
Zawsze uwa¿aliœmy, ¿e kulturaln¹ wizytówk¹ Brojc jest zespó³
„Kuku³eczki”, pod dyrekcj¹ Romana
Lisa. Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e nie
tylko, bo przy Kuku³eczkach powsta³
dzieciêcy zespó³ tañca ludowego
prowadzony przez Helenê Lis.
Dzieci piêknie ubrane, uœmiechniête, swobodne tañcem umili³y
dzieñ œw. Miko³aja pensjonariuszom obu gryfickich Domów Opieki Spo³ecznej. Œpiew Kuku³eczek w
sposób widoczny wprowadzi³ pensjonariuszy we w³asne wspomnienia i wspólne z zespo³em œpiewanie.
Ale radosne uœmiechy spowodowa-

³y kucyki, wzbudzi³y zachwyt tañcami i batonikami od œw. Miko³aja,
którymi obdarowali ka¿dego mieszkañca domu. Cenna to inicjatywa
pana Romana Lisa i zespo³u, bo nie
ka¿dy myœli o drugim cz³owieku,
cz³owieku chorym i w du¿ej czêœci
samotnym. Wójtowi gminy Brojce
Stanis³awowi Gnosowskiemu mo¿na pozazdroœciæ, ¿e ma takie zespo³y, ¿e Kuku³eczki ju¿ dziœ myœl¹ o
swoich nastêpcach. To dobry przyk³ad do naœladowania, o czym powiedzia³a pani Wioletta Palicka,
pe³ni¹ca rolê kierownika w ww.
Domach.
x

NATURA 2000
Natura 2000 to Europejska Sieæ
Obszarów Chronionych, która ma
na celu zachowanie siedlisk i gatunków roœlin i zwierz¹t szczególnie
cennych dla Wspólnoty.
Natura 2000 sk³ada siê z dwóch
typów obszarów chronionych:
– specjalne obszary ochrony
siedlisk (SOO), tworzone na podstawie Dyrektywy Siedliskowej dla
ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roœlin
i zwierz¹t,
– obszary specjalnej ochrony
ptaków (OSO), tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej, dla ochrony
siedlisk ptaków.
Polska, jako cz³onek Unii Europejskiej zobowi¹za³a siê do przestrzegania unijnych aktów prawnych, w zwi¹zku z czym wyznaczy³a takie obszary Natura 2000, zwane
u nas ostojami ptasimi i siedliskowymi.

G³ównym za³o¿eniem Natury
jest zachowanie w³aœciwego, nie
pogorszonego stanu siedlisk przyrodniczych. Oznacza to, ¿e je¿eli
tereny objête Natur¹ 2000 by³y
u¿ytkowane rolniczo, nie ma podstaw aby teraz zakazaæ dzia³alnoœci
rolnej, a wrêcz przeciwnie, nale¿y
kontynuowaæ takie dzia³ania, które
pozwol¹ na zachowanie istniej¹cych walorów przyrodniczych.
Dla ka¿dego obszaru Natura
2000 bêdzie opracowany plan
ochrony, uwzglêdniaj¹cy uwarunkowania ekologiczne, sposób ich
powstania oraz charakter obiektów.
Niektóre ostoje bêd¹ wymaga³y
podjêcia pewnych dodatkowych
dzia³añ, i tam dzia³alnoœæ rolnicza
mo¿e byæ w pewnym stopniu ograniczona, ale na pewno nie eliminowana.
Poniewa¿ koszty poniesione na
utrzymanie Natury 2000 nie mog¹

obci¹¿aæ tylko w³aœcicieli obszarów, w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano dodatkowe dzia³anie dla rolników posiadaj¹cych gospodarstwa rolne na
obszarze Natury – P³atnoœci dla obszarów Natura 2000.
W ramach tego dzia³ania bêdzie
mo¿na realizowaæ nastêpuj¹ce warianty:
- Ochrona siedlisk lêgowych
ptaków,
- Ochrona cennych siedlisk
przyrodniczych, do których zaliczaj¹ siê: mechowiska, szuwary
wielkoturzycowe, ³¹ki trzêœlicowe
i selernicowe, murawy ciep³olubne, pó³naturalne ³¹ki œwie¿e, pó³naturalne ³¹ki wilgotne, bogate gatunkowo murawy bliŸniczkowe, s³onoroœla.
Rolnik, chc¹c przyst¹piæ do
dzia³ania P³atnoœci Natura 2000
bêdzie musia³ posiadaæ odpowiedni¹ dokumentacjê, poœwiadczaj¹c¹ wystêpowanie cennych
gatunków ptaków lub siedlisk
przyrodniczych, przygotowan¹
przez eksperta.
Ka¿de, kto z³o¿y wniosek na

dzia³anie P³atnoœci dla obszarów
Natura 2000, zobowi¹zany jest do:
– realizacji dzia³ania przez co
najmniej 5 lat,
– przestrzegania minimalnych
wymogów na obszarze ca³ego gospodarstwa,
– przestrzegania wymogów
wynikaj¹cych z poszczególnych
wariantów,
– posiadania dokumentacji
siedliska (warianty pakietu Ochrona
cennych siedlisk przyrodniczych)
lub ornitologicznej (Ochrona siedlisk lêgowych ptaków), zatwierdzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i sporz¹dzonej
zgodnie z wytycznymi ministra ds.
œrodowiska,
– przestrzegania zaleceñ zapisanych w dokumentacji siedliska
lub ornitologicznej.
W celu sprawdzenia, czy dane
gospodarstwo po³o¿one jest na
obszarze Natury 2000 nale¿y
zwróciæ siê do urzêdy gminy lub
informacje na ten temat mo¿na
znaleŸæ na stronie www.natura2000.mos.gov.pl
(GAJA)

POCI¥GN¥£ RADYJKO
Z AUTA
(BROJCE) 3 grudnia br. w Brojcach zatrzymano Krystiana P., lat
25, mieszkañca powiatu gryfickiego, który dokona³ kradzie¿y radioodtwarzacza z samochodu osobowego. Straty 300 z³ poniós³ Pawe³ S.

UKRAD£ MEMBRANÊ
(ROGOWO) 3 grudnia br. w
Rogowie zatrzymano Krzysztofa
L., lat 40, który dokona³ kradzie¿y
membrany dachowej.

B¹dkowie zatrzymano Jaros³awa B.
oraz Grzegorza N., mieszkañców
powiatu gryfickiego, którzy dokonali pobicia Anety S. Zatrzymano
równie¿ Stefana T., lat 48 i Arkadiusza T., lat 19, mieszkañców powiatu
gryfickiego, którzy dokonali pobicia Romana B.

TRZECH NA JEDNEGO
9 grudnia br. w Trzebiatowie
zatrzymano Mariusza O., lat 28,
Damiana N., lat 21, Piotra K., lat 18,
mieszkañców powiatu gryfickiego,
którzy dokonali pobicia Micha³a K.

NAPROMILOWANI

ZLEKCEWA¯Y£ S¥D
(GRYFICE) 4 grudnia br. w Gryficach zatrzymano Piotra B., lat 33,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ samochodem pomimo zakazu S¹du.

POBILI ANETÊ i ROMANA
(B¥DKOWO) 5 grudnia br. w
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5 grudnia br. zatrzymano 1 nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem osobowym.
7 grudnia br. zatrzymano 1 nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem osobowym.
9 grudnia br. zatrzymano 1 nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem osobowym.

06.12.2007r.
Godz. 18:53 Mrze¿yno ul Nadmorska – po¿ar œmietnika. W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp OSP
Mrze¿yno
07.12.2007r.
Godz. 14:20 Gryfice ul. Jana
D¹bskiego –zastêp PSP Gryfice wypompowywa³ wodê z zalanej piwnicy – archiwum.
08.12.2007r.
Godz. 10:40 Nowielice – Zalana
piwnica. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp OSP Trzebiatów.
10.12.2007r.
Godz. 9:30 Ko³om¹æ zalana

piwnica. W dzia³aniach udzia³ bra³
zastêp PSP Gryfice oraz zastêp OSP
Oœciêcin
Godz. 13:18 Przybiernówko
zalana piwnica. W dzia³aniach
udzia³ bra³ zastêp PSP Gryfice
Godz.18:16 Roby gm. Trzebiatów – po¿ar stodo³y.
Po przybyciu na miejsc zdarzenia
okaza³o siê, ¿e po¿ar stodo³y zosta³
przyt³umiony przez mieszkañców. Do
po¿aru dosz³o w œrodku drewnianej
stodo³y, której dach pokryty jest
blach¹. Dzia³ania stra¿y polega³y na
przerzuceniu s³omy, która znajdowa³a siê wewn¹trz, oraz podaniu pr¹du
wody i dogaszeniu pal¹cej siê s³omy.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z
OSP Mrze¿yno oraz OSP Trzebiatów.

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 r. 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 30,00
z³otych jedna stawka, œwiadczenie na cel spo³eczny w wysokoœci
500,00 z³otych oraz orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie go w lokalnym czasopiœmie, za przestêpstwo z art. 178 a par. 1 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 04 sierpnia 2007
r. w Gryficach na ul. 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.

Wyrok

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 22 listopada 2007 r.
sygn. akt VI K 804/07 wymierzy³

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

Piotrowi LebiedŸ

Zenona Rosika

karê 12 miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonania
nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 40
godzin miesiêcznie wskazanej przez Urz¹d Gminy w Karnicach; orzek³
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 5 lat; zas¹dzi³ œwiadczenie pieniê¿ne w kwocie 500,00 z³
na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno – Unieœcie; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie go w gazecie “Gazeta Gryficka”; na
poczet orzeczonej kary ograniczenia wolnoœci zaliczy³ oskar¿onemu
okres rzeczywistego pozbawienia wolnoœci w sprawie w dniach od
20.11.2007 r. do 22.11.2007 r., przy czym jeden dzieñ rzeczywistego
pozbawienia wolnoœci równa siê dwóm dniom kary ograniczenia wolnoœci za czyn z art. 178 a par. 1 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 20
listopada 2007 r. w Cerkwicy na ul. Szkolnej kierowa³ samochodem
osobowym marki Fiat 126 p posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloœci prowadz¹cej 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 200,00 z³otych, 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 10 lipca 2007 r. o godz.
16.15 w Pobierowie na ul. 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 prowadzenia 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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NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Gazety Gryfickiej”
Poprawne rozwi¹zania nale¿y wysy³aæ na adres:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6.

Kochana Mamusiu!
W Unii jest fajnie, niczego tu nie brakuje. Cukier jest po 4 z³ za kg,benzyna po 5,50
z³ za litr, mas³o po 4,10 z³ za kostkê, chleb po 3,20 z³ za bochenek, a paczka papierosów po 12 z³.
Jeœli chodzi o nasz dom, to latem przyjecha³ pan Helmut z Berlina.
Najpierw postawi³ piwo, a potem pokaza³ akt w³asnoœci z 1937 r. i powiedzia³, ¿e
teraz to jego ziemia i wszystko, co na niej.
Mo¿e to i lepiej, i tak nie by³em w stanie p³aciæ podatku katastralnego (Mamusia wie,
2% od wartoœci nieruchomoœci rocznie). Za to w przytu³ku mamy kolorow¹ telewizjê
i fajne filmy.
Pracy na razie nie ma, ale mówi¹, ¿e bêdzie. Jak do¿yjê, to za 6 lat bêdê móg³
pracowaæ w Niemczech albo Austrii. W mieœcie buduj¹ nowy urz¹d. Unia da³a trochê
grosza. Firma Heñka Kowalskiego startowa³a w przetargu, ale rozstrzygano go w
Brukseli i wygrali Szwedzi. Co prawda in¿ynierów sprowadzili od siebie, ale Heniek
i tak siê cieszy, bo uznali jego kwalifikacje i pozwolili nosiæ ceg³y. Niech sobie ch³op
zarobi, bo jego firma ju¿ nie wytrzymuje tego zwiêkszonego VAT-u w budownictwie.
Chcia³ wys³aæ syna na studia do Francji, ale nie mia³ na to pieniêdzy.
Córka jednego z ministrów mia³a wiêcej szczêœcia i dosta³a unijne stypendium.
Ch³opak Henia jest ca³kiem zdolny, wiêc zdawa³ na nasz¹ politechnikê.
By³by siê dosta³, gdyby nie konkurencja m³odzie¿y z innych krajów unijnych. W
koñcu tam uczelnie te¿ s¹ przepe³nione. Na razie jest na darmowym sta¿u w hipermarkecie. Ostatnio w mieœcie pojawi³o siê mnóstwo by³ych rolników. Mówi¹ coœ o
nierównej konkurencji, niskich dop³atach i limitach produkcyjnych.
Nie wiem o co im chodzi, przecie¿ mieli najwiêcej zyskaæ na integracji.
Do domu naprzeciwko wprowadzi³o siê m³ode ma³¿eñstwo - Tomek i Jacek. To
bardzo wra¿liwi ludzie, nawet staraj¹ siê o adopcjê. Pani kurator jest bardzo tolerancyjna i œwie¿o po aborcji, wiêc maj¹ du¿e szanse.
Niech Mamusia na razie siedzi na tej Bia³orusi, bo tu szaleje eutanazja,zw³aszcza,
¿e ubezpieczalnia ju¿ o Mamusiê pyta³a.
To tyle, bo idê po zasi³ek. Bêdê go pobiera³ jeszcze dwa miesi¹ce.
Ca³ujê mocno, Zdzisiek

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

