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Gmina zad³u¿a siê

W przysz³ym roku d³ug
przekroczy 16 milionów
DIEGO CUP 2007
6 ma³¿eñstw
obchodzi³o 50 - lecie

– Laur dla „Pogoni”
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Kazimierz Rynkiewicz
¯yjemy w czasach wielkiego
pomieszania wartoœci. Czasami normalny cz³owiek mo¿e czuæ siê, jakby wpad³ do tygla i wir wci¹ga go na
dno. Napór ró¿nych si³ spychaj¹cych nas z obranej drogi jest tak
ogromny, jak ogromna jest iloœæ
bodŸców, jakie otrzymuje ze wszystkich stron. Albo straci równowagê,
albo znajdzie si³ê i sposób, by iœæ
dalej w kierunku, jaki obra³ w ¿yciu.
Tylko jaki obraæ kierunek, jak
wszystko staje siê p³ynne?
Kiedyœ œwiat by³ bezpieczniejszy, bo obowi¹zywa³ w nim jakiœ
system wartoœci wytworzony przez
w³asn¹ wspólnotê. System wytwarza³ jêzyk komunikacji, który umo¿liwia³ porozumiewanie siê w obrêbie
tego systemu. Wspólne wartoœci i
wspólny jêzyk tworzy³y wspólnotê,
która mog³a siê rozwijaæ, wytwarzaj¹c dodatni iloczyn uczynków. Konfrontacja zachodzi³a miêdzy ró¿nymi systemami konkuruj¹cymi o
osi¹gniêcie korzyœci przemoc¹ lub
ekspansj¹ cywilizacyjn¹. Ale w obrêbie swojego systemu cz³owiek
czu³ siê w miarê bezpiecznie, bo j¹
rozumia³. Zrozumienie dawa³o jako
taki spokój egzystencjalny, bo cz³owiek jest spokojniejszy, jak rozumie. Rozumienie zwi¹zane z wiedz¹
wymaga kulturowej ci¹g³oœci, co
nazywamy histori¹. Historia objaœnia nam, jak funkcjonowa³ œwiat
przed nami, jak ludzie sobie w nim
radzili i jakie pope³niali b³êdy, a wiêc
mo¿na by³o wyci¹gaæ wnioski, jak
sobie radziæ i jakich b³êdów nie pope³niaæ. Historia pokazuje, jakie
dokonywane wczeœniej wybory systemowe by³y fa³szywe i dok¹d prowadzi³y, i mo¿emy wyci¹gn¹æ wnioski, by ju¿ tymi drogami nie chadzaæ.
Historia to nie tylko dzieje systemów, ale te¿ historia prywatnych
zwi¹zków miêdzy ludŸmi. To zarówno onto jak i filogeneza; historia
rozwoju osobniczego cz³owieka jak
i jego zwi¹zków z innymi ludŸmi.
Filozofia, literatura i sztuka to zapis
tych doœwiadczeñ. Do tej pory tworzy³y one jak¹œ ci¹g³oœæ, bo ka¿dy
czerpa³ lub nawi¹zywa³ do poprzedników, a na pewno nie móg³ tego
dorobku ignorowaæ, bo uwa¿ano by
go za cz³owieka niewykszta³conego.
By³y oczywiœcie przerwy w tej ci¹g³oœci, gdy ktoœ próbowa³ negowaæ
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Karta Praw
Podstawowych
ma zast¹piæ Dekalog?
tradycjê i historiê i chcia³ budowaæ
wszystko od nowa i po swojemu, ale
takie próby nazywano utopi¹ lub
dyktatur¹. Dzisiaj problem jest bardziej z³o¿ony, bo mam wra¿enie, ¿e
w Europie ponownie próbuje siê
zerwaæ tê ci¹g³oœæ, ale ta próba jest
jeszcze nienazwana, dlatego tak niebezpieczna.
O tej ci¹g³oœci filozof prof. Feliks Koneczny napisa³ w sposób jasny: „Wszelkie ¿ycie musi byæ ci¹g³e; i zwierzêce i ludzkie. Owo
„musi” tyczy tylko ¿ycia biologicznego. Duchowe nie podlega przymusowi ci¹g³oœci. Mo¿na w ka¿dej
chwili przerwaæ ci¹g³oœæ w zakresie
walki o byt intelektualnej i moralnej.
Nie mo¿na przestaæ jeœæ, ale mo¿na
przestaæ siê uczyæ. Ci¹g³oœæ ¿ycia
duchowego wolno przerwaæ, a nawet
zerwaæ z nim ca³kowicie. Znajdujemy siê tu na terenie wolnej woli.
Wniosek z tego prosty, ¿e iloczyn
spo³eczny pozostaje w prostym stosunku do iloœci osób o silnej woli
wyhodowanej na pod³o¿u etycznym.
¯ycie duchowe traci skutecznoœæ,
je¿eli mu nie towarzyszy ci¹g³oœæ”.
My Polacy mamy to nieszczêœcie, ¿e ci¹g³oœæ u nas by³a zrywana
wielokrotnie i to w jednym pokoleniu. Najstarsze pokolenie pamiêta
czasy wolnej Polski, póŸniej przerwane przez okupacjê, jeszcze póŸniej przez komunizm, który ju¿ radykalnie zrywa³ z dziejow¹ ci¹g³oœci¹
przez ustanawianie nowych praw, a
gdy upad³, wydawa³o siê, ¿e bêdziemy mieli czas na uporz¹dkowanie
w³asnych spraw i jak¹œ przynajmniej próbê zrozumienia, na czym ta
ci¹g³oœæ polega, co zosta³o nam zerwane i jak t¹ ci¹g³oœæ historyczn¹
odbudowaæ. Jednak nawet nie zd¹-

¿yliœmy porz¹dnie ogarn¹æ myœli, a
ju¿ nowy system pod nazw¹ unia
europejska ogarn¹³ nasz kraj i znowu jesteœmy gdzieœ, ale nie u siebie.
I znowu – niestety - jest to system
zrywaj¹cy z ci¹g³oœci¹ historyczn¹
na ogromn¹ skalê, bo cywilizacyjn¹.
To ju¿ nie jest zerwanie kulturowe w
obrêbie mikrosystemu tej samej cywilizacji, ale podwa¿enie fundamentów jej samej.
Najgorsze, ¿e te zabiegi robione
s¹ pod p³aszczem demokracji, co
oczywiœcie niewiele ma z ni¹ wspólnego, skoro w sprawie najwa¿niejszej – traktatów parakonstytucyjnych (których obywatel na oczy nie
widzia³) – nie chce siê poddawaæ ich
pod referendum, lecz maj¹ je zatwierdzaæ jakieœ w¹skie gremia.
Europa zrywa ci¹g³oœæ historyczn¹ unikaj¹c odwo³ania siê do
swoich korzeni chrzeœcijañskich.
Takim oczywistym zerwaniem jest
próba narzucenia narodom Karty
Praw Podstawowych w dwa tysi¹ce
lat po Dekalogu, jakby do tej pory
cz³owiek mieszkaj¹cy w Europie nie
mia³ ¿adnych praw. Jakby by³ jakimœ
dzikusem, który nagle wypad³ spod
ogona sroce. Próby legalizowania
zwi¹zków homoseksualnych jako
ma³¿eñstw mog¹ podejmowaæ tylko
ludzie prymitywni, urodzeni i wychowani w wyrwie cywilizacyjnej
powsta³ej po zerwaniu ci¹g³oœci historycznej. Historia i tysi¹cletnie
doœwiadczenia ludzkoœci pokaza³y,
¿e zwi¹zki kazirodcze, haremiczne,
bigamiczne i homoseksualne to
œlepa uliczka w rozwoju cywilizacji
europejskiej, dlatego je wykluczy³y
w procesie spo³ecznym, tak samo jak
napiêtnowa³y zdradê, k³amstwo i
g³upotê, by wykszta³ciæ cz³owieka

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

etycznego. Jak widaæ na tê ostatni¹
przypad³oœæ wci¹¿ jeszcze szukamy
skutecznego sposobu. Przywracanie
ich dzisiaj do europejskiego prawodawstwa to wdrapywanie siê z powrotem na drzewo, z którego – jak
niektórzy uwa¿aj¹ – niedawno zeszliœmy. Szkoda, ¿e to akurat przydarzy³o siê mojej Europie. Trzeba
mocno siê trzymaæ, by nas ten tygiel
nie wci¹gn¹³. Tego ¿yczê na Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. ObchodŸcie je
w skupieniu i wytrwa³oœci, bo nie
wiadomo, czy wkrótce nie zamieni¹
go nam na Dzieñ Szczêœliwego Konsumenta z kart¹ praw podstawowych
pod hoinkom.
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W przysz³ym roku d³ug gminy Gr
yfice przekroczy 16 milionów
Gryfice
Mija nam kolejny rok na gryfickim
rynku prasowym. Gdy piszê „rynek
prasowy” lub „dziennikarstwo” w odniesieniu do Gryfic to zawsze waham
siê, czy nie piszê na wyrost, czy nie deformujê obrazu rzeczywistoœci, czy
ten „rynek” i panuj¹ce na nim „dziennikarstwo” nie ur¹ga przyjêtym ogólnie definicjom.
Do tej refleksji sk³oni³ mnie telefon jednego z czytelników, który zareagowa³ na wycinane w Gryficach
drzewo (piszemy o tym na stronie 6).
Gdy zaniepokojony t¹ wycink¹ wda³
siê w rozmowê z pracownikiem je wycinaj¹cym, po emocjonalnej wymianie s³ów powiedzia³, ¿e poinformuje o
tym zdarzeniu gazetê, by sprawdzi³a,
co tu siê robi. I co us³ysza³? - Jak bêdziecie tak narzekaæ, to burmistrz
pozamyka wam te gazety. Czy ten pracownik kpi³ sobie,
czy te¿ ujawni³ jak¹œ tajemn¹ wiedzê na temat gryfickiego rynku
prasowego? Trudno oczywiœcie
powiedzieæ, co „autor” mia³ na
myœli, ale skoro tak rzek³, to przecie¿ nie bez przyczyny. Ludzie
maj¹ swoj¹ ocenê. Problem w tym,
¿e – wed³ug mojej wiedzy – trafi³ w
dziesi¹tkê. Rzeczywiœcie, gdyby
burmistrz chcia³, to by zamkn¹³
gryfickie gazety, przestaj¹c im
zwyczajnie p³aciæ.

Kilka dni temu burmistrz opublikowa³ dwa og³oszenia o konkursach,
w których poinformowa³, ¿e ich wyniki zostan¹ opublikowane w gazetach
„Gryfickie Echa”, „Nev Gazeta Gryficka” i „Panoramie Gryfickiej”. Rozumiem, ¿e to kolejne ju¿ zaplanowane z góry pieni¹dze dla tych gazet. Ja
nawet cieszê siê, ¿e Gazety Gryfickiej
nie ma w tym towarzystwie, bo przynajmniej mo¿emy ze spokojem tworzyæ rynek prasowy i dziennikarstwo.
U³omne, bo u³omne, ale wolne i prawdziwe. Nie udaj¹ce rynku prasowego
i dziennikarstwa, bo nic i nikt do udawania nas nie zmusza. ¯aden z burmistrzów i starostów. Mo¿emy podj¹æ
ka¿dy temat i napisaæ o wszystkim, a
jedynym ograniczeniem mog¹ byæ tylko nasze w¹t³e si³y i chroniczny brak
czasu, za co z góry przepraszamy, bij¹c siê w piersi u koñca tego roku, bo
czegoœ nie zrobiæ zdarza³o nam siê
nieraz. Jednak nie wynika³o to z jakiegoœ strachu przed w³adz¹. Mog¹ tylko
pozamykaæ tych, komu daj¹ pieni¹dze, kogo utrzymuj¹ przy ¿yciu dla
swoich wiadomych celów. Tym celem
jest utrzymywanie takiego „rynku prasowego” i takiego „dziennikarstwa”,
by ludzie myœleli, ¿e ono w³aœnie takie
jest i innego nie ma. ¯e rzeczywistoœæ
jest taka, jak j¹ opisuj¹ te gazety i nie
ma w niej nic wiêcej, skoro te gazety

o tym nie pisz¹. To co gazety pisz¹ jest
czêœci¹ prawdy o rzeczywistoœci, a
drug¹ czêœci¹ jest to o czym nie pisz¹.
Ta druga jest nawet wa¿niejsza, bo ta
napisana to przecie¿ w wiêkszoœci jest
tak¹ mama³yg¹, taki pl¹sem przed
oczami gawiedzi, by zas³oniæ t¹ drug¹,
wa¿niejsz¹ spo³ecznie czêœæ.
Jak chocia¿by tak¹, ¿e gmina Gryfice (przytaczam za uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej z 3 grudnia 2007 r.), wed³ug w³asnych prognoz, na dzieñ 31 grudnia 2007 roku
bêdzie
zad³u¿ona
na
kwotê
12.400.000 z³. W przysz³ym roku
gmina planuje zaci¹gn¹æ kredytów na
kwotê 9.501.967 z³. Zad³u¿enie wiêc
osi¹gnie kolosaln¹ kwotê prawie 22
milionów z³otych. W 2008 roku planuje sp³atê raty d³ugów na kwotê
5.565.000 z³, wiêc d³ug na koniec
2008 roku wyniesie 16.336.967 z³.
Obs³uga (koszty) tego d³ugu to ju¿ s¹

spore pieni¹dze. Nie znam innej gminy w okolicy, przy podobnym bud¿ecie (a jest on spory, zaplanowany na 47
milionów), o takim zad³u¿eniu. Czy
wziête ju¿ pieni¹dze spowodowa³y, ¿e
gmina jest kwitn¹cym oœrodkiem gospodarczym, w którym nie ma bezrobocia i wszystkim ¿yje siê dobrze, czy
te¿ gro œrodków idzie na prost¹ lub
ukryt¹ konsumpcjê w¹skiej grupy ludzi, którzy od lat ¿yj¹ z w³adzy nie
martwi¹c siê o innych? Takie pytania
trzeba stawiaæ. Ale najpierw trzeba
zacz¹æ od podawania wa¿kich spo³ecznie informacji, bo pierdó³ mamy
wko³o a¿ nadto, z których nic nie
wynika. To ¿yczenia na œwiêta Bo¿ego
Narodzenia i Nowy Rok 2008. Co
prawda nie wiem, do kogo je skierowaæ, wiêc pozostajecie mi wy – Czytaj¹cy. Pomyœlnoœci i do zobaczenia poczytania - ju¿ w nowym roku.
Kazimierz Rynkiewicz
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SPRZEDA£ PETARDY
NIELETNIEMU
(TRZEBIATÓW) 14 grudnia w
Trzebiatowie funkcjonariusze Policji ujawnili, ¿e w³aœciciel sklepu
wielobran¿owego Lech M., dokona³ sprzeda¿y œrodków pirotechnicznych w postaci 6 sztuk petard
nieletniemu Dawidowi S., lat 14.

INFORMACJE
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Skazani pomagaj¹
w remoncie œwietlicy

(REWAL) W M³odzie¿owym
Oœrodku Wychowawczym w Rewalu trwa remont pomieszczenia, w
którym zostanie utworzona œwietlica, na któr¹ z utêsknieniem oczekuj¹
wychowankowie Oœrodka.

W remoncie, dziêki ¿yczliwoœci
dyrekcji Aresztu Œledczego w Kamieniu Pomorskim, bezp³atnie pomagaj¹ skazani, których pracê bardzo wysoko ocenia dyrektor MOW
Maria Spaczyñska.
(r)

POLICJA APELUJE!

Za petardy
mo¿na dostaæ
grzywnê, a za
szkody
wyrz¹dzone
przez dzieci
odpowiadaj¹
rodzice
Policja przypomina, ¿e istniej¹
przepisy w sprawie ograniczenia w
u¿ywaniu i sprzeda¿y galanterii pirotechnicznej, które mówi¹, ¿e:
Zabrania siê u¿ywania galanterii pirotechnicznej w miejscach publicznych oraz sprzeda¿y osobom
ma³oletnim do 18 roku ¿ycia.
Z³amanie zakazu sprzeda¿y
materia³ów
pirotechnicznych
osobom niepe³noletnim jest przestêpstwem zagro¿onym kar¹
grzywny lub pozbawieniem wolnoœci do 2 lat.
Przypomnijmy, u¿ywanie fajerwerków dopuszczalne jest tylko
dwa dni w roku tj. 31 grudnia i 1
stycznia. W pozosta³e dni takie zachowanie stanowi zak³ócanie spokoju (art. 51 § 1 kw), za co grozi
kara aresztu, ograniczenia wolnoœci albo kara grzywny. Karê aresztu, grzywny albo nagany (art. 83 §
1 kw) mo¿emy ponieœæ za nieprzestrzeganie œrodków ostro¿noœci
podczas obchodzenia siê z materia³ami pirotechnicznymi.
Przypominamy równie¿, ¿e za
szkody wyrz¹dzone przez osoby
niepe³noletnie odpowiedzialnoœæ
ponosz¹ rodzice.
Wszystkich rodziców i opiekunów dzieci oraz u¿ytkowników fajerwerków i petard prosimy o zachowanie szczególnej ostro¿noœci
i rozwagi.
(r)

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 26.11.2007 r. sygn.
akt VI K 543/07, skaza³

Ryszarda Ronewicz
na karê 3 miesiêcy pozbawienia wolnoœci, któr¹ warunkowo zawieszono na okres próby 2 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. 178a par. 1
kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 22 sierpnia 2007 r. na trasie W³odarka
– Trzebiatów powiatu gryfickiego kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym
marki Ursus C 4011 o nr rej. ZGY C 543 wraz z przyczep¹ o nr rej. SZS
3331 bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci tj. 0,40 mg/l i 0,37 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.

Z ¯YCIA POWIATU
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Konkurs Literacki „WSZYSTKO O ZIELENI”- rozstrzygniêty!
(TRZEBIATÓW) Biblioteka
Publiczna im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Oœrodku Kultury we
wrzeœniu og³osi³a konkurs p.n.
„WSZYSTKO O ZIELENI”, którego celem by³o uwra¿liwienie
dzieci i m³odzie¿ na piêkno krajobrazu i otaczaj¹cej nas przyrody.
Pomys³odawczyni¹ konkursu
by³a dyrektorka Trzebiatowskiego
Oœrodka Kultury Renata Teresa
Korek.
Na konkurs wp³ynê³o 150 wierszy we wszystkich kategoriach wiekowych. Wszystkie prace ocenia³o
trzech jurorów: pani El¿bieta Staszczyk- polonistka, pani Lilia Herman- bibliotekarka i pan Ryszard
Gomó³ka- polonista.
Uroczystoœæ wrêczenia nagród
mia³a bardzo uroczyst¹ oprawê. W
organizacjê aktywnie w³¹czy³o siê
Ko³o nr 18 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dzia³aj¹cego przy
naszej bibliotece. Wspania³e nagrody ksi¹¿kowe zosta³y ufundowane przez Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w
Trzebiatowie. Szczególne podziêkowanie kierujemy pod adresem
pani Doroty Papajewskiej, która z

radoœci¹ popar³a konkurs i u³atwi³a
pozyskanie funduszy.
SB

Oto lista laureatów w Konkursie Literackim „WSZYSTKO O ZIELENI”
Szko³y ponadgimnazjalne
I – Czes³awa Kruczkowska – Zespó³ Szkó³ im. Z.Herberta w Trzebiatowie
II – Joanna Janas - L.O. im. Czes³awa Mi³osza w Gryficach
Wyró¿nienie – Aneta Fr¹ckowiak - L.O. im. Czes³awa Mi³osza w Gryficach
GIMNAZJUM
I-Marlena Wróbel – Gimnazjum w Mrze¿ynie
II-Aleksandra Skotnik – Gimnazjum nr 1 w Gryficach
II-Wojciech Bobik – Gimnazjum w Trzebiatowie
Wyró¿nienia:
Grzegorz Potaœ – Gimnazjum w Mrze¿ynie
Natalia Matrunionek – Gimnazjum nr 1 w Gryficach
Monika Grendysz – Gimnazjum w Trzebiatowie
Paulina Dowgierd – Gimnazjum w Mrze¿ynie
Zuzanna Trafna – Gimnazjum w Rewalu
KATEGORIA IV-VI
I-Maja Onisk – Szko³a Podstawowa w Mrze¿ynie
II-Natalia Czernicka – Szko³a Podstawowa nr 2 w P³otach
II-Klaudia Jenicz – Szko³a Podstawowa nr 2 w P³otach
III-Patrycja Wyborska – Szko³a Podstawowa nr 2 w P³otach
III-Natalia Wojciechowska – Szko³a Podstawowa nr 2 w P³otach
Wyró¿nienia:
£ukasz Pol – Szko³a Podstawowa w Trzyg³owie
Agata Konat – Szko³a Podstawowa nr 2 w P³otach
And¿elika Rzepecka – Szko³a Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie
KATEGORIA I –III
I-Justyna Lakiert – Szko³a Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie
I-Julia B³aszczyk – Szko³a Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie
II-Aleksandra Senderska – Szko³a Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie
III-Sandra Rutkowska – Szko³a Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie
Wyró¿nienia:
Kinga Budziñska – Szko³a Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie
Pawe³ Brzózka – Szko³a Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie
Daniel Wojciechowski – Szko³a Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie
Kasia Owczarek – Szko³a Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie
Aleksandra Oszuœcik – Szko³a Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie
Gratulujemy zwyciêzcom i wyró¿nionym!
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Mieszkañcy interweniuj¹

Wycinka drzew jednak konieczna
Gdy zaczêto wycinaæ
drzewa przy alejce
prowadz¹cej na stary
cmentarz, zadzwonili do nas
czytelnicy nie zgadzaj¹cy
siê z tak¹ decyzj¹ w³adz.
Prosili o interwencjê, by
sprawdziæ, czy nie wycina
siê drzew zdrowych.
Byliœmy, sprawdziliœmy. Wycinkê przeprowadzono na podstawie
zezwolenia, po uprzednim wydaniu
opinii komisji z Wydzia³u Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, podpisanej przez starostwo. Formalnie
Zak³ad Gospodarki Komunalnej
mia³ wiêc prawo usun¹æ cztery drzewa. Byæ mo¿e nale¿a³o przyci¹æ tylko konary, ale jak to zrobiæ, kiedy
prêt metalowy d³ugoœci 2 metrów
wpychany przez dziuplê swobodnie
w próchno wchodzi³ i gdyby by³
d³u¿szy zatrzyma³by siê na wysokoœci 1 metra od podstawy pnia. Drzewa umieraj¹ stoj¹c i to co wydaje siê
byæ zdrowie w œrodku, jest chore. W
jednym z niby takich zdrowych
drzew nie wiadomo sk¹d by³y ceg³y,
a w samym drewnie od³amki granatnika czy jakiejœ innej powojennej
pozosta³oœci. ¯al, ¿e usuniêto, ale
bezpieczeñstwo mimo wszystko
jest wa¿niejsze.
Pamiêtamy przecie¿, jak w 2006
roku w dzieñ Wszystkich Œwiêtych
w³aœnie z usuniêtych drzew, z³ama³
siê suchy konar i uderzy³ w kobietê.
Przyjecha³o pogotowie, kobietê
odwieziono do lekarza. Strach myœleæ, co sta³o by siê z dzieckiem,
gdyby by³o w miejscu tej kobiety.
Pamiêtamy te¿ przypadek kobiety
wracaj¹cej z pracy do domu alejk¹
przy Redze, któr¹ przywali³ suchy
konar, która do dziœ jest cz³owiekiem chorym, a sprawa o odszkodowanie trwa i koñca nie widaæ. Trzeci
znany przypadek, to niby zdrowe
wierzby nad Reg¹, podmuchem wiatru wywalane do Regi, albo skrêcane przez wiatr rzucane na ulicê
Murarsk¹. Wtedy te¿ rowerzysta
mia³ wiele szczêœcia, bo zd¹¿y³
przejechaæ.
Jasne, ¿e ¿al usuwanych drzew,
ale jeœli s¹ chore, to niestety musimy
siê zgodziæ z tym, ¿e nasze zdrowie
jest wa¿niejsze. Alejk¹ na stary
cmentarz codziennie przychodzi
kilkadziesi¹t osób i to nale¿y mieæ
na uwadze. Pod uwagê odpowiedzialnych za drzewostan w Gryficach polecamy lipy, które pozosta³y
na tej alejce, bo to, ¿e s¹ spróchnia³e

nowe, by przysz³ym pokoleniom nie
zabrak³o zieleni w mieœcie.
Redakcja dziêkuje za ka¿dy telefon i ka¿dy list, które œwiadcz¹ o
trosce mieszkañców o wspólne dobro, nawet je¿eli jest to czasami
dmuchanie na zimne. Lepiej dmuchaæ przed, ni¿ po. Czekamy na
wasze interwencje. Tel. interwencyjny: 694 089 733 lub w godzinach
dy¿urów: w poniedzia³ki i wtorki w
godz. 13.00-15.00 - 091 384 71 53.
Listy prosimy kierowaæ na adres:
Gazeta Gryficka, 72-300 Gryfice,
ul. Wa³owa 8/7 lub mailem:
wppp1@wp.pl
Redakcja.
od samego pnia, widaæ bez udzia³u
ekspertów. Polecamy te¿ lipy stoj¹ce przy koœciele pw. WNMP w Gryficach, szczególnie ten kikut, na którym w tym roku by³y jeszcze jakieœ
liœcie, ale w przysz³ym ju¿ ich nie
bêdzie, bo kikut lipy spokojnie
umiera i jest coraz wiêkszym zagro¿eniem dla przechodniów. Ale wojewódzki konserwator przyrody i
ten od zabytków nikomu odszkodowañ p³aciæ nie bêd¹, podobnie, jak
kobietom przywalonym przez
uschniête konary na alejkach przy
Redze i na stary cmentarz. ¯adna z
gryfickich instytucji nie chce p³aciæ
za szkody na zdrowiu, uwa¿aj¹c, ¿e
zawini³ czynnik przyrodniczy czyli
wiatr. Stare chore drzewa nale¿y
wiêc usuwaæ, ale te¿ nale¿y sadziæ

INFORMACJE
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6 ma³¿eñstw na z³otym kobiercu

W ma³¿eñstwie na dobre i na z³e
W kawiarence GDK
dnia 14 grudnia br.
spotka³o siê szeœæ
ma³¿eñstw, które obchodzi³y z³ote gody,
czyli wytrwa³y w zwi¹zku ma³¿eñskim 50 lat.
Jubilaci otrzymali medale prezydenta RP.
Uroczystoœæ donios³a w ¿yciu
ma³¿onków i ich rodzin zosta³a zorganizowana przez kierownika USC
w Gryficach Gra¿ynê Czerwiñsk¹.
Kierownik serdecznie przywita³a
dostojnych jubilatów, burmistrza
Gryfic Andrzeja Szczyg³a, probosztrzak, Czes³awa i Piotr Wêgiel, Krystyna i Kazimierz Zboralscy.
Panie jubilatki otrzyma³y od
burmistrza wi¹zanki z bordowych
ró¿, panowie jubilaci legitymacje
potwierdzaj¹ce
prawomocnoœæ
nadanych medali. Gratulacje i serdeczne ¿yczenia dalszej pomyœlnoœci z³o¿y³ na rêce jubilatów ks. proboszcz Pastryk. Wszyscy wys³uchali piêknego koncertu fortepianowego w wykonaniu Martyny Dryœ z
klasy fortepianu Krystyny Radom,
która zagra³a utwór „Dla Elizy” –
Ludwika von Bethowena, „Marsz
turecki” z sonaty A-dur W.A. Mozarta oraz popularne kolêdy. Spotkanie zakoñczy³y noworoczne
¿yczenia i podzielenie siê op³atkiem. Jubilaci namawiani do wspomnieñ twierdzili, ¿e 50 lat wspólnego po¿ycia to by³a tylko chwila, która szybko minê³a. Có¿, niech trwa
nastêpna do nastêpnych jubileuszy.
Redakcja przy³¹cza siê do ¿yczeñ. x
cza parafii pw. NSPJ Ireneusza Pastryka i towarzysz¹ce jubilatom rodziny.
Zwracaj¹c siê do jubilatów powiedzia³a: - Czas wyznacza w naszym ¿yciu donios³e chwile. Do nich
zaliczamy zwyk³e ludzkie wzruszenie, uznanie i szacunek nie tylko
najbli¿szej rodziny, ale ca³ego otoczenia znajomych i przyjació³. Macie za sob¹ dostojni jubilaci wspólnie spêdzony ze sob¹ d³ugi okres
¿ycia. Na pewno by³y okresy pomyœlnoœci, radoœci i zadowolenia.
Ale by³y te¿ momenty trudne, wymagaj¹ce poœwiêcenia, ogromnych
wyrzeczeñ i wspólnego kompromisu. Jednak najwa¿niejsze jest to, ¿e

byliœcie i jesteœcie z sob¹ razem w
tych dobrych i w tych z³ych chwilach. Jest to powód, dla którego
ka¿dy jubileusz po¿ycia ma³¿eñskiego traktowany jest jako bardzo
donios³e wydarzenie. Burmistrz Gryfic Andrzej Sczygie³ równie¿ wyg³osi³ krótkie przemówienie doceniaj¹c w nim rolê
d³ugoletnich ma³¿eñstw w naszym
spo³eczeñstwie. Nastêpnie wrêczy³
medale „Za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie” - przyznane przez prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.
Otrzymali je: Bronis³awa i Eugieniusz Burcza, Stanis³awa i Zenon
Gudysiak, Genowefa i Stefan Nawroccy, Marianna i Eugieniusz Pie-

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
-

ulotek
plakatów
wizytówek
druków, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Z poczty mailowej

Bêdzie kolejny supermarket

List do redakcji

W województwie zachodniopomorskim i jego marketowym zag³êbiu, jakim niew¹tpliwie s¹ Gryfice, rozpoczêto
prace ziemne pod fundamenty
siódmego ju¿ marketu w mieœcie.
Ma nazywaæ siê Galeria
Hosso. Powstanie luksusowy
obiekt handlowy w mieœcie
emerytów i rencistów i - wed³ug zapowiedzi - ma daæ pracê dla ponad 200 osób, które
jeszcze z Gryfic nie wyjecha³y za miedzê. Bo przecie¿ za
kilka dni ju¿ tylko miedza
dzieliæ nas bêdzie w tej naszej
Europie z innymi krajmi. Jak
podaj¹ w reklamach powstanie obiekt, gdzie bêd¹ markowe sklepy, restauracja i kawiarnia z widokiem na dachy
miasta. Bêd¹ ruchome schody, windy, szk³o i marmur.
Tak. Ale nie pisz¹ gdzie bêdzie postój na luksusowe samochody, którymi bêd¹ waliæ
faceci przy du¿ej kasie do nowej knajpy. Co siê stanie z
ma³ymi choæ nowymi sklepami, te¿ markowymi, w³asnorêcznie stawianymi b¹dŸ
przejmowanymi od rodziców.
Granic nie ma. Mo¿na wyjechaæ gdzie siê chce i przyjechaæ sk¹d siê chce.
Mówi¹, ¿e z Gryfic i okolic wyjecha³o ju¿ za granicê
oko³o 4 tysiêcy osób. Dziœ
wiadomo, ¿e w styczniu roz-

pocznie siê nowy exodus za chlebem. Znajomi z podwórka znajomym pracê za³atwiaj¹ w Irlandii,
Hiszpanii i tak sobie bêd¹ wyje¿d¿aæ, bo w³adze Gryfic, ci z
ró¿nych piêter biurowca maj¹
g³êboko w d.... swoich wyborców
i ich dzieci, dla których nikt nie
tworzy tu ¿adnych perspektyw.
Dla nich wa¿ne, ¿e przy Nowym
Œwiecie powsta³ Biznes Park i w
Gryficach rozpoczyna naj³atwiej-

sze, jakie sobie wyobraziæ mo¿na
inwestycje. To jest inwestycje w
handelek. Mimo biadoleñ w powstaniu tego supermarketu dostrzegam te¿ i plusy. Mianowicie
takie, ¿e dzieci z braku normalnego jak to w Europie jest parku
zabaw dla dzieci, bêd¹ mia³y rozrywkê je¿d¿¹c ruchomymi schodami i buszuj¹c po sklepach w poszukiwaniu, ale czego? Zapytamy
dzieci po hucznym jak domniemy-

waæ nale¿y otwarciu supermarketu, w którym zatrudnienie,
trzymamy za s³owo, znajdzie
ponad 200 osób, gdzie cz³owiek bêdzie traktowany jak
cz³owiek, a nie jak wó³ roboczy. Ja dziêki Bogu i znajomym
z rodzin¹ z Gryfic wyje¿d¿am.
W Irlandii mam ju¿ dom, jeszcze nie mój, ale bêdzie mój. To
na pewno wiem.
Wasz czytelnik.

Woda z sufitu czy wodomierza?

Szanowna
redakcjo.
Mam to szczêœcie, a raczej
nieszczêœcie, ¿e za zu¿ycie
wody w gospodarstwie domowym rozliczam siê z
ZGK, jak zreszt¹ wielu w
Gryficach. Problem polega
na tym, ¿e rachunki naliczane s¹ z sufitu za biurkiem kierownika Bogdana Majewskiego, odpowiedzialnego za wodoci¹gi w
gminie Gryfice, a mo¿e tylko w
samym mieœcie. Tego nie wiem.
Natomiast wiem, ¿e z sufitu, bo
od wrzeœnia nikt u mnie wodomierza nie ogl¹da³, ani jego stanu
nie spisywa³. Mimo to otrzyma³am rachunek przekraczaj¹cy
sumê 200 z³. Zbli¿one do tej sumy

rachunki p³aci³am wtedy, kiedy
moja rodzina liczy³a szeœæ osób plus
ma³e dziecko. Od ponad roku moja
rodzina liczy dwie osoby, tzn. m¹¿ i
ja. Reszta mieszka w Londynie. Fakt
zmniejszenia iloœci osób w moim
domu i co za tym idzie zmniejszenia
zu¿ycia wody zg³asza³am ZGK. Bez
rezultatu. Przysy³aj¹ nowe rachunki
sugeruj¹c siê kwotami ze starych rachunków. W gazowni i elektrowni
istnieje dobry zwyczaj zostawiania
kartki z numerem telefonu, pod który nale¿y zadzwoniæ i podaæ stan
licznika wtedy, kiedy inkasent nikogo w domu nie zastanie. Oboje z
mê¿em pracujemy i do godz. 17 nigdy nie ma nas w domu, ale z elektrowni¹ ani z gazowni¹ ¿adnych

problemów nie mamy. Rachunki od
nich zawsze mamy zgodne ze stanem licznika. Problem ci¹gle ten
sam jest z ZGK. Dlatego mamy propozycjê dla burmistrza „Gryfic”, by
zmniejszy³ w ZGK iloœæ dyrektorów
i kierowników, a zatrudni³ osoby
kompetentne, tj. takie, które chodz¹c po domach zostawi¹ informacjê, ¿e byli i ¿e nale¿y podaæ stan
wodomierza albo umówiæ godzinê
odczytu jego stanu. Z sufitu to mo¿na sobie spisywaæ paj¹ki i wysokoœæ
dyrektorskich pensji, ale nie zu¿ycie
wody. Nie po to wydaliœmy pieni¹dze na zakup i instalacjê wodomierza, ¿eby teraz p³aciæ wyimaginowane rachunki. Byæ mo¿e pan Majewski nie wie jak prawid³owo nale-

¿y naliczaæ i w jakich terminach,
to proszê po instrukcjê udaæ siê
do SM. „Nad Reg¹” w Gryficach.
Bo ci co mieszkaj¹ w blokach
spó³dzielczych wiedz¹, ¿e wodomierz spisywany jest co trzy miesi¹ce i pracownik przychodzi
wtedy, kiedy mieszkañcy s¹ w
domu, jeœli potrzeba to nawet
wieczorem. Teraz myœlê, ¿e Ÿle
napisa³am proponuj¹c zmniejszenie liczby dyrektorów i kierowników w ZGK. Tam wyraŸnie
trzeba zatrudniæ jeszcze jednego
dyrektora, takiego, który by myœla³ za tych, którzy ju¿ s¹.
Z pozdrowieniam
i czytelniczka.
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Z ¯YCIA POWIATU

5-lecie klubu HDK przy PKS
Klubowi Honorowych
Dawców Krwi
przy gryfickim PKS
stuknê³o 5 lat.
Z tej okazji w dniu 8 grudnia
br. odby³a siê akademia, któr¹
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹:
cz³onek Kapitu³y Odznaki Honorowej Zarz¹du G³ównego i
jednoczeœnie cz³onek zachodniopomorskiego zarz¹du Okrêgu PCK Zdzis³aw Szmit, kierownik Oddzia³u Trenowego
Krwiodastwo i Krwiolecznictwa Regionalnego Centrum w
Szczecinie Oddzia³ Terenowy w
Gryficach dr n. med. Jerzy
Bruszczyñski, kawaler Kryszta³owego Serca Klemens Robaszkiewicz, kierownik PCK w Gryficach Teresa Grabowska,
przedstawiciele miejsko-gminnego klubu HDK, klubu HDK
przy PSP oraz krwiodawcy.
Uroczystoœæ otworzy³ i goœci
przywita³ prezes HDK przy

PKS Gryfice Krzysztof Stachowiak. Okolicznoœciowy referat
wyg³osi³a Dorota Feber.
Odznaki honorowe PCK
otrzymali: II stopnia - Dorota
Feber, III stopnia - Genowefa
Przedaszek, IV stopnia - Janusz
Zdunkiewicz i Tomasz Sobiech.
Zas³u¿ony dawca krwi po oddaniu 18 litrów krwi: Mariusz
Augustynowicz, Pawe³ Gierczak. Zas³u¿ony dawca krwi po
oddaniu 12 litrów krwi: Mariusz
Augustynowicz, Pawe³ Gierczak, Krzysztof Szkocki, Zbigniew Burak.
Zas³u¿ony honorowy dawca
krwi po oddaniu 6 litrów krwi:
Teresa Demkowicz, Kamil Nadolski;
dyplomy i podziêkowania –
przyznane przez zarz¹d rejonowy PCK w Gryficach za dzia³alnoœæ i osobiste zaanga¿owanie w
pracê i dzia³alnoœæ na rzecz PCK
i HDK otrzymali: Roman Bielski, Feliks Rynalski, Tomasz
Sobiech, Zygmunt Dziewguæ,

Iluminacja na niby
Wieczorkiem mi³o po centrum
Gryfic przejœæ spacerkiem, bo
œwi¹teczna iluminacja w centrum
miasta w tym roku bogatsza i ³adniejsza. Ciekawe jednak, dlaczego na Wysokiej Bramie, wyje¿d¿aj¹c z Gryfic, widzimy ozdoby, ale bez œwiat³a, choæ ¿arówki
s¹ kolorowe.
Dlaczego na lipie przy budynku
nr 6 przy ul. Wojska Polskiego rozci¹gniêto kable z pustymi oprawkami na ¿arówki. Dzieci twierdz¹, ¿e

na kablach jest tylko dziesiêæ ¿arówek, kable pod³¹czono do pr¹du, ale
i tak nie œwieci³y i nie œwiec¹. To po
co by³o udawaæ, ¿e coœ siê robi, skoro wczeœniej ¿arówki ktoœ zwyczajnie ukrad³. Ale po demonta¿u powiedz¹, ¿e ktoœ z drzewa ukrad³.
Warto by by³o, by ¿arówki wróci³y
na miejsce. Do Bo¿ego Narodzenia
jest jeszcze trochê czasu i trzeba
albo braki uzupe³niæ albo kable usun¹æ. Podobnie ze œwiat³ami na Wysokiej |Bramie.
x

Genowefa Przedaszek, Krzysztof Stachowiak.
Po odznaczeniach spotkanie
up³ynê³o w mi³ej atmosferze
przy kawie, ciastach i lampce
wina. Wymieniano pogl¹dy o
tym, jak zwiêkszyæ liczebnoœæ

klubów i zachêciæ m³odzie¿ do
krwiodawstwa. W ostatnich latach trochê zlekcewa¿ono honorowych krwiodawców, ale to
problem odgórny. W gminie i powiecie dzia³acze musz¹ go rozwi¹zaæ sami.
x

Galeria Gazety Gryfickiej
¯aneta Przybylska
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Gwiazdka w Pa³acu
Nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia s¹ wyœmienit¹ okazj¹
by sprawiæ najbli¿szym, rodzinie,
znajomym radoœæ, obdarowuj¹c siê
prezentami, czy te¿ spêdzaj¹c po
prostu ze sob¹ te magiczne dni.
Trzebiatowski Oœrodek Kultury, jak
co roku, przygotowa³
w okresie
przedœwi¹tecznym dla najm³odszych mieszkañców miasta niespodziankê. 12 grudnia odby³a siê
„Gwiazdka w Pa³acu”.
Dzieci uczestnicz¹ce w warsztatach mia³y okazjê wykonaæ oryginalne ozdoby choinkowe. Dziêki
pomys³owoœci i talentowi prowadz¹cych zajêcia (panie Ludwika Toporowska, Justyna Fedak – Bia³kowska, Helena Kaczanowska) powsta³y przepiêkne œwi¹teczne ozdoby, które póŸniej zawis³y na œwi¹tecznej choince.
O godz. 14.00 najm³odsi zgromadzili siê w Izbie Ch³opskiej, która tego dnia zamieni³a siê w „pierni-

kow¹ chatê”, bowiem mali cukiernicy wyczarowali przepyszne pierniczki. PóŸniej natomiast, wspólnie
z p. Iwon¹ Wójtów, przygotowana
zosta³a, tradycyjna wigilijna kutia,
pe³na miodu i s³odkich bakalii.
Œnie¿ynka i Elf przez ca³y czas czêstowa³y goœci cukierkami, a po Pa³acu
rozchodzi³ siê aromatyczny zapach
œwi¹tecznego, korzennego piernika.
Po po³udniu w pa³acowej Galerii Feininger otwarto wystawê, które znakomicie wpisa³a siê w klimat
tego gwiazdkowego dnia. Pani Alina Wierzbicka, znana kolekcjonerka lalek, przygotowa³a tym razem
wystawê swoich zbiorów w charakterystycznej, œwi¹tecznej oprawie.
Na zakoñczenie zaœ, w Czytelni
G³ównej rozbrzmia³y dŸwiêki muzyki dawnej i kolêd w wykonaniu zespo³u „Signum Temporis”, którego opiekunem jest Andrzej Drozdowski.
M³odzi muzycy w stylowych
strojach zaprezentowali kilka utwo-

Œwiêta
w œwiecie lalek

W Galerii Feininger Trzebiatowskiego Oœrodku Kultury ponownie zagoœci³a wystawa lalek z kolekcji p. Aliny Wierzbickiej. Tym razem jednak w
oprawie prawdziwie œwi¹tecznej. Najm³odsi zobacz¹ wiêc szopkê, œnie¿ynki, Miko³ajów oraz setki innych lalek
zbieranych przez Pani¹ Alinê ju¿ od
oœmiu lat. Kolekcjonerka mieszka w
Troszczynie, niewielkiej wsi nieopodal Nowogardu. Lalki otrzymuje od
znajomych, kupuje w sklepach
z
u¿ywan¹ odzie¿¹, znajduje nawet na
œmietnikach. Jak sama mówi s¹ to zabawki ,,po przejœciach”, musi wiêc

przywróciæ im dawn¹ œwietnoœæ. Sama
wykonuje brakuj¹ce elementy, szyje
bajeczne ubranka, dba o najmniejszy
detal. Dziêki temu w kolekcji licz¹cej
ponad 1700 lalek, nie ma dwóch takich
samych zabawek, ka¿da jest oryginalna. Wystawa cieszy³a siê olbrzymi¹
popularnoœci¹ w czasie wakacji, gdy
Pa³ac odwiedzali turyœci, mamy nadziejê, ¿e tak¿e w okresie przedœwi¹tecznym znajd¹ Pañstwo czas, by pokazaæ najm³odszym zaczarowany
œwiat lalek. Wystawa potrwa do 7
stycznia 2008 roku. Serdecznie zapraszamy!
Piotr ¯ak

rów z kanonu muzyki dawnej oraz
najbardziej znane kolêdy. Pachn¹ca
lasem choinka, œwiece oraz przygo-

towane przez dzieci smako³yki dope³ni³y œwi¹tecznej atmosfery koncertu.
Piotr ¯ak

Kolejna ods³ona cyklu
„Œladami PRL-u.”
Trzebiatowski Oœrodek
Kultury przygotowuje
kolejn¹ wystawê z cyklu
„Œladami PRL-u”.
Tym razem tematyka ekspozycji
bêdzie dotyczy³a ¿ycia codziennego
w Polsce, pocz¹wszy od po³owy lat
40 – tych XX wieku, kiedy to nowa
w³adza dopiero tworzy³a ca³y system, a skoñczywszy na prze³omowych latach 80-tych. Bêdziemy prezentowali przedmioty, które by³y
charakterystyczne dla okresu PRL
(meble, sprzêty, oryginalne artyku³y, wydawnictwa itp.). Zwracamy
siê z uprzejm¹ proœb¹ o wypo¿yczenie na czas trwania wystawy przedmiotów, pami¹tek, które byæ mo¿e
s¹ jeszcze w Pañstwa posiadaniu i
mog³yby wzbogaciæ nasz¹ ekspozy-

cjê. Wystawa bêdzie skierowana
zarówno do osób, które pamiêtaj¹
d³ugie czekanie w kolejkach po
upragniony produkt i problemy z
kupnem podstawowych artyku³ów,
ale przede wszystkim do m³odzie¿y,
dla której problemy ówczesnej siermiê¿nej rzeczywistoœci, z którymi
borykali siê ich rodzice i dziadkowie, pozostaj¹ niemal nieznane.
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 Sprzedam mieszkanie kawalerka
33 mkw. w £obzie przy Placu 3 Marca, I piêtro. Tel. 606 407 028.

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 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 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 Kupiê k¹townik stalowy zimnociêty 25x25x3; tel. 0 888 790 657.
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.

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 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.

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

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

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

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

Gryfice
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 ziemie roln¹ w okolicy
Gryfic 5-10 ha lub wydzier¿awiê na
d³u¿szy okres. Tel. 501 602 150.
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

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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DIEGO CUP 2007 – Laur dla „Pogoni”

W minion¹ niedzielê,
16 grudnia br., hala
widowiskowa szko³y
podstawowej nr 4 w
Gryficach têtni³a sportowym ¿yciem.
Przez blisko siedem godzin rozgrywany by³ w niej I Miko³ajkowy Turniej
Halowej Pi³ki No¿nej Ch³opców dru¿yn 6-osobowych Diego Cup 2007.
Rywalizowano o g³ówne trofeum –
okaza³y puchar, którego fundatorem
by³ burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³. Triumfowa³ faworyt – pierwszy
garnitur szczeciñskiej „Pogoni”.
W wielkim finale szczecinianie
³atwo 3-0 (2-0) ograli inn¹ ekipê ze stolicy naszego województwa – Salos.
W turniejowe szranki stanê³o
osiem teamów: Pogoñ I i II Szczecin,
Salos Szczecin, B³êkitni Stargard
Szczeciñski, UKS I Trzebiatów, Sparta Gryfice i dwie dru¿yny gospodarzy
Diego I i II.
£¹cznie w turnieju wziê³o udzia³
82 m³odych adeptów pi³karskiego rzemios³a. Organizatorzy drog¹ losowania podzielili uczestników na dwie
grupy. W „A” potyka³y siê: Diego II,
Pogoñ II, Sparta i UKS „Jedynka”, w
„B” zmierzy³y siê: Diego I, Pogoñ I,
Salos i B³êkitni. W ekipach grano systemem „ka¿dy z ka¿dym” 1 x 15 minut.
Do pó³fina³ów awansowa³y po dwa
czo³owe zespo³y z obu grup. Zwyciêzcy awansowali do œcis³ego fina³u, z
kolei przegrani walczyli o najni¿szy
stopieñ podium. Dru¿yny z III miejsc
w grupach gra³y o V lokatê, a z IV o VII
miejsce. Podobnie jak w innych turniejach tego typu nie obowi¹zywa³ przepis o spalonym, zabroniony by³ wœlizg,
auty wybijano nog¹, a spotkania na
parkiecie prowadzi³o dwóch arbitrów.
Rozegrano ³¹cznie 18 spotkañ, w
których strzelono 42 gole. Jak wspomnieliœmy na wstêpie, triumfatorem I
edycji Diego Cup 2007 zosta³a szczeciñska Pogoñ. Podopieczni Marcina
Tylutki bez problemów poradzili sobie
z ch³opcami Andrzeja Jasiñskiego.
Niekwestionowanym bohaterem fina³owej konfrontacji by³ futsalista Pogoni Dawid Fryœ, który zaaplikowa³ Salosowi wszystkie trzy bramki zaliczaj¹c tym samym pi³karski hat-trick. W
ma³ym finale Diego II dopiero po serii

rzutów karnych pokona³ 1:0 UKS Jedynkê. Autorem „z³otego trafienia” by³
Mateusz Sadowski. Wszystkie uczestnicz¹ce w masowym przedsiêwziêciu
dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe puchary, których fundatorami oprócz
burmistrz Andrzeja Szczyg³a byli:
wspó³organizator zawodów dyrektor
SP 3 Gryfice Jerzy Ko³odziejczyk i wiceburmistrz Gryfic Tomasz Malczewski. Dodatkowo okolicznoœciowymi
medalami uhonorowano za postawê
fair-play gryfick¹ Spartê. Organizatorzy przyznali tak¿e kilkanaœcie wyró¿nieñ indywidualnych. Statuetki, pami¹tkowe dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali: „Król strzelców turnieju” - Dawid Fryœ (Pogoñ I), „Najwszechstronniejszy Zawodnik” - Mateusz Grabski (Pogoñ I), „Najlepszy
Bramkarz” - Mateusz Józefowicz
(Diego II).
Obdarowano tak¿e wyró¿niaj¹cych siê pi³karzy reprezentuj¹cych zespo³y z gminy Gryfice: „Najwszechstronniejszy Zawodnik” - Patryk Nowicki – (Diego II), „Król Strzelców” Konrad Bartoszewicz (Sparta), „Najlepszy Bramkarz” - Mateusz Józefowicz (Diego II), „Najlepszy Pomocnik” - Pawe³ Bogdaniec – (Diego I),
„Najlepszy Obroñca” - Patryk Gierczak (Diego II), Najm³odszym uczestnikiem turniejowych zmagañ by³ urodzony w 2000 roku Kamil Dziêgielewski ze Sparty. Fundatorami pucharów,
statuetek, medali, nagród rzeczowych,
obiadów i poczêstunku dla wszystkich
uczestników turnieju, szkoleniowców,
sêdziów, rodziców, opiekunów i
przedstawicieli prasy byli: Gmina Gryfice, M.M Konarzewscy, W. Przêczek,
J.M. Bugowscy, R. Pilipionek, L. Suchorski. Mecze na parkiecie sêdziowali: Waldemar Ignaszewski i Marek Stefañski z WSZZPN w Szczecinie, sêdzi¹ g³ównym by³ radny gminy Gryfice
Kamil Maœlankiewicz, kierownikiem
turnieju radny gminny Wies³aw Pietrzak, a spikerem Grzegorz Milewski.
Statystyka – Faza grupowa:
Grupa „A”: Diego II - UKS Jedynka 1-2, Sparta – Pogoñ II 0-1, Pogoñ II
– Diego II 0-1, UKS Jedynka – Sparta
3-1, Sparta – Diego II 0-2, Pogoñ II –
UKS Jedynka 2-2;
Tabela:
I - UKS Jedynka 7 pkt. 7-4
II - Diego II
6 pkt 4-2
II - Pogoñ II
4 pkt. 3-3
IV - Sparta
0 pkt. 1-6

Awans UKS Jedynka i Diego II
Grupa „B”: Diego I – B³êkitni 1-2,
Salos – Pogoñ I 2-2, Pogoñ I – Diego
I 2-0, B³êkitni – Salos 0-3, Salos –
Diego I 7-0, Pogoñ I – B³êkitni 2-0;
Tabela:
I - Salos 7 pkt. 12-2
II - Pogoñ I 7 pkt. 7-2
III - B³êkitni 3pkt. 2-6
IV - Diego I 0 pkt 1-11
awans Salos i Pogoñ I.
Mecze pó³fina³owe:
UKS Jedynka – Pogoñ I 1-3 (po
dogrywce) Salos – Diego II 2-0 (po
dogrywce)
Faza fina³owa:
Mecz o pierwsze miejsce: (2x10
minut) Pogoñ I – Salos 3-0
Mecz o trzecie miejsce: Diego II –
UKS Jedynka 1-0 ( rz.karne)
Mecz o pi¹te miejsce: Pogoñ II –
B³êkitni 0-3
Mecz o ósme miejsce: Sparta –
Diego I 3-0
Opinie trenerów:
Marcin Tylutki (Pogoñ I Szczecin) - Jestem mile zaskoczony organizacj¹ dzisiejszych zawodów. Przyznam szczerze, i¿ nie spodziewa³em
siê, by w nielicz¹cych siê na pi³karskiej mapie naszego województwa
Gryficach mo¿e ktoœ perfekcyjnie
zorganizowaæ masow¹ imprezê pi³karsk¹. Jeszcze raz chylê czo³o przed
organizatorami. W skali ocen I-X
przyznajê IX. Anatol Zakrzewski - trener UKS
Jedynka Trzebiatów: - Bardzo udana masowa impreza dla pi³karzy urodzonych w roku 1996 i m³odszych. Nie
czêsto zdarza nam siê graæ z ekipami
ze Szczecina czy Stargardu. Tym wiêk-

sze pochwa³y dla organizatorów turnieju, ¿e do Gryfic uda³o siê œci¹gn¹æ
potentatów pi³ki m³odzie¿owej Pogoñ
i Salos. Nadmieniam, i¿ przyje¿d¿aj¹c
do Gryfic poza dojazdem nie ponieœliœmy ¿adnych innych wydatków finansowych. Organizatorzy zapewnili ciep³y posi³ek, poczêstunek, napoje. Jestem im bardzo wdziêczny w imieniu
moich podopiecznych. Dziêkujê. Sk³ady imienne dru¿yn z powiatu
gryfickiego:
Diego II Gryfice – Mateusz Józefowicz, Mateusz Sadowski, Zygmunt
Rzeszut, Patryk Gierczak,, Mateusz
Urlich, Damian Kempiñski, Patryk
Barczak, Oktawiusz Jaworski, Krzysztof Szel¹g, Patryk Nowicki, opiekunowie – Wies³aw Pietrzak i Grzegorz
£abêdzki.
UKS Jedynka Trzebiatów – Piotr
Stolarczyk, Daniel Podstawski, Szymon Kurczak, Patryk Bagiñski,
£ukasz Biñkowski, Krzysztof G³adysz, Rafa³ Steuga, Damian Domañski, Mateusz Springier, Konrad Anastaziuk, £ukasz Sobczak, Bartosz Supryn, opiekun – Anatol Zakrzewski;
Sparta Gryfice – Dawid Kujawski,
Gracjan Kuœmierek, Micha³ Korguz,
Kamil Dziêgielewski, Andrzej Mroczkowski, Konrad Bartoszewicz, Bart³omiej Malczewski, Tomasz Wawrzyniak,
opiekun – Grzegorz Dziêgielewski;
Diego I Gryfice – Mateusz Paszkowski, Pawe³ Zió³kowski, Piotr Zió³kowski, Jakub B¹k, Jakub Kamiñski,
Krzysztof Targosz, Daniel Szczepkowski, Sebastian Andrzejewski,
Pawe³ Bogdaniec, Gracjam Koszyk,
Marcin Labuda, Maciej Leœniak, opiekunowie – Kamil Maœlankiewicz i
Przemys³aw Melnik.
(r)
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MOKASYN PODSUMOWA£ SEZON
(P£OTY) Mijaj¹cy rok by³ bardzo udany dla zawodników „Mokasyna” P³oty. Medale Mistrzostw
Województwa, Mistrzostw Makroregionu, kilkanaœcie startów w Mistrzostwach Polski i wysokie lokaty
w nich, dominacja w wielu masowych imprezach biegowych, blisko
40 uzyskanych klas sportowych i 24
punkty w rywalizacji dzieci i m³odzie¿y to znakomity dorobek. Warto w skrócie przypomnieæ najwa¿niejsze tegoroczne sukcesy.
Pierwszy przyszed³ ju¿ w lutym.
Wtedy to w Spale, Maciej Twór
wywalczy³ 6 miejsce w Halowych
Mistrzostwach Polski w biegu na
3000 metrów. Nastêpny bardzo udany start mia³ miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w biegach prze³ajowych, które odby³y siê w Stargardzie Szczeciñskim. 10 miejsce
zaj¹³ w nich Dawid Wysocki, 11
miejsca wywalczy³y w swoich kategoriach Magdalena Or³owska i
Ma³gorzata Ostrowska. Szczególnie wystêp tej pierwszej by³ wielk¹
niespodziank¹. NieŸle spisali siê te¿
Klaudia Kulesza, Patrycja Marciniak, Roksana Melon, Sara Jaworska, Joanna B¹tkiewicz, Aleksandra
Kusajda oraz Marcel Serafiñski,
Tomasz Rakiej i Maciej Balonis. W
biegach dodatkowych zwyciêstwo
odniós³ Piotr Szczepanski, druga w
kat. dziewcz¹t by³a ¯aneta Wysocka, a wœród seniorów drugi przybieg³ Marcin Sajek a trzeci Maciej
Twór.
By³ to wstêp do dalszych sukcesów prze³ajowych. Poprzez Mistrzostwa Województwa (Tychowo), Makroregion w Poznaniu
(z³oty medal Ma³gorzaty Ostrowskiej, 6 miejsce Dawida Wysockiego daj¹ce awans do Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y, wysokie 10
miejsce Klaudii Kuleszy ) do udzia³u w imprezach centralnych. W
Bydgoszczy, która goœci³a uczestników Mistrzostw Polski Seniorów i
Juniorów wystartowa³o czterech

zawodników „Mokasyna”: Marcin Sajek,
Maciej Twór, Tomasz
Rakiej i Ma³gorzata
Ostrowska. Najlepiej
spisa³a siê w kategorii
juniorek Ma³gorzata
Ostrowska zajmuj¹c
19 lokatê, Maciek 34,
a Marcin 35 lokatê.
Najwiêkszy sukces w
prze³ajach osi¹gn¹³
jednak Dawid Wysocki. W Stalowej Woli,
gdzie odby³a siê Ogólnopolska Olimpiada
M³odzie¿y wywalczy³
12 miejsce, bêd¹c jednoczeœnie najlepszym
zawodnikiem Województwa Zachodniopomorskiego. Dobre przygotowanie zawodnicy „Mokasyna” potwierdzili w masowych prze³ajach
m.in. w trzech biegach wchodz¹cych w sk³ad Grand Prix Powiatu
Gryfickiego (w klasyfikacji indywidualnej wywalczyli wiêkszoœæ
miejsc na podium) Crossie Gryfitów
w Pyrzycach, Biegach Masowych w
Gryfinie i Wiosennych Biegach
Prze³ajowych w Wapnicy. Dodatkowo trener p³otowskiego klubu i nauczyciel Szko³y Podstawowej nr 4 w
Gryficach Szymon Kecler wywalczy³ tytu³ Mistrza Województwa
Nauczycieli.
Starty w prze³ajach s¹ jednym z
elementów przygotowania zawodników do startów na bie¿ni a w tych
by³o jeszcze lepiej m.in.: z³ote medale Mistrzostw Województwa które zdobyli Dawid Wysocki i Ma³gorzata Ostrowska, br¹z wywalczony
przez Marcela Serafiñskiego, uzyskane minima które pozwoli³y na
udzia³ w Mistrzostwach Polski.
Wystartowali w nich Ma³gorzata
Ostrowska, Dawid Wysocki, Marcin Sajek i Maciej Twór. Dawid startowa³ w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w biegu na 3000 m.

W imprezie, która odby³a siê w
Szczecinie, sprawi³ du¿¹ niespodziankê zajmuj¹c 9 lokatê. W odleg³ej Bia³ej Podlaskiej na dwóch
dystansach zaprezentowa³a siê Ma³gorzata. Lepiej pobieg³a na dystansie 3000 m, na którym zajê³a 16
miejsce wœród najlepszych juniorek
w kraju (na 5000 m by³a 25). W
M³odzie¿owych Mistrzostwach
Polski w S³upsku w biegu na 5000
m nieŸle zaprezentowali siê Marcin
i Maciek. Pierwszy z nich ukoñczy³
je na 12, a drugi na 15 miejscu. W
Mistrzostwach Polski na 10000 m
(Pi³a) Maciej Twór zajmuj¹c 8 miejsce potwierdzi³ przynale¿noœæ do
czo³ówki polskich biegaczy tej kategorii. Do w/w osi¹gniêæ nale¿y
dodaæ srebrny medal Mistrzostw
Makroregionu, który wywalczy³a
M. Ostrowska w biegu na 1500 m
oraz uzyskanie na mitingach
(przede wszystkim Bia³ogard, ale
te¿ Police, Stargard, Pi³a, Miêdzyzdroje) blisko 40 klas sportowych.
Cieszy to, ¿e oprócz znanych i cenionych w kraju zawodników (M.
Twór, M. Sajek, M. Ostrowska, D.
Wysocki). wywalczyli je inni trochê
mniej utytu³owani (m.in.
¯. Wysocka, M. Or³owska, M. Serafiñski, T.
Rakiej, R. Melon, P. Marciniak, J. B¹tkiewicz, A.
Zamora, K. Kulesza).
Zawodnicy „Mokasyna” znacz¹co przyczynili
siê te¿ do rozs³awienia
szkó³, w których siê ucz¹.
W Wojewódzkich Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w biegach Prze³ajowych br¹zowy medal dla
Szko³y Podstawowej nr
2 wywalczy³a ¯aneta Wysocka. W WIMS w
czwórboju ekipa w sk³adzie: ¯. Wysocka, A. Za-

mora, R. JóŸwiak, K. Bukowiec, A.
Ostrowska K. Kecler oraz B.Paw³owska i O. Nowicka wywalczy³y 7
lokatê (¯aneta indywidualnie zdoby³a br¹z w skokach). Warto wspomnieæ o sukcesach M. Ostrowskiej
reprezentuj¹cej w rozgrywkach
szkolnych Zespó³ Szkó³ w P³otach i
M. Balonisie, T .Rakieju, D. Wysockim, a od wrzeœnia tak¿e J. B¹tkiewicz i M. Serafiñski, którzy przyczyniaj¹ siê do sukcesów I LO im.
B. Chrobrego w Gryficach. Najwiêcej sukcesów zawodnicy „Mokasyna” przysporzyli jednak Gimnazjum nr 1 w P³otach. W Wojewódzkiej Gimnazjadzie w biegach
prze³ajowych trzecie miejsce i br¹zowy medal wywalczy³ Marcel Serafiñski. Ten sam zawodnik zdoby³ br¹z na bie¿ni w biegu na 2000
m. Ekipa dziewcz¹t wywalczy³a
wicemistrzostwo województwa w
sztafetowych biegach prze³ajowych
w Tychowie.
Starty w mitingach i zawodach
mistrzowskich przeplatane by³y
udzia³ami w masowych imprezach
biegowych w kraju i za granic¹.
Reprezentanci Gminy P³oty na ogó³
zajmowali w nich wiêkszoœæ miejsc
na podium. Przyk³adem s¹ starty w
Nowogardzie, Trzebiatowie, w biegu „o Sztachetkê” i Kamieniu Pomorskim. W nich, oprócz wymienionych wczeœniej zawodników,
znakomicie spisywali siê tak¿e inni
m.in.: £ukasz G³owacki, Aleksandra Kecler, Liwia Karcz, Katarzyna
Kecler, Krzysztof Nowak. Zwyciêstwa za granic¹ kraju odnosili: w
Niemczech –
M. Twór, M. Ostrowska. D.
Wysocki, we W³oszech wygrywa³ £ukasz Uldynowicz, a w
Anglii Micha³ G³owacki. Czy
nastêpny sezon mo¿e byæ lepszy
lub chocia¿ podobny? Bêdzie
trudno, ale oby!
(Mac)
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Zwalczaj¹ dzieciêc¹ pornografiê

Policja austriacka wykry³a przestêpstwo w Resku
(RESKO-REGION) To by³a nieszablonowa
akcja. Zachodniopomorscy policjanci 12
grudnia zatrzymali 4 mê¿czyzn podejrzewanych o posiadanie treœci pornograficznych z
udzia³em dzieci. Na ich trop wpadli policjanci
austriaccy, którzy badali internetowy przep³yw treœci pornograficznych. Jeden z tych
tropów prowadzi³ do Reska.
Przekazane dane polskiej policji pozwoli³y na przeprowadzenie
ogólnopolskiej akcji wymierzonej
w osoby, które nielegalne treœci
œci¹ga³y z Internetu lub posiada³y
w swoich komputerach. Dzia³ania
na terenie ca³ego kraju nadzorowali policjanci z Centralnego Zespo³u do walki z Handlem LudŸmi i
Pornografi¹ Dzieciêc¹ Komendy
G³ównej Policji. Akcja zosta³a

przeprowadzona po otrzymaniu
informacji z centrali Europolu w
Hadze. Dane te wskazywa³y na lokalizacjê komputerów, z których
realizowane by³y po³¹czenia, b¹dŸ
pobierane by³y pliki (z filmami lub
zdjêciami) ze stron prezentuj¹cych
pornografiê dzieciêc¹.
Na podstawie takich informacji
policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wspólnie

z kolegami z innych powiatów naszego województwa weszli do
mieszkañ pod czterema typowanymi adresami.
W Ko³obrzegu zatrzymano 29letniego mê¿czyznê. W jego
mieszkaniu zabezpieczono 2 dyski
twarde z komputera oraz p³yty
DVD. Wstêpne oglêdziny komputera potwierdzi³y, i¿ mê¿czyzna
by³ w posiadaniu treœci pornograficznych bez udzia³u dzieci.
Do dwóch nastêpnych zatrzymañ dosz³o na terenie Szczecina.
Policjanci zatrzymali dwóch mê¿czyzn w wieku 37 i 19 lat. W obu
przypadkach zabezpieczono komputery i p³yty CD. W stosunku do
19-letniego ucznia jednego z technikum zebrano materia³ dowodowy, który na obecnym etapie postêpowania pozwoli³ na przedstawienie mu zarzutu rozpowszechniania
treœci pornograficznych z udzia³em dzieci. To przestêpstwo zagro-

¿one jest kar¹ do 8 lat pozbawienia
wolnoœci.
W Resku ok. godz. 10.30 zatrzymano 49-letniego mê¿czyznê.
U niego zabezpieczono komputer i
kilkadziesi¹t p³yt CD, które zawiera³y bardzo du¿o ró¿nego rodzaju
treœci pornograficznych, w tym pobrane z internetu w dniu
11.01.2007 r. zdjêcia o treœci pornograficznej z udzia³em ma³oletnich poni¿ej lat 15. Mê¿czyŸnie
zosta³ przedstawiony zarzut posiadania treœci pornograficznych z
udzia³em dzieci, za co grozi kara
pozbawienia wolnoœci do 5 lat.
Zabezpieczony sprzêt komputerowy zostanie przekazany
bieg³ym, którzy maj¹ dok³adnie
okreœliæ pe³n¹ zawartoœæ dysków i noœników fonograficznych, a tak¿e ustaliæ, czy zatrzymani mê¿czyŸni zakazane treœci
pedofilskie wczeœniej z komputera np. usuwali.
(p)

PKS zmodernizowa³ stacjê paliw w £obzie

Konkuruj¹ z Orlenem
(£OBEZ) Wielu mieszkañców £obza i powiatu czeka³o
z niecierpliwoœci¹ na otwarcie odnowionej stacji
paliw prowadzonej przez PKS w Gryficach. Ceny
paliw na obu pozosta³ych stacjach Orlenu w £obzie
s¹ niestety wysokie. Tam gdzie pojawia siê
konkurencja, tam one siê obni¿aj¹.
Stacja paliw przy ul. Rolnej w
£obzie nie spe³nia³a wymogów
unijnych i grozi³o jej, ¿e od nowego
roku bêdzie musia³a byæ zamkniêta.
Szef spó³ki PKS Gryfice Zygmunt
Dziewguæ zdecydowa³ wiêc o modernizacji stacji.
- Obecnie ka¿da stacja paliw
musi mieæ zbiorniki dwup³aszczowe, wiêc dokonaliœmy ich wymiany
na stacji w £obzie. - mówi Sebastian
Dziewguæ - dyrektor do spraw transportu w spó³ce. Prezes niestety by³
w podró¿y s³u¿bowej i nie móg³
dotrzeæ do £obza.
- Na pewno jest zadowolony z
tego kolejnego kroku w rozwoju firmy. - mówi zajmuj¹ca siê inwestycj¹
w £obzie prokurent spó³ki Halina
Gryczenko.
W miniony pi¹tek inwestycja
zosta³a zakoñczona i otwarta, co
wzbudzi³o spore zainteresowanie
mieszkañców, którzy skorzystali z
okazji tañszego tankowania. Teraz
stacja jest nowoczesna, a przy okazji dorobi³a siê kilku „drobiazgów”

wa¿nych dla kierowców – wreszcie
mo¿na bêdzie tutaj pompowaæ powietrze do opon, jest odkurzacz,
zosta³ poszerzony sklep na stacji, a
wiêc i asortyment, s¹ ³adne toalety.
Na otwarciu pojawi³ siê równie¿

przewodnicz¹cy rady nadzorczej
spó³ki prof. Wojciech B¹kowski ze
Szczecina oraz przedstawiciele wykonawców; firmy ODRABUD ze
Szczecina, Protech Invest oraz firmy Mabud z Gryfic.

Teraz mieszkañcy przynajmniej
maj¹ wybór. Na efekty tego otwarcia nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.
Jeszcze tego samego dnia w po³udnie Orlen obni¿y³ ceny paliw na
swoich stacjach w £obzie.
(r)

W£AMA£ SIÊ DO KAMPINGU
(TRZEBUSZ) 10 grudnia br. w
Trzebuszu zatrzymano Paw³a T., lat 26,
mieszkañca powiatu gryfickiego, który
dokona³ w³amania do kampingu, sk¹d
skrad³ rower. Straty w wysokoœci 200 z³
poniós³ Pawe³ O.
ODJECHA£ NIE SWOIM
ROWEREM
(GORZYS£AW) 10 grudnia br. w
Gorzys³awiu zatrzymano Roberta T., lat
17, mieszkañca powiatu gryfickiego,
który dokona³ kradzie¿y roweru górskiego. Straty 500 z³ poniós³ Andrzej S.
POTR¥CI£ KOBIETÊ
NA PASACH
(GRYFICE) 11 grudnia w Gryficach na ul. Kamieñskiej kieruj¹cy samochodem marki Audi Mariusz H., lat 32,
mieszkaniec powiatu œwidnickiego potr¹ci³ prawid³owo przechodz¹c¹ przez
jezdniê na przejœciu dla pieszych Wies³awê K., lat 52, mieszkankê Gryfic.
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ZLEKCEWA¯Y£ ZAKAZ
(CERKWICA) 15 grudnia w Cerkwicy zatrzymano Mariana T., lat 43,
mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ samochodem osobowym pomimo zakazu S¹du.
ZNIEWA¯Y£ POLICJANTÓW
(S£UDWIA) 15 grudnia br. w S³udwii zatrzymano Micha³a S., lat 19,
mieszkañca powiatu gryfickiego, który
zniewa¿y³ umundurowanego funkcjonariusza Policji.
STRACI£ PANOWANIE
(WYSZOGÓRA) 16 grudnia w
Wyszogórze kieruj¹cy samochodem
osobowym marki Honda, Marcin K., lat
21, nie zachowa³ szczególnej ostro¿noœci podczas wykonywania manewru
wyprzedzania, straci³ panowanie nad
pojazdem, zjecha³ na lewe pobocze i
uderzy³ w przydro¿ne drzewo, a nastêpnie dachuj¹c zatrzyma³ siê w polu.
NAPROMILOWANI
Od 10 do 14 grudnia zatrzymano 3
nietrzeŸwych rowerzystów.

12.12.2007r.
Godz. 8:59 Gryfice, ul. Niechorska – plama oleju po kolizji drogowej. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z PSP Gryfice.
13.12.2007 r.
Godz.15:14 Trzebiatów, ul.
Dworcowa – plama oleju na jezdni.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
OSP Trzebiatów.
14.12.2007r.
Godz.13:00 Wyszogóra – zalana
droga dojazdowa do miejscowoœci.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
OSP P³oty.
Godz.17:50 Barkowo – po¿ar w
piwnicy bloku mieszkalnego. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp PSP Gryfice oraz zastêp OSP P³oty. Dzia³ania
stra¿aków polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu po¿aru, oraz oddymieniu piwnicy.

Miko³ajkowy Turniej Sportowo-Po¿arniczy szkó³ podstawowych

M³odzie¿ rewalska przygotowana po¿arniczo
(GRYFICE) 15 grudnia w hali
sportowej SP 4 odby³ siê
Miko³ajkowy Turniej
Sportowo-Po¿arniczy szkó³
podstawowych powiatu
gryfickiego.
Odby³o siê 13 konkurencji, w
których dzieci ³¹czy³y zabawê z rywalizacj¹ sportow¹ oraz elementami wiadomoœci z wiedzy po¿arniczej. Po d³ugiej i emocjonuj¹cej
walce wy³oniono najlepsze dru¿yny.
1 miejsce – gmina Rewal
2 miejsce – gmina Brojce

3 miejsce – gmina P³oty
4 miejsce – gmina Gryfice
5 miejsce – gmina Karnice
6 miejsce - gmina Trzebiatów
Organizatorami Turnieju byli:
Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿ Po¿arnej w Gryficach, NSZZ
„Solidarnoœæ” przy KP PSP Gryfice,
Starostwo Powiatowe w Gryficach,
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Uœmiech”.
Sponsorzy: Pose³ RP Konstanty
Tomasz Oœwiêcimski, Starostwo Powiatowe w Gryficach, Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfice, PSS „SPO£EM”, Piekarnia – Cukiernia „Bugowscy”, Dyrektor SP 4 Jerzy Ko³odziejczyk.

Wyrok
S¹d rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 28.11.2007 r. sygn. akt
VIK.747/07 wymierzy³

Czes³awowi Maciejewskiemu
karê 6 miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 20 godzin miesiêcznie wskazanej przez Urz¹d Gminy w Brojcach;
orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat; orzek³ podanie wyroku do
publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej
„Gazeta Gryficka ”; za czyn z art. 178a par. 2kk polegaj¹cy na tym, ¿e
w dniu 18 sierpnia 2007 r. w Brojcach powiatu gryfickiego kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci 0,97 mg alkoholu na
jeden decymetr szeœcienny wydychanego powietrza, przy stê¿eniu
zmierzaj¹cym do wartoœci 1,07 mg alkoholu na jeden decymetr szeœcienny w wydychanym powietrzu.

W imieniu Starostwa Powiatowego Puchar wrêczy³ wicestarosta
Ireneusz Wojciechowicz, a w
imieniu burmistrza Gryfic wiceburmistrz Tomasz Malczewski.
Jednoczeœnie dyrektor SP 4 ufundowa³ odtwarzacz DVD dla najlepszej dru¿yny w „przeci¹ganiu
wê¿a po¿arniczego”. Ka¿dy
dziecko, które przyby³o na halê
sportow¹ otrzyma³o paczkê od œw.
Miko³aja. Turniej cieszy³ siê
ogromnym zainteresowaniem.
Trybuny wype³ni³y siê przyby³ymi
do hali dzieæmi wraz z rodzicami.
Turniej odby³ siê ju¿ po raz trzeci
i bêdzie kontynuowany. (sp)

15.12.2007r.
Godz. 10:02 Trasa P³oty - Modlimowo – wypadek samochodowy, w
którym zosta³a poszkodowana jedna
osoba, zabrana na obserwacjê do
gryfickiego szpitala. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z
PSP Gryfice oraz OSP P³oty.
Godz. 17:12 Jaromin – po¿ar
sadzy w przewodzie kominowym. W
prowadzonych dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp OSP Trzebiatów.
Godz. 21:45 Trasa Wyszogóra ¯abowo – wypadek samochodowy.
W wyniku niezachowania nale¿ytej
ostro¿noœci podczas manewru wyprzedzania, kieruj¹cy samochodem
osobowym HONDA CIVIC wpad³ w
poœlizg. Poszkodowanych zosta³o 5
osób. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp PSP Gryfice i OSP P³oty.
16.12.2007r.
Godz. 06:18 Trzebiatów, ul. Kamieniecka 21 – po¿ar œmietnika. W
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
Trzebiatów.
Godz. 11:53 Gryfice, ul. Akacjowa – pomoc Pogotowiu Ratunkowemu w transporcie oty³ej osoby do
karetki. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z PSP Gryfice.
18.12.2007r.
Godz. 05:25 Trzebiatów, ul. W¹ska - po¿ar œmieci w opuszczonym
budynku (by³y szpital). Dzia³ania SP
polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, podawaniu dwóch pr¹dów wody – jeden w natarciu i jeden
w obronie, przewietrzeniu pomieszczeñ, sprawdzeniu czy w budynku
nie znajduj¹ siê ludzie. W celu ca³kowitego ugaszenia po¿aru konieczna
by³a rozbiórka czêœci pod³ogi (stropu). W dzia³aniach bra³y udzia³ zastêpy z JRG Gryfice oraz z OSP Trzebiatów. j.a.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29.11.2007 r. sygn.
akt VI K 776/07 wymierzy³

Stanis³awowi Mazur
karê 6 miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonania
nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 20
godzin miesiêcznie wskazanej przez Urz¹d Gminy w Brojcach; orzek³
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych
w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; zas¹dzi³ na rzecz Fundacji Pomocy
Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych “Kierowcy – Dzieciom”
w Poznaniu œwiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100,00 z³; orzek³ podanie
wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie w gazecie
“Gazeta Gryficka”, za czyn z art. 178 a par. 2 kk polegaj¹cy na tym,
¿e w dniu 31 sierpnia 2007 r. w Brojcach na ul. D³ugiej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci siêgaj¹cym 1,18 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.
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KO L Ê DA
Nie by³o miejsca dla Ciebie
Nie by³o miejsca dla Ciebie
w Betlejem w ¿adnej gospodzie
i narodzi³eœ siê, Jezu,
w stajni, w ubóstwie i ch³odzie.

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

Nie by³o miejsca, choæ zszed³eœ
jako Zbawiciel na ziemiê,
by wyrwaæ z czarta niewoli
nieszczêsne Adama plemiê.
Nie by³o miejsca, choæ chcia³eœ
ludzkoœæ przytuliæ do ³ona
i podaæ z krzy¿a grzesznikom
zbawcze, skrwawione ramiona.
Nie by³o miejsca, choæ szed³eœ
ogieñ mi³oœci zapaliæ
i przez sw¹ mêkê najdro¿sz¹
œwiat od zag³ady ocaliæ.
Gdy liszki maj¹ swe jamy
i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brak³o gospody,
Tyœ musia³ szukaæ ¿³óbeczka.
A dzisiaj czemu wœród ludzi
tyle ³ez, jêków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie

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

