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DR STANIS£AWA KAMINIARZ
ODCHODZI Z LARYNGOLOGII
W przedostatnim dniu starego roku
30 grudnia w restauracji Duet pożegnała
się z oddziałem laryngologii gryfickiego
szpitala pani dr Stanisława Kaminiarz,
od powstania tego oddziału pełniąca
funkcję jego ordynatora.
Spotkanie w Duecie stało się okazją
do podziękowania pani ordynator za
wiele lat ofiarnej pracy na oddziale,
były kwiaty i upominki oraz oczywiście okazja do wspomnień. Nieraz przy
tej okazji zakręciła się komuś łezka w
oku. Życie jednak toczy się dalej, więc
znalazł się czas na życzenia sukcesów
w dalszej karierze zawodowej i
wspólną zabawę przy dobrej muzyce.
Wraz z panią ordynator z oddziałem
pożegnali się również dwaj lekarze:
Wojciech Turek i Jacek Nowak. Nie
oznacza to, że pożegnali się oni ze swoimi pacjentami. W dalszym ciągu będą
służyć pacjentom swoją wiedzą i doświadczeniem w niepublicznej przychodni specjalistycznej AlergoMed.
Pożegnanie się ze stanowiskiem
ordynatora po 23 latach pracy na oddziale, który w dodatku samemu się
tworzyło od podstaw jest niewątpliwie
okazją do szerszej refleksji.
Dr Stanisława Kaminiarz zgodziła się opowiedzieć czytelnikom o
swoich doświadczeniach zawodowych
i planach na przyszłość.
“Skończyłam

Stanis³awa Kaminiarz
List
do redakcji

Akademię Medyczną w Warszawie i
pracowałam początkowo w różnych
placówkach w województwie warszawskim. Następnie trafiłam do Myśliborza i tam 23 lata temu otrzymałam
propozycję zorganizowania oddziału
laryngologicznego w nowym szpitalu w
Gryficach. Organizowałam oddział od
podstaw i w tej pracy wiele zawdzięczam współpracy z panią Haliną Wiśniewski, która okazała się nieoceniona
w pokonywaniu wielu trudności natury organizacyjnej i zaopatrzeniowej. W
sytuacji permanentnego niedoinwestowania służby zdrowia byłyśmy w szpitalu prekursorkami pozyskiwania od
tzw. sponsorów środków na poprawę
zaopatrzenia w sprzęt i wyposażenie
oddziału. Był to okres ciężkiej pracy,
ale też dającej satysfakcję. Wysiłek ten
przekładał się na konkretną pomoc wielu ludziom w ich chorobach i cierpieniu.
Mogłam oddać się swojej pracy z pełnym zaangażowaniem bez liczenia się z
czasem i przeciwnościami. Nie mogę nie
wspomnieć, że było to możliwe również dzięki temu, że mam wspaniałego
i wyrozumiałego męża.
W pewnym momencie należy jednak odejść. Robię to z wielkim
bólem serca, ale jest to mój
protest przeciwko polityce
dyrekcji
szpitala,
z którą się
nie mogę
zgodzić i
w tej sytuacji uważam to za
j e d y n e
możliwe do
zaakceptowania wyjście.
Będę dalej pracowała

Kaminiarz Personel laryngologii (prawie) w komplecie
w niepublicznej specjalistycznej przychodni AlergoMed. Ponadto wreszcie
będę mogła poświęcić się swojej pasji.
Od wielu lat zajmuję się badaniem
wpływu żywności i sposobu żywienia
na zdrowie człowieka. Uważam, że to,
co jemy na co dzień może być przyczyną wielu chorób, nawet tych bardzo
poważnych których przyczyn nie kojarzy się zwykle ze sposobem odżywiania.
Podjęłam dodatkowo podyplomowe studia w Instytucie Żywienia w
Warszawie, aby poszerzyć swoją wiedzę o możliwości wykorzystania odpowiedniej diety w profilaktyce wielu
poważnych chorób oraz w leczeniu
coraz bardziej powszechnych w społeczeństwie alergii. W takich przypadkach nie można diety ustalać w sposób
sztampowy, lecz musi być ona precyzyjnie dostosowana do indywidualnych cech każdego człowieka.
Chcę podziękować wszystkim
swoim współpracownikom, którzy ze

¯yciowe k³opoty...

Każdy z nas ma w swym życiu
mniejsze lub większe kłopoty. Niestety, nie da się ich uniknąć, to też
trzeba się nauczyć z nimi żyć.
Mamy jednak wolną wolę i prawo
wyboru. Możemy więc wybierać,
co jest dla nas dobre, a co złe. Żyjąc
w dowolnym społeczeństwie człowiek musi niestety często i gęsto
coś załatwić. Niestety, dość często
trafia na mur obojętności lub jest
wysyłany „od Anasza do Kajfasza”, co nie tak dawno poczuła na
swej skórze redakcja Gazety Gryfickiej. Dlaczego tak się dzieje? Na
to pytanko każdy z nas niech sobie
sam odpowie. Jedno jest pewne, że
potrzeba tu naszej ludzkiej życzliwości, o której niedawno wspominałem. Potrzeba też poruszenia

ludzkich serc, które przecież mamy,
ale niestety zbyt często o tym zapominamy. Wszystkim paniom i
panom pracującym w biurach de-

dykuję wiersz pt: „Kłopoty życia”.
Może po przeczytaniu wiersza
będą życzliwsi dla nas wszystkich.
Z poważaniem Marek

K³opoty ¯ycia

Każdy z nas idzie po drodze życia swej,
Która nie wiadomo dokąd prowadzi.
Często wyznaczamy sobie cel, by o kłopoty nie zawadzić.
Lecz kłopot często jak rzep
do psiego ogona nam w życiu się przyczepił
Żyć bez niego było by nam o wiele lepiej.
Nikt z nas od kłopotów nie ucieknie,
Bo kłopot jak cień przez życie nasze za nami się wlecze
Każdy z nas na życia drodze swej kłopot spotkać może
W każdym dniu i o każdej porze.
Lecz gdy dobre serce masz i uśmiech na twarzy
Kłopot na życia drodze swej rzadko Ci się zdarzy.

mną tworzyli ten oddział i są jednocześnie współtwórcami jego sukcesów.
Moich pacjentów zaś zapewniam, że
dalej będę dbała o ich zdrowie poszukując jednocześnie coraz skuteczniejszych sposobów leczenia i zapobiegania chorobom.”
Myślę, że będę wyrazicielem woli
naszych czytelników składając Pani
Doktor serdeczne życzenia realizacji
wszystkich ambitnych planów i powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. Stanisław Razmus
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Lekarz przyzna³
siê do aborcji
(GRYFICE) Ginekolog z Gryfic, Waldemar G., dokona³
nielegalnego w Polsce przerwania ci¹¿y. Sprawa trafi³a
do prokuratury Rejonowej w Gryficach.
Ta zbadała sprawę i postawiła
zarzuty trzem osobom; lekarzowi za
aborcję, mężowi i koleżance kobiety
za udzieloną pomoc. Lekarz i mąż
przyznali się do winy. Ginekolog
wystąpił dobrowolnie o skazanie go
bez rozprawy za dokonanie nielegalnej aborcji. Taki sam wniosek złożył
również mąż. Koleżanka kobiety,
która usunęła ciążę, nie przyznaje się
do winy.
Według twierdzeń współoskar-

żonych lekarz Waldemar G. przeprowadził nielegalny zabieg aborcji u
Małgorzaty K. za kwotę tysiąca złotych. Małgorzatę K. do lekarza zawozi koleżanka Żaneta B., która jest
oskarżona o pomoc w tej sprawie, ale
nie przyznaje się do winy. W tym
zakresie przeprowadzona będzie
rozprawa sądowa.
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gryficach wystąpił z wnioskiem o ukaranie lekarza Waldemara

G. grzywną w wysokości 7 tysięcy
złotych. Dla męża Małgorzaty K.
domaga się 10 miesięcy ograniczenia wolności. Sprawa trafi teraz do
Sądu Okręgowego w Szczecinie, który rozstrzygnie o wysokości kar
wnioskowanych przez prokuraturę,
a w przypadku Żanety B. osądzi jej
udział w tej sprawie.
Za dokonanie nielegalnej aborcji grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
(as)

Pierwsze biuro poselskie
(GRYFICE) 4 stycznia br., przy
ulicy Brackiej 11 w Gryficach, odbyło
się uroczyste otwarcie
biura poselskiego posła na Sejm
Rafała Wiecheckiego.
W uroczystości udział wzięli członkowie powiatowego zarządu LPR z
prezesem Andrzejem Ardzińskim oraz
przedstawiciele samorządów: burmistrz Gryfic, starosta, przewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych. Na uroczystości nie
zabrakło przedstawicieli duchowieństwa w osobie proboszcza Parafii p.w
Najświętszego Serca Pana Jezusa Zygmunta Nogi, który poświęcił biuro.
To już kolejne biuro posła Wiecheckiego w terenie. Celem funkcjonowania
biur poselskich w miastach, gminach,
miasteczkach jest utrzymanie stałej
łączności ze społecznością lokalną, zacieśnienie współpracy z samorządami.
- Jako poseł zostałem wybrany
przez ludzi na dole i sprawami tych
ludzi pragnę przede wszystkim się zajmować. - powiedział poseł Rafał Wiechecki. - Stąd konieczność organizowania w terenie biur poselskich. To przede
wszystkim oznaka aktywności poselskiej, to miejsce, gdzie każdy mieszkaniec może przyjść i zgłosić swoje problemy, zwrócić się z konkretnym zapytaniem dla posła. Biuro może być także

Zaproszenie

Wer
nisa¿
ernisa¿
Karoliny Jaklewicz
Gryficki Dom Kultury zaprasza
na otwarcie wystawy malarstwa Karoliny Jaklewicz pt. „Przestrzeń nieobiektywna”. Wernisaż odbędzie się
18 stycznia (środa) o godz. 17.00 w
Muzeum i Galerii „Brama” w Gryficach przy ul. Wysoka Brama 1. (r)

Fundacja „Pomó¿
dorosn¹æ” organizuje

V Jubileuszowy
charytatywny bal

miejscem ogniskowania się życia społecznego, tutaj bowiem mogą również
korzystać z pomieszczeń stowarzyszenia, różnego rodzaju środowiska.
Biuro poselskie ma także spełniać rolę
pewnej instytucji lokalnej. To znaczy
ma być łącznikiem parlamentu z samorządem gminnym czy powiatowym.
Przecież dzięki woli współpracy biuro
posła i lokalne władze mogą wzajemnie
sobie pomagać, wspierać się i zbliżyć do
siebie naczelną władzę ustawodawczą z
lokalnym samorządem. - mówi poseł.
Warto również podkreślić, że biuro
poselskie zawsze potrzebuje jakiejś
obsługi. W oczywisty sposób może
ono stanowić źródło zatrudnienia,
oczywiście minimalne dla lokalnej społeczności, ale jednak.

- Myślę, że bardziej należy tu poruszyć aspekt edukacyjno-dydaktyczny,
ponieważ w takim biurze, jeśli jest takie
zapotrzebowanie, dana osoba np. młoda
bezrobotna, może społecznie pomagać w
działalności biura na zasadzie tak zwanego
stażu. Z czasem nabywa nowych umiejętności, a potem po uzyskaniu dodatkowego
dokumentu i kwalifikacji łatwiej znajdzie
pracę. - twierdzi Wiechecki.
Reasumując, skoro Kancelaria Sejmu przekazuje w miesiącu na funkcjonowanie biur 10 000 zł, to powinno się
je tworzyć także w terenie. W taki sposób można uczynić biuro poselskie
dobrem powszechnym, z którego powinni korzystać ludzie i wtedy praca
posła staje się rzeczywiście poselstwem, a nie posłowaniem.
(r)

Bal odbędzie się 28 stycznia 2006r.
w Hotelu „Senator „ w Dźwirzynie
W programie balu przewidziana
jest: licytację złotych serduszek, aukcje prac dziecięcych, loterie fantowe,
inne atrakcje. Bilety w cenie 300 zł (od
pary). Do nabycia w siedzibie Fundacji „Pomóż Dorosnąć”, ul. Dworcowa
6/3 Trzebiatów tel. 0 503 06 09 02 lub
38 72 199 i w sekretariacie Oddziału
Dziecięcego SPZZOZ w Gryficach. W
Hotelu „Senator” możliwość noclegu
(Pokój ze śniadaniem na dwie osoby) z
możliwością skorzystania z basenu w
cenie 160 zł od pary.
(r)
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Bal choinkowy i ferie w Brojcach

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Gryficach 384 35 06; 384 2934;
www.apraca.pl/szgr
dysponuje na dzieñ 16 stycznia br.
nastêpuj¹cymi ofertami pracy

Gryfice
- kierowca kat. D, kierowca kat. C+E –
praca na terenie kraju i za granicą;
- spedytor – wyższe (transport lub logistyka), dobra znajomość j. niemieckiego, mile widziana znajomość j. angielskiego
- specjalista ds. budowlanych (kierownik ekipy remontowej) – średnie lub
wyższe, staż pracy mile widziany;
- specjalista ds. nieruchomości – średnie, prawo jazdy kat. B;
- kierowca kat. C – badania lekarskie;
- specjalista ds. marketingu – min. średnie
- księgowa – średnie, staż pracy min. 3
lata, biegła obsługa komputera, znaj. księgowości, rozliczenia z budżetem, znaj.
programów finansowo – księgowych,
umiejętność sporządzania sprawozdań
finansowych, dyspozycyjność.
- szwaczka, krawcowa – precyzyjne
szybkie szycie na maszynach przemysłowych;
- krojczy – umiejętność robienia wykrojów, obsługa noża elektrycznego
- kierowca kat. C+E – podstawowe lub
zawodowe, staż pracy min. 5 lat, znajomość j. obcego
- robotnik budowlany – staż pracy
wymagany ok. 3 lat (umiejętności w
zawodach glazurnika, malarza oraz
montaż płyt regipsowych (praca w delegacji – woj. zachodniopomorskie);
- operator koparki – staż pracy min. 23 lata, uprawnienia do obsługi koparki;
- brukarz
- kierownik budowy – staż pracy min. 4
lata, umiejętności wyceny kosztorysowej;
- murarz – płytkarz;
- ślusarz – spawacz,
- pracownik myjni samochodowej,
- sprzedawca
- psycholog – wyýsze, mile widziany
kurs oligofrenopedagogiki, ˝ etatu
- pielęgniarka
- drukarz – średnie, staż pracy mile
widziany
- kierowca kat. B - dyspozycyjność,
osoba z Gryfic i okolic
- piekarz
- pracownik biurowy – min. średnie,
obsługa komputera, osoba z Gryfic
dyspozycyjna
- fryzjer, koordynator sprzedaýy –
min. 1 rok po kursie, ˝ etatu
- operator maszyn i urządzeń metalurgicznych (spawanie, gięcie blachy, znajomość czytania planów technicznych)
- cukiernik – zawodowe
- fryzjer – zawodowe
- operator maszyn – min. 2 lata stażu
- elektryk – uprawnienia elektryczne,
prawo jazdy kat. B
- elektryk – ZSZ lub średnie, upr. SEP
do 1KV
- główna księgowa – wyższe ekonomiczne, staż pracy 5 lat w jednostkach
budżetowych, obsługa komputera

(BROJCE) 14 stycznia br. odbył się
w Szkole Podstawowej w Brojcach bal
choinkowy „U Królowej Śniegu”. Był on
zakończeniem Roku Andersena. Przez
wiele miesięcy odbywały się w szkole
konkursy czytelnicze, plastyczne,
uczniowie uczyli się piosenek o baśniach
Andersena, uczestniczyli także w konkursie zorganizowanym przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury. Teraz przyszedł
czas na zakończenie obchodów. Na zabawę przybyli nie tylko bohaterowie baśni
H. CH. Andersena. Tego dnia Królowa

Śniegu zaprosiła na bal postaci z wszystkich bajek znanych dzieciom. Obok siebie
bawiły się i tańcowały księżniczki, królowe, piraci, diabły, muszkieterowie, muchomorki, motylki, elfy, smoki, żołnierze…oj, kogo tam nie było. Do tańca przygrywał zespół, panie z samorządu szkolnego: Maria Suda i Małgorzata Gałczyńska prowadziły konkursy (oczywiście z
nagrodami). Była i loteria i jak na bal choinkowy przystało Mikołaj. Paczki, fanty, nagrody w konkursach ufundowała
Rada Rodziców przy Szkole Podstawo-

ZSP w P³otach
ma nowego dyrektora
(POWIAT) Do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa
w P³otach powo³ano komisjê, która mia³a
dokonaæ wyboru nowego dyrektora.
W jej skład weszli: przedstawiciele organu prowadzącego: Kazimierz Sać (przewodniczący komisji), Stanisław Hołubczak, Ewelina Szydlik; przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie: Małgorzata Makowska,
Daniela Arciszewska, Alina Przerwa; przedstawiciele
Rady Pedagogicznej: Arkadiusz Janowski, Marcin Michalski; przedstawiciele rady rodziców: Jadwiga Pawlaczy, Ryszard Koziorowski; przedstawiciel związków
zawodowych: Irena Nowak.
Wpłynęła tylko jedna kandydatura - pani Jadwigi Wypijewskiej i ją komisja wybrała. Teraz musi ją jeszcze zaakceptować Kuratorium Oświaty.
(r)

wej w Brojcach. Wspaniałej zabawie
uczniów przyglądali się licznie przybyli
rodzice. W szampańskich nastrojach, z
paczkami w rękach opuszczały dzieci
szkolne mury udając się na zasłużone ferie.
Na ferie dla dzieci przewidziano
wiele atrakcji: konkurs DELETE, wyjazd do kina na „Opowieści z Narnii”,
wyjazd na basen do Świdwina, gry i zabawy świetlicowe, zabawy muzyczne,
plastyczne, matematyczne i wiele innych. Dzieci ze szkoły wystąpią też dla
babć i dziadków na sali wiejskiej. (b)
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- glazurnik – doświadczenie zawodowe,
umiejętność układania regipsów
- robotnik leśny – prawo jazdy kat. T
- pracownik budowlany – zawodowe,
staż pracy 4 lata, praca w Pobierowie od
kwietnia
- pomoc kuchenna – zawodowe, staż
pracy 4 lata, książeczka zdrowia, praca
w Pobierowie od kwietnia
- konsultant d/s tel. komórkowych –
wykształcenie min. średnie, obsługa
komputera, komunikatywność, dyspozycyjność
- sprzedawca- zawodowe, obsługa kasy
fiskalnej i komputera
Trzebiatów
- psycholog - wyższe, psychologia kliniczna
- glazurnik, murarz, cieśla, kierownik
budowy (doświadczenie wymagane.
Praca na terenie kraju)
- technolog robót wykończeniowych
- specjalista do spraw reklamy – min.
średnie lub wyższe, obsługa komputera, obsługa Plotera
- dekarz - kierunkowe, staż pracy mile
widziany
- fryzjer - kierunkowe
- instruktor nauki jazdy kat. “B”
- operator maszyn i urządzeń – zawodowe, staż pracy mile widziany, aktualna książeczka zdrowia.
P³oty
- spawacz - upr. podstawowe do spawania półautomatem spawalniczym (w
osłonie gazów ochronnych)
- mechanik samochodowy - zawodowe,
min. 5 lat stażu
- spedytor – min. średnie, staż pracy,
biegła znaj. j. niemieckiego
- elektryk – zawodowe, prawo jazdy
kat. B
- tynkarz, szpachlarz – staż pracy
Sowno
- kierowca kat. C+E (świadectwo kwalifikacji, staż pracy min. 1 rok)
Wyszobór
- kierowca kat. C+E - świadectwo kwalifikacji
Rewal
- kucharz, kelner
- recepcjonista - dobra znajomość j. niemieckiego
Niechorze
- kucharz – kierunkowe
- menadżer – b. dobra znaj. j. niemieckiego, staż pracy 3 lata, znaj. rynku zachodniego w tematyce wczasowo – rehabilitacyjnej.
- recepcjonistka – znaj. j. niemieckiego,
mile widziany staż pracy,
- pokojowa
- pomoc kuchenna
- kucharz – staż pracy min. 5 lat
- kelner – barman – znaj. j. niemieckiego
w stopniu komunikatywnym
- fizykoterapeuta – staż pracy min. 3
lata, znaj. j. niemieckiego w stopniu
komunikatywnym
Trzêsacz
- kucharz, kelner, kosmetyczka, masażysta – znaj. j. niemieckiego lub angielskiego
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Zabawa choinkowa w Szkole Podstawowej nr 3 w P³otach

Wywo³a³ uœmiech na twarzach
(PŁOTY) 13 stycznia 2006 r. odbyła się zabawa choinkowa dla uczniów
tutejszej Szkoły Podstawowej nr 3.
Dzieci świetnie bawiły się przy muzyce, były konkursy i zabawy. Następnie

w każdej klasie był poczęstunek dla
dzieci. Pozowanie do zdjęć było frajdą
dla dzieci. Kiedy zadzwonił dzwonek i
pojawił się Mikołaj, na twarzach dzieci
pojawił się uśmiech. Mikołaj zadawał
dzieciom mnóstwo pytań, czy były
grzeczne, słuchały swoich nauczycieli,
odrabiały lekcje. Dzieci dobrze wiedziały, że Święty Mikołaj oprócz paczek
wręcza również rózgi, ale w
tym roku rozdał
je
niegrzecznym paniom nauczycielkom.

Najwięcej radości sprawiły paczki.
W podzięce dzieci zaśpiewały Mikołajowi piosenkę. Dzieci ze smutkiem rozstały się ze Świętym Mikołajem i jego
pomocnikiem. Maluchy mogą pocieszyć się, że za rok Mikołaj ich ponownie odwiedzi.
Serdecznie dziękuję
klasie Ic i wychowawczyni pani Monice Balon
za gościnność i wspólną
zabawę, a pani dyrektor
Marii Czaboryk za zaproszenie. Słowa podziękowania należą się
też
Domowi Kultury w
Płotach, który przyłączył się do zabawy. A teraz maluchy czeka leniuchowanie przez dwa tygodnie ferii.
MK

Biblioteka w sieci
Od piątku 13 stycznia br., w Bibliotece Pedagogicznej w Gryficach można
zasiąść za monitorem komputera i potrzebnych informacji poszukiwać nie
tylko w „papierowych” zasobach biblioteki, ale także w bezkresnych zasobach internetowych. Oferta skierowana
jest głównie do nauczycieli i studentów
kierunków pedagogicznych, niemniej
jednak mile widziani będą uczniowie i
inni mieszkańcy poszukujący w sieci
informacji i wiedzy na każdy nurtujący
ich temat.
Jak przekazała gazecie Agnieszka
Jankowska, kierowniczka biblioteki –
stanowiska internetowe w Bibliotece
Pedagogicznej pojawiły się w wyniku
wdrożenia projektu opracowanego
przez MENiS i współfinansowanego przez
Europejski
Fundusz
Społeczny

pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach
szkolnych i pedagogicznych”. W ramach tego projektu biblioteka otrzymała cztery stanowiska dla czytelników
wyposażone w komputery z zainstalowanym edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym i stałym połączeniem z siecią Internet oraz urządzenie
wielofunkcyjne (skaner, drukarka i kopiarka).
W programie Europejskiego Funduszu Społecznego czytamy, że głównym
celem tego projektu jest m.in.: podnoszenie jakości i dostępności kształcenia
poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie;
ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez sieć Inernet oraz informacji
multimedialnej przez uczniów i nauczycieli; zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych i pedagogicznych; wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształ-

cenia uczniów, nauczycieli a także społeczności lokalnej; (...) umożliwia
uczniom, nauczycielom i środowisku
lokalnemu dostęp do Internetu poza
systemem lekcyjnym; stworzenie
szans na promocję szkoły i biblioteki
pedagogicznej w środowisku lokalnym;
powszechne udostępnienie możliwości przeszukiwania księgozbiorów bibliotek pedagogicznych dla potrzeb
czytelników, w tym poprzez Internet.”
Ten ostatni postulat nie funkcjonuje
jeszcze w pełnym zakresie, trwa - dosyć pracochłonne - wprowadzanie danych do elektronicznego katalogu zasobów biblioteki i potrwa to prawdopodobnie do końca bieżącego roku. Do
tego czasu bowiem planowane jest zakończenie procesu włączania księgozbiorów na strony internetowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i wtedy będzie
możliwe przeszukiwanie przez Internet zasobów wszystkich bibliotek pedagogicznych w naszym regionie.
Z Internetu w Bibliotece Pedagogicznej można korzystać w godzinach
pracy biblioteki. Muszę jednak nieco
rozczarować niektóre osoby – dostęp
do sieci jest skonfigurowany pod kątem
szeroko rozumianego wyszukiwania
informacji, nie ma natomiast możliwości korzystania z oprogramowania i
zasobów o charakterze rozrywkowym.
Wszystkich chętnych zapraszamy
do korzystania z „klasycznych” zasobów Biblioteki Pedagogicznej oraz z jej
nowej, poszerzonej oferty.
Stanisław Razmus

Z ¯YCIA POWIATU
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OFERTY PRACY

JU¯ TRWA DELETE REAKTYWACJA
W Powiecie Gryfickim dzieciaki
nie mogą się nudzić w czasie ferii. We
wszystkich gminach (Rewal, Trzebiatów, Karnice, Brojce, Płoty, Gryfice) mogą uczestniczyć w konkursie
gier komputerowych. W rozgrywkach weźmie udział ponad 300
uczestników.
Organizatorami turnieju DELETE
Reaktywacja jest Powiatowe Centrum Marketingu, Rozowju Gospodarczego i Integracji Europejskiej w
Gryficach we współpracy z gminami
Powiatu Gryfickiego. Wyniki turnieju i miejsca rozgrywek można odnaleźć na stronie www.gryfice.pl
Łukasz P. Szeląg PCMRGiIE
tel. 0508498438.

PIERWSZE WYNIKI
Mamy już pierwszych finalistów tegorocznego Deleta, który
ruszył pełną parą w szkołach naszego powiatu. Oto oni: Gmina Płoty
Szkoły Podstawowe. 1. Przemek
Buchwał, 2. Dawid Bartyzel-Słudwia. 3. Wojtek Buchwał. Gimnazja. 1. Damian Baczmański 2. Mariusz Karsznia, 3. Jarosław Baczmański. Gmina Karnice Szkoły
Podstawowe. 1. Mariusz Kopacz. 2.
Bartosz Kiedrowski. 3. Adrianna
Kurek. Gimnazja. 1. Rafał Bąk 2.
Dawid Ławruszko. 3. Grzegorz
Bodnar. Gmina Rewal Gimnazja. 1.
Adrian Pabich 2. Wojtek Pankiewicz 3. Paweł Rudnicki.
www.gryfice.pl

Wyrok
„Sąd Rejonowy w Gryficach VI
Wydział Grodzki po rozpoznaniu
dnia 21 grudnia 2005 roku sprawy
Ryszarda
Ronowicza,
ur.
26.05.1948 roku w Kwidzyniu, s.
Franciszka, oskarżonego o to, że w
dniu 21 września 2005 roku w Gryficach kierował rowerem znajdując
się w stanie nietrzeźwości, uznał
oskarżonego winnym popełnienia
zarzucanego mu czynu i wymierzył
mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy
na cele społeczne w wymiarze 30
godzin miesięcznie wskazanej przez
Urząd Gminy w Rewalu, orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w
ruchu lądowym na okres 2 lat oraz
orzekł podanie wyroku do publicznej
wiadomości poprzez opublikowanie
go w gazecie „Gazeta Gryficka”.”

Na zdjêciu uczestnicy
Turnieju Delete w Rewalu

Delete w Karnicach
Dnia 16 stycznia 2006 roku w
Karnicach w Zespole Szkół Publicznych, odbyły się gminne eliminacje
Powiatowego Konkursu Komputerowego DELETE REAKTYWACJA
2006. Eliminacje odbyły się w kategorii wiekowej obejmującej dzieci i
młodzież ze szkół podstawowych z
terenu gminy: Szkoła Podstawowa w
Cerkwicy, Szkoła Podstawowa w
Karnicach.
W konkursie wzięło udział 37
uczestników. Po uroczystym otwarciu przez dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych w Karnicach oraz odczytaniu regulaminu konkursu, młodzież rozpoczęła rywalizację.
Trzy pierwsze miejsca zostały
nagrodzone nagrodami rzeczowymi

oraz dyplomami uczestnictwa.
Do finału powiatowego przeszło
trzech zawodników, którzy zajęli następujące miejsca:
I. miejsce KOPACZ Mariusz
II. miejsce KIEDROWSKI Bartosz
III. miejsce KUREK Adrianna
Dnia 17 lutego 2006 roku, czyli w
drugim dniu konkursu informatycznego w Karnicach, zostały rozegrane eliminacje gminne kategorii wiekowej obejmujące gimnazjum.
Zostało nagrodzonych siedmioro najlepszych uczestników.
I. miejsce BĄK Rafał
II. miejsce ŁAWRUSZKO Dawid
III. miejsce BODNAR Grzegorz
Ogólne zadowolenie graczy pozwala wysunąć stwierdzenie, iż turniej był udanym przedsięwzięciem.

Pustkowo
- operator koparki i ładowarki - staż
pracy wymagany
Pogorzelica
- recepcjonistka (min. zawodowe, staż
pracy mile widziany, dobra znajomość
j. niemieckiego),
- kierownik sali (minimum średnie, znajomość j. niemieckiego),
- ratownik wodny (uprawnienia),
- kucharz (staż pracy),
- elektryk (upr. do 1KV, staż pracy
wymagany),
- hydraulik – staż pracy wymagany
- pokojowa
- kosmetyczka – CV składać w PUP
Gryfice pokój 33 lub 32
- pielęgniarka (kierunkowe),
- recepcjonistka – średnie, podst. j. niem.
- terapeuta,
- dietetyk/kierownik żywienia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- kucharz
- recepcjonistka, kelner, kucharz, pomoc kuchenna, fizjoterapeuta, kąpielowy, masażysta – dobra znaj. niemieckiego, praca od marca 2006
- szef kuchni (min. zawodowe gastronomiczne + upr. kuchmistrza lub średnie
zawodowe gastronomiczne, staż pracy
wymagany min. rok w zawodzie), kucharz (min. 5 lat stażu), bufetowy –
barman (znaj. j. niemieckiego), pracownik kulturalno – oświatowy (znaj. j. niemieckiego), ratownik wodny (uprawnienia), rehabilitant (uprawnienia)
Pobierowo
-kosmetyczka-znajomośćj.niemieckiego,
- barman, fryzjer, kelner - zawodowe
lub średnie, staż pracy min. 5 lat
- kelner – j. niemiecki w stopniu komunikatywnym
- pracownik kulturalno – oświatowy,
recepcjonistka - znaj. j. niemieckiego
- recepcjonista - biegła znajomość j. niemieckiego,
- opiekunka do dziecka - pedagogika,
- kelner - biegła znaj. j. niemieckiego,
Mrze¿yno
- sprzedawca – kierunkowe
- recepcjonista – j. niemiecki
Lêdzin-Karnice
- fryzjer damsko-męski – min. zawodowe, wykształcenia w zawodzie, praca w
OWS “Sandra”
Wrzosowo
- pracownik do pracy przy koniach staż pracy mile widziany
DŸwirzyno
- recepcjonista – min. średnie, obsługa
komputera, znaj. j. niemieckiego,
Brojce
- kierowca kat. D - akt. badania lekarskie, staż pracy mile widziany, prawo
jazdy kat. D
- pracownik produkcji – staż pracy
wymagany, prawo jazdy kat. B
Oœciêcin
- rozbieracz mięsa - min. zawodowe,
staż pracy mile widziany, akt. badania
lekarskie
Cies³aw
- kierowca kat. C+E - świadectwo kwalifikacji.
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Tak bawili siê
W miniony weekend młodzież z gryfickich liceów bawiła się na studniówkach.
W piątek, 13 stycznia 2006 roku, młodzież z
Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Liceum Profilowanego
przy ul. 11 Listopada w Gryficach bawiła się na
studniówce w Dziwnówku.
Dzień później, 14 stycznia br., uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w
Gryficach bawili się na studniówce w Rogowie.
Po przedniej zabawie czeka ich teraz natłok
zajęć, mnóstwo nauki: przed nimi jeden z najważniejszych w życiu egzaminów – matura. (as)
Na zdjęciach młodzież z ZSP w Gryficach
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O stówę więcej...
Ustalony został regulamin określający wysokość stawek i szczególne
warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w
szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Gryficki w roku 2006.
Regulamin obowiązuje od dnia
1 stycznia do 31 grudnia. W nowym
regulaminie zostały zwiększone górne
granice wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oraz
innych osób zajmujących stanowiska
kierownicze o 100 zł. Projekt regulaminu był konsultowany z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryficach oraz Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ
“Solidarność” Pracowników Oświaty i
Wychowania w Szczecinie.
(s)

Dostali
mikrobusy
Trzy placówki na terenie naszego powiatu otrzymały nowe samochody. Zatwierdzono wynik
przetargu na “Zakup 3 mikrobusów dofinansowanych z PFRON
dla DPS Gryfice, DPS Jaromin i
Domu Dziecka w Gryficach”.
Spośród trzech ofert komisja
przetargowa wybrała ofertę firmy BemoMotors ze Szczecina,
która zaproponowała najniższą
cenę – 300.000,00 zł.
(r)

Dali
najni¿sz¹
cenê
Do ogłoszonego przetargu na
“Ujednolicenie i dostosowanie do
wymogów przepisów prawa o ewidencji gruntów i budynków danych
zawartych w ewidencji gruntów i
budynków gminy Płoty oraz przeniesienie uzyskanych tą metodą
danych numerycznych do Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO INFO V, zarządzającego powiatową bazą ewidencji gruntów i budynków” wpłynęły dwie
oferty. Komisja Przetargowa wybrała ofertę Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z Gryfic, który zaproponował najniższą cenę – 54.000,00 zł. (s)
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Życie w Zakładzie
Zewnętrznym w Płotach
W poniedziałek 16.01.2006r. o
godz.12.00 otworzyły się drzwi zakładu karnego.
Wraz z rzecznikiem prasowym
weszliśmy do budynku administracyjnego.
W tym budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne, wartownia oraz zakładowa
składnica akt. Idziemy na wywiad z
kierownikiem zakładu panem Waldemarem Misiakiem.
Tu dowiedziałam się o powstaniu
zakładu karnego.
Z dniem
1.01.1970 r.
Kodeks Karny wprowadził
karę
aresztu wojskowego.
Określił, że
ma być ona
wykonywana w specjalnie do tego
celu przeznaczonym
zakładzie
karnym. 2728 czerwca
1972 r. odbyło się sympozjum, na którym podjęto wniosek odizolowania skazanych żołnierzy, a w
szczególności za przestępstwa wojskowe od elementu kryminalnego.
Wprowadzając ten wniosek w życie
podjęto kroki adaptacji obiektu koszarowego po Jednostce Wojskowej Obrony Terytorialnej Kraju w Płotach. W
dniu 27 lutego 1973r. powołano Zakład
Karny w Płotach. Jednostka penitencjarna w Płotach była samodzielnym
zakładem do dnia 5 lipca 2001r., kiedy
to Minister Sprawiedliwości zarządził
utworzenie Oddziału Zewnętrznego
podległemu Zakładowi Karnemu w Nowogardzie. Po rozmowie z kierownikiem wybieramy się do drugiego budynku. Drzwi otwiera nam strażnik. Jesteśmy w pawilonie mieszkalnym. Ma on
dwie kondygnacje, na których zakwaterowani są osadzeni. Parter budynku
zajmują: kuchnia, stołówka, ambulatorium, kotłownia i magazyny żywnościowe. Zaczynamy od stołówki.
Właśnie skazani jędzą obiad. Skład
się on z dwóch dań: zupy oraz ziemniaków z bigosem.
Skazani sami sobie gotują obiady.
Zaskoczeniem dla mnie jest fakt, że
skazani nie jedzą w swoich celach. Poruszają się swobodnie po całym budynku, cele są otwarte.
Przechodząc obok nich nie czyje się
strachu, ale jest się zmieszanym. Tak
wygląda jedna z form resocjalizacji skazanych. Skazani mają radiowęzeł, bibliotekę, czy własną gazetkę ścienną.

Idziemy na spotkanie z wychowawcami. To oni zajmują się skazanymi od
chwili ich przyjścia do Zakładu. Informują skazanego o jego prawach i obowiązkach. Przeprowadzają rozmowy
wychowawcze, wywiady kontrolerskie, umieszczają w celach biorąc pod
uwagę wiek i stan zdrowia skazanego.
Informują o karach i nagrodach.
- Ze skazanymi nie mamy problemów, sami przychodzą, mówią nam o
swoich problemach, czy sukcesach. -

mówi jeden z wychowawców.
- Nasi skazani - 21 osób - podjęli
naukę, dalej się kształcą np. w Liceum
Ogólnokształcącym w Płotach, Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim. Są tacy,
którzy chodzą na Uniwersytet Szczeciński, Akademię Rolniczą. - twierdzi
wychowawczyni.
Odbywają się także zajęcia terapeutyczne, jest klub “Wrzos” osób uzależnionych od alkoholu.
Skazani także sami podejmują inicjatywy, jeden z nich prowadzi
koło nauki niemieckiego, rysują, malują, posiadają własny zespół muzyczny
Odbywają się spotkania związków religijnych. Ostatnio przyłączyli się do akcji Jurka Owsiaka – Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
- My rzuciliśmy im
hasło, a inicjatywa zależy od nich. - mówi
kierownik Zakładu.
Zaskoczyła mnie
chęć podjęcia pracy
przez skazanych, w tej
kwestii nie marudzą,
pracują, jeśli pozwala
im na to stan zdrowia.
Ostatnio
pomagali
przy modernizacji i
rozbudowie
Domu
Kultury w Płotach.

- Oni naprawdę się starają, chcą się
zmienić, po wyjściu na wolność sami
zaczną szukać pracy, bo nauczyli się do
niej szacunku. - mówią wychowawcy.
Po spotkaniu z wychowawcami,
obejrzeliśmy cele, bibliotekę i pozostałe pomieszczenia.
Na terenie Zakładu znajdują się dwa
boiska asfaltowe do gry w piłkę siatkową, koszykówkę i tenisa ziemnego.
Jest pomieszczenie przeznaczone do
gry w tenisa stołowego oraz wydzielony
plac rekreacyjny. Zajęcia sportowe na
ww. obiektach realizowane są w czasie
przeznaczonym do swobodnego
poruszania się skazanych po terenie
Oddziału.
Dodatkowo organizowane są rozrywki w piłkę nożną na stadionie miejscowej drużyny
“Polonia” na terenie miasta Płoty.
W okresie zimowym rozrywki organizowane są w
sali sportowej miejscowego gimnazjum.
Spotkanie dobiega końca. Zostają mi
zwrócone rzeczy osobiste m.in. dowód
osobisty,
telefon komórkowy, dyktafon.
Żegnamy się z kierownikiem, rzecznikiem prasowym i
funkcjonariuszami. W końcu następuje upragniona chwila i drzwi Zakładu
otwierają się.
A za nimi życie dalej biegnie swoim
tokiem.
Serdecznie dziękuję za współpracę
panu kierownikowi
Zakładu Karnego Waldemarowi Misiakowi, rzecznikowi prasowemu panu
Andrzejowi
Bojanowiczowi, wychowawcom
oraz funkcjonariuszom.

INFORMACJE
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Trzebiatowska sesja
26 stycznia br. o godz. 11.00 w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w
Trzebiatowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie. Przedmiotem obrad będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Jaromina i za rozdzielnią w
rejonie ulicy Kołobrzeskiej w Trzebiatowie.
(r)

Podziwiali go³êbie
(PŁOTY) 7 stycznia
w Nowym Zamku w Płotach odbyła się prezentacja gołębi pocztowych na
wystawę ogólnopolską.
Organizatorem był płotowski oddział PZHGP.
Gołębie podzielone były
na różne kategorie. Brano
pod uwagę ich wygląd, klasę, standard, budowę oraz
ogólne wrażenie, jakie
sprawiały.
Wszystkie gołębie zostały podzielone na różne
kategorie, a nad prawidłowością czuwali sędziowie. Wystawa cieszyła się
dużym zainteresowaniem.
Wiemy, że także na ziemiach polskich - jak w całym świecie - wykorzystywano znane wszystkim zdolności
powrotno-lotowe gołębi od najdawniejszych czasów; przede wszystkim do
szybkiego przesyłania informacji o waż-

nych wydarzeniach, np.: zwycięstwach
czy klęskach wojennych. W tym też celu
ptaki te zapewne były specjalnie hodowane. W 1905 roku powstało pierwsze
zrzeszenie hodowców gołębi - w Zabrzu,
a w roku 1926 powstało zjednoczenie
hodowców gołębi pod nazwa “Zjednoczenie Polskich Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Pocztowych”.
MK
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W grudniu 2005 roku przyszli
na œwiat w gryfickim szpitalu
- 3.12.2005r. o godz. 16.00 urodziła się córka Renaty Flaga z Gryfic
(waga 3400kg, wzrost 54cm).
- 3.12.2005r. o godz. 18.30 urodziła się córka Moniki Gibalskiej z Brojc
(waga 2870, wzrost 53cm).
- 6.12.2005r. o godz. 10.45 urodziła się córka Agnieszki Kusiewicz z
Gardzina gm. Resko (waga 2810kg,
wzrost 51cm).
- 7.12.2005r. o godz. 12.00 urodził
się syn Agnieszki Sawczuk z miejscowości Pramino gm. Wolin (waga
3325kg, wzrost 53cm).
- 7.12.2005r. o godz. 13.11 urodził
się syn Karoliny Zawadzkiej z Karlina gm. Kołobrzeg (waga 2740kg,
wzrost 48cm).
- 8.12.2005r. o godz. 12.30 urodził
się syn Marleny Fortas z Trzebusza
gm. Trzebiatów (waga 3710kg, wzrost
56cm).
- 9.12.2005r. o godz. 20.00 urodziła się córka Moniki Mańkowskiej z
Reska (waga 3045kg, wzrost 52cm).
- 9.12.2005r. o godz. 4.45 urodziła
się córka Joanny Szram z Cerkwicy
(waga 2750kg, wzrost 53cm).
- 9.12.2005r. o godz. 6.25 urodził
się syn Aleksandry Grzelak z Płot
(waga 3095kg, wzrost 52cm).
- 9.12.2005r. o godz. 11.49 urodziła się córka Doroty Grymaszewskiej z
Karnic (waga 3590kg, wzrost 55cm).
- 10.12.2005r. o godz. 19.08 urodziła się córka Beaty Świątek z Mrzeżyna (waga 3515kg, wzrost 56cm).
- 11.12.2005r. o godz. 0.17 urodziła się córka Celiny Antonyk z Gryfic
(waga 2095kg, wzrost 46cm).
- 11.12.2005r. o godz. 21.10 urodził się syn Igi Błażewicz z Nowogardu (waga 3205kg, wzrost 50cm).
- 12.12.2005r. o godz. 9.50 urodził
się syn Iwony Stępniak z Zagórcza
gm. Gryfice (waga 4420kg, wzrost
57cm).
- 13.12.2005r. o godz. 5.05 urodził
się syn Emilii Grajewskiej z Gościmierza gm Karnice (waga 3020kg, wzrost
55cm).
- 13.12.2005r. o godz. 16.43 urodziła się córka Joanny Aleksiuk z
Trzebiatowa (waga 2695kg, wzrost
50cm).
- 14.12.2005r. o godz. 16.26 urodził się syn Anny Szlingert ze Stuchowa gm. Świerzno (waga 4455kg,
wzrost 58cm).
- 14.12.2005r. o godz. 17.22 urodził się syn Beaty Kłosińskiej z Lisowa gm. Płoty (waga 2960kg, wzrost
51cm).
- 15.12.2005r. o godz. 1.30 urodził
się syn Agnieszki Smolik z Siedlic gm.
Radowo Małe (waga 3225kg, wzrost
55cm).
- 15.12.2005r. o godz. 3.40 urodziła się córka Anny Gramza ze Stuchowa gm. (waga 2665kg, wzrost 52cm).
- 16.12.2005r. o godz. 0.05 urodził
się syn Sylwii Żółtaszek z Gryfic
(waga 3245kg, wzrost 53cm).

- 17.12.2005r. o godz. 15.38
urodziła się córka Aleksandry Lewińskiej z Nowogardu (waga
3820kg, wzrost 57cm).
- 18.12.2005r. o godz. 20.50
urodziła się córka Katarzyny Malarczyk z Gostynia gm. Świerzno
(waga 2565kg, wzrost 48cm).
- 19.12.2005r. o godz. 9.50 urodził się syn Katarzyny Stańczak z
Radunia gm. Gryfice (waga 4745kg,
wzrost 61cm).
- 19.12.2005r. o godz. 17.51
urodziła się córka Izabeli Nowak z
Modlimowa gm. Karnice (waga
2525kg, wzrost 50cm).
- 21.12.2005r. o godz. 8.43 urodziła się córka Honoraty Węclewskiej z Gryfic (waga 4060kg,
wzrost 53cm).
- 23.12.2005r. o godz. 3.07 urodziła się córka Anny Cłapa z Wicimic gm. Płoty (waga 2130kg,
wzrost 48cm).
- 24.12.2005r. o godz. 17.40
urodziła się córka Joanny Boratyńskiej z Jaromina gm. Trzebiatów
(waga 2440kg, wzrost 49cm).
- 24.12.2005r. o godz. 23.08
urodziła się córka Katarzyny Gawrych z Wolina (waga 3280kg,
wzrost 54cm).
- 26.12.2005r. o godz. 8.15 urodził się syn Anety Bala z Gryfic
(waga 3795kg, wzrost 56cm).
- 27.12.2005r. o godz. 19.13
urodził się syn Marty Koziorowskiej z Gryfic (waga 3755kg,
wzrost 57cm).
- 28.12.2005r. o godz. 3.20 urodził się syn Justyny Koszyrec z
Wysokiej Kamieńskiej (waga
3675kg, wzrost 56cm).
- 28.12.2005r. o godz. 9.25 urodził się syn Małgorzaty Gocałek z
Łęcznej gm. Płoty (waga 3730kg,
wzrost 54cm).
- 29.12.2005r. o godz. 0.05 urodził się syn Elżbiety Grzelakowskiej z Trzebiatowa (waga 3940kg,
wzrost 56cm).
- 29.12.2005r. o godz. 2.00 urodziła się córka Magdaleny Demkowskiej ze Stuchowa gm. Świerzno (waga 4420kg, wzrost 59cm).
- 31.12.2005r. o godz. 3.00 urodziła się córka Katarzyny Wójcik z
Gryfic (waga 3440kg, wzrost
52cm).
- 31.12.2005r. o godz. 14.50
urodził się syn Anety Żelazińskiej
z Trzęsacza (waga 2425kg, wzrost
50cm).
- 31.12.2005r. o godz. 17.10
urodził się syn Agnieszki Dominik
z miejscowości Kłęby gm. Golczewo (3255kg, wzrost 53cm).
W grudniu odbyło się ogółem 55
porodów w tym rodzinnych 12.
Urodziło się 27 córek, 28 synów.
Przygotowała położna
Ilona Uldynowicz.
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 38 47 153, 0507 126 422

Wynajmę dom jednorodzinny w
Nowogardzie ul. Wiejska 32. Budynek posiada kompletnie wyposażoną kuchnię, duży umeblowany salon, 4 sypialnie na piętrze,
dwie łazienki+wc na parterze,
ogrzewanie podłogowe, duży taras, ogród, garaż, tel. Koszt wynajmu 1800 zł + gaz, energia, woda.
Tel. 0602 45 42 66.
Sprzedam działkę nr 256/3 o pow.
0,5120 ha ogrodzoną, przylegającą
do ogródków działkowych nr 3. Tel.
0887 540 578.

 Sprzedam mieszkanie własnościowe 38 mkw. w Łobzie. Pokój,
kuchnia, łazienka, przedpokój, duża
piwnica, strych i komórka. Mieszkanie posiada ogrzewanie gazowe
(co.). Cena do uzgodnienia. Tel. stacjonarny 091 397 60 05 po godzinie
19, komórka 0502 165 802.
 Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.
 Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

Sprzedam bar przy ulicy 3 Maja oczekuję na propozycje pod nr tel.
091 384 33 49.
 Gryfice. Do wynajęcia lokal na
działalność handlową lub usługową (salon kosmetyczny, fryzjerski, biura, gabinety) pow. ok. 70
mkw. Wiadomość 691 814 298 lub
091 384 64 11 po 16.

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w Drawsku 30 mkw. Tel. 094 363
20 08, 0608 518 055.

 Wynajmę lokal na działalność
usługową lub handlową przy ul.
Pocztowe 7 w Gryficach. Tel. 091
384 46 11.
 Wynajmę lub wydzierżawię
halę produkcyjną o pow. użytkowej 280 mkw. z dogodnym wjazdem i wyjazdem z przyległym obszarem gruntu na trasie Gryfice Płoty - Szczecin tel. kom. 601
573 246.
 Sprzedam dom + zabudowania
gospodarcze na działce o powierzchni 1000 mkw. w Kołomąciu.
Tel. 091 385 40 49 - wieczorem.
Sprzedam lokal użytkowy na partarze z osobnym wejściem na ulicy
Brzozowej o powierzchni 33 mkw. z
możliwością przekształcenia na lokal mieszkalny. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 091 384 2715.
Proszę o kontakt po godz. 18.
Kupię sklep w centrum Gryfic ok.
50 mkw. Tel. 506 040 383.

Dajesz ogłoszenie
do jednej gazety
a ukaże się w trzech
w tej samej
cenie !!!

To niedrogo.

Schody i okna tel. 091 39 23 137.
Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Laryngolog T. Woźny, Gryfice ul.
Śniadeckich 38. Tel. 604 499 445.
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

 Tanio sprzedam samochód Fiat
Punto rok 2004. Tel. 091 397 3881.
 Sprzedam Polonez rocznik
1989. Garażowany, przegląd do
X/06, cena do uzgodnienia. Tel.
604 819 965.
 Sprzedam Golf II rok 1986, poj.
1,8. Alarm, c.z. stan techniczny dobry do poprawek blacharskich.
Cena 1500 zł - do uzgodnienia. Tel.
069 348 22 66 lub 0693 482 265.
Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w Drawsku 30 mkw. Tel. 094 363
20 08, 0608 518 055.
Sprzedam BMW 325i, poj. 2500,
170 PS. Przebieg 240,000 km,
ospojlerowanie M-TECHNIC, c.
zamek, CD, szyberdach, ABS, felgi
BORBET 205/50/16, elektr. lusterka, automat, 2 dzwiowy, stan idealny. Cena 7000 zł - do uzgodnienia.
Tel. 509 071 659.
 Sprzedam Peugot 307 SW, 1,6
110 KM, benzyna, serwisowany, rok
produkcji XII 2002, automatyczna
klimatyzacja, radio, cena 35.000 zł.
091 397 48 65.
 Sprzedam Honda Civic poj.1,5
benzyna VTEC, 114 KM, rok prod. X
1995, przebieg 143 000 km, 3
drzwiowy, 5-osobowy, srebrny metalik. Posiada ABS, klimatyzację,
immobilizer, elektr. szyby, elektr. lusterka, elektr. szyberdach, 2 p.p.,
wspomaganie i regulacja kierownicy, c. zamek na pilota, ogrzewanie postojowe Eberspacher, alufelgi, 2 kpl. opon, zużycie paliwa 5,2/
100. Stan bardzo dobry. Przegląd
ważny do X.2006 r. Cena 15 tys. zł do uzgodnienia. Tel. 091 3822168.
 Sprzedam samochód Daewoo
Nexia. Pierwszy właściciel, kupiony
w salonie, bez wypadku, rok prod.
1997. Cena do uzgodnienia. Tel.
0606 921 161.

Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.
Zatrudnię lakiernika i blacharza w
Resku (Zakład Mechaniki Pojazdowej Wackoni). Tel. 091 395 23 04,
0506 011 234.

 OSE zatrudni przedstawicieli,
wysokie prowizje, zaliczki. Tel.
508 032 271.

Potrzebna opiekunka do dzieci i
do prowadzenia domu w Belgii
(Bruksela). Telefon kontaktowy
+32 494 02 02 04.

Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.
 Zakład krawiecki „Laura” w
Łobzie ul. Ogrodowa 4c/6, w godz.
11.00-19.00. Tel. 397 31 44.

UTECH Sp. z o.o.

Zatrudni mechanika
i elektromechanika
samochodowego.
Kontakt – Łobez ul. Bema 30 A,
tel. 091 397 49 66
lub 091 397 58 04.
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Wszystkim „świeżo upieczonym” rodzicom, cała redakcja
Gazety Gryfickiej serdecznie gratuluje
i składa najserdeczniejsze życzenia.

Dnia 12 stycznia 2006
roku o godzinie 15:35
na świat przyszła Oliwia Gabriela Ruczkowska – córeczka
pani Joanny i pana
Romana z Rzesznikowa. Po urodzeniu
Oliwka ważyła 3,550
kg i mierzyła 53 cm.

Dnia 12 stycznia 2006 roku o godzinie 1:15 urodził się Gracjan Krzyżanowski – synek pani
Sylwii i Grzegorza z Racibaranowa. W dniu
urodzin Gracjan ważył 3,100 kg i mierzył 55 cm.

Dnia 12 stycznia 2006 roku
o godzinie 4:05 urodził się
Łukasz Jan Wiśniewski –
synek pani Agnieszki i pana
Wojciecha z Otoku. W dniu
narodzin Łukasz ważył
3,625 kg i mierzył 56 cm.

Dnia 13 stycznia 2006 roku o godzinie
9:20 na świat przyszła Oliwia Blada –
córeczka pani Pauliny i pana Tomasza
z Mołstowa. Po urodzeniu Oliwia ważyła 3,575 kg i mierzyła 53 cm.

Dnia 11 stycznia 2005 roku o
godzinie 15:05 na świat przyszła Oliwia – córeczka pani
Anny Kot i pana Łukasza Górczyńskiego z Trzebiatowa.
Po urodzeniu Oliwka ważyła
3,500 kg i mierzyła 54 cm.

Dnia 12 stycznia
2006 roku o godzinie
6:40 na świat przyszedł Kacper Arkadiusz Ositek – synek pani Moniki i
pana Rafała z Łobza.
Po urodzeniu Kacperek ważył 3,200
kg i mierzył 56 cm.

Dnia 11 stycznia 2006 roku
o godzinie 18:00 urodziła
się Oliwia – córeczka pani
Małgorzaty
Czubachowskiej i pana Norberta Rudzickiego z Gryfic. W dniu
urodzin Oliwka ważyła
2,970 kg i mierzyła 53 cm.

Dnia 12 stycznia 2006 roku
o godzinie 23:49 urodziła
się Natalia Górska – córeczka pani Agnieszki i pana
Piotra ze Świdwina. W dniu
urodzin Natalka ważyła
3,270 kg i mierzyła 55 cm.

Dnia 12 stycznia 2006 roku o godzinie 1:05 na
świat przyszedł synek pani Małgorzaty Jaremko i pana Marka Studzińskiego z Kukania.
Po urodzeniu ważył 3,345 kg i mierzył 55 cm.
Dnia 11 stycznia 2006 roku o godzinie 14:04
urodził się Jakub Kryger – synek pani Edwardy i pana Ireneusza z Trzebiatowa. W dniu
urodzin Kuba ważył 3,630 kg i mierzył 56 cm.

Dnia 12 stycznia 2006 roku o godzinie 6:50 na
świat przyszła Julia Miętkiewicz – córka pani
Marty i pana Jakuba z Wolina. Po urodzeniu Julka
ważyła 3,360 kg i mierzyła 51 cm.

Dnia 12 stycznia 2006 roku o godzinie 12.25 na
świat przyszła Zuzanna – córeczka pani Zofii Sienickiej i pana Adama Kadeckiego ze Skalina. Po
urodzeniu Zuzia ważyła 3,400 kg i mierzyła 54 cm.

Dnia 13 stycznia 2006 roku o godzinie 7.20 urodziła się Zuzanna Graczyk – córeczka pani Joanny i pana Tomasza ze Stuchowa. W dniu swoich
urodzin Zuzia ważyła 2,500 kg i mierzyła 46 cm.

INFORMACJE
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Dzieñ dobry, Panie Feininger

Tenis sto³owy

Gryficzanki
dopiero
trzecie
Regionalane Zawody w Tenisie Stołowym
Dziewcząt odbyły się w Gryficach w czwartek 12
stycznia br. Po zaciętej walce miejsca przypadły
następującym szkołom:
1. Szkoła Podstawowa w Czarnogłowach,
2. Szkoła Podstawowa nr 63 w Szczecinie,
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach.
W piątek 13 stycznia br. Powiat Gryficki był
gospodarzem turnieju chłopców. Dwie pierwsze
drużyny wezmą udział w zawodach wojewódzkich.
Łukasz P. Szeląg PCMRGiIE

Cezary Skórka pokaza³ nam miasto
W dniach 7 – 8 stycznia 2006 r.
otwarto w Sali Rycerskiej Zamku w
Płotach wystawę „Płoty z lotu ptaka”. Pomysłodawcami tej wystawy
byli przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Przedaszek oraz radny gminy
Płoty Tomasz Bucholc.
Zdjęcia zostały wykonane przez
pana Cezarego Skórkę z paralotni.
Jest 185 fotografii m.in. Zamku w
Płotach, stadionu, szkół płotowskich oraz panorama miasta.
Wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone na płycie CD zatytułowanej
„Płoty”.
- Zdjęcia wykonano w celu promocji gminy, pozyskania inwestorów oraz przyciągnięcia rzeszy turystów. – mówi przewodniczący rady
Jan Przedaszek.
Zdjęcia zostaną umieszczone na
stronie internetowej gminy Płoty.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.gmina płoty.pl. Wystawa już teraz cieszy się
dużym zainteresowaniem.
MK
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W środę (25 stycznia 2006) o godz.
14.00 Trzebiatowski Ośrodek Kultury
zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty
plastyczne pt. “Dzień dobry, Panie Feininger”(czytelnia dla dzieci).
Lyonel Feininger to jeden z najwybitniejszych współczesnych malarzy świata,
który szczególnie związany był z Trzebiatowem i Mrzeżynem. W roku 2006 obchodzimy 135. rocznicę urodzin artysty oraz
50. rocznicę śmierci.
Swoją twórczość rozpoczął od groteskowych historyjek, następnie malował
wyolbrzymione postacie, krajobrazy, architekturę, portrety, morze, plażę, chmury. W charakterystyczny dla siebie sposób
( pryzmatyczne i krystaliczne struktury)
przedstawiał otaczający go świat.
Najbliższe naszym sercom są prace
związane z Trzebiatowem ( np. “Baszta
Kaszana”,” Ulica w Trzebiatowie”, “Ratusz w Trzebiatowie”) oraz Mrzeżynem
(np. „Ujście Regi”, “Ptasia chmura”,
“Wydmy”, “Domy nad Regą”).
Podczas warsztatów uczestnicy wezmą
udział we wspaniałej malarskiej zabawie.
Zapraszamy również do Czytelni Głównej na mini wystawkę poświęconą artyście.
Dysponujemy najliczniejszym w Polsce
zbiorem albumów o twórczości Lyonela
Feiningera. Zapraszamy
m.g.

Loty nad P³oty

STRA¯ - POLICJA - INFORMACJE
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Stra¿acy pomog¹
w budowie lodowisk
W trosce o bezpieczeństwo dzieci
imłodzieżyorazwzwiązkuzesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i
okresem ferii, gryficcy strażacy proponują akcję polegającą na budowaniu
lodowisk.
Lodowiska stanowić będą alternatywę dla zamarzniętych

zbiorników wodnych. Po przygotowaniu obwałowań przez osoby
zainteresowane strażacy wylewają hektolitry wody i po kilku
godzinach stworzy się lodowisko
będące bezpiecznym miejscem
zabaw dla dzieci. Kontakt z KP PSP
Gryfice tel. (091) 384 77 20.

Powo³ali komisje konkursow¹

10.01.2006r Po¿ar sadzy
O godz. 21:37 w Słudwi gm. Płoty wybuchł pożar sadzy w niedrożnym
przewodzie kominowym. W prowadzonych działaniach brał udział zastęp
OSP Płoty.

11.01.2006r. Gasili szopkê

O godz. 03:18 w Trzebiatowie przy ul. Daszyńskiego paliła się murowana szopka na drewno. W prowadzonych działaniach gaśniczych brał udział
zastęp OSP Trzebiatów.

16.01.2006r. OSP Mrze¿yno gasi³o tapczany

O godz. 20:04 na trasie Rogowo - Dźwirzyno zastęp OSP Mrzeżyno gasił
pożar starych tapczanów podpalonych w opuszczonym magazynie na terenie byłej jednostki wojskowej.

POWIATOWE
KRYMINA£KI

Wybior¹ dyrektora
SOSW w Waniorowie
(POWIAT) Powołana została
komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Waniorowie. Jej skład przedstawia się
następująco:
- przedstawiciele organu prowadzącego: Jacek Zdancewicz przewodniczący komisji, Stanisław

Wojsznis, Ewelina Szydlik,
- przedstawiciele Kuratorium
Oświaty w Szczecinie: Agata
Stroynowska, Agata MarkowiczSzarejko, Hanna Markowska,
- przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Renata Gródecka, Małgorzata Romańska,
- przedstawiciel związków zawodowych: Irena Nowak.
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Okradli Experta

W Gryficach na ul. Brackiej, nieznany sprawca z wystawy sklepu Media
Expert dokonał kradzieży radiomagnetofonu marki Panasonic. Straty o
wartości 379 zł poniosła Teresa G.
10 stycznia 2006r.

Napêdzi³

W Trzebiatowie na ul. Torowej, nieznany sprawca, po uprzednim wyrwaniu korka wlewu paliwa w samochodzie marki Star, zaparkowanego na terenie
Centrum Kształcenia Zawodowego, dokonał kradzieży 1801 oleju napędowego. Straty o wartości 687 zł poniósł Ryszard K.
11 stycznia 2006r.

Wandale

W Pobierowie na ul. Kawalerskiej nieznani sprawcy dokonali uszkodzenia
14 płyt betonowych z ogrodzenia posesji. Straty 1400 zł poniósł Jarosław S.
12 stycznia 2006r.

Jecha³ mimo wyroku

W Trzebiatowie na ul. Długiej podczas kontroli drogowej ujawniono
jadącego rowerem Adriana L. (lat 26), który nie dostosował się do wyroku
Sądu Rejonowego zakazujący prowadzenia pojazdów.

Przeciêli k³ódkê
Na zdjêciu nagrodê za
poprawne rozwi¹zanie
krzy¿ówki - bon do
wykorzystania w kawiarni
„U Andrzeja” w Gryficach
odbiera Jerzy Gawlik

NAPROMILOWANI
10 stycznia br. w Wyszoborze zatrzymano Remigiusza P. mieszkańca
Gryfic kierującego samochodem osobowym marki Volkswagen Getta posiadającego 0,45 promila alkoholu.
13 stycznia br. na trasie Przybiernowo – Brojce zatrzymano Marcina W.
mieszkańca Brojc kierującego samochodem VW Golf posiadającego 0,57 promila alkoholu.
14 stycznia br. na trasie Gryfice – Wyszobór zatrzymano mieszkańca
Modlimowa Józefa K. kierującego samochodem osobowym. Józef K. posiadał
1,77 promila alkoholu.
Tego samego dnia zatrzymano również Ryszarda R. kierującego na ulicy
Trzygłowskiej samochodem osobowym marki Opel Astra. Mieszkaniec Ościęcina posiadał 0,30 promila.
15 stycznia br. w Gryficach zatrzymano Małgorzatę P. mieszkankę Szczecina kierującą samochodem osobowym posiadającą 1,16 promila alkoholu.

W Gryficach na ul. Niepodległości, nieustaleni sprawcy po uprzednim
przecięciu kłódki zabezpieczającej drzwi wejściowe dokonali kradzieży z
piwnicy wiertarki marki Bosch. Straty 650 zł poniósł Henryk H.
13 stycznia 2006r.

Kradzie¿ w LO

W Gryficach na ul. Rapackiego, nieustalony sprawca z pomieszczenia
sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach dokonał kradzieży
telefonu komórkowego marki Nokia 6020. Straty 1400 zł poniosła Ewa J.

Wyszed³ z sedesem

W Gryficach nieustalony sprawca za pomocą nie ustalonego narzędzia
otworzył kłódkę zabezpieczającą drzwi wejściowe do piwnicy, skąd w celu
przywłaszczenia zabrał sedes wraz ze spłuczką. Straty o wartości 170 zł
poniósł Marian S.

Kradn¹ benzynê

W Gryficach na ul. Zdrojowej nieznany sprawca po uprzednim zerwaniu
kłódki zabezpieczającej dokonał włamania do dystrybutora paliwa, skąd
zabrał w celu przywłaszczenia około 500 litrów benzyny. Straty 1400 zł poniosło Nadleśnictwo Gryfice.
14 stycznia 2006 r.

Z³omiarze

W Gryficach na ul. Ks. Ruta, policjanci z KPP w Gryficach dokonali
zatrzymania Wojciecha Ch. (lat 32) i Wiesława W. (lat 32), którzy po uprzednim zerwaniu skobla zabezpieczającego dokonali włamania do piwnicy, skąd
zabrali w celu przywłaszczenia 34 kg miedzi. Straty około 650 zł poniósł
Mirosław H.
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KRZYŻÓWKA 03

HUMOR
TYGODNIA
W nadmorskim kurorcie panika.
Wszyscy się pochowali, bo z cyrku uciekły dwa lwy. Poszły
na plażę, usiadły nad brzegiem morza i jeden z nich mówi:
- Zupełnie nie rozumiem tych ludzi. Pełnia sezonu, a tu ani żywej
duszy!
Przed kościołem popsuł się płot, więc ksiądz go naprawia.
Przy naprawianiu tego płotu gromadka dzieci przyglądała się
temu. Ksiądz pyta:
- Co, patrzycie jak się wbija gwoździe?
Oni odpowiadają:
- Nie, słuchamy co ksiądz powie, gdy ksiądz uderzy się w rękę.
- Mamusiu, jezdem w ciąży.
- Bój się Boga! Dwa miesiące przed maturą, a ty mówisz jezdem?
Jaś mówi do sąsiadki:
-Znalazłem pani kanarka.
-Ależ Jasiu, to jest kot.
-Wiem, ale, kanarek jest w środku.
U stomatologa matka mówi do synka:
- A teraz bądź grzeczny i powiedz ładnie: - AAA, żeby pan
doktor mógł wyjąć palec z twojej buzi!

Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 1 brzmiało: „Brak to byt ze znakiem minus”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Franciszek Jarząb (Płoty), Elżbieta Trybuchowska (Otok), Bożena Mańkowska (Gryfice), Joanna Czerwska (Gryfice).
Nagrodę wylosowała Elżbieta Trybuchowska z Otoku. Gratulujemy.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Gazety Gryfickiej”
CMYK

Z czego składa się pies wojskowy?
Pies wojskowy składa się z:
A) Osoby wodzącej
B) Linki łączącej
C) Psa właściwego
–
–
–

Kto tam gwiżdże?
Duet, obywatelu pułkowniku!
Szeregowy Duet wystąp! Co, dwóch was tych Duetów?

- Szeregowy Kowalski, wzięliście
- Nie, panie kapralu. A co, zginął?

prysznic

?

- Jak brzmi wojskowa definicja kałuży?
- Niewielki zbiornik wodny o małym znaczeniu strategicznym.
Czasoprzestrzeń w wojsku jest wtedy, gdy kapral powie
- Sprzątaj korytarz od tego miejsca aż do obiadu.

CMYK

