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SZCZYGIE£ ZAATAKOWA£
CHABOWSKI POZWA£
DZISIAJ WYROK
(GRYFICE) Na kilka dni przed drugą turą wyborów burmistrza Gryfic
kampania wyborcza nabrała nieoczekiwanego zwrotu. Burmistrz
Andrzej Szczygieł zaatakował Zbigniewa Chabowskiego wyciągając
mu starą sprawę spółdzielni mieszkaniowej “Inwit”. Ten uznał zarzuty
za bezpodstawne i szkalujące i złożył w sądzie pozew w trybie
wyborczym. Dzisiaj sąd ma rozstrzygnąć, kto w tym sporze ma
rację. Jednak to nie koniec sprawy. Chabowski złożył do prokuratury
w Gryficach zawiadomienie o popełnieniu przez Andrzeja
Szczygła przestępstwa.
Czytaj str. 10
REKLAMA
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Kazimierz Rynkiewicz
W związku z doniesieniami o
pojawieniu się na rynku gazety podszywającej się tytułem pod nasz
tytuł informujemy, że pani Anna Sibora nie jest już pracownikiem naszej
redakcji i w żaden sposób nie powinna być już kojarzona z Gazetą Gryficką. Uczulamy naszych czytelników, by kupując Gazetę Gryficką nie
dali się wprowadzić w błąd.
Dementujemy wszelkie pogłoski
o zamknięciu Gazety Gryfickiej, które rozsiewają nieprzychylni nam ludzie i środowiska od momentu jej
powstania. Od dwóch lat nas zamykają, a my nadal piszemy o ważnych
dla miasta sprawach. Jak na razie
jako jedyni podaliśmy pełne wyniki
wyborów i musieliśmy dodrukować
nakład, bo takie jest w Gryficch zapotrzebowanie na informację.
Jako jedyni opisujemy układy i
powiązania, które niszczą to miasto
i nie pozwalają mu się rozwijać. Już
dawno, gdybyśmy tylko wyrazili
chęć, dostawalibyśmy pieniądze od
władzy i żyli dostatnio, w zamian
wciskając wam – Czytelnikom – dyrdymały, w pewien sposób oszukując
Was pisząc o sprawach mało istotnych, a nie pisząc o sprawach ważnych. To, o czym nie piszą gryfickie
gazety jest dramatycznie ważniejsze
dla zdrowego bytu miasta, jego życia
publicznego, niż sterty zaczernionego byle czym papieru. Oczywiście
odmowa udziału w skoku na publiczną kasę powoduje określone
trudności finansowe, co przekłada
się na trudności w prowadzeniu i
budowaniu gazety wolnej i niezależnej, ale z tym zawsze tak było, więc
specjalnie nie jesteśm zdziwiony.
To kwestia sumienia, wiedzy i...
smaku – jak mawiał wielki poeta
Zbigniew Herbert. Można by wymknąć się z tego słowami innego –
cóż po poecie w czasie marnym, ale...
Próbować zawsze trzeba, bo jak nie
my, to kto, jak nie teraz, to kiedy... Nie
odłoży się sumienia na później, jak
będziemy bogaci.
Więc będziemy nadal podejmować tematy trudne i niechciane przez
władzę, która w Gryficach podkupiła
już chyba wszystkich dziennikarzy,
płatnymi stronami, ukrytymi etatami, zleceniami i bóg wie, czym jeszcze. Tylko zastanawiam się, po co
wtedy wydawać gazety. Jeżeli wy-
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Niewa¿ne kto
rozbije uk³ady.
Wa¿ne, by je naruszyæ.
tłumaczeniem są wyłącznie pieniądze, to przecież można robić coś innego i zarabiać na życie na sto tysięcy innych sposobów.
Truizmem będzie powtarzanie,
ale powtórzę, że prasa powinna stać
po stronie obywateli, kontrolując
władzę, bo obywatele często innego
sposobu sprawowania kontroli nie
mają. Nie mają też narzędzi sprawowania władzy, jakie ta posiada. Władza w każdej chwili może uruchomić
całą machinę, jaką dysponuje, do
zupełnie innych celów, niż została
powołana. W Gryficach wielokrotnie tak czyniono, zwłaszcza w czasie
kampanii wyborczej, podczas której
biura zamieniały się w sztaby wyborcze. W tym czasie do czego innego
służyły telefony służbowe, samochody służbowe, czas pracy, ludzie
i wszelkie inne narzędzia sprawowania władzy, włącznie z publicznymi
pieniędzmi. Obywatel wobec tej machiny nie dysponuje niczym, oprócz
wiary w sprawiedliwość, ewentualnie wiary w papier i atrament, wiary
w instytucje kontrolne, do których
pisze listy, skargi lub podania, z nadzieją, że ktoś zainterweniuje, zobaczy, pomoże...
Dobrze, jak zobaczy i się chce, a
jak nie?
Można było liczyć, że wybory
uruchomią jakąś debatę nad kondycją miasta i władzy, jej stanu i
perspektyw. Że debata, jaka została
wszczęta w kraju na styku III i IV RP,
spór, jaki zaistniał wokół różnych
koncepcji władzy i kierunków rozwoju kraju przełoży się na poziom
gmin i powiatów; że wybory są
szansą na stawianie śmiałych diagnoz społecznego zastoju, barier i
zaniechań, przypomnienia przynajmniej hasłowo pewnych ideałów,
które zrodziły samorząd w Polsce,
odniesienia się do nich, zreflektowania, podsumowania, przyjrzenia się
temu, co zależy od nas i co my możemy zrobić na własnym podwórku, a
czego możemy oczekiwać od państwa i rządu, ale tak się nie stało.
Wybory niczego takiego nie uruchomiły. Odbył się plebiscyt twarzy
zamiast programów. Większość kandydatów domagała się tylko, by im
zaufać. Resztę zrobią, jak dojdą do
władzy. Co, to nie bardzo wiadomo,
wystarczyło zaufać.

Wyłamał się jeden Chabowski.
Może dlatego, że miał pracę poza
Gryficami i większą determinację. Po
pierwsze przedstawił konkretne
punkty programu, po drugie jasno
zapowiedział pewne zmiany. Mnie
“uwiodło” na przykład 150 nowych
(!) miejsc pracy w 2007 roku. Kto
inny obiecał chociaż 30? A tu facet
z jajami – rzuca konkretną cyfrę i
musi wiedzieć, że albo wykona zadanie, albo polegnie, bo nikt mu tej
cyfry nie odpuści, nie zapomni, więc
musi wypruć żyły, jeżeli chciałby
sprawować władzę przez następne
lata. Piszę tak, bo nie znam Chabowskiego? Trochę znam. O Inwicie pisaliśmy w tygodniku “Gmina Pomorska” 7-8 lat temu, to co dzisiaj pojawia
się jako kurz w ulotce burmistrza
Szczygła. Ale też znacznie dłużej trwa
układ Szczygieł – Łobożewicz, o czym
pisaliśmy całkiem niedawno i nikt
tego nie wziął na wyborczy sztandar
oprócz... Chabowskiego. Zapowiedział likwidację Zespołu Placówek
Oświatowych, czym załatwił by trzy
rzeczy – urwał kasę Łobożewiczowi,
zlikwidował zbędne koszty i usamodzielnił dyrektorów szkół. Liczyłem,
że próbę rozbicia układów podejmie
PiS, znany z tego na poziomie krajowym, ale w Gryficach zbyt strachliwy
i powiązany, więc nic nie PiSnął w
wyborach, tylko wystawił twarze z
hasłem “Pilnujmy marzeń i obudźmy
nadzieję”. Kto i jak ma ją obudzić, jak
kandydaci przemykają chyłkiem trzęsąc się o swoją pracę. Przecież wiadomo było, co trzeba zrobić. Pozostawało pytanie – kto? Chabowski powiedział – ja. I go poparli. Do odważnych
świat należy. Dla mnie nieważne kto
rozbije układy urzędowe i medialne;
czy to będzie ktoś z prawicy, czy z
lewicy. Ważne, by je naruszyć. Gryfice nie wytrzymają następnych lat
układania się. Wtedy nawet PiSowcy
będą chyłkiem przemykać ulicami,
niepewni swej pracy i jutra. Jedno jest
pewne, jeżeli wygra Chabowski, za
cztery lata można go będzie rozliczyć.
Z czego można będzie rozliczyć Andrzeja Szczygła? Czy będzie jak teraz,
że z niczego? Jak większość kandydatów – z zaufania? Z tego, że jest się
“jednym z nas”? Z tego, że “razem
zrobimy więcej”? Czy nadzieja została obudzona, czy znowu zaśnie z
zakończeniem wyborów?

Wystawi³
dziennikarzy
do wiatru
(GRYFICE) Znany w Gryficach, a nawet w pewnych kręgach
popularny, bo w ostatnich wyborach dostał ponad 100 głosów, Dariusz Matuszewski, wciąż nie może
wyzbyć się ciągot do robienia happeningów, czyli jaj. Wczoraj zwołał
dziennikarzy do urzędu miejskiego
na konferencję prasową, na którą nie
przyszedł. Dziennikarze pod dwudziestu minutach oczekiwania rozeszli się nic nie rozumiejąc z tego
happeningu. Panie Darku – wciąż te
same anarchistyczne metody uprawiania polityki. Czy się panu jeszcze nie znudziło?
KAR
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MIKO£AJ
ZAPRASZA
DO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI

INFORMACJE

W ŒWI¥TYNI
ZROBILI SOBIE BIBÊ
(GRYFICE) Gdy wierni w gryfickim kościele zaczęli zbierać się na
Mszę św. zaskoczyło ich zachowanie dwóch młodych mężczyzn, którzy nic nie robiąc sobie z powagi
miejsca spożywali alkohol i palili
papierosy. Zbulwersowani wierni
poinformowali o zdarzeniu policję.
Do incydentu doszło 15 listopada br. Policjanci natychmiast pojawili się w kościele i zatrzymali
dwóch młodych mieszkańców Gry-

fic; Mariusza S., lat 34 i Dariusza B.,
lat 22. Ci jednak nie byli skorzy do
opuszczenia kościoła i podczas
przeprowadzonej interwencji zachowywali się agresywnie, zaczęli
wyzywać i znieważać funkcjonariuszy. Nie ujdzie im to na sucho. W
dniu następnym chuliganom został
postawiony dodatkowy zarzut
znieważania funkcjonariuszy na
służbie, za co grozi im przynajmniej
rok pozbawienia wolności.
(r)

ZASTÊPCA
KOMENDANTA POLICJI
Z KAMIENIA POM.
(GRYFICE) Kochane Dzieci.
Miejska Biblioteka Publiczna w
Gryficach, Dział dla Dzieci, w dniu
6 grudnia br. o godz.10.00 organizuje spotkanie Mikołajkowe. Najmłodszych czytelników serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy z Mikołajem.
Zofia Czasnowicz
Dyr. MBP w Gryficach.

Mistrzostwa
stra¿aków
w siatkówce
(REWAL) Wczoraj rozpoczęły się,
a dzisiaj zakończą
Mistrzostwa Województwa
Zachodniopomorskiego
Straży Pożarnych w siatkówce. Zawody odbywają się w
hali sportowej w Rewalu.
Wczoraj strażacy rozegrali eliminacje, a dzisiaj finały. Relację z zawodów przedstawimy
w następnym numerze.
(r)
REKLAMA

(GRYFICE) Nowy szef gryfickiej
komendy powiatowej policji ma już
zastępcę. Pochodzący z Kamienia
Pomorskiego podinspektor Andrzej
Spaczyński na zastępcę dostał nadkomisarza Krzysztofa Sitę, również
pochodzącego z Kamienia Pom.

Nadkomisarz Krzysztof Sito
był w kamieńskiej KPP naczelnikiem wydziału prewencji przez
ostatnie 5 lat. W policji służy od 18
lat. Stanowisko zastępcy komendanta KPP w Gryficach obejmie 1
grudnia br.
(r)

Trzebiatowski Oœrodek Kultury zaprasza na otwarcie wystawy

Wystawa pani Ludwiki Toporowskiej
pt. “Sztuka jest obrazem duszy”
(TRZEBIATÓW) 24 listopada 2006r o
godz. 17.00 w Trzebiatowie w Galerii Feininger odbędzie się otwarcie wystawy
- zapraszamy.
(TOK)
Pani Ludwika Toporowska mówi o
sobie tak:
„Sztuka fascynowała mnie od dawna. Mój kontakt z nią zaczął się już w
dzieciństwie”.
Pierwszy swój olejny obrazek namalowałam w szkole podstawowej, a prace brały udział w międzynarodowych wystawach twórczości dziecięcej.
Już jako dorosła osoba uczyłam młodzież historii sztuki, artystycznego
smaku, gustu i wrażliwości na piękno. Zainfekowałam niektórych wychowanków miłością do sztuki i dzięki temu wybrali oni kierunek swojej drogi życiowej. Wiele moich obrazów jest w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów w
kraju i za granicą, głównie w USA.
Jestem także autorką Drogi Krzyżowej w Kościele Garnizonowym w Trzebiatowie, który od kilkunastu lat również dekoruję. Namalowałam też portrety Jana Kochanowskiego - patrona Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie.
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NIELETNI
W£AMALI SIÊ
DO SKLEPU
PO ALKOHOL
(POGORZELICA) 16 listopada
br. w Pogorzelicy zatrzymano nieletniego Dariusza S. lat 14 i nieletniego
Daniela S. lat 15, mieszkańców Gryfic, którzy poprzez wybicie szyby w
sklepie dostali się do jego wnętrza,
skąd skradli napoje alkoholowe oraz
artykuły spożywcze. Straty 430 zł
poniosła Teresa K.
(p)

Przepraszam
panią Bożenę
Niedroszlańską
za zdarzenie,
które miało miejsce
w dniu 27 września 2006 r.
Ryszard Graj
REKLAMA
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PIERWSZE
SESJE NOWEJ
KADENCJI

(POWIAT) Inauguracyjne
sesje rad miejskich Gryfic i Płotów
odbędą się dopiero w poniedziałek. W przypadku Gryfic jest to
związane z drugą turą wyborów
na burmistrza miasta. Obecny burmistrz Andrzej Szczygieł został
radnym rady miejskiej. W przypadku przegrania wyborów w niedzielę zachowa mandat radnego.
W przypadku wygrania, jego miejsce w radzie zajmie następny kandydat z największą ilością głosów,
czyli Edward Głos z Trzygłowia.
Sesja odbędzie się więc w poniedziałek, 27 listopada, o godz. 17.00
w sali obrad urzędu miejskiego.
Również w Płotach pierwsza
sesja rady miejskiej odbędzie się
w poniedziałek, w sali tutejszego
zamku, o godz. 17.00.
Pierwszą sesją będzie posiedzenie rady powiatu, w piątek, o
godz. 14.00 w zamku w Płotach.
Jak widać w radzie powiatu niewiele się zmieniło; od razu zaczyna od obrad poza Gryficami i w
godzinach pracy.
KAR

Z ¯YCIA POWIATU
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Maturzyœci 2007

Egzaminy próbne ju¿ za nimi!
(GRYFICE) Trzy listopadowe
dni – 15, 16 i 17 – były dla uczniów
ostatnich klas Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach niezwykle stresujące. Przystępowali oni bowiem w
tym czasie do próbnych egzaminów
maturalnych. W pierwszym dniu czekał ich obowiązkowy język polski, w
drugim - język angielski lub niemiecki, a w trzecim jeden z wytypowanych
przedmiotów, do których należały:
historia, biologia, matematyka, geografia, WOS, historia sztuki oraz fizy-

wać angielski, a tylko 16 niemiecki.
Wśród przedmiotów nieobowiązkowych, największą popularnością cieszyła się w tym roku biologia, którą
wytypowało 45 uczniów, a następne
w kolejności były: historia (41
uczniów), matematyka (24 uczniów),
geografia (20 uczniów), WOS (8
uczniów), fizyka (7 uczniów) i historia sztuki (3 uczniów). Licealiści, na
pytanie jak oceniają poziom tegorocznych matur, odpowiadali różnie,
lecz w większości zgadzali się z opinią,
że były one trudne – szczególnie języki obce na poziomie rozszerzonym
i przedmioty do wyboru. Teraz wszyscy czekają na oceny, a nauczyciele

REKLAMA

ka. Jednak oprócz wyboru dziedziny
wiedzy, trzeba było jeszcze zdecydować się w jakim trybie odbędzie się
egzamin; podstawowym czy rozszerzonym, które różniły się przede
wszystkim stopniem trudności. Do
próbnej matury podeszło 149 licealistów. Na etapie wyboru języka obcego, 133 osoby zdecydowały się zda-

mają czas na poprawę prac do 30 listopada. Jednak maturzyści z optymizmem i uśmiechem komentują pytanie
na temat przewidywanych wyników,
bo przecież to tylko próba i przedsmak
prawdziwych nerwów. Najważniejszy
sprawdzian wiedzy czeka ich dopiero
za kilka miesięcy, a to przecież jeszcze
tak dużo czasu...
(mś)

INFORMACJE - REKLAMY
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Œwiatowy Dzieñ Walki z AIDS

Rodzina razem przeciw AIDS
Co 15 sekund na świecie ktoś zakaża się wirusem HIV. Ktoś, czyli osoba między 15 a 24 rokiem życia. W Polsce dwoje ludzi dziennie dowiaduje się o swoim
zakażeniu, a prawie 60% z nich to jednostki nie przekraczające 30 roku życia.
Z tych też powodów każdego roku dzień 1 grudnia poświęcany jest szczególnemu nagłośnieniu tego masowego problemu, aby móc lepiej i skuteczniej z
walczyć oraz mu przeciwdziałać. Tegoroczne przedsięwzięcie Kampanii Profilaktyki HIV/AIDS adresowane jest do rodzin i osób, które żyją w stałych
związkach. Główne jej przesłania to:
- promowanie dojrzałych związków partnerskich, w których nie ma miejsca na ryzykowne zachowania,
- promowanie związków budowanych za wzajemnej miłości, wierności,
zaufaniu i zrozumieniu,
- promowanie związków, które będą autentycznym oparciem dla dzieci
i młodzieży oraz miejscem, w którym zdobywają oni wiedzę na tematy związane
z edukacją seksualną, w tym HIV/AIDS.
Innym niezwykle ważnym akcentem Światowego Dnia Walki z AIDS 2006
to też propagowanie wśród rodziców odważniejszych i bardziej otwartych
rozmów ze swoimi dziećmi, które mogłyby pomóc im poznać i zrozumieć
problem HIV/AIDS, a tym samym ustrzec je przed nim. Życie nastolatka bowiem to nie tylko oceny w szkole i codzienne obowiązki domowe. To również
pierwsze miłostki, pierwsze imprezy, pierwszy kontakt z alkoholem lub narkotykami, kontakty rówieśnicze i presja kolegów. Co z tego, że dziecko skończy
dobrą szkołę, będzie znało języki obce i będzie wysportowane, jeżeli pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub za namową drugiej osoby podejmie niewłaściwą decyzję. Być może wtedy będzie miało ono żal do rodziców, że go przed
tym nie ostrzegli, że nie uświadomili mu zagrożenia, jakie niesie za sobą wirus
HIV i nie powiedzieli jak można zapobiegać zakażeniu się nim. Dlatego jeśli jesteś
rodzicem, kochasz swoje dzieci, troszczysz się o nie, chciałbyś je dobrze wychować i pragniesz, aby były szczęśliwe rozmawiaj z nimi o trudnych sprawach,
takich jak AIDS! Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń: 022 692 82 26, odwiedź
stronę internetową: www.aids.gov.pl lub zgłoś się do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gryficach, gdzie można wypozyczyć materiały edukacyjne poświęcone tej tematyce: ul. Nowy Świat 6, pokój nr 2/ I piętro, od
poniedziałku do piatku w godzinach 7.30 – 15.00.
(mś)

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 31.10.2006 r.
sprawy sygn. akt VIK 638/06

Henryka Piku³y

s. Jana, ur. 27.06.1958 r. oskarżonego o to, że w dniu 31.08.2006 r. w Brojcach
na ul. Młyńskiej kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości, posiadając w
wydychanym powietrzu alkohol prowadzący do stężenia w wysokości 1,25
mg/l uznał Henryka Pikułę za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu
z art. 178a par. 2 kk i za to wymierzył mu karę 11 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na
cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie wskazanej przez Urząd
Gminy w Brojcach;
orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych
w ruchu lądowym na okres 3 lat; orzekł na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno – Unieście świadczenie pieniężne w wysokości 100,00 zł; orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości
przez opublikowanie w „Gazecie Gryfickiej”.

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 31 października 2006 r. sprawy
sygn. akt VI K 647/06

Jana Niemczyka

s. Jana ur. 12.11.1943 r. wymierzył mu karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele
społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie wskazanej przez Zarząd Dróg
Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie;
orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu
lądowym na okres 3 lat; orzekł na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w
Wypadkach Komunikacyjnych Mielno – Unieście świadczenie pieniężne w
kwocie 300,00 zł;
orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie w
“Gazecie Gryfickiej”; na poczet kary ograniczenia wolności zaliczył okres
zatrzymania oskarżonego od dnia 25.08.2006 r. do dnia 26.08.2006 r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm
dniom kary ograniczenia wolności za to, że w dniu 25.08.2006 r. na trasie
Mrzeżyno – Trzebusz kierował samochodem osobowym marki Fiat 126p nr
rej. ZGY J 337 po drodze publicznej znajdując sie w stanie nietrzeźwości tj.
1,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 18a par. 1 kk.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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60-lecie chóru im. Œw. Cecylii
(GRYFICE) 22 listopada br., o
godz. 18.00, w kościele Wniebowzięcia NMP w Gryficach odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 60- lecia chóru Św. Cecylii.
Zaproszeni na nią zostali wszyscy
byli i obecni chórzyści wraz z rodzinami, a także niezwykle liczne grono osób,
które w różnorodny sposób współpracowały z nim. Nie zapomniano także o
największych fanach i innych przyjaciołach chóru. Podczas mszy obchodząca swój jubileusz grupa śpiewacza
wykonała kilka utworów. „Na wejście”
odśpiewano kantatę ku czci św. Cecylii
- „Niby echo spoza świata” - oraz „Gaude Mater Polonia”. Podczas „Ofiarowa-

nia” chór wykonał utwór „Głoś imię
Pana”. Kiedy zgromadzeni przyjmowali Komunię Św. w kościele brzmiała
pieśń Mozarta - „Ave verum”. Na zakończenie
usłyszeliśmy
utwór
„Wszystkie trony niebieskie”. W trakcie ceremonii została wykonana także
„Msza Polska Chwalebna” Stefana Stuligrosza. Uroczystość zakończono
wręczeniem podziękowań poszczególnym członkom chóru oraz sponsorom.
Szczególnie wyróżniono tu księdza
proboszcza Jerzego Sosnę, który jest
tzw. dobrym duchem zespołu.
Chór Św. Cecylii został założony
22 listopada 1946 roku w Parafii p.w.
Wniebowzięcia NMP w Gryficach. Od
razu zgromadził wokół siebie wielu miłośników muzyki i śpiewu, których

organizował najpierw ks. Wiktor
Szczęsny, a następnie ks. Stanisław
Rut. Początkowo chór liczył 46 osób,
a rolę dyrygenta pełnił Mieczysław
Bezdel. Jego pierwszy występ miał
miejsce w Boże Narodzenie 1946 r., gdy
dał piękny koncert kolęd. Zespół bardzo szybko rozwijał się i rósł w siłę.
Jednak ustrój polityczny, który panował wtedy w Polsce, znacznie utrudniał
jego prace. W 1951 roku Urząd ds.
Wyznań zabronił dalszej działalności
chóru, określając go jako „wrogą organizację państwa socjalistycznego” i nałożył na ks. Ruta karę pieniężną. Jednak
członkowie zespołu nie poddali się i
nadal, pomimo strachu oraz wiszących
nad nimi gróźb ciężkich kar, spotykali
się na próbach. W latach 1954- 56 opie-

kę nad nimi przejął ks. Henryk Domalewski, który po dwóch latach walk
przywrócił w końcu legalność chóru. I
znowu zaczął się on rozwijać oraz zdobywać coraz to nowe „głosy”. W 1982
roku zmarł dyrygent Mieczysław Bezdel, a jego miejsce zajął Jan Jarosz. W
1994 roku proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP został ksiądz kanonik
Jerzy Sosna, który niezwykle troskliwie
zajął się chórem. Obserwował jego rozwój, wspomagał wysiłki i wspierał duchowo. Organizował również wycieczki
o charakterze pielgrzymek do świętych
miejsc archidiecezji, podczas których
zwiedzano kościoły, sanktuaria, klasztory – no i oczywiście wszędzie tam
śpiewano. W 1995 roku Jan Jarosz przekazał pałeczkę dyrygenta Małgorzacie
Drelich i tym samym zapoczątkował
kolejny etap rozwoju chóru. Rok 2000 to
czas, w którym zespół zaczął swym
śpiewem zachwycać także słuchaczy
innych miejscowości i miast archidiecezji, co trwa oczywiście do dnia dzisiejszego. Kwitnie także współpraca międzynarodowa – koncertowano między
innymi w niemieckiej miejscowości
Güstrow, jak również goszczono w Gryficach chóry z Münster i Sostenbergu.
Wszystko to wciąż wzbogaca doświadczenia „Św. Cecylii” i pozwala na dalszy rozwój. Bardzo istotne jest także
to, iż uczestnictwem w chórze interesuje się coraz więcej młodych ludzi, co daje
nadzieję na to, iż tyluletnie śpiewanie
będzie miało swoich kontynuatorów, a
pamięć o jego wcześniejszych członkach nie zaginie. W tej chwili liczy on 28
członków – 16 kobiet i 12 mężczyzn –
z czego 16 osób to jeszcze tzw. „stara

gwardia” chóru. Najstarszym chórzystą - tenorem jest pan Zygmunt
Janas, który pamięta jeszcze jego powstanie – w tej chwili niestety stan
zdrowia nie pozwala mu już na częste
śpiewanie. Oprócz niego długim stażem w „Św. Cecylii” cieszą się:
soprany – Anna Dmowska, Genowefa
Taperek, Barbara Staszczyk, Agnieszka Kawecka i Honorata Sobkowiak,
alty – Wiesława Ostrowska, Anna Cieciórska, Wanda Stacewicz, Stanisława
Kociołek,
tenorzy – Zygmunt Janas, Władysław
Zawadzki, Władysław Kozłowski, Jan
Kuczyński,
basy – Janusz Dmowski, Mieczysław
Janecki, Maksymilian Molski.
Do młodszej kadry należą:
soprany – Maria Bartoszczyk, Jadwiga Sadowska, Olga Labuda,
alty – Janina Dynakowska, Joanna Labuda, Marta Drelich, Magdalena Czubata
tenorzy – Tomasz Murawka, Stanisław Mazurek, Łukasz Suski
basy – Stanisław Kowalski, Henryk Żądło.
Życzymy chórowi Św. Cecylii kolejnych okrągłych rocznic oraz jeszcze
więcej wyśpiewanych sukcesów! (mś)

gazeta gryficka 23.11.2006 r.

INFORMACJE

Z OSTATNIEJ CHWILI

Str
Str.. 7

D
SP OD
EC ATE
JA K
LN
Y!

ZAPAD£ WYROK W SPRAWIE
CHABOWSKI KONTRA SZCZYGIE£
(GRYFICE) W związku z ogromnym zainteresowaniem i wykupem
Gazety Gryfickiej postanowiliśmy dodrukować jej nakład. W ostatniej
chwili dostaliśmy informację, że zapadł wyrok w trybie wyborczym w
sprawie, o której piszemy w tym numerze. Zdecydowaliśmy się go wydrukować w całości. Wyrok nie jest prawomocny, o czym informuje Sąd
na zakończenie postanowienia. W następnym wydaniu poinformujemy, jaki finał miała ta sprawa.
(Red.)
Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie :
Przewodniczący: SSO Halina Musiał
Protokolant st. sekr. sąd. Anna Domowych
Po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2006 roku
na rozprawie
sprawy z wniosku Zbigniewa Chabowskiego
przy udziale Andrzeja Szczygieł
i Komitetu Wyborczego Wyborców Ziemia Gryficka
o wydanie orzeczenia w trybie art. 72 ordynacji wyborczej
postanawia:
1. Nakazuje uczestnikom Andrzejowi Szczygieł i Komitetowi Wyborczemu
Wyborców Ziemia Gryficka sprostowanie informacji zawartych w ulotce wyborczej uczestników o nazwie “Na lepsze” w formie komentarza przez opublikowanie przez uczestników w dzienniku regionalnym “Kurier Szczeciński” w
formie ogłoszenia w terminie 48 godzin od uprawomocnienia się niniejszego
orzeczenia o następującej treści:
„Nieprawdą jest, że Gmina podarowała spółdzielni teren.
Nieprawdą jest, że grunty przy ulicy Niehorskiej w Gryficach przeszły na
REKLAMA

własność Zbigniewa Chabowskiego i zostały przez niego odsprzedane Gminie za
gigantyczne pieniądze. Spółka Inwit nigdy nie otrzymała od Gminy żadnych gruntów. Działkę, na której dziś stoi NETTO spółka Inwit kupiła od Gminy za cenę
rynkową obowiązującą w dniu sprzedaży.
Nieprawdą jest, że o losach byłego kasyna wojskowego zdecydowali prominentni działacze SLD, gdy Pan Zbigniew Chabowski był we władzach tej partii,
a jego kolega partyjny zarządzał Agencją Mienia Wojskowego.
Nieprawdą jest, że Pan Zbigniew Chabowski nie podejmował działań zmierzających do zmniejszenia bezrobocia na terenie Gminy Gryfice, nieprawdą jest,
że niweczył starania innych zmierzające ku temu.
Nieprawdą jest, że Zbigniew Chabowski nie jest związany z Gryficami, a
swoją przyszłość wiąże ze Stargardem Szczecińskim.”
2. Nakazuje uczestnikowi Andrzejowi Szczygieł przeproszenie wnioskodawcy w dzienniku regionalnym “Kurier Szczeciński” w terminie 48 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia przez opublikowanie przeprosin o następującej treści: “Andrzej Szczygieł przeprasza Zbigniewa Chabowskiego za opublikowanie
w materiałach wyborczych nieprawdziwych informacji zawartych w komentarzu
dołączonym do ulotki wyborczej o tytule “Na lepsze”.
3. W pozostałej części wniosek oddala.
Pouczenie:
Przewodniczący ogłosił postanowienie o godzinie 12:50 i pouczył strony o
przysługującym zażaleniu, które można składać w terminie 24 godzin od chwili
ogłoszenia orzeczenia to jest od godziny 12:30 dnia 23 listopada 2006 roku do dnia
12.50 24 listopada 2006 roku, przy czym zażalenie to składa się bezpośrednio
do Sądu Okręgowego w godzinach jego urzędowania jako pośredniczącego w
przekazaniu zażalenia do Sądu Apelacyjnego.
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Wyniki wyborów
w gminie Brojce
(BROJCE) Mieszkańcy gminy Brojce wybrali
nowe władze na następną kadencję. Urzędujący wójt
Stanisław Gnosowski, startujący z komitetu Idziemy
Razem, został ponownie wójtem i to już w pierwszej
turze. Mieszkańcy wybrali też nowy skład rady, który przedstawiamy poniżej. Frekwencja była najwyższa w gminach powiatu gryfickiego oraz wyższa od
średniej krajowej i wyniosła 53,40 proc.

Sk³ad nowej rady gminy w Brojcach
1. Wiesław Berski (Unia dla Przyszłości) – 36
2. Łukasz Cichy (Unia dla Przyszłości)
– 154
3. Aleksandra Dębicka (Unia dla Przyszłości)– 57
4. Sławomir Fudała (Wspólnie ku Lepszemu)– 185
5. Ireneusz Górski (Unia dla Przyszłości) – 65
6. Jan Herman (Wspólnie ku Lepszemu) – 106
7. Andrzej Kolada (Wspólnie ku Lepszemu)– 208
8. Halina Linkiewicz (Unia dla Przyszłości)– 47
9. Czesława Makowska (Nasza Gmina Brojce)– 45
10. Hanna Pochwała (Idziemy Razem)
– 48
11. Sylwia Prętka (Unia dla Przyszłości) – 166
12. Arkadiusz Witkowski (Wspólnie ku Lepsz.)– 246
13. Henryk Zając (Unia dla Przyszłości)
– 70
14. Waldemar Zaremba (Wspólnie ku Lepszemu)– 97
15. Ewa Ziernicka (Idziemy Razem)
– 39
Komitet Unia dla Przyszłości ma 7 radnych i to
chyba on będzie budował koalicję rządzącą w radzie gminy. Komitet Wspólnie ku Lepszemu ma 5
radnych, Idziemy Razem – 2 radnych, a jednego
komitet Nasza Gmina Brojce.
Pełne wyniki głosowania na wszystkich kandydatów.

1. Marian Moskalczyk (Lewica i Demokraci) - 41
2. Grażyna Niedźwiecka (Samoobrona)
- 22
3. Antoni Więckowicz (Idziemy Razem)
- 25
4. Andrzej Misikonis (Idziemy Razem)
- 22
5. Ewa Ziernicka (Idziemy Razem)
- 39
6. Agata Malik (Idziemy Razem)
- 33
7. Zygmunt Łosiewicz (Idziemy Razem)
- 61
8. Helena Sikorska (Idziemy Razem)
- 43
9. Hanna Pochwała (Idziemy Razem)
- 48
10. Jan Herman (Wspólnie ku Lepszemu) - 106
11. Bożena Przybylska (Wspólnie ku Lepszemu) - 39
12. Sławomir Fudała (Wspólnie ku Lepszemu)- 185
13. Waldemar Zaremba (Wspólnie ku Lepszemu)- 97
14. Andrzej Kolada (Wspólnie ku Lepszemu)- 208
15. Lucjan Łukomski (Wspólnie ku Lepszemu) - 132
16. Maria Suda (Wspólnie ku Lepszemu)
- 129
17. Arkadiusz Witkowski (Wspólnie ku Lepsz.)- 246
18. Małgorzata Olejnik (Nasza Gmina Brojce) - 9
19. Czesława Makowska (Nasza Gmina Brojce)- 45
20. Michał Dudkowski (Nasza Gmina Brojce) - 21
21. Wiktor Kubiak (Nasza Gmina Brojce)
- 35
22. Aldona Olek-Kluska (Nasza Gmina Brojce) - 93
23. Bożena Jaremko (Nasza Gmina Brojce) - 11
24. Barbara Pryba (Nasza Gmina Brojce)
- 32
25. Halina Kmita (Nasza Gmina Brojce)
- 29
26. Mateusz Jachowicz (Unia dla Przyszłości) - 52
27. Aleksandra Dębicka (Unia dla Przyszłości)- 57
28. Ryszard Sadowski (Unia dla Przyszłości)- 39
29. Wiesław Berski (Unia dla Przyszłości) - 36
30. Bogusław Kulesza (Unia dla Przyszłości) - 134
31. Henryk Zając (Unia dla Przyszłości)
- 70
32. Ireneusz Górski (Unia dla Przyszłości) - 65
33. Halina Linkiewicz (Unia dla Przyszłości)- 47
34. Łukasz Cichy (Unia dla Przyszłości) - 154
35. Stanisław Chmielowicz (Unia dla Przyszłości) - 84
36. Sylwia Prętka (Unia dla Przyszłości) - 166
37. Dariusz Orzechowski (Unia dla Przyszłości) - 131
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JAK G£OSOWANO DO SEJMIKU W NASZYM OKRÊGU

Najwiêkszym przegranym
jest Bogus³aw Lepper

(WOJEWÓDZTWO) W tej kadencji powiat łobeski po raz pierwszy będzie miał radnego sejmiku – Halinę
Szymańską, która otrzymała w swoim powiecie ponad 3000 tys. głosów, a ponad dwa tysiące w innych powiatach okręgu. Największym przegranym jest powiat gryficki (gdzie była najwyższa w okręgu frekwencja),
który utracił trzech radnych sejmiku; chociaż los jednego jeszcze się waży. Dwóch dotychczasowych radnych
w sejmiku – Bogusław Lepper i Mirosław Barcikowski nie uzyskało mandatów. Trzeci dotychczasowy radny
– Zygmunt Dziewguć – czeka na rozstrzygnięcie wyborcze w Nowogardzie. Jeżeli burmistrzem zostanie tam
Kazimierz Ziemba z PSL (a raczej na to się zanosi), to Dziewguć wejdzie do sejmiku na jego miejsce. Jeżeli chodzi
o podział terytorialny; radnych mają mieszkańcy Łobza, Goleniowa, Golczewa, Świnoujścia i – przy wygranej
Ziemby w Nowogardzie – Gryfic.
Tydzień temu podaliśmy głosy uzyskane przez kandydatów w powiecie gryfickim. Dzisiaj podajemy skład
sejmiku i głosy, jakie uzyskali wybrani radni oraz pełne wyniki głosowania kandydatów gryfickich z całego okręgu.

RADNYMI W SEJMIKU ZOSTALI
PO - Michał Łuczak (14742), Radosław Majdan (15262), Andrzej Niedzielski (4197), Norbert Obrycki (5843),
Cezary Urban (8795), Olgierd Geblewicz (8314), Izabela Grabowska (5027), Marek Hok (7988), Grażyna
Sztark (6733), Władysław Husejko (10161), Aleksander Buwelski (6570), Jan Olech (5300).
PiS – Małgorzata Jacyna-Witt (18901), Lech Bartnik (4186), Halina Szymańska (5052), Andrzej Subocz (9194),
Piotr Kroll (5301), Wacław Klukowski (4391), Paweł Mucha (3576).
Lewica i Demokraci – Zygmunt Meyer (9405), Elżbieta Piela-Mielczarek (7108), Jerzy Kotlęga (5699), Marek
Kęsik (4973), Józef Faliński (8414).
PSL – Kazimierz Ziemba (5231), Jan Krawczuk (2191), Andrzej Durka (4596).
Samoobrona – Zdzisław Berdowski (2332), Wincenty Jędruszczak (4438), Piotr Paczkowski (2531).
Poniżej przedstawiamy partie i ilość głosów, jakie
otrzymały łącznie w całym naszym okręgu (nr 2)
oraz kandydatów i ilość głosów, jakie otrzymali w
naszym okręgu. Średnia frekwencja w wyborach do
sejmiku wyniosła około 46 proc. (najniższa w goleniowskim – 43,29 proc., najwyższa w gryfickim
– 50,83 proc.).
KW PO
– 24510
KW PSL
– 15479
KW PiS
– 15051
KW SLD+SDPL+UP Lewica i Demokraci– 14755
KW Samoobrona RP
– 8715
KW LPR
– 3603
KW KPEiR
– 2657
KW UPR
– 1073
KWW N.K. Mariana Jurczyka
– 935

Bogusław Lepper (Niekładź, Samoobrona) – 5830
Zygmunt Dziewguć (Gryfice, PSL)
– 5088
Przemysław Kowalewski (Gryfice, PO)
– 2585
Adam Jakubowski (Gryfice, PiS)
– 2306
Mirosław Barcikowski (Płoty, SLD+)
– 2158
Leszek Cieciórski (Gryfice, SLD+)
– 1325
Grażyna Kamińska – Żuchowska (Niech., PiS)– 1184
Iwona Zacharczuk (Pobierowo, PO)
– 879
Zygmunt Czarnecki (Gryfice, PO)
– 851
Hanka Ardzińska – Rogozińska (Płoty, LPR)– 266
Jak widać po wynikach największym przegranym
tych wyborów jest Bogusław Lepper z Samoobrony,
który zdobył aż 5830 głosów, a więc dużo, dużo więcej,
niż inni, którzy jednak weszli do sejmiku, a on nie. Trzech
jego kolegów weszło do sejmiku z innych okręgów z ilością głosów mniejszą od jego (od 2 do 4 tys.). Powodem
była słaba lista Samoobrony, która nie zdobyła tylu głosów, by uzyskać mandat w naszym okręgu.
KAR

Szanowni mieszkancy gminy Gryfice
– w dniu 26 listopada 2006 r.
ponownie idziemy do urn wyborczych
dokonaæ wyboru Burmistrza Gryfic.
Głosowanie odbędzie się w tych samych lokalach wyborczych,
w których głosowaliśmy w dniu 12 listopada br.
Lokale wyborcze będą czynne od godz. 6.00 do 20.00.
W ramach aktualizacji, w spisach wyborców zostaną też umieszczone osoby,
które najpóźniej w dniu 26 listopada br. ukończą 18 lat.
Na karcie do głosowania będą umieszczone w kolejności alfabetycznej nazwiska
dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów w I turze
wyborów w dniu 12.11.2006 r.
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x’’ w
kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „x’’ w
kratce obok nazwisk dwóch kandydatów albo niepostawienie znaku
„x’’ w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
W dniu 26 listopada 2006 r. mamy możliwość wyboru
– weźmy udział w głosowaniu.
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List do Burmistrza gminy Gryfice
– Andrzeja Szczyg³a.
W minionym tygodniu miałam okazję wysłuchać pana relacji z zebrania ogólnego sołtysów
(zwołanego przez pana w trybie natychmiastowym). W audycji tej mówił pan o bardzo dobrej
współpracy z sołtysami, o swoim pomyśle integrowania społeczności wiejskiej poprzez organizowanie festynów i dożynek sołeckich. Otóż szanowny panie – pomysł organizowania festynów
nie był i nie jest pana pomysłem, ale pana Mieczysława Nowakowskiego, zatrudnionego w 2005
roku w Gryfickim Domu Kultury. To właśnie on, a nie Pan, wystąpił z taką inicjatywą do sołtysów
i rad sołeckich podległych panu wiosek. To on, a nie pan, zyskał (napisał projekt) 6 tys. euro na
„Młodzieżowy Wakacyjny Autobus Kulturalny” - finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencja Programu MŁODZIEŻ w Warszawie. I dlatego właśnie w 2005
roku sołtysi przyjeżdżali do Gryfickiego Domu Kultury, by złożyć zamówienia na: napoje, chleb,
kiełbasę, kaszankę, węgiel drzewny i rozpałkę do grilla. Każde zamówienie było realizowane w
100%. W tym roku Mieczysław Nowakowski został przez pana zwolniony, właściwie w trybie
natychmiastowym, bo dnia 24 czerwca br. o godz.21.30 otrzymał telefon, że ma przerwać sobótkową imprezę w Smolęcinie i zwrócić 2 kolumny nagłaśniające do GDK, ponieważ ktoś tam chce
jechać do domu czy na prywatną imprezę i potrzebne są kolumny. Pomijając tę sprawę uświadamiam panu, że to Mieczysław Nowakowski wprowadził pana w społeczność wiejską – tzn. poza
obszar wsi Trzygłów i Prusinowo.
W tym roku na organizację festynu sięgnął pan po pieniądze z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – była to suma 18 tys. zł i 1400 zł dla SIO Ziemia Gryficka.
W ramach tych 18 tys. zł społeczność wiejska na każdym festynie otrzymywała z GDK 2 opakowania napojów – po 6 butelek oranżady o poj. 1,5 do 2 litrów – zależy jaki napój – i trochę
taniutkich gadżetów dla dzieci. Sołtysi i Rada Sołecka każdej wioski musiała z własnych pieniędzy
organizować: chleb kiełbasę, kaszankę, węgiel drzewny, rozpałkę, jeśli mieszkańcy chcieli coś
zjeść. Jeśli nie – nie było nic. Dla pana i pańskiej świty ze Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Ziemia Gryficka ja sama musiałam za własne pieniądze upiec ciasto (6 różnych ciast) i jakoś
do dziś nikt mnie nie zapytał ile w sumie kosztowały produkty i zużyty prąd. Dlatego niech pan
przestanie pleść bzdury na temat tegorocznych festynów, bo wieś poniosła koszty, a zyski SIO
Ziemia Gryficka – sumę 1400 zł wydali pewnie na białe i czarne koszulki z napisem Ziemia Gryficka, w których przed panem i za panem się kręcili, bo z dzieciakami żaden z nich się nie bawił.
Zyski też miał zespół Baszewiacy i ich Przepióreczki, który z tym samym repertuarem jeździ
już pewnie 25 lat, ale za każdy festyn otrzymywał po 20 zł – tzn. każdy grający na instrumencie
i śpiewający otrzymywał po 20 zł. Jeszcze jedno – na wioskach dożynki zawsze były i będą niezależnie od tego czy pan zostanie burmistrzem! 16 miesięcy prze wyborami przypomniał pan
sobie o istnieniu wiosek i ich mieszkańcach i już teraz może pan zapomnieć , bo za cztery lata czeka
pana dobra emeryturka, ale wcześniej niech pan ureguluje długi, jakie społeczność wiejska poniosła
finansując pańskie te „niby” festyny.
Żona sołtysa. Adres do wiadomości redakcji.
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OD BIEDNYCH DLA BIEDNYCH
– A BIEDY SIÊ WSTYDZI

W lokalnych gazetach przeczytaliśmy o siódmej już akcji „SERCE + ŚWIĘTA”. Jak wszyscy wiemy,
będzie to zbieranie przez wolontariuszy pieniążków do puszek i artykułów żywnościowych w naszych
marketach dla rodzin wielodzietnych i tych, których dotknęła plaga bezrobocia w gminie Gryfice.
Ja jednak chcę zapytać prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Gryficach – Andrzeja Szczygła:
w imię czego zrezygnował z programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2006”. Co, wstydził się pan przed innymi burmistrzami województwa zachodniopomorskiego, przecież oni i tak wiedzą, że pan ma największe w skali województwa bezrobocie i największą
ilość supermarketów (i do tego jest pan szósty na samorządowej liście wynagrodzeń naszego
województwa po prezydencie Szczecina i marszałkach województwa). Ale skoro są supermarkety,
to niech wolontariusze wyciągają rękę po mąkę, cukier, ryż itp. Choć to właśnie pan mógł wspomóc
potrzebujących, wystarczyło o nich pomyśleć, a nie skoncentrować się jedynie na ponownym
wyborze na stołek burmistrza. W oparciu o dokumenty informuję mieszkańców miasta i gminy
Gryfice, iż w miesiącach marcu, maju i czerwcu br. z magazynów PCK w Świdwinie Zarząd Rejonowy PCK w Gryficach otrzymał: mleko – 5.040 litrów w kartonach, ser topiony – 1.920 kg, ser
żółty – 1.470 kg, ryż – 810 kg, mąka – 7.480 kg, cukier – 960 kg, makaron -3.360 kg.
Z puli tej artykuły żywnościowe otrzymali: Schronisko Św. Brata Alberta w Gryficach, Ośrodki
Pomocy Społecznej w Płotach, Karnicy, Brojcach, Rewalu.
W samych Gryficach wydano łącznie w marcu, maju i czerwcu: mleko – 4.324 litrów w
kartonach, ser topiony – 1.387 kg, ser żółty – 1.331 kg, ryż – 810 kg, mąka – 3.332 kg, cukier
– 300 kg, makaron - 1.963 kg.
Od lipca mija piąty miesiąc i ludność Gryfic i wyżej wymienionych gmin nie otrzymała ani
jednego grama mąki, czy sera, tylko dlatego, że prezes Zarządu Rejonowego PCK w Gryficach
– Andrzej Szczygieł zapomniał o naszej biedzie. Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2006” obowiązuje od lutego 2006 roku do grudnia br. i dotyczy
wszystkich państw Unii Europejskiej za wyjątkiem gminy, bogatej w biedę gminy Gryfice.
Żywność jaką mogliśmy otrzymać została przekazana innym Zarządom Rejonowym PCK, bo
w magazynach Świdwina nie ma miejsca na marnotrawstwo, ktoś inny zrezygnował, ktoś inny
zyskał. Jutro, czy kiedyś wrzucając mąkę, cukier dla biednych w naszych supermarketach
pomyśl, że musisz pomóc i pomyśl o tym, ile żywności przeszło koło burmistrzowskiego nosa
Andrzeja Szczygła, samego cukru około 500 kg. Wesołych Świąt burmistrzu.
Obserwator
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Panie Burmistrzu!

W związku z niechętnym stosunkiem Pana, jako burmistrza, do
spraw gryfickiego sportu, Miejskiego Klubu Strzelectwa Sportowego
„Baszta” Gryfice, jak również do mojej osoby, pozwalam zwrócić się do
Pana w formie listu otwartego.
Chciałbym przypomnieć, że Klub nasz poprzednio działający
pod egidą LOK, a od marca 2003 r. jako MKSS „Baszta” Gryfice,
odnosił szereg sukcesów na miarę krajową i międzynarodową. Nasi
zawodnicy w latach 1975- 85, rozsławiali Gryfice, a także kraj w
letnich sportach obronnych oraz strzelectwie sportowym. W latach
1986- 93 po odejściu moim i innych działaczy z LOK, Klub nie
prowadził prawie żadnej działalności.
W latach 1993 wznowiliśmy prace w Klubie i na sukcesy nie trzeba
było długo czekać. Znowu strzelnica gryficka zaczęła tętnić życiem. W
strzelectwie sportowym wyszkoliliśmy całe szeregi uzdolnionej młodzieży z gryfickich szkół i znowu o Gryficach słychać było w całym województwie, a nawet w kraju. Byliśmy jedynym klubem w naszym mieście, którego zawodnicy zostali powołani do kadry narodowej. Organizowaliśmy szereg imprez dla dzieci i młodzieży, także zakładów pracy
i społeczeństwa. Sytuacja taka trwała do końca 2000 roku, kiedy to ZW
LOK w Szczecinie bez uzgodnienia z władzami miasta, jak również z zarządem klubu, po prostu zamknął strzelnicę przy ul. Rodziewiczówny 12.
W związku z powyższym działalność sportowa prowadzona
była na prowizorycznie urządzonej strzelnicy pneumatycznej w
Pracowni Zajęć Technicznych Szkoły Podstawowej nr 3. W marcu
2003 r. powołaliśmy nowy klub strzelecki o nazwie: Miejski Klub
Strzelectwa Sportowego „Baszta” Gryfice.
W latach 2003- 05 systematycznie ograniczał Pan wysokość i
tak małej dotacji otrzymywanej z UMiG Gryfice. Ponadto poinformował Pan nas, że życzy sobie, aby gryfickie kluby prowadziły
tylko tzw. masówkę. W związku z zaistniałą sytuacją Klub nasz
zaczął przekazywać najlepszych zawodników do KSS „Elita” w
Szczecinie. Utalentowani zawodnicy nie reprezentowali w ten
sposób Gryfic, tylko Szczecin. W efekcie zrezygnowaliśmy z Pana
(Urzędu) pomocy finansowej. Odnoszę wrażenie, że Pan nigdy nie
uprawiał sportu i nie zrozumie Pan sensu jego uprawiania.
Sport w dobrym jego wykonaniu był znakomitą promocją naszego
miasta. Pańscy poprzednicy inaczej widzieli pracę zawodników i działaczy naszego klubu. Mam nadzieję, że również Pańscy następcy będą
ją widzieli inaczej niż Pan. Przez szereg lat organizowaliśmy imprezy
wojewódzkie, krajowe i międzynarodowe, nawet w bardzo trudnym tzw.
„okresie kartkowym” i ówcześni ojcowie miasta zawsze nam spieszyli
z różnego rodzaju pomocą. Pomocy udzielały nam gryfickie zakłady
pracy, wojsko i szerokie rzesze działaczy społecznych, gdyż wszyscy uważali, że jest to najlepsza forma promocji. Panu jednak na takim
rozsławianiu Gryfic nie zależy. Zamiast budować przyszłość pozwala
Pan, aby rujnowane były: tak sport gryficki i jego wieloletnie tradycje,
obiekty sportowe w gminie, jak i wcześniejsze dokonania.
Burzenie, a nie budowanie było Pana domeną. Dotyczy to także
budynków w mieście, jak choćby kasyno wojskowe – wielomilionowa inwestycja lat 70-tych, z której korzystali wszyscy mieszkańcy
naszego miasta. Wizytówką jest budynek po dawniejszym komitecie,
szereg ruder gryfickich, na których wiszą Pana wizerunki i skandaliczny obraz wjazdu do Gryfic od strony Płot.
Zaliczam się do jednych z najstarszych mieszkańców Gryfic –
mieszkam tu od czerwca 1946 roku. Z Gryficami związałem się na
dobre i złe, a pracując jako trener i wychowawca młodzieży w dyscyplinach sportu, takich jak: piłka nożna, boks, letnie sporty obronne
i strzelectwo sportowe, zawsze starałem się wychować dzieci i
młodzież na dobrych patriotów naszego państwa i Ziemi Gryfickiej.
Nasi gryficcy sportowcy walczyli na różnych arenach: kolarze,
łucznicy, strzelcy i lekkoatleci. Co się z tym stało?
Chyba jako jedyna osoba w Gryficach posiadam Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. Chciałbym jeszcze kilka lat popracować z gryficką młodzieżą, zwłaszcza teraz, kiedy jest tak wielka
potrzeba, aby dzieci i młodzież zainteresować sportem i wypełnić w
sposób pożyteczny ich czas pozalekcyjny. Burmistrz powinien być
pierwszą osobą dbającą o rozwój sportu w gminie. Gryficki sport nie
znalazł mecenasa w Pana osobie, i pewnie w następnych latach także
nie znajdzie. Ale zbliżają się wybory...
Kończąc, życzę Panu innego spojrzenia na sport gryficki i ten masowy i ten wyczynowy, bo nie ma jednego bez drugiego.
Łączę sportowe pozdrowienia
Janusz Trojanowski
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SZCZYGIE£ ZAATAKOWA£
CHABOWSKI POZWA£
DZISIAJ WYROK
ANDZRZEJ SZCZYGIE£
Napięcie między kandydatami
wybuchło, gdy okazało się, że do
drugiej tury przeszedł właśnie Zbigniew Chabowski. Dawni koledzy
znają się jak łyse konie, ale też różnią ich polityczne wybory. Chabowski uderzył w słaby punkt burmistrza Szczygła – oparł krytykę
jego kadencji na zburzeniu kasyna
i stagnacji, braku pomysłów na
dalszy rozwój. Zarzucił mu, że najpierw pozwolił na zburzenie kasyna, które mogłoby pełnić rolę
ośrodka kultury, a następnie w
kampanii przejął jego hasło o budowie centrum kultury i edukacji.
Nazwał Andrzeja Szczygła “dublerem” swoich pomysłów, pokazując, że nie umie on zaproponować
niczego nowego i świeżego.
Po wejściu do drugiej tury doszło do ostrego starcia. Burmistrz

(GRYFICE) Na kilka dni przed drug¹ tur¹ wyborów
burmistrza Gryfic kampania wyborcza nabra³a
nieoczekiwanego zwrotu. Burmistrz Andrzej Szczygie³
zaatakowa³ Zbigniewa Chabowskiego wyci¹gaj¹c mu
star¹ sprawê spó³dzielni mieszkaniowej “Inwit”. Ten
uzna³ zarzuty za bezpodstawne i szkaluj¹ce i z³o¿y³ w
s¹dzie pozew w trybie wyborczym. Dzisiaj s¹d ma
rozstrzygn¹æ, kto w tym sporze ma racjê.
Jednak to nie koniec sprawy. Chabowski z³o¿y³
do prokuratury w Gryficach zawiadomienie
o pope³nieniu przez Andrzeja Szczyg³a przestêpstwa.
Szczygieł sięgnął do historii. W
ulotce wyborczej została odgrzana sprawa upadłej dobrych kilka
lat temu spółdzielni mieszkaniowej Inwit, którą kiedyś zakładał
Chabowski. Upadła, zanim cokolwiek wybudowano. Zresztą
oprócz spółdzielni było w ulotce
wiele innych zarzutów.

Oświadczenie Zbigniewa Chabowskiego
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gryfic,
Dobiega końca kampania wyborcza. Przedstawiłem w niej pozytywny program
zmian, bez obietnic i haseł. Tego samego oczekiwałem od moich kontrkandydatów,
w tym również, a może nawet przede wszystkim od Andrzeja Szczygła. Niestety,
mój konkurent postanowił walczyć ze mną za pomocą pomówień, oszczerstw i
kłamstw. Jest mi przykro, że Gryfice stały się areną brudnej kampanii wyborczej.
W odpowiedzi na kłamstwa Pana Szczygła rzucane pod moim adresem i kolportowane w Gryficach, stwierdzam:
- Andrzej Szczygieł jest bezpośrednio odpowiedzialny za upadek gryfickiego „kasyna”, jeśli kłamię, proszę o pozew!
- Andrzej Szczygieł jest winien utraty przez gminę kwoty ok. 500 tysięcy złotych w sporze ze spółdzielnią mieszkaniową i spółką INWIT, a spółdzielców pozbawił
możliwości odzyskania wkładów mieszkaniowych, jeśli kłamię, proszę o pozew!
- Andrzej Szczygieł odpowiada za lata zastoju i braku jakichkolwiek perspektyw rozwoju dla naszego miasta i gminy, ponieważ był tu przez wiele lat burmistrzem. Jeśli kłamię, proszę o surowy osąd wyborców!
Protest przeciwko oszczerczej kampanii Pana Szczygła to jednak za mało w
obliczu tego, czym groziłyby jego ewentualne rządy przez kolejne lata. Dlatego
wystąpiłem w trybie wyborczym z pozwem do Sądu przeciwko Andrzejowi
Szczygłowi. Jednocześnie złożyłem zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu
przestępstwa przez Andrzeja Szczygła polegającego na doprowadzeniu do utraty
kwoty pół miliona złotych z budżetu gminy Gryfice.
Szanowni Państwo,
To bezradność i brak zasad mojego kontrkandydata prowadzi go do kłamstw
i oszczerstw. Jest mi wstyd za to, że w Gryficach sięgnięto po brudną kampanię,
jest mi przykro, że muszę na oszczerstwa Pana Szczygła odpowiadać. Robię to
tylko i wyłącznie dla wyborców, którzy już mi zaufali, robię to również dla wyborców, na głosy których liczę 26 listopada. Jednym słowem robię to dla Gryfic,
ponieważ jest to moje miasto i moja gmina. Dlatego kandyduje tu na burmistrza,
ponieważ chcę służyć wszystkim mieszkańcom. Wierzę w zbiorową mądrość Gryficzan, wierzę, że 26 listopada wspólnie i na dobre zmienimy Gryfice!
Apeluję o udział w wyborach, apeluję o głosy na nowe i lepsze Gryfice!

Zbigniew Chabowski uznał je za
oszczerstwa i sprawę skierował do
sądu, który musi rozpatrzyć ją w trybie wyborczym 24 godzin. Jak się dowiedzieliśmy, sąd miał wydać postanowienie wczoraj, ale przesunął termin prosząc powoda o uzupełnienie
dokumentów, co zostało zrobione.
Postanowienie ma wydać dzisiaj.
Prokuratura Rejonowa
W Gryficach

ZBIGNIEW CHABOWSKI
Chabowski poszedł jeszcze dalej i złożył do prokuratury w Gryficach zawiadomienie o popełnieniu przez
obecnego burmistrza przestępstwa
narażenia gminy na stratę 500 tys. zł,
a członków spółdzielni Inwit pozbawił możliwości odzyskania wkładów
mieszkaniowych. Miało to polegać
na tym, że “nie zapłacił spółdzielni
należności w ustalonym terminie,
powodując powstanie strat w postaci odsetek karnych, kosztów sądowych i należności komorniczych, które pokryte zostały z budżetu gminy”.
Prokuratura jeżeli rozstrzygnie
sprawę, to już po wyborach. Dzisiaj
dowiemy się, jakie stanowisko zajął
sąd. Czy będzie to miało wpływ na
ostateczny wynik wyborów? Powinno, ale jakie by nie było, trzeba i
tak zakładać, że łaska wyborców na
pstrym koniu jeździ.
KAR
Gryfice, dnia 20 listopada 2006 r.

ZAWIADOMIENIE O POPE£NIENIU PRZESTÊPSTWA
PRZEZ PANA ANDRZEJA SZCZYG£A
O CZYN Z ART. 212 § l i 2 K.K. i ART. 296 § 1 i 3 K.K.
W związku z publikacją przez Komitet Wyborczy “Ziemia Gryficka” szkalujących moją
osobę materiałów wyborczych zmuszony jestem złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko p. Andrzejowi Szczygłowi zam. Trzygłów, pełniącemu funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Gryfice i wnoszę jego ściganie.
UZASADNIENIE
Pan Andrzej Szczygieł Burmistrz Gminy i Miasta Gryfice wydając swoje materiały wyborcze w formie ulotki rozpowszechnianej od dnia 20 listopada 2006 r. napisał nieprawdę
szkalując i pomawiając moją osobę w następujący sposób;
1. pisząc nieprawdę, że gmina podarowała Spółdzielni Mieszkaniowej “Centrum” tereny
przy ulicy Niechorskiej, (tereny te zostały odkupione)
2. pisząc nieprawdę, że tereny przy ulicy Niechorskiej przeszły na moją własność (nigdy
ani ja, ani moja rodzina nie byliśmy właścicielami gruntów w gminie Gryfice
3. pisząc nieprawdę, że firma Inwit sprzedała nieruchomość, na której posadowiony jest
dzisiaj sklep Netto, gdyż w tamtym czasie Inwit był w stanie upadłości, zaś cała należność
została przekazana do banku,
4. pisząc nieprawdę i pomawiając mnie, “że Zbigniew Chabowski wzbogacił się kosztem
spółdzielców”, gdyż ja nie otrzymałem żadnych pieniędzy od spółdzielni,
5. pisząc nieprawdę i insynuując, że o losach kasyna wojskowego i wybudowania na
jego terenie supermarketu decydował Zbigniew Chabowski,
6. pisząc nieprawdę, że Zbigniew Chabowski niweczył starania innych w zwalczaniu
bezrobocia wykorzystując do tego pełnioną funkcję dyrektora WUP w Szczecinie,
7. nieprawdą jest także, iż nie jestem związany z Gryficami i wiąże przyszłość ze Stargardem Szczecińskim, zaś twierdzenie dotyczące budowy luksusowej willi w Stargardzie
Szczecińskim z pieniędzy publicznych jest ohydnym kłamstwem mającym jedynie na celu
podważenie mojej wiarygodności w oczach wyborców. Jednocześnie zmuszony jestem
zawiadomić Prokuraturę Rejonową w Gryficach o popełnieniu przestępstwa przez p. Andrzeja
Szczygła (tj. o czyn z art. 296 § l i 3 k.k.), iż będąc Burmistrzem Gminy i Miasta Gryfice
naraził gminę na straty ok. 500.000 zł a spółdzielców Spółdzielni Mieszkaniowej “Centrum”
w związku z tym pozbawił możliwości odzyskania swoich wkładów mieszkaniowych. Działanie to polegało na tym, że nie zapłacił spółdzielni należności w ustalonym terminie, powodując powstanie strat w postaci odsetek karnych, kosztów sądowych i należności komorniczych, które pokryte zostały z budżetu gminy.
Zbigniew Chabowski
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Kolejne inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi P³otowskiej

Cudze chwalimy, swojego
nie znamy, ale poznamy

(PŁOTY) Działające od kilku lat
na terenie Gminy Płoty, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Płotowskiej,
jest inicjatorem wielu ciekawych
akcji, mających na celu wyrównywanie szans pomiędzy mieszkańcami
miejscowości Płoty a dużych miast,
gdzie nie brakuje wielu alternatywnych możliwości spędzania wolnego
czasu. Szczególną troską organizacją ogrania dzieci i młodzież z Płotów i okolicznych wiosek.

W miesiącu październiku, z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Płotowskiej przy dużej pomocy Burmistrza Gminy i Miasta Płoty Mariana Malińskiego i Miejskiego Ośrodka
Kultury w Płotach zorganizowało Mistrzostwa Gminy Płoty w Szachach.
Najlepsi zawodnicy oprócz okazałych
dyplomów reprezentowali gminę Płoty
w II Międzynarodowym Meczu Gmin
Partnerskich w Szachach PłotyNiebüll, które tym razem odbyły się w
Niemczech. Niestety nasza reprezentacja podobnie jak w ubiegłym roku nieznacznie przegrała z drużyną niemiecką. Szczególne podziękowania za
pomoc w organizacji wyjazdu do Niemiec należą się również Burmistrzowi
Gminy i Miasta Płoty, który zapewnił
uczestnikom młodzieży bezpłatny
przejazd. Prawie wszyscy uczestnicy
zawodów po raz pierwszy odwiedzili
nasze partnerskie miasto. Opiekunem
młodzieży podczas pobytu w Północnej Fryzji był pan Michał Felsztukier,
który czuwał nad bezpieczeństwem
młodzieży z Polski oraz dbał, aby wyjazd miał również wymiar poznawczy,
co w pełni udało się zrealizować.
Uczestnicy zawodów bowiem, oprócz
gry w szachy, zwiedzili wiele ciekawych zakątków Niebülla i okolicy.
Zawody Szachowe są kolejną formą
współpracy pomiędzy obydwoma
miastami. W przyszłym roku zawody
planowane są w Płotach. Stowarzyszenie już poczyniło pierwsze kroki w celu
zdobycia funduszy, które pozwolą na
realizację projektu. Podobnie jak w roku
2005 organizacja liczy na wsparcie z
Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej. Głównym pomysłodawcą
zawodów szachowych jest Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Mirosław Kolanica. Dbając również o sportową formę płotowskich zawodników z
dniem 22 listopada w Szkole Podstawowej nr2 w Płotach swoją działalność
rozpoczyna szkółka szachowa. Podczas zajęć młodzi adepci królewskiej
gry, będą poszerzać swój warsztat szachisty, aby w przyszłym roku, na swoim terenie, wreszcie pokonać drużynę
niemiecką.
Ale Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Płotowskiej to nie tylko szachy, ale
również wiele innych inicjatyw skierowanych szczególnie w kierunku dzieci
i młodzieży. Od miesiąca listopada, w

każdym miesiącu organizowane są dla
dzieci wyjazdy na basen. Takie wyjazdy mają przede wszystkim na celu efekt
wychowawczo- rekreacyjny, pokazują
bowiem jak można ciekawie i aktywnie
spożytkować wolny czas. Pierwszy
taki wyjazd miał miejsce w ostatni
czwartek, 16 listopada. Grupa 25 osób,
uczniów głównie Szkoły Podstawowej
nr2 w Płotach i płotowskiego Gimnazjum odwiedziła park wodny w Świdwinie. Większość z nich była na basenie pierwszy raz. Kolejny podobny
wyjazd planowany jest tuż przed świętami Bożego Narodzenia lub w przerwie
świątecznej.
Stowarzyszenie stawia również na
edukację młodych mieszkańców gminy.
Z inicjatywy sekretarza Zarządu Marcina Makowieckiego, na co dzień nauczyciela historii w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach, opracowany został
projekt „Ferie Regionalnego Odkrywcy”, który ma być przeprowadzony w
ramach IV edycji konkursu grantowego
„Pożyteczne Ferie 2007” realizowanego ze środków Fundacji Wspomagania
Wsi. Projekt zakłada aktywne spędzenie czasu ferii zimowych przez dzieci,
które w ramach zajęć edukacyjnych
(warsztaty, lekcje muzealne, zajęcia w
terenie) mają odkrywać tradycję i kulturę Pomorza Zachodniego. Nikogo nie

Na zdjêciu: przewodnicz¹cy SPZP Miros³aw Kolanica w szchowym boju z liderem
reprezentacji P³otów na zawody w Niebull Patrykiem Was¹giem.

trzeba przekonywać, jak ważna jest
edukacja regionalna. Ogromna wartość,
jaką niesie za sobą związek człowieka z
dziedzictwa swojego regionu, stanowi
podstawę tożsamości, a co za tym idzie,
aktywności na rzecz swojej małej ojczyzny. To z kolei jest niczym innym,
jak wychowaniem patriotycznym,
rzeczywistym i duchowym przeży-

wieniem, doświadczeniem dumy z
własnej małej i wielkiej ojczyzny. Dlatego Stowarzyszenie stawiając na
wychowanie i edukacje młodych pokoleń, stawia na wspomniane wyżej wartości. „Cudze chwalimy, swojego nie
znamy, ale poznamy” to główne motto
ma przyświecać badawczej pracy „Regionalnych Odkrywców”.
(MM)

Prace archeologiczne – z³oty œrodek
na og³upianie spo³eczeñstwa
(GRYFICE) Dnia 13 listopada br. dom byłej restauracji „Jutrzenka” (skrzyżowanie ulic Mickiewicza i 3 Maja) został ogrodzony biało- czerwoną taśmą, na
której zawisły dwie tabliczki informujące, że „Wstęp wzbroniony. Prace archeologiczne. „Prace
archeologiczne” prowadzi 14osobowa grupa „archeologów”
z Barlinka. Jej zadaniem jest demontaż Jutrzenki, albowiem na jej
miejscu powstanie drugi market
Biedronka. Personel kierowniczy nowego marketu jest już
przeszkolony i czeka na otwarcie, które ma nastąpić w grudniu
br., a najpóźniej w styczniu 2007.
Najgorsze w tym wszystkim jest
to, ze mieszkańcy Gryfic stają się
przedmiotem kpin w całym województwie zachodniopomorskim,
a nasz ojciec zyskał ksywę „Market”. Ale co tam – w końcu wiedziemy prym; jako jedyni w województwie dzierżymy palmę

pierwszeństwa w bezrobociu i ilości marketów. Wróble na krzakach ćwierkają, że z wiosną powstanie następny na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Niechorskiej, a w niedalekiej przyszłości dwa kolejne
przy ulicy Starogrodzkiej – tam jednak za jakieś 2
– 3 lata. Później pomyślą o następnych, może jeszcze jakiś na Zdrojach. Kto ich tam wie?
Alex

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MIESZKANIA
Q Kupię mieszkanie w Łobzie 4 lib
3 pokoje, I piętro. Tel. 0505 373 703.
Q Firma kupi mieszkania 1,2 i 3
pokojowena terenie Łobza Zadzwoń 091397 43 42 Kom. 0 600
265 547.
Q Kupię mieszkanie - 1,2,3 lub
4 pokoje w Łobzie. Tel. 0 693
543 205.
Q Zamienię mieszkanie własnościowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter garaż własnościowy na domek do remontu, ewentualnie
kupię domek do 120 000zł. tel.
091 397 34 97, 601 065 102

US£UGI

Dajesz og³oszenie do
jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
INNE

US£UGI

QSprzedam piękne pianina. Tel.
501 692 145, 501 150 894.
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

MOTORYZACJA

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

Q Sprzedam używane części do
Nissana 100NX, opony używane
zimowe rozmiar 195/65 R15. Tel.
604 819 965.

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

QWykonam usługi tokarskie. Tel.
697 429 534.
Q Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 091 397 33 65.

INNE

QKupię owies, owies bezłuskowy,
pszenicę, żyto. Tel. 0693 841 304.
Q Sprzedam komodę i ławę typ
retro kolor sosna zielona. Cena
700,00 zł. Tel. 091 397 44 85, 0
606 492 409.

NIERUCHOMOŒCI
QDo wynajęcia w Łobzie lokal użytkowy 60 mkw. Cena 500 zł/miesiąc.
Tel. 091 397 43 42, 0600 265 547.
Q Lokal do wynajęcia 25 mkw. Resko. Tel. 091 395 10 87,
694 432 456.
QLokal 25 m2 w centrum Łobza wynajme 600 zł. tel. 091 3973940,
0600265547
Q Sprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.
QSprzedam działkę budowlaną o
powierzchni 796 mkw. w Resku
przy ul. Sucharskiego. Tel. 091
395 17 45, 602 608 410.

QKupię domek lub 1/2 domku w Gryficach lub okolicach (091) 384 31 44.

Zareklamuj
siê w
Gazecie
Gr
yfickiej
Gryfickiej
tel. 0504 042 532
wppp1@wp.pl
www.gazetagryficka.go.pl

SPORT
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Passa Sparty

Tabele i wyniki
V liga

K³os Pe³czyce – Sparta Gryfice 1:2 (0:2)
Sparta: Chomątek W., Janowski M., Kurkiewicz A., Bogacz P., Bartoszewicz R.(75' Dąbrowski M.), Bogacz A., Karczewski J., Ścisłowski M. (Rynalski P.), Wlaźlak M., Remplewicz M., Dąbrowski P.
Trener: Artur Kurkiewicz
Bramki: Kłos – Tomasz Maj (68'), Sparta – Paweł Bogacz (15'), Mariusz
Remplewicz (28') rzk.
Czerwona kartka: Marek Krajewski (Kłos)
Sędziował: Adam Bednarski – Szczecin

Znakomitą dyspozycję prezentują w ostatnich kolejkach bieżącego sezonu piłkarze gryfickiej Sparty.
Po efektownej wysokiej wygranej
7:1 w zeszłym tygodniu z mieszkowickiem Mieszkiem, w niedzielę podopieczni Artura Kurkiewicza w bardzo ważnym dla układu dolnych rejonów V ligi, skromnie, lecz w pełni
zasłużenie, ograli w Pełczycach tamtejszego Kłosa 2:1. Rezultat zawodów otworzył w 15' Paweł Bogacz.
Defensor gości bezlitośnie wykorzystał błąd stopera miejscowych –
Kucharskiego, który po rzucie rożnym wykonywanym przez Remplewicza wybił piłkę wprost pod nogi
gryficzanina. Jego potężne uderzenie pod poprzeczkę było z gatunku
tych nie do obrony. W 28' Sparta
podwyższyła prowadzenie. Bramkarz Kłosa – Robert Grzegorczyk –
brutalnie sfaulował w polu karnym
składającego się do strzału Remplewicza, za co uważnie prowadzący
mecz szczeciński arbiter bez wahania przyznał gościom rzut karny,
dodatkowo karząc winowajcę żółtą
kartką. 11-stkę bezbłędnie wyegzekwował Mariusz Rempewicz. 2 minuty później autor drugiego trafienia
zmarnował znakomitą okazję przegrywając pojedynek 1x1 z Grzegorczykiem. Od 44' Sparta grała z przewagą jednego zawodnika – za drugą
żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną, plac boju opuścił kapitan Kło-

sa Marek Krajewski. Po zmianie
stron niespodziewanie inicjatywę
przejęli grający ze sprzyjającym wiatrem gospodarze i w 68' strzelili kontaktową bramkę. Jej autorem był
Tomasz Maj. Kreator poczynań Kłosa ostro uderzył z 12 metrów. Futbolówka trafiła jeszcze po drodze w
nogę stojącego na linii strzału stope-

ra Sparty Kurkiewicza i po rykoszecie, tuż przy słupku wpadła do siatki
obok całkowicie zdezorientowanego Wojciecha Chomątka. Mimo
prób z obu stron, końcowy rezultat
spotkania nie uległ zmianie. W wyrównanej ekipie Sparty na szczególne uznanie zasłużyli: bezbłędnie interweniujący brakarz Chomątek i
nieustannie nękający miejscowych
defensorów Remplewicz. Kolejne
mecze w tej klasie rozgrywkowej zaplanowano na 24 marca 2007 roku.
W przedmeczu juniorów Sparta
po bramkach Bartosz Machaja i Tomasza Kawy zwyciężyła Kłosa 2:1.
Opiekunem gryfickiej młodzieży jest
Jacek Karczewski.
(j)

Zmienny
Nasiennik
Ze zmiennym szczęściem
grali w minioną sobotę drugoligowi tenisiści stołowi gryfickiego Nasiennika. W trzeciej serii
spotkań ich rywalami były ekipy
z Koszalina i Kołobrzegu. W
spotkaniu rozegranym do południa Nasiennik rozgromił w Kołobrzegu LUKS SP7 9:1. Łupem
punktowym podzielili się: po 2,5
punkta – Krzysztof Galewski,
Robert Wegner, Krzysztof Cerkaski, 1,5 punkta – Andrzej Kalinowski. Nieco słabiej gryficzanie zaprezentowali się w Koszalinie, gdzie ulegli miejscowemu
Koszalininowi 3:7. Punkty dla
przyjezdnych wywalczyli: po 1,5

– Wegner i Galewski. Pierwszą
odsłonę sezonu Nasiennik zakończy spotkaniem z Chrobrym w
Międzyzdrojach. Mecz zaplanowano na najbliższą sobotę – 25 listopada, w sali sportowej przy ul.
Leśnej 17.
Uwaga! Ważna informacja dla
kibiców tenisa stołowego: zaplanowane na sobotę spotkanie IV
ligi pomiędzy rezerwami Nasiennika a trzebiatowską Falą rozegrane zostanie w czwartek, 23 listopada. Do derbowej potyczki
dojdzie w sali sportowej przy ul.
Rodziewiczówny 2 (dawny
OSiR). Rozpoczęcie zawodów
godz. 18.00. Wstęp wolny.

Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Piast
Choszczno 3:1, Radovia Radowo
Małe - Zorza Dobrzany 10:1, Piast
Chociwel - Dąb Dębno 2:1, Polonia
Płoty - Osadnik Myślibórz 5:3, Kłos
Pełczyce - Sparta Gryfice 1:2, Vineta Wolin - Fagus Kołbacz 3:1, Hutnik EKO TRAS Szczecin - Odra
Chojna 1:2, Pomorzanin Nowogard - Mieszko Mieszkowice 0:4
1. Dąb Dębno
2. Vineta Wolin
3. Piast Choszczno
4. Odra Chojna
5. Orzeł Trzcińsko-Zdrój
6. Pomorzanin Nowogard
7. Polonia Płoty
8. Hutnik EKO TRAS Szczecin
9. Osadnik Myślibórz
10. Radovia Radowo Małe
11. Piast Chociwel
12. Sparta Gryfice
13. Fagus Kołbacz
14. Kłos Pełczyce
15. Mieszko Mieszkowice
16. Zorza Dobrzany

Klasa okrêgowa

44 42-11
39 38-20
37 44-17
34 42-22
33 30-20
31 45-28
25 37-26
22 29-28
20 27-40
20 27-40
19 26-26
19 28-33
15 17-36
13 14-29
13 13-21
4 16-78

Mewa Resko - KP Police II 1:1, Świt
Szczecin - Sarmata Dobra 2:2,
Iskierka Śmierdnica - Światowid
Łobez 1:1, Orzeł Prusinowo - Sparta Węgorzyno 2:1, Promień Mosty Korona Stuchowo 0:0, Ina Ińsko Dąbrovia Stara Dąbrowa 5:2, Orkan Suchań - Wicher Brojce
0:2, Vielgovia Szczecin - Masovia
Maszewo 4:2
1. Świt Szczecin
2. KP Police II
3. Sarmata Dobra
4. Wicher Brojce
5. Vielgovia Szczecin
6. Promień Mosty
7. Iskierka Śmierdnica
8. Sparta Węgorzyno
9. Dąbrovia Stara Dąbrowa
10. Światowid Łobez
11. Korona Stuchowo
12. Mewa Resko
13. Masovia Maszewo
14. Orzeł Prusinowo
15. Ina Ińsko
16. Orkan Suchań

36 40-16
32 41-25
30 37-22
27 24-20
26 30-30
25 22-19
24 31 - 26
22 18-16
21 23-30
21 23-29
20 25-30
19 21-35
18 22-29
18 24-29
16 24-44
15 12-17

Skrzaty w akcji

Granie w planie

W minioną niedzielę, 19 listopada 2006 roku, odbył się w Sianowie turniej tenisa stołowego.
Razem z kadetami uczestniczyli w nim najmłodsi miłośnicy tego sportu, czyli Skrzaci i Skrzatki,
liczący lat 8 i mniej. Wśród dziewczynek zwyciężyła Kinga Łosińska z Sianowa, a wśród chłopców triumfował Kamil Szczepanik z Osiek. Wysoko, bo na 5 miejscu uplasował się także młody
gracz Nasiennika Gryfice – Patryk Wegner. Gratulujemy.
(r)

Zaplanowane mecze V ligi (wiosna 07)

TENIS STO£OWY: wyniki I WTK Skrzatów Sianów 19.11.2006 r.
M-ce
1
2
3
4
5-6
7-8
9

Nazwisko Imię
SZCZEPANIK KAMIL
SMAL TOBIASZ
WOŁOWIEC FILIP
POTRZEBNY WIKTOR
WEGNER PATRYK
GAWEŁ MARCIN
CHWAL PAWEŁ
WOJTKUN FILIP
GUSE KASPER

D.ur.
1998
1998
1998
1998
1999
1998
1998
1998
1999

Klub
UKS SUCHA KOSZ.
FALA TRZEBIATÓW
UKS TRAPER ZŁOCIENIEC
UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE
NASIENNIK GRYFICE
KOSZALINIANIN KOSZALIN
FALA TRZEBIATÓW
UKS TRAPER ZŁOCIENIEC
KOSZALINIANIN KOSZALIN

Kolejne spotkanie odbędą się dopiero 24 marca 2007. Nie ustalono jeszcze godzin rozpoczęcia
poszczególnych spotkań.
Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard,
Mieszko Mieszkowice - Polonia Płoty, Osadnik
Myślibórz - Piast Chociwel, Dąb Dębno - Hutnik
EKO TRAS Szczecin, Odra Chojna - Radovia Radowo Małe, Zorza Dobrzany - Vineta Wolin, Fagus Kołbacz - Orzeł Trzcińsko-Zdrój, Piast
Choszczno - Kłos Pełczyce

Klasa okrêgowa

KP Police II - Vielgovia Szczecin, Masovia Maszewo - Orkan Suchań, Wicher Brojce - Iskierka
Śmierdnica, Światowid Łobez - Ina Ińsko, Dąbrovia Stara Dąbrowa - Świt Szczecin, Sarmata Dobra
- Promień Mosty, Korona Stuchowo - Orzeł Prusinowo, Sparta Węgorzyno - Mewa Resko
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Piêæ rodzin z drog¹ do szóstej

(GRYFICE) W posesji przy ulicy 3
Maja od wielu lat mieszka pięć rodzin.
Regularnie płacą czynsz, w skład którego, poza mieszkaniem, wchodzi użytkowanie podwórka i pomieszczeń gospodarczych. Podwórko nie jest utwardzone, nie posiada ujęć wód opadowych, co w okresach deszczowych powoduje zalewanie komórek, w których
magazynowany jest opał. Liczne interwencje u zarządcy posesji, tj. TBS Sp.
z o.o. w Gryficach niczego nie zmieniały, mieszkańcy grzęźli w błocie, węgiel
i drewno zalewała woda.
Nie dość tego, to we wrześniu br.
zostali poinformowani, iż przez ich
podwórko zostanie zrobiony wjazd do
powstającego garażu (wylany fundament) właścicielki posesji znajdującej
się przy ul. Kościuszki, która wjazd na
własne podwórko posiada, ale nie będzie
niszczyła własnego ogródka, w którym
rośnie pietruszka i kwitną kwiatki.
Oszczędzając własną posesję postarała
się o zezwolenie na wjazd przez teren
zajmowany przy ul. 3 Maja 1.
Mieszkańcy wystosowali protest do
burmistrza Gryfic. W prywatnej rozmowie pan Ryszard Nierobisz usłyszał od
burmistrza Gryfic, że coś podobnego zaistnieć nie może, pani Wiznerowicz potwierdziła opinię burmistrza, że żadnej
drogi dojazdowej przez ich podwórko być
nie może. Ale dnia 24.10.br. pan Ryszard
Nierobisz otrzymuje oficjalne pismo znak:
WPG. 5540/06/31, w którym mieszkańcy
zostają poinformowani: „O wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na budowę garażu wraz z dojazdem od strony ulicy 3
REKLAMA

Maja 1. Zobowiązuję TBS do wykonania
dojazdu do garażu i pomieszczeń gospodarczych z płyt jombo z wykonaniem spadku w kierunku ulicy, by zapobiec gromadzeniu się wód opadowych.”
TBS drogę zrobił, jakieś płyty położył, nie są to jednak płyty typu jombo. Między nową drogą a pomieszczeniami gospodarczymi wytworzył się
nieutwardzony rów, którym swobodnie będzie spływała woda do pomieszczeń i na podwórko. Bylejakość wykonanych przez TBS prac widoczna na

zdjęciu. „Chciejstwo” jednej pani mającej prywatny wjazd na swoją prywatną
posesję zostało uznane za ważniejsze,
niż uszanowanie warunków życia i protestu pięciu rodzin, mających „szczęście” mieszkać na terenach gminy. Bo tak
właśnie rządzi się w gminie Gryfice.
Mówi się co innego, by petenta się pozbyć, przysyła się pisma, z których
wynika zupełnie co innego, a zlecenie
robót wykonuje się byle jak, bo przecież
to tylko pięć rodzin. Pani i jej garaż są
ważniejsze, niż wieloletni mieszkańcy.

Pani miała kaprys. Pozytywnie załatwiony. Mieszkańcy kłopot z wodą opadową
też mają załatwiony - będzie jej więcej w
pomieszczeniach gospodarczych. Gdzie
problem? W urzędniczej bezmyślności!
Ponownie czas wrócić do myślenia i solidnej pracy. Panie dyrektorze TBS sp. z
o.o. w Gryficach - najwyższy czas podwórko uporządkować. Mamy też nadzieję, że w okresie zimowym zadba pan
o odśnieżanie nowej drogi, jak również,
by była posypana piachem. Już dziś należy o tym pomyśleć.
(r)

Nie wszyscy rolnicy bêd¹ w KRUS

(POWIAT - KRAJ) Nadchodzą
poważne zmiany w strukturze rolnictwa szykowane przez Ministerstwo
Rolnictwa.
Jak pisze Gazeta Prawna (nr z 13
listopada) pracownicy ministerstwa
pracują właśnie nad poważnymi zmianami w systemie ubezpieczeń emerytalnych rolników.
W KRUS nie będą już ubezpieczani
rolnicy, tylko producenci rolni, zarejestrowani w terenowych oddziałach
ARiMR. Podwójne składki do KRUS i
ZUS płacić będą rolnicy prowadzący
działalność gospodarczą.
Autorzy projektu, aby zmniejszyć
obecną dotację budżetu do systemu
rolniczego, proponują dwa warianty.
Pierwszy z nich zakłada, że składki
będą liczone na podstawie dochodu z 1
ha przeliczeniowego ogłaszanego przez
prezesa GUS, pomniejszonego o koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa. W drugim wariancie proponuje się, aby podstawą do obliczania dochodu były kwoty uzyskiwane z dopłat bezpośrednich.
O objęciu ubezpieczeniem społecznym rolników będzie decydować prowadzenie działalności rolniczej, a nie,
jak jest obecnie, fakt posiadania gospodarstwa rolnego i związanego z tym
domniemania, że każdy właściciel gruntu prowadzi działalność rolniczą. O objęciu ubezpieczeniem nie będzie więc decydować wielkość gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych. Dodatkowo
reformy ubezpieczeń rolniczych zakładają likwidację definicji rolnika. W jego
miejsce pojawi się pojęcie producenta
rolnego. Będzie nim osoba podlegająca
ubezpieczeniu społecznemu rolników

oraz płacąca składki, która mieszka na
terenie Polski i prowadzi gospodarstwo
osobiście i na własny rachunek.
Przyjęcie zasady, że o możliwości
ubezpieczenia w KRUS decyduje wpis
do ewidencji producentów rolnych
spowoduje, że część obecnie ubezpieczonych rolników znajdzie się poza
systemem. W takiej sytuacji mogą się
także znaleźć posiadacze tzw. gospodarstw socjalnych produkujących
żywność wyłącznie na potrzeby rolnika i jego rodziny.
W związku z tym rząd zapewne
będzie musiał opracować jakieś rozwiązanie. Logiczne byłoby wykorzystanie środków unijnych na przekwalifikowanie zawodowe tego typu
rolników.
Ministerstwo rolnictwa proponuje
ułatwienia w zakładaniu działalności
gospodarczej dla części rolników. Polegałyby one na okresowym, np. przez
pierwsze dwa lata, korzystaniu z tań-

szego systemu ubezpieczeń społecznych. Warunkiem byłoby odejście z
rolnictwa. Rozwiązanie to mogłoby
dotyczyć posiadaczy małych samozaopatrzeniowych gospodarstw rolnych
oraz osób z nimi współpracujących.
Reforma systemu ubezpieczeniowego rolników jest zapewne konieczna,
gdyż należy ograniczyć wysokość dotacji budżetowej do KRUS. Twórcy
tego projektu chcą jednak oprzeć system emerytalny na dopłatach bezpośrednich. Obecny system dopłat obowiązywać będzie jednak w Polsce do
końca 2008 roku.
Z nową definicją rolnika nie zgadzają się kółka rolnicze, których prezes
Władysław Serafin (PSL) zapowiada
walkę o prawa rolników wszelkimi
możliwymi sposobami.
Co ciekawe, kontrolowane przez
Samoobronę ministerstwo ogłosiło
swoje plany dopiero po pierwszej turze
wyborów samorządowych.
(gp)

Wyrok
Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 07 listopada 2006r. sygn. akt IIK
660/06 skazał

Jerzego Pilczuka

ur. 22.09.1961r. w Trzebiatowie na karę grzywny w wysokości 50 stawek
dziennych, przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna wynosi 20,00 złotych ,
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na
okres 3 lat oraz zarządzono podanie wyroku do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie go w czasopiśmie lokalnym, na poczet orz4eczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza okres rzeczywistego wykonywania środków od dnia 10.09.2006r., za przestępstwo z art. 178a par. 1kk, polegające na tym, że w dniu 13 sierpnia 2006 roku o godz. 22.50 w Konarzewie
powiatu gryfickiego kierował samochodem marki Fiat 126p o nr rej. SCD 9578
po drodze publicznej w ruchu lądowym, będąc w stanie nietrzeźwości tj. 1,26
mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu.
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POMIMO ZAKAZU S¥DU

WANDAL SAMOCHODOWY
KRADLI, A¯ WPADLI
(POWIAT) 13 listopada br. w
Żukowie zatrzymano Huberta P.,
lat 27, Jana M. lat 22, i Arkadiusza
P. lat 33, mieszkańców powiatu
gryfickiego, którzy dokonali kradzieży kabla telekomunikacyjnego przy trasie Brojce – Gryfice.
Straty 1000 zł poniosła Telekomunikacja Polska S.A.

(GRYFICE) 15 listopada br. w
Gryficach zatrzymano Artura W., lat
27, mieszkańca Gryfic, który uszkodził dwa samochody osobowe. Straty wyniosły 650 zł.

(POBIEROWO) 17 listopada
br. w Pobierowie zatrzymano Tomasza Z., lat 40, mieszkańca Polic,
który kierował samochodem pomimo zakazu Sądu.

ANTONI OKRAD£ STANIS£AWÊ

PEDA£OWA£

(PŁOTY) 16 listopada br. w Płotach zatrzymano Antoniego K., lat
49, który wraz z innymi osobami
dokonał kradzieży pieniędzy. Straty
530 zł poniosła Stanisława R.

(GRYFICE) 19 listopada br. w
Gryficach zatrzymano Waldemara G., lat 47, mieszkańca Gryfic,
który kierował rowerem pomimo
zakazu Sądu.

Wyrok

Wyrok

Sąd Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 31.10.2006
r. sprawy sygn. akt VIK 655/06

Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 31 października 2006r. sygn. akt IIK 253/06 skazał

s. Bronisława ur. 09.07.1957 r. w Trzebiatowie wymierzył
karę 100 stawek dziennych grzywny przyjmując, że jedna
stawka dzienna równa się 10,00 zł; orzekł zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na
okres 1 roku, na poczet zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym zaliczył okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 18.08.2006 r.; orzekł podanie wyroku
do publicznej wiadomości przez opublikowanie w “Gazecie
Gryfickiej” za to, że w dniu 18.08.2006 r. na ul. II Pułku Ułanów
w Trzebiatowie Bogdan Kotlarek kierował samochodem marki
Mazda o nr rej. ZGY X 121 będąc w stanie nietrzeźwości 0,27
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

ur. 10.01.1963r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,
wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza się na okres próby 3 lat, oddając ją w tym
czasie pod dozór kuratora sądowego, orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na
okres 4 lat oraz zarządzono podanie wyroku do publicznej
wiadomości przez ogłoszenie go w czasopiśmie lokalnym,
za przestępstwo z art. 178a par. 1kk, polegające na tym,
że w dniu 09 lipca 2006 roku na trasie Jaromin- Siemidarżno
powiatu gryfickiego kierowała samochodem marki Seat
Ibiza o nr rej. ZGY V630 będąc w stanie nietrzeźwości
tj. 1,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wyrok

Wyrok

Sąd Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 31 października 2006 r. sprawy sygn. akt VIK 692/06

Sąd Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia
31.10.2006 r. sprawy sygn. akt VI K 644/06

Jana ur. 21.11.1974 r. wymierzył mu karę 50 stawek
dziennych grzywny przyjmując, że jedna stawka dzienna wynosi 20,00 zł; orzekł zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1
roku; zaliczył na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 07.09.2006
r.; orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości
przez opublikowanie w “Gazecie Gryfickiej” za to, że
w dniu 07.09.2006 r. w miejscowości Trzebiatów na ul.
Kołobrzeskiej kierował samochodem marki KIA o nr rej.
ZGY 65AY będąc w stanie nietrzeźwości tj. 0,34 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu.

s. Edwarda ur. 12.04.1986 r. wymierzył mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w
wymiarze 30 godzin miesięcznie wskazanej przez Zarząd
Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie, orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym na okres
2 lat oraz orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie w “Gazecie Gryfickiej” za to, że
w dniu 22.08.2006 r. w Trzebiatowie na ul.. Podmiejskiej,
na drodze publicznej kierował rowerem będąc w stanie
nietrzeźwości, posiadając 0,67 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178a par 2 kk.

Bogdana Kotlarka

Sylwestra Marcina Rej

Wyrok

El¿bietê Hamulczuk

Cezarego Kaznowskiego

Wyrok

Sąd Rejonowy w Gryficach po rozpoznaniu dnia 31.10.2006
r. sprawy sygn. akt VIK 653/06

Sąd Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 17 sierpnia
2006r. sygn. akt IIK 395/06 skazał

s. Mikołaja, ur. 13.02.1952 r. wymierzył mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin
miesięcznie wskazanej przez Urząd Gminy w Brojcach, orzekł
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w
ruchu lądowym na okres 2 lat, orzekł na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno –
Unieście świadczenie pieniężne w kwocie 100,00 zł; orzekł
podanie wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie w “Gazecie Gryfickiej”; zobowiązał Józefa Iwanickiego do
zwrotu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji w Gryficach za
to, że w dniu 14.07.2006 r. w Trzebiatowie, po drodze publicznej kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości tj.
0,73 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

ur. 24.05.1984r. w Wadowicach na karę grzywny w
wysokości 100 stawek dziennych, przy przyjęciu, że
jedna stawka dzienna wynosi 15,00 złotych , orzeczono
zakaz prowadzenia pojazdów rowerowych i mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat, zasądzono świadczenie pieniężne w kwocie 100 zł. Na rzecz Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie,
zarządzono podanie wyroku do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie go w czasopiśmie lokalnym oraz zobowiązano go do zwrotu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji, za przestępstwo z art. 178a par. 2kk, polegające
na tym, że w dniu 05 maja 2006 roku w Niechorzu gmina
Rewal kierował rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości tj. 0,98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Józefa Iwanickiego

Magdalenê Dzieci¹tkowsk¹

(TRZEBIATÓW) 14 listopada br. w Trzebiatowie zatrzymano
Piotra M., mieszkańca Trzebiatowa, który kierował rowerem będąc
pod wpływem alkoholu – 1,16‰.
(JAROMIN) 14 listopada br. w
Jarominie zatrzymano Artura Z.,
mieszkańca powiatu gryfickiego,
który kierował rowerem będąc
pod wpływem alkoholu – 2,34‰.
(JAROMIN) 16 listopada br.
w Jarominie zatrzymano Artura J.,
mieszkańca powiatu gryfickiego,
który kierował rowerem będąc
pod wpływem alkoholu – 0,94‰.
(BROJCE) 17 listopada br. w
Brojcach zatrzymano Roberta S.,
mieszkańca powiatu gryfickiego,
który kierował samochodem osobowym marki Renault będąc pod
wpływem alkoholu – 1,14‰
(GRYFICE) 18 listopada br. w
Gryficach zatrzymano Piotra Z.,
lat 24, mieszkańca Gryfic, który
kierował rowerem będąc pod
wpływem alkoholu – 0,62‰ oraz
posiadał środki narkotyczne w
postaci marihuany – 0,2 g i amfetaminy – 0,2g.
(WYSZOGÓRA) 18 listopada br. w Wyszogórze zatrzymano
Waldemara W., mieszkańca powiatu gryfickiego, który kierował
samochodem ciężarowym będąc
pod wpływem alkoholu – 0,70‰.
(TRZEBIATÓW) 18 listopada br. w Trzebiatowie zatrzymano
Zbigniewa P., mieszkańca powiatu gryfickiego, który kierował
rowerem będąc pod wpływem alkoholu – 0,26‰.
(PŁOTY) 19 listopada br. w
Płotach zatrzymano Mateusza P.,
mieszkańca powiatu gryfickiego,
który kierował samochodem osobowym będąc pod wpływem alkoholu – 0,24‰.
(MRZEŻYNO) 19 listopada
br. w Mrzeżynie zatrzymano Piotra G., mieszkańca powiatu gryfickiego, który kierował samochodem osobowym Skoda będąc
pod wpływem alkoholu – 0,68‰.
(MODLIMOWO)19listopada
br. w Modlimowie zatrzymano
Aleksandra F., mieszkańca powiatu gryfickiego, który kierował samochodem osobowym Seat będąc
pod wpływem alkoholu – 0,68‰.
(GOSTYŃ) 19 listopada br. na
trasie Gostyń – Bądkowo zatrzymano Bartłomieja J., mieszkańca
powiatu gryfickiego, który kierował samochodem osobowym
marki VW będąc pod wpływem
alkoholu – 0,98‰.
(WYSZOBÓR) 19 listopada
br. w Wyszoborze zatrzymano
Daniela S., mieszkańca Świdwina, który kierował samochodem
osobowym marki VW będąc pod
wpływem alkoholu – 1,06‰.
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HUMOR TYGODNIA

W OBIEKTYWIE TYGODNIKA:
Kiermasz ozdób architektonicznych

Komisja Europejska postanowiła wybudować bramę w
trzecie tysiąclecie jako symbol coraz ściślejszych więzi
łączących państwa członkowskie. Wyłoniono podkomisję do przeprowadzenia przetargu, która ów przetarg
ogłosiła. Do wykonania bramy zgłosiło się trzech
oferentów: Turek, Niemiec i Polak.
Pierwszy ofertę przedstawił Turek: brama solidna,
projekt kompletny
- wszystko w porządku
- koszt: 6000 euro.
Drugi był Niemiec: projekt w zasadzie nie odbiegał od
projektu Turka, podobne wykonanie, cena: 10.000 euro.
Komisja pyta:
- Czemu aż 10.000!?
Niemiec na to:
- Solidny niemiecki projekt, solidne niemieckie materiały solidne niemieckie wykonanie, a to kosztuje.
OK.
Ostatni był Polak, który przedstawił projekt bardzo
podobny, wręcz identyczny do projektów Turka i
Niemca, ale cena wynosiła 56.000 euro. Tu komisja o
mało nie spadła z krzeseł, ale pytają czemu tak astronomicznie wysoka kwota, na co Polak:
- 25.000 euro dla mnie, 25.000 dla Szanownej Komisji za
trud włożony w przeprowadzenie przetargu i skuteczne
jego rozstrzygnięcie, a 6.000 dla Turka, bo ktoś te
bramę musi postawić...
Pani na polskim każe dzieciom opisać, jak wygląda
praca dyrektora. Po chwili pyta Jasia:
- A ty czemu nic nie piszesz? Na to Jasiu odpowiada:
- Czekam na sekretarkę.

CMYK

CMYK

