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Z DRUGIEJ STRONY

Z drugiej strony

Szopka staroroczna

Kazimierz Rynkiewicz
Ksi¹dz Józef Tischner oznajmi³ kiedyœ, ¿e w œwiecie istniej¹:
prawda, pó³prawda i g...wno
prawda. O ile z t¹ ostatni¹ nie
mamy raczej problemu, o tyle ta
pierwsza wci¹¿ jest poddawana
próbie przez t¹ drug¹, która odnosi na wielu frontach sporo sukcesów, bo i wyznawców jej przybywa. Tak zmarnia³y nam czasy i
obyczaje.
Próbujê szybko podsumowaæ
mijaj¹cy rok i stwierdzam, ¿e na
gruncie lokalnym dzia³o siê niewiele w sensie jakoœciowym.
Wszystko ju¿ dawno wpe³z³o w
koleiny i toczy siê nimi si³¹ bezw³adu. Ci sami aktorzy, mocno
znudzeni i znu¿eni, odgrywaj¹ te
same role. Jedyne co jest w stanie
ich poruszyæ, to œwiadomoœæ, ¿e
spektakl dopiega koñca oraz niepewnoœæ, czy dostan¹ rolê w nastêpnym akcie. Tak trzeba odczytywaæ niemrawe ruchy na scenie
samorz¹dowej. Co ciekawe, w
odniesieniu do polityki, to nie
opozycja zmusza do wysi³ku, lecz
niepewnoœæ co do zachowañ
wyborców. To nierozpoznana
masa, w du¿ej czêœci apolityczna,
a przez to groŸna. Bo to jej g³osy
decyduj¹ w wyborach, a nie g³osy kolegów, urzêdników, znajomych i pociotków. Z tymi mo¿na
sobie daæ radê, ale co zrobiæ z t¹
mas¹? Jak j¹ pokierowaæ, by w
tym najwa¿niejszym momencie,
decyduj¹cym o ca³ym bycie lokalnego polityka, zechcia³a wskazaæ
na niego. Do tej pory ta masa by³a
przecie¿ tylko petentem u bram
urzêdu i mo¿na by³o pokazywaæ
jej wa³a, ze œwiadomoœci¹, ¿e
mo¿e mi naskoczyæ, bo ja tu rz¹dzê. Gdy nadchodzi dzieñ g³osowania, trudno policzyæ tych, którzy tego wa³a zapamiêtali, którym
siê czegoœ nie za³atwi³o, których
siê popêdzi³o, których siê zlekcewa¿y³o, dzisiaj nawer ju¿ nie pamiêtaj¹c o tym. Przyda³by siê
jakiœ szybki rachunek s³ów i
uczynków, jakieœ liczyd³o, by zliczyæ tê ciemn¹ masê, ale nawet
brakuje tego podstawowego narzêdzia, by to zrobiæ – sumienia.

Myœlówki,
resztówki
i groszówki
Pozostaj¹ wiêc takie œrodki, jakie
siê zna od lat – polityczny marketing. Mo¿e jeszcze raz uwierz¹,
mo¿e jeszcze raz uda mi siê ich
poderwaæ, ten jeden jedyny raz. A
co potem? Potem to jakoœ bêdzie,
do nastêpnych wyborów.
Pisz¹c, ¿e nic siê nie zmieni³o,
mia³em na myœli i polityków i
dziennikarzy, choæ to zapewne w
odniesieniu do wielu osób okreœlenia na wyrost. Najnowszy
przyk³ad to spotkanie kogoœ tam
pisz¹cego w Trybunie Ludu (nawet ju¿ siê nie podpisuj¹) ze starost¹. Ca³kiem niedawno, bo na
pocz¹tku grudnia. „Bollboardy za
1 grosz” - krzyczy tytu³ na pierwszej stronie. Ten ktoœ pisz¹cy
przyznaje, ¿e bilbordy postawione
przez starostwo „sta³y siê powodem nieprzyjemnych spekulacji”.
Jak to mo¿liwe, by lud spekulowa³ i to w dodatku nieprzyjemnie?
Bierze w zêby gacie i w te pêdy
leci do starosty, by daæ odpór
gawiedzi. Odpór da³by sam, ale
trybunowi nie wypada, wszak lud
patrzy i móg³by coœ podejrzewaæ.
A ¿e „pekulacje ci¹gle s¹ obecne”,
zapewnia, ¿e wyjaœni, kto i ile
zap³aci³ za bilbordy.
Wreszcie dochodzi do dialogu
dziennikarza ze starost¹. Ten t³umaczy, ¿e koszt wszystkich bilbordów wynosi - „w pewnej
przenoœni” - 1 grosz. Zapewne
widz¹c rozdziawione ze zdziwienia usta dziennikarza, opowiada
mu tak¹ oto bajkê: kupiliœmy od
Gminy Gryfice 40 hektarów prz
Niechorskiej za 1 z³. Podzieliliœmy i sprzedajemy dzia³ki. Za bilbordy zap³aciliœmy pieniêdzmi
uzyskanymi ze sprzeda¿y jednej
dzia³ki, wiêc wychodzi, ¿e zap³aciliœmy grosz. Bo 100 dzia³ek za
1 z³otówkê to za jedn¹ dzia³kê
wychodzi 1 grosz. Wiêc jak
sprzedaliœmy dzia³kê, to za te
pieni¹dze kupiliœmy bilbordy.
Czyli za 1 grosz!
Trybun bieg³y w demagogii w
lot ³apie tê przyjemn¹ stronê starostowej spekulacji, ³apie w zêby
gacie i w te pêdy leci do redakcji,
by napisaæ ludowi, ¿e sprawa

zosta³a wyjaœniona. Jest tak, jak
powiedzia³ starosta Kazimierz
Saæ – bilbordy kosztowa³y 1
grosz i proszê mi tu zasmarkany
ludzie nie oczerniaæ w³adzy.
Zostawmy jednak trybuna na
pastwê ludu i wróæmy do starosty. Otó¿ w tym samym artykule
„dementuje”, ¿e... ale przytoczmy cytat: „Zdementujê równie¿
sugestie, ¿e wydaliœmy na to pieni¹dze podatników. Otó¿ bilbordy
zosta³y zkupione ze œrodków pozyskanych ze sprzeda¿y nieruchomoœci, a nie z pieniêdzy podatników”. Ufff. Szokuj¹ce, jak
na „samorzadowca”. Do jakiej
kategorii prawdy to nale¿y???
Przez chwilê zastanawiam siê,
czy starosta przypadkiem nie
sprzeda³ komuœ domu burmistrza
Szczyg³a lub mieszkanie wicestarosty Wojciechowicza, ale szybko porzucam tê myœl. To niemo¿liwe. Wiêc musia³ sprzedaæ nieruchomoœci Skarbu Pañstwa lub
Powiatu, a przecie¿ zarówno te
nieruchomoœci jak i pieni¹dze z
ich sprzeda¿y nale¿¹ do obywateli, czyli podatników, bo to oni stanowi¹ pañstwo i powiat. To z tych
pieniêdzy podatnicy mogliby
mieæ wybudowan¹ lub naprawion¹ drogê, lepsz¹ szko³ê, cokolwiek, co im Powiat powinien
zrobiæ, a nie robi. Zamiast na drogi, pieni¹dze posz³y na bilbordy. Z
nich to starosta bêdzie pokazywa³
swój patriotyzm i ¿yczy³ nam
wszystkiego najlepszego.
Trybun dla ludu jest za darmochê. Bilbordy za grosz. Zapowiada siê gor¹ca jesieñ wyborczych
cudów. Wcale bym siê nie zdziwi³, jakby nied³ugo do Trybuna
zaczêli wk³adaæ stówê, by ktoœ
chcia³ to coœ czytaæ, a starosta
zacznie robiæ przed urzêdem
eventy i hapeningi, np. krzy¿uj¹c
siê na œcianie urzêdu. Jak wygaduje takie bzdury, to ju¿ wszystko
jest mo¿liwe.
No, chyba ¿e gada³ to ze œwiadomoœci¹, ¿e przemawia do czytelników Trybuna. To by odrobinê t³umaczy³o tego wa³a, jakiego
pokaza³ podatnikom.
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Nam ludziom
Tylko w blasku Boskich zasad
Cz³owiek siê rozwijaæ mo¿e
Wiêc nie twórzmy w³asnych fasad
Bo co druga to rozdro¿e
Choæ w umys³ach wizje mamy
Na œwiat który nas otacza
To swym sercem wci¹¿ zdradzamy
¯e nasz duch do Kogoœ zbacza
Coœ wyznacza nam kierunek
Jednej drogi – oczywistej
Ktoœ nam biegnie na ratunek
W codziennoœci naszej mglistej
Ktoœ odwiecznie nas rozgrzesza
Wci¹¿ prowadz¹c z nami dialog
I tê myœl na nowo wskrzesza
¯e nam ludziom dla DEKALOG
Œwiêtemu Miko³ajowi
o inicja³ach M. M. L.
w podziêkowaniu
Irena
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Z prac Zarz¹du Powiatu Gryfickiego

Sesja Rady Miejskiej
w Gryficach

Drogie 10-lecie powiatu

Zdecyduj¹ o
przysz³orocznym
bud¿ecie

Od 20 listopada do 8 grudnia
odby³y siê trzy posiedzenia Zarz¹du
Powiatu. 20 listopada na 153 posiedzeniu Zarz¹du m.in. przyj¹³ on i
skierowa³ do Rady Powiatu projekty
uchwa³:
zwiêksza siê plan dochodu Powiatu w dziale - pozosta³e zadania w
zakresie polityki spo³ecznej, rozdziale – pozosta³e zadanie o kwotê
82.679 z³, w zwi¹zku z realizacj¹ przez
PUP w Gryficach projektu „Doradca
zawodowy i poœrednik pracy w standardach unijnych”.
Jest nadzieja, ¿e uczestnikiem
projektu bêdzie dyrektor PUP i ju¿
¿adna z redakcji nie bêdzie otrzymywaæ skarg na jego z³e traktowanie
podleg³ych mu pracowników.
Drogie 10-lecie powiatu
Na tym samym posiedzeniu Zarz¹d zwiêkszy³ plan wydatków starostwa powiatowego w dziale – Admi-

nistracja Publiczna, rozdziale – Rady
Powiatu o kwotê 7.800 z³ z przeznaczeniem na organizacjê jubileuszu X
-lecia funkcjonowania powiatów.
Pozytywnie rozpatrzy³ wniosek
zastêpcy dyrektora PCMRGiIE w
sprawie zwiêkszenia œrodków w bud¿ecie o kotê 26.083,00 z³, w zwi¹zku
z organizacj¹ X -lecia powiatu gryfickiego. Drogie te balangi.
27 listopada na 154 posiedzeniu
Zarz¹du przyjêto m.in. uchwa³ê na
podstawie zarz¹dzenia Wojewody
Zachodniopomorskiego:
zwiêksza siê plan dochodu w
dziale – Bezpieczeñstwo Publiczne i
Ochrona ppo¿., rozdziale – Komendy Powiatowe Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, o kwotê 71.240 z³.
Jednoczeœnie na wniosek Komendanta Powiatowego PSP zwiêksza siê plan wydatków o kwotê
71.240 z³, z przeznaczeniem m.in. na
wyp³atê odpraw emerytalnych i

Event og³oszeniowy

Starostwo chce
zatrudniæ konsultanta
Starostwo w Gryficach og³osi³o nabór na stanowisko specjalisty – konsultanta ds. programów
operacyjnych. Wymagania niezbêdne to m.in. wykszta³cenie
wy¿sze w szczególnoœci prawnicze, bieg³a znajomoœæ jêzyka angielskiego lub francuskiego
oraz ogólna wiedza z zakresu
programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójnoœci.
G³ównym zadaniem konsultanta ma byæ popularyzacja informacji
o funduszach europejskich,
przede wszystkim nt. mo¿liwoœci
uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strate-

gii Spójnoœci, m.in. poprzez diagnozowanie potencjalnego beneficjenta w Punkcie i wskazywanie
mo¿liwoœci aplikowania o œrodki
UE.
Ciekawie brzmi w tym og³oszeniu zdanie dotycz¹ce wykonywanych zadañ: „udzielanie informacji
oraz dystrybucja ulotek w trakcie
eventów odbywaj¹cych siê lokalnie”. Zainteresowani prac¹ aplikacje musz¹ z³o¿yæ w starostwie w
Gryficach 30.12. 2009 r.
(r)

œwiadczeñ dla funkcjonariuszy, remonty oraz zabezpieczenie gotowoœci bojowej.
Natomiast 2 grudnia na 155 posiedzeniu Zarz¹du omówiono nastêpuj¹ce tematy: rozpatrzono wniosek
mieszkañców Akacjowej w Gryficach dotycz¹cy zmiany organizacji
ruchu drogowego na przedmiotowej
ulicy.
Zarz¹d zdecydowa³, ¿e przeprowadzone zostan¹ przetargi na
dwa zadania w ramach projektu
modernizacjê dróg realizowanych
w projekcie z³o¿onym w ramach
tzw. „schetynówki”. Pierwszy bêdzie obejmowa³ ulicê ks. Ruta i
Podwiejsk¹ a drugi 3 maj¹ w Gryficach (od LO w kierunku przedszkola).
Ten drugi z powodzeniem mo¿e
byæ zrealizowany przez ZGK w Gryficach, poniewa¿ jego pracownicy
umiejêtnoœæ k³adzenia polbruku
osi¹gnêli ju¿ dawno.
M

Nastêpny numer
Gazety Gryfickiej
uka¿e siê
6 stycznia

Tel. do redakcji
694-089-733
Czekamy na wasze sygna³y
gazetagryficka@wp.pl

Wynajmê atrakcyjny lokal
w centrum Gryfic. Tel. 0 501 176 428.

Najwa¿niejszym punktem obrad
radnych, którzy spotkaj¹ siê na sesji
Rady Miejskiej w Gryficach 29 grudnia, o godz. 9.00, bêdzie uchwalenie
bud¿etu Gminy Gryfice na 2010 rok.
Kolejnymi projektami uchwa³,
jakie rozpatrz¹ radni, bêd¹: uchwa³a
w sprawie wydatków bud¿etowych,
których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasaj¹ z up³ywem
roku bud¿etowego; uchwa³y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2010 rok.
Obrady zakoñczy sprawozdanie
burmistrza z pracy w okresie miêdzy
sesjami oraz wolne wnioski i zapytania i odpowiedzi na nie.
(r)
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Sk³adaj¹ nam ¿yczenia za nasze
pieni¹dze
Zgodnie z naszymi przewidywaniami, na
licznych bilbordach pojawi³y siê ¿yczenia
œwi¹teczne adresowane do mieszkañców Gryfic i ca³ego powiatu.

Sygna³y czytelników

¯yczenia rozklejali pracownicy Zarz¹du
Dróg Powiatowych. Mo¿e to i dobrze, ¿e w³aœnie oni zdobywaj¹ now¹ specjalnoœæ zawodow¹.
Jednoczeœnie na rynku medialnym pojawi³a
siê „Strefa Regi” Samorz¹dowy Okolicznoœciowy Biuletyn Reklamowo-Promocyjny Powiatu
Gryfickiego. W zwi¹zku z tym mniemaæ nale¿y,
¿e s³awetna Kraina Regi i jej red. naczelny odchodz¹ w niebyt. Nowy biuletyn dostêpny w
galerii Hosso b¹dŸ na 4 pietrze Urzêdu Miasta
w tzw. promocji powiatu. Wydanie bezp³atne.
Jaka treœæ w nim zawarta? Normalna – chwal¹
siê co ju¿ zrobili i co dalej bêd¹ robiæ dla nas tj.
dla miasta, gminy i ca³ego powiatu. Biuletyn
warto wzi¹æ do domu, a jesieni¹ 2010 r. skonfrontowaæ obiecanki z rzeczywistoœci¹.
M

Co oœwietlaj¹,
a komu ciemnoœæ

Piêknie. Dzieci siê ciesz¹ z
ozdóbek œwi¹tecznych, rozwieszonych na ternie miasta.
Przestaj¹ siê cieszyæ, kiedy
do domu musz¹ iœæ same b¹dŸ
z rodzicami górn¹ alejk¹ w parku. Wieczorow¹ por¹ na tej
alejce ¿artów nie ma, bo nie ma
oœwietlenia S¹ zamontowane nowiutkie lampy, ale œwiat³a brak, a stare lampy zdemontowano. W nowych
zapomnieli o pod³¹czeniu do linii
energetycznej, czy mo¿e wogóle zapomnieli o tych lampach. Alejkê t¹
wczeœnie rano i póŸno wieczorem
przemierzaj¹ mieszkañcy os. XXX-

lecia, bo w centrum miasta maj¹
swoje miejsca pracy. To krótsza droga do domu i choæ jedna lampa powinna siê na niej œwieciæ, a w szczególnoœci ta na górce. Ogród japoñski oœwietlony, ozdóbki œwi¹teczne
tak¿e, ulice w centrum miasta podobnie, a droga, któr¹ du¿o ludzi
przemierza, tonie w ciemnoœciach.
Có¿ ? Pewnie to prawda, ¿e zapomnieli o pod³¹czeniu energii elektrycznej. Jednak spokojnie. Z
wiosn¹, jak bêdzie rano widno i s³oñce bêdzie póŸniej zachodziæ, pr¹d na
pewno pod³¹cz¹. Na inne rozwi¹zanie problemu nikt liczyæ nie mo¿e. M

ZGK na plus

Zima przysz³a, ale ZGK nie zaskoczy³a. Du¿o wczeœniej rozstawiono plastikowe pojemniki z piaskiem. Po opadach œniegu dostawiono nowe z myœl¹ o u³atwieniu
pracy ludziom rozsypuj¹cym piasek. Tereny podlegaj¹ce ZGK by³y
porz¹dkowane na bie¿¹co, za co

przyznajemy plus. Zdaje siê, ¿e
czynimy to pierwszy raz. Jak zwykle tereny objête zarz¹dem TBS pozosta³y nienaruszone, œnieg sobie
le¿y do dziœ, tyle ¿e rozdeptany.
Widaæ w TBS nie maj¹ dostatecznej obsady dozorców albo dozorcy
s¹ Ÿle wynagradzani.
M

6 banków na 1 ulicy!
W Gryficach nasta³a nowa moda.
By³o ich ju¿ wiele, a to na zak³ady fryzjerskie i solaria, markety i galerie.
Dziœ przysz³a moda na banki. Przy
ulicy Niepodleg³oœci do otwarcia
przygotowywane s¹ dwa kolejne. W
sumie na niezbyt d³ugiej ulicy bêdzie
ich 6, nie licz¹c biur kredytowych. Inwestycje na pewno dobre dla w³aœcicieli lokali, ale czy dla banków - nie
wiadomo. Ale konkurencja bêdzie,
oprocentowanie kredytów równie¿ i
to wa¿ne dla mieszkañców Gryfic. M
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Prusinowo - co dalej?
O tym, ¿e Szczeciñska Centrala Nasienna
pad³a na pysk, ka¿dy z rolników w
powiecie gryfickim doskonale wie. Wiedz¹
te¿ mieszkañcy Prusinowa, pracownicy
gospodarstwa nasiennego, mimo to zadaj¹
sobie pytanie – dlaczego?
Przecie¿ dla nich to jasne, jak
s³oñce na niebie, ¿e strat nie przynosili, ¿e zawsze mieli zyski, ¿e w
2008 r. zysk przekroczy³
1.700.000 z³. Zawsze mieli wyp³aty w okreœlonym terminie,
bony œwi¹teczne i jakieœ miêso z
w³asnej hodowli na œwiêta. Tak
mieli. Dziœ nie wiadomo, dlaczego
paŸdziernikow¹ pensjê otrzymali
4 grudnia plus wyrównanie za zaliczkowan¹ wyp³atê za listopad.
Czy w styczniu otrzymaj¹ wynagrodzenie? Nie wiadomo. Mo¿e
znowu us³ysz¹, ¿e maj¹ czekaæ na
pensjê z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych.
19 listopada w G³osie Szczeciñskim ukaza³ siê artyku³ Piotra
Jasiny pod tytu³em „Pad³a spó³ka
– licz¹ na sprzeda¿ firmy z pracownikami”, w którym m.in. napisa³: „Na pewno jest jeden plus –
przyznaje Mi³osz Kaczanowski,
prezes likwidowanej SCN – uda³o
siê wstrzymaæ licytacjê maszyn.
Nasze przedsiêbiorstwo bez maszyn praktycznie nie istnieje.
Mamy nadziejê, ¿e syndyk, któremu zale¿y na najwy¿szej cenie,
bêdzie chcia³ w miarê szybko
sprzedaæ przedsiêbiorstwo, najpóŸniej w marcu, a wiêc jeszcze
przed okresem wegetacji”.
Szybko i doœæ drogo to mo¿na
sprzedaæ jajka na rynku i to z w³asnej agroturystycznej hodowli.
Dlatego przedtem nale¿a³oby wyjaœniæ tym, którzy na urzêdasów z
SCN harowali w Gospodarstwie
Nasiennym Prusinowo - co siê takiego sta³o, ¿e spó³ka pad³a na
pysk z 22 milionowym zad³u¿eniem? Kto je spowodowa³? Piotr
Jasina napisa³: „Pad³a spó³ka licz¹ na sprzeda¿ firmy z pracownikami”. Pracownik, to nie traktor ani te¿ niewolnik, targu nimi
niech nie przeprowadzaj¹, bo
wiadomo, ¿e nowy w³aœciciel czy
w³aœciciele nie bêd¹ siê liczyæ z
nikim, jak ju¿ dziœ to czyni pe³nomocnik pani syndyk niejaki pan
prezes spó³ki z o.o. Marina Hotele
Przemys³aw Wojciech Wardyn

(rejestr sp. z o.o Marina Hotele w
KRS 2003.06.04. W rejestrze nie
podano sk³adu Zarz¹du spó³ki, figuruje jedynie w/w prezes).
Nikogo by nie zdziwi³o, gdyby
pani syndyk do Prusinowa przys³a³a swojego pe³nomocnika w
randze np. radcy prawnego, ale
specjalistê od marin i hoteli, to
dziwi ludzi, bo w Prusinowie jedyna woda, to niewielki zaroœniêty staw. I nic poza tym. Pytamy
wiêc, co wspólnego mo¿e mieæ
taki prezes z krowami, cielakami i
zbo¿em na polach ? W¹tpiæ mo¿emy w to, czy potrafi odró¿niæ
jêczmieñ od owsa. Ale jest pe³nomocnikiem i twierdzi – my tu rz¹dzimy. Pewnie, ¿e rz¹dz¹.
Po artykule w Gazecie Gryfickiej z dnia 25 listopada nagle 27 listopada rozpoczêli wywózkê buraków cukrowych le¿¹cych na
pryzmie przy drodze. Do wywózki zatrudnili prawie wszystkie firmy transportowe z Gryfic. Buraki
wywozili przez ca³y pi¹tek, noc z
pi¹tku na sobotê, w sobotê, i w
niedziele zakoñczyli. Kto zap³aci³
za transport nag³y i niespodziewany?
Oko³o 30 osób z Prusinowa
ma jeszcze zatrudnienie, ale ju¿
nic nie mówi¹, bo siê boj¹ utraty
pracy. Jeszcze odsuwaj¹ od siebie tê myœl. Choæ mieli mo¿liwoœæ powiedzenia o swoich
w¹tpliwoœciach
dotycz¹cych
upadku swojego gospodarstwa
do kamer TV szczeciñskiej,
przestraszyli siê, czy te¿ zostali
zastraszeni, bo zamilkli. Ekipa
TV zosta³a odwo³ana. Nie zadano
pytañ, jak to siê sta³o, ¿e SCN
zafundowa³a im upad³oœæ. Dalej
nie bêd¹ wiedzieæ, gdzie posz³y te
22 mln kredytu zaci¹gniêtego w
BRE Bank i dlaczego ten bank
udzieli³ kredytu, skoro poprzedni
by³ niesp³acony. Jak to siê sta³o?
Czy ktoœ pracownikom Gospodarstwa Nasiennego w Prusinowie odpowie na te pytania?
Wielu z nich pamiêta czasy
prosperity swojego gospodar-

stwa, jak to z dochodów i swoich
dodatków socjalnych zbudowali
w Prusinowie sto³ówkê i przedszkole. Dziœ zamienione na 3 odrêbne mieszkania TBS i œwietlicê
wiejsk¹. Pamiêtaj¹ te¿, ¿e z 500osobowej ówczesnej za³ogi gospodarstwa do dziœ pracuje ich
30. Ale pamiêtaj¹ równie¿, ¿e z
w³asnych zarobionych przez siebie pieniêdzy wspierali rozwój
oœrodka wypoczynkowego w
Œliwnie, gdzie na 26 arach ziemi
mieli 9 domków wypoczynkowych. Dziœ wiedz¹, ¿e bez ich
wiedzy domki sprzedane i wiedz¹
te¿, kto dziœ jest wspó³w³aœcicielem ich oœrodka wypoczynkowego, To ich dzieci i ¿ony wspominaj¹ wypady na urlop do tego
oœrodka i do oœrodka wypoczynkowego w Œwinoujœciu. Œliwno
sprzedane za 450 tys. z³ jeszcze
nie tak dawno, dziœ warte ok. 2
mln z³. Za ile poszed³ oœrodek w
Œwinoujœciu niestety nie wiedz¹
albo mówiæ nie chcê. Choæ
mówi¹, kto i komu sprzeda³.
Przypominaj¹ te¿, ¿e w Nowogardzie by³ taki w³aœciciel magazynów zbo¿owych, który by³ winien 350 tys. z³ SCN. Za umorzenie tego d³ugu wydzier¿awi³ na
okres 5 lat magazyny, w których
SCN mia³a sk³adowaæ zbo¿e. Niestety, nie sk³adowa³a nawet 1 kg,
bo dachy w magazynach by³y
dziurawe. W³adowano pieni¹dze
w remont dachu i po 5 latach domniemanej dzier¿awy SCN magazyny odda³ w³aœcicielowi. To
pewnie by³a sztandarowa inwestycja SCN – umorzyæ d³ug, wyremontowaæ dachy i w zamian
mieæ zero. Ale na to wszystko
solidnie harowali w Prusinowie,
bo ktoœ dochód przynosiæ musia³.
Dziœ siê im mówi – my tu rz¹dzimy. I wyrz¹dz¹ tak, ¿e na 2,5 tys.
ha zasadz¹ wierzbê energetyczn¹
i byæ mo¿e orzech w³oski. Obecny prezes SCN twierdzi, ¿e zainteresowani kupnem ziemi, maszyn i byæ mo¿e pracowników ju¿
s¹. Ale, jaki to bêdzie przetarg?
Og³oszony w prasie centralnej, w
internecie czy tylko w prasie wojewódzkiej. Kim s¹ ci zainteresowani? Ktoœ z Nowogardu czy
mo¿e z parlamentu europejskiego
b¹dŸ z rodzimego? Sami swoi czy
ktoœ zupe³nie obcy, mo¿e jakiœ
Katarczyk? Na ch³opski rozum
zbyt szybko i niespodziewanie
og³oszono upad³oœæ. Podobnie,

jak szybko zwolniono ksiêgow¹ z
centrali nasiennej w Gryficach,
zabieraj¹c przy tym wszystkie dokumenty. Choæ kobieta uczciwie i
nienagannie pracowa³a, to jednak
zaproponowali jej przejœcie na
wczeœniejsz¹ emeryturê. Nie
chcia³a, wiêc przywieŸli wypowiedzenie i sprawa za³atwiona.
Ale nie za³atwiony jest d³ug w wysokoœci 22 mln z³. W Prusinowie
twierdz¹, ¿e na polach nie rozsiewali pieniêdzy, jedynie zbo¿e.
Gdzie wiêc podzia³y siê te pieni¹dze ? Kto je wyda³? I gdzie? Tej
niespodziewanej upad³oœci powinny przyjrzeæ siê odpowiednie
s³u¿by.
Pracownicy
gospodarstwa
nasiennego w Prusinowie powinni zostaæ poinformowani, jak
wysoki wypracowali dochód w
2009 r. Bo ¿e pracowali, nikt w¹tpliwoœci mieæ nie mo¿e. Zbo¿a w
tym roku obrodzi³y obficie, buraki cukrowe by³y dorodne, a hodowla by³a na wysokim poziomie,
plus zysk ze sprzeda¿y mleka. O
to wszystko dba³o ok. 30 pracowników plus zarz¹dzaj¹cy gospodarstwem.
I ju¿ na koniec mo¿e najwa¿niejsze w tym wszystkim pytanie
– dlaczego nie przeprowadzono
prywatyzacji, ale wybrano upad³oœæ czegoœ, co wczoraj i dziœ
kwit³o? Pytañ jest wiele, choæ nie
wiadomo, czy ktoœ na nie odpowie. Dla SCN wa¿ne jest, ¿e maj¹
syndyka, który ma zadbaæ o najwy¿sz¹ cenê sprzeda¿y i jego pe³nomocnika, specjalistê od przystani jachtowych i hoteli, a obecnie najwa¿niejszej persony w gospodarstwie nasiennym Prusinowo. Wielka szkoda, ¿e pracownicy zrezygnowali z wizyty ekipy
TV Szczecin, bo mieli szansê,
¿eby o niespodziewanej upad³oœci
dowiedzia³a siê ca³a Polska, a tak,
to sobie pogadamy, popiszemy i
na tym wszystkim siê skoñczy, a
2,5 tys. ha ¿yznej ziemi o wysokiej kulturze przejdzie w rêce nie
wiadomo kogo. Uwa¿am, ¿e pope³nili b³¹d, a strach o miejsca
pracy by³ z³ym doradc¹. Podobnie
jak kiedyœ z³ym doradc¹ by³ ktoœ,
kto przed laty mówi³, nie bierzcie
kredytów, nie zak³adajcie w³asnego gospodarstwa. A szkoda, bo
kredyty do dziœ by³yby sp³acone i
mieliby w³asn¹ spó³dzielniê, mo¿e
nawet tak siln¹, jak w Witkowie.
Maria Jakubowska
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Wigilia dla samotnych?
Pomys³odawca i jednoczenie inicjator wigilii dla samotnych, jak
równie¿ akcji serce plus œwiêta, ks.
Robert Go³êbiowski zdziwi³by siê
bardzo, gdyby 21 grudnia zjawi³ siê
na wigilii w sali gimnastycznej gimnazjum nr 2 w Gryficach.
To ksi¹dz Robert w 1998r. zorganizowa³ pierwsz¹ kolacjê wigilijn¹
dla osób samotnych i bezdomnych
z domu Alberta. Takie by³o za³o¿enie
i cel tej zbo¿nej inicjatywy. Ale ksi¹dz
dawno z Gryfic wyjecha³, pracuje w
swojej parafii, gdzieœ w okolicy Gryfina, a ¿e pracuje dobrze, to czasami
mo¿emy zobaczyæ w TV Szczecin. W
Gryficach jego idea³y zwi¹zane z
wigilijnym spotkaniem przesz³y
istn¹ transformacjê. Ju¿ nikt nie
wystawia jase³ek, choæ dalej œpiewane s¹ kolêdy. Niemniej gdyby by³
uczestnikiem ostatniego spotkania,
to niew¹tpliwie dosta³by zawa³u serca. I to z prostej przyczyny, bo tak jak
my, nie bardzo by zrozumia³, co na
tym spotkaniu robili dyrektorzy
szkó³ podleg³ych burmistrzowi, a
nawet dyrektorzy szkó³ prywatnych. Wiemy, ¿e odpowiedŸ mo¿e
brzmieæ – dzieci z tych szkó³ by³y
czynnymi uczestnikami akcji serce
plus œwiêta. Tak, ale uczestnictwo w
tej akcji zawsze jest dobrowolne.
Jeœli dziecko chce, to zap³aci z³otówkê za mo¿liwoœæ obejrzenia jakiegoœ
spektaklu w GDK, jeœli chce to przyniesie do szko³y 1 kg m¹ki i nic do
tego dyrektorowi.
Wed³ug nas ostatnia kolacja wigilijna przypomina³a raczej spotkanie sztabu wyborczego, ni¿ spotkanie zwi¹zane ze œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia. Przy skromnie zastawionych sto³ach mia³o usi¹œæ 60
osób samotnych, niezale¿nie od statusu materialnego, bo tyle osób zapisa³o siê na listach w miejskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. Ale
robienie kolacji dla 120 osób, to ju¿

lekka przesada. Choæ gdyby to byli
wy³¹cznie samotni, przesady by nie
by³o. Dlatego w przysz³oœci nie
mówmy o kolacji wigilijnej dla samotnych ale...
Chór Viola jak zawsze œpiewa³
piêknie kolêdy, podobnie zespó³ wokalny nauczycielek z SP 3 w Gryficach. Wspólne œpiewanie te¿ mi³e
by³o dla duszy i przywodzi³o wspomnienia z rodzinnych stron. Obecni
na spotkaniu byli: ks. dziekan Jerzy
Sosna, ks. proboszcz Ireneusz Pastryk, burmistrz Gryfic, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, zastêpca Komendanta Powiatowej Komendy
Policji Krzysztof Sito i oczywiœcie
samotni, niektórzy w towarzystwie
swoich opiekunów.
M
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Spotkanie na placu - dla kogo ta szopka

18 grudnia, na Placu Zwyciêstwa w Gryficach, ju¿ w po³udnie
pracownicy ZGK montowali szopkê
i wybieg dla zwierz¹t, bo o godzinie
16 zaplanowano œwi¹teczne spotkanie z mieszkañcami Gryfic. Organizatorem imprezy by³o SIO Ziemia
Gryficka przy wspó³pracy zespo³u
wokalnego nauczycieli z SP 3 w Gryficach. No i spotkanie odby³o siê.

By³y nawet jakieœ konkursy na
naj³adniejsze i najlepiej wykonane
kolêdy œpiewane przez dzieci. Na
wybiegu dla zwierz¹t by³y 2 kozy i
kucyk, których widok zachwytu nie
budzi³. Ot, zwyczajne zainteresowanie wœród maluchów. Z trzech
termosów wydawano barszcz z
uszkami. By³ te¿ straganik z ozdóbkami œwi¹tecznymi, wykonanymi

w³asnorêcznie przez dzieci ze œwietlicy w Rotnowie. Prawda - najwa¿niejsze w szopce by³o dzieci¹tko,
trzej królowie i œwiêta rodzina.
Wnêtrze oœwietlone, ca³oœæ pilnowana przez dwóch harcerzy z pochodniami. Ale by³ i mróz, który zachêca³ jedynie do ciep³ego barszczu. A reszta? Reszta by³a ca³¹
szopk¹, w której swoj¹ obecnoœæ w

¿yciu naszej spo³ecznoœci chc¹ zaznaczyæ dwie osoby. Wymieniaæ
nie bêdziemy. Na wszystko przychodzi czas. Choæ przyznajemy racjê mieszkañcom Gryfic, którzy
mówili, ¿e ju¿ czas zejœæ ze sceny,
nawet tej z naczepy tira. I nie mamy
tu na myœli burmistrza Gryfic. Kto
by³ na Placu Zwyciêstwa 18 grudnia, wie o kogo chodzi.
M

Domownicy DPS widoczni
Jeszcze nie tak dawno o Domu
Pomocy Spo³ecznej by³a cisza. Wiedzieliœmy , ¿e jest, i mówiliœmy, ¿e to
dom starców, ¿e tam, to ju¿ nie ma
¿ycia, a jedynie oczekiwanie na
ostatecznoœæ.
Wystarczy³o, ¿e zmieni³ siê dyrektor i nagle odkrywamy, ¿e w DPS ¿ycie
toczy siê normalnie. ¯e ¿yj¹ w nim ludzi obdarzeni humorem i pasj¹
twórcz¹. To prawda, ¿e maj¹ parê latek,
ale wynika to z kalendarza urodzin, nie
z ich serc ani m³odego ducha. Zmêczony ¿yciem cz³owiek nie móg³by w kolorach têczy wykonywaæ kwiatów,
rzeŸbiæ w korze ani szyæ domowych
kapci ze skóry dla wspó³domowników.
A w³aœnie to czyni¹ w swoich zak³adach terapii zajêciowej. I wychodz¹ ze
swoj¹ twórczoœci¹ do mieszkañców
Gryfic i nie tylko do nich.
17 grudnia w galerii Wysoka Brama odby³ siê wernisa¿ wystawy ich
prac, a jak ogólnie wiadomo, galeriê
odwiedzaj¹ równie¿ turyœci z Polski i
Niemiec. Wystawê otworzy³a dyr.
DPS Marzena Pelc, której towarzyszy³a terapeutka Jolanta Mularczyk i instruktor kulturalno-oœwiatowy Marta

Tomia³oæ. W imieniu w³asnym i domowników DPS pani Marzena Pelc podziêkowa³a dyr. GDK Ró¿y Szuster i
kustoszowi galerii Halinie Pokorskiej
za rozwijaj¹c¹ siê wspó³pracê. O swoich podopiecznych mówi³a z pasj¹
równ¹ ich twórczoœci. Czyli radoœci¹
widoczn¹ w kolorach kwiatów, a nawet at³asowych poduszkach wykonanych przez pani¹ Mariê.
Nam przysz³o na myœl, ¿e w DPS
znalaz³ siê w³aœciwy cz³owiek na w³aœciwym miejscu i to, ¿e pani Marzena
dla swoich domowników po czêœci
jest mam¹ i jednoczeœnie wnuczk¹,
bo mówi o nich w³aœnie jak matka i
wnuczka. A w tym, co mówi, nie ma
cienia formalizmu. Jest troska o dobre i radosne samopoczucie domowników. To wielka zaleta w tym naszym zwariowany œwiecie. Wielk¹
zalet¹ jest te¿ chêæ otwarcia drzwi
DPS, do tej pory hermetycznie zamkniêtych, o czym œwiadczy kolejna
ju¿ wystawa rêkodzielnicza domowników, na któr¹ zapraszamy do galerii. Warto przyjœæ i zachwyciæ siê
mistern¹ prac¹ i kolorami kwiatów w
woskowanej bibule.
M
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Czy wiemy, co mamy w gminie?
Raport o biocenozie terenów, na którym planowane jest postawienie elektrowni wiatrowych.
Prezentujemy raport na temat biocenozy terenów, na których planuje siê
postawiæ elektrownie wiatrowe, przygotowany i przedstawiony przez pani¹
Marzenê Loduchowsk¹, na spotkaniu
Komitetu Protestacyjnego przeciwko
lokalizacji elektrowni wiatrowych w
gminie Gryfice z burmistrzem. Raport
pokazuje, ¿e czêsto sami nie wiemy co
mamy w gminie pod wzglêdem przyrodniczym. Naszym zdaniem powinien
on trafiæ do szkó³ i s³u¿yæ nauczycielom, by mogli pokazaæ m³odemu pokoleniu, jak bogata jest przyroda gryficka
i jak chroni j¹ prawo.
***
Marzena Loduchowska
Zgodnie z USTAW¥ z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska przez:
- zanieczyszczenia - rozumie siê
przez to emisjê, która jest szkodliwa dla
zdrowia ludzi lub stanu œrodowiska,
powoduje szkodê w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne œrodowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze œrodowiska.
- zrównowa¿ony rozwój - rozumie
siê przez to taki rozwój spo³eczno-gospodarczy, w którym nastêpuje proces
integrowania dzia³añ politycznych,
gospodarczych i spo³ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz
trwa³oœci podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo¿liwoœci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo³ecznoœci lub obywateli zarówno
wspó³czesnego pokolenia, jak i przysz³ych pokoleñ.
A zatem elektrownie wiatrowe powinny byæ budowane tam, gdzie spe³niane s¹ warunki rozwoju zrównowa¿onego:
1. musz¹ byæ zasadne ekonomicznie,
2. przyjazne dla œrodowiska i
3. akceptowalne spo³ecznie – akceptowalne przez miejscowe spo³eczeñstwo.
Ad. 1. Zasadnoœæ ekonomiczna; z
ostatnich raportów Greenpeace wynika, ¿e rozwój energetyki wiatrowej jest
najdro¿szym sposobem i wcale nie najefektywniejszym rozwi¹zaniem problemu zmniejszania emisji dwutlenku
wêgla do atmosfery.
Ad. 3. Akceptowalne spo³ecznie;
ju¿ na tym etapie widaæ ewidentnie, ¿e
wiatraki nie s¹ akceptowane w gminie
Gryfice, st¹d nap³ywaj¹ce protesty do
burmistrza i rady miejskiej.
Ad. 2. Przyjazne dla œrodowiska;
elektrownie wiatrowe generuj¹ ha³as.
W zakresie ha³asu generowanego
przez elektrownie wiatrowe obowi¹zuje Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku (Dz. U. nr
120 z dnia 5 lipca2007 roku, poz. 826).
Unormowania prawne w tym zakresie
podaj¹ dopuszczalny poziom ha³asu,
nie uwzglêdniaj¹ ukszta³towania terenu, parametrów powietrza (temperatury, ciœnienia, wilgotnoœci), rozmiesz-

czenia Ÿróde³ ha³asu, ich stanu technicznego, stanu powierzchni ³opat.
Zgodnie z zaleceniami Œwiatowej
Organizacji Zdrowia (World Health
Organisation – WHO) poziom ha³asu w
nocy powinien byæ ni¿szy ni¿ 30 dBA
(ha³as s³yszalny), by unikn¹æ zaburzeñ
snu. Ha³as powy¿ej 30 db uznawany
jest ju¿ za maj¹cy ujemny wp³yw dla
zdrowia ludzkiego i powoduje budzenie
ok. 15% ludzi.
Wg polskiej normy PN-87/B02151/02. Akustyka budowlana.
Ochrona przed ha³asem pomieszczeñ w
budynkach - dopuszczalne wartoœci
poziomu dŸwiêku w pomieszczeniach
wynosz¹ 35 dB w dzieñ, a 25 dB w nocy
(czyli dŸwiêki cichego ogrodu).
Deweloperzy wiatraków nie stosuj¹ ograniczeñ okreœlonych t¹ norm¹ (a
dotyczy ona zamieszka³ych pomieszczeñ przez ludzi). Wykorzystuj¹ oni
normê o poziomie ha³asu na otwartej przestrzeni, okreœlon¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska (Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku (Dz. U. 120 z dnia 5 lipca 2007
r, poz. 826 ), wynosz¹cy 40 dBA w
nocy, a 45 dBA w dzieñ (czyli poziom
dŸwiêków normalnej rozmowy).
Dolina Regi
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony
siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa).
Ostoja o powierzchni blisko 13 tys.
ha obejmuje dolinê rzeki Rega, od Œwidwina do Trzebiatowa; jest jedn¹ z najwiêkszych rzek zachodniego Pomorza,
przebiegaj¹ca przez kilka mezoregionów stanowi ponadregionalny korytarz
ekologiczny ³¹cz¹cy dwa obszary wêz³owe o miêdzynarodowym znaczeniu
w krajowej sieci ekologicznej (Natura
2000): Obszar Wybrze¿a Ba³tyku i
Obszar Pojezierza Drawskiego.
Otó¿ na obszarze tym zidentyfikowano 20 typów siedlisk przyrodniczych zamieszczonych w Za³¹czniku I
Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i
inne naturalne, eutroficzne zbiorniki
wodne, naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, nizinne i podgórskie rzeki ze
zbiorowiskami w³osieniczników suche, œródl¹dowe murawy napiaskowe,
zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe, górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i
okrajkowe, ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie, torfowiska
przejœciowe i trzêsawiska, obni¿enia
dolinkowe i p³a mszarne, kwaœne buczyny, ¿yzne buczyny, gr¹d subatlantycki, d¹browy acidofilne, bory i lasy
bagienne, lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe.
Dolina Regi, ze wzglêdu na sw¹ biocenozê, objêta jest dyrektywami unijnymi:
1. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z
dnia 21 maja 1992 roku w sprawie
ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikiej fauny i flory („Dyrektywa Habitatowa”).
2. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z

dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie
ochrony dzikich ptaków (Dyrektywa
Ptasia).
Dyrektywa Habitatowa (Siedliskowa): za gatunki b?d?ce przedmiotem zainteresowania Wsp?lnoty Dyrektywa Habitatowa uznaje te gatunki,
które s¹: zagro¿one, podatne na zagro¿enie, rzadkie i endemiczne. W
Dolinie Regi, w szczególnoœci w obszarze doliny rzeki Lubieszowa i Gardominki, znajdujemy nastêpuj¹ce zwierzêta i roœliny wpisane na listê gatunków wysoce chronionych:
BEZKRÊGOWCE: skójka gruboskorupowa, trzepka zielona, jelonek rogacz, kozioróg dêbosz, zalotka wiêksza
i priorytetowo chroniona pachnica dêbowa.
P£AZY I GADY: kumak nizinny,
traszka grzebieniowa, ¿ó³w b³otny.
RYBY: minóg strumieniowy, minóg
rzeczny, ³osoœ atlantycki, ró¿anka,
koza, g³owacz bia³op³etwy.
SSAKI: nocek du¿y, bóbr, wydra
europejska.
Dyrektywa
Ptasia
dotyczy
wszystkich gatunków ptaków, które
wystêpuj¹ w stanie dzikim na europejskim terytorium Pañstw Cz³onkowskich. Obejmuje: gatunki zagro¿one
wyginiêciem, podatne na istotne zmiany w swoich siedliskach, uznane za
rzadkie ze wzglêdu na niewielkie populacje lub ograniczone lokalne rozmieszczenie.
W dolinie Regi, a w szczególnoœci w
dolinie rzeki Lubieszowa wystêpuj¹
gatunki: czarny bocian, bia³y bocian, gêœ
ma³a, kania ruda, orlik krzykliwy, orze³
przedni, ¿uraw, kuropatwa, ba¿ant,
sokó³, pustu³eczka, jastrz¹b, sowa
b³otna, wodniczka, b³otniak ³¹kowy, a
tak¿e w rejonie rzeki Gardominka orze³
bielik.
Obie dyrektywy nakazuj¹ podejmowanie niezbêdnych dzia³añ w celu
zachowania, utrzymania lub odtworzenia dostatecznego zró¿nicowania obszaru siedlisk chronionej biocenozy.
Niemal ca³a dolina rzeki (na odcinku od Jeziora Klêckiego po Trzebiatów) znalaz³a siê w specjalnym
obszarze ochrony siedlisk „Dorzecze Regi” zg³oszonym do Komisji
Europejskiej w paŸdzierniku 2009!
W dyrektywie wystêpuje pojêcie
„specjalny obszar ochrony”, który
oznacza wyznaczony przez akt prawny, administracyjny lub umowê obszar,
w którym stosowane s¹ konieczne dzia³ania ochronne w celu zachowania w
stanie naturalnym siedliska lub populacji gatunków, dla których obiekt zosta³
wyznaczony, w stanie sprzyjaj¹cym
ochronie lub w celu odtworzenia tego
stanu. Dyrektywa zobowi¹zuje do
ustanowienia stosownych zakazów w
stosunku do gatunków chronionych.
W przewodniku dla inwestorów pt.
OCENA RYZYKA ŒRODOWISKOWEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI W ENERGETYCE WIATROWEJ czytamy: „Obiekty energetyki
wiatrowej mog¹ jednak negatywnie od-

dzia³ywaæ na niektóre elementy œrodowiska, w szczególnoœci na œrodowisko
akustyczne i krajobraz, a w niektórych
lokalizacjach na populacje ptaków i nietoperzy - z tych wzglêdów ich powstawanie musi podlegaæ œcis³ej kontroli
œrodowiskowej. Z rozwoju energetyki
wiatrowej, na tym etapie gromadzenia
doœwiadczeñ, nale¿y ca³kowicie wy³¹czyæ tereny objête prawnymi formami
ochrony ptaków, w szczególnoœci Specjalne Obszary Ochrony utworzone
dla ochrony gatunków z za³¹cznika I
Dyrektywy „ptasiej” oraz gatunków
wymienionych w Polskiej Czerwonej
Ksiêdze i ich siedlisk, nietoperzy, a tak¿e niektóre formy ochrony krajobrazu”.
W dotychczasowym Studium
Uwarunkowañ czytamy:
1. Miejsca rozrodu i regularnego
przebywania zwierz¹t gatunków chronionych - Leœnictwo £ubin - nad Lubieszow¹ i dolina Lubieszowej.
2. Miejsca rozrodu i regularnego
przebywania zwierz¹t gatunków chronionych - Leœnictwo £ubin - nad Lubieszow¹, na po³udnie od Rotnowa, w granicach proponowanego obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Lubieszowej”, Ujœcie Gardominki.
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem
MOŒZNiL, z dn. 06.01.1991 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierz¹t, na
obszarach tych obowi¹zuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek dzia³alnoœci,
mog¹cej mieæ wp³yw na ochronê miejsc
rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych oraz zakaz przebywania poza miejscami wyznaczonymi od 1-go lutego do 31 sierpnia.
3. Obszary chronionego krajobrazu;
1) „Dolina Otoczki” [OCK - I] i
„Dolina Lubieszowej” [OCK – II].
Wskazania: zachowanie obecnych walorów krajobrazowych;
- zachowanie istniej¹cych stosunków wodnych;
- prowadzenie na u¿ytkach zielonych gospodarki ekstensywnej;
- ochrona drzewostanów olszowych i ³êgowych.
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Gryfickia LOP oceniana
List do redakcji

Z niezwyk³¹ uwag¹ przeczyta³am list gryfickiego Klubu LOP oraz wypowiedzi czo³owych, gryfickich przyrodników w sprawie lokalizacji w
okolicach miasta farm wiatrowych. Niestety mieszkam
poza Gryficami i gazetê czytam jedynie Internecie, st¹d
mo¿e spóŸniona moja reakcja.
Mam kilka pytañ do prezesa Klubu LOP Edmunda Radziwonika oraz rzecznika Tadeusz Borocha. Gdzie byli gryficcy przyrodnicy, czy jak sie mieni¹ z modna ekolodzy, gdy wycinano unikalne okazy
jesionów na wysepce w parku? Jak
wszyscy wiedzieli, by³y to botaniczne „bia³e kruki”! Dlaczego Klub LOP
nie spowodowa³ wpisania tak unikalnych drzew do rejestru pomników przyrody?
Mo¿e Klub LOP zainteresuje siê,
¿e w parku jest wiele drzew pomnikowych m.in. platan, sosna, buki,
dêby, blisko 200 letnie daglezje zielone i sine, czerwony kasztanowiec,
a w pobli¿u budynków Sosnowa 1719-21 unikalne odmiany ¿ywotników, te¿ jedyne takie drzewa w Polsce. Mo¿e trzeba uznaæ je jak najszybciej z pomniki przyrody, otoczyæ opiek¹, bo byæ mo¿e grozi im los
podobny jak jesionów z wysepki.
Mo¿e klub LOP podejmie i wesprze akcjê nag³aœnian¹ przez portal
rega24.pl co do sprawy odbudowy

pomnika za³o¿yciela gryfickiego
parku - dowódcy miejscowego regimentu dragonów barona Otto von
Putlitza. Park zosta³ za³o¿ony w 1827
roku. Pomnik za³o¿yciela powsta³ w
pobli¿u tzw. wzgórza Ottona, zwanego te¿ wzgórzem Szubienic, ok. 1860
roku. Sta³ jeszcze w latach piêædziesi¹tych minionego stulecia. Cokó³
jeszcze jest, a pewnie gdzieœ w ziemi
le¿y zakopany g³az z inskrypcjami.
Jako organizacja pozarz¹dowa mo¿e
korzystaæ na takie cele z funduszy
europejskich, czy funduszy Biura
Inicjatyw Spo³ecznych w Warszawie, tylko trzeba napisaæ projekt.
Zbli¿aj¹ca siê rocznica 750-lecia
nadania praw miejskich Gryficom jest
bardzo dobrym czasem do takich inicjatyw. Mo¿e Klub LOP wesprzeæ
portal rega24.pl. Internet jest niezwykle noœny, dziêki temu mo¿e znajdzie
siê jakiœ sponsor z obecnych lub
by³ych Gryficzan i pomo¿e w odbudowie, mo¿e swoj¹ cegie³kê dorzuci
samorz¹d? Mo¿na by wci¹gn¹æ do
pomys³u miasta partnerskie Gryfic,
gdzie mieszkaj¹ byli gryficzanie;
Meldorf i Güstrow, którzy pewnie by
te¿ pomogli. Warto spróbowaæ!
Klub LOP interweniuje tam,
gdzie modne i noœne, przeciwko wiatrakom, tam gdzie media. Mo¿e trzeba zainteresowaæ siê tak¿e tym, co
nie tak noœne i medialne.
Pozdrawiam
TJ (dane osobowe do wiadomoœci
redakcji)

Ad vocem
Obrywa siê dzia³aczom LOP, nie
zawsze s³usznie, wiêc gwoli prawdy
muszê stan¹æ w ich obronie. Otó¿ nie
wyciêto drzew panom Edmundowi
Radziwonikowi i Tadeuszowi Borochowi. Wyciêto drzewa mieszkañcom, spo³ecznoœci Gryfic, wiêc dlaczego tylko tych dwóch panów ma
obrywaæ? Dlaczego obrywaj¹ oni, a
nie ci, co wyciêli drzewa? Oni dzia³aj¹ spo³ecznie, a wiadomo co to
znaczy w dzisiejszych czasach.
Gdzie byli urzêdnicy op³acani przez
mieszkañców? Gdzie byli radni, równie¿ op³acani przez mieszkañców i
przez nich wybrani, by strzec interesu publicznego? Czy chocia¿ któryœ
z nich zainteresowa³ siê t¹ spraw¹?
Ochrona przyrody to nie tylko interes przyrodników amatorów, lecz
wszystkich. Ka¿dy obywatel mo¿e
zg³osiæ obiekt jako zabytek, tak¿e
przyrodniczy. Wtedy zajmuj¹ siê
spraw¹ odpowiednie instytucje i
podejmuj¹ decyzje.
Zwalanie odpowiedzialnoœci na
dwóch ludzi, to zdejmowanie odpowiedzialnoœci z pozosta³ej reszty, a
wiêc prawie ze wszystkich. To doœæ
wygodne stanowisko nieanga¿owania siê w sprawy spo³eczne i oddawania ich w rêce „specjalistów”.
Muszê wyjaœniæ, ¿e sprawa wiatraków nie jest w Gryficach modna;
opisywa³a j¹ szerzej tylko nasza gazeta; pozosta³e nie pisa³y wcale lub
tylko Ÿle o protestuj¹cych, wiêc zain-

teresowanie Klubu LOP raczej nie
wynika z mody, a z si³y nacisku spo³ecznego, co nie jest to¿same. Jak
mo¿na interesowaæ siê przyrod¹, nie
bêd¹c zrzeszonym, pokaza³a pani
Marzena Loduchowska, podczas
spotkania Komitetu Protestacyjnego
z burmistrzem, na którym przedstawi³a stan biocenozy gminy Gryfice. Informacje okaza³y siê bardzo ciekawe
i chyba ma³o znane samym gryficzanom. Wiêc jednak mo¿na. Trzeba tylko trochê wysi³ku i zaanga¿owania
obywatelskiego, nie tylko wtedy,
gdy naruszany jest interes w³asny.
W kwestii odbudowy pomnika
za³o¿yciela gryfickiego parku - dowódcy miejscowego regimentu dragonów barona Otto von Putlitza;
znaj¹c ogromne problemy z postawieniem w Gryficach tablicy poœwiêconej Marsz³akowi Pi³sudskiemu,
uwa¿am, ¿e baron musi ustawiæ siê w
d³ugiej kolejce. Ujmuj¹c rzecz satyrycznie, obawia³bym siê stawiania
takiego pomnika, bo tu¿ obok trzeba
by by³o postawiæ popiersie burmistrza Andrzeja Szczyg³a, jako wielkiego odnowiciela parku. A przecie¿
prastara czynnoœæ zak³adania i pielêgnowania parków by³a znana zwyk³ym nadwornym ogrodnikom, których nikt nie uwiecznia³, bo d¹¿enie
do piêkna by³o czymœ oczywistym,
co w dzisiejszych czasach ju¿ nie jest
i st¹d chyba takie problemy z restaurowaniem tego miejsca.
Kazimierz Rynkiewicz

Felieton na zaproszenie

O CZYMŒ ZAPOMNIELIŒMY…

Krzysztof Pyzia
Cz³owiek mo¿e zwariowaæ.
Ogromne kolejki w sklepach, nibyobni¿ki i niezliczone iloœci œwiate³ek.
Atmosferê œwi¹t czuæ wszêdzie.
Œmiesz¹ mnie szczególnie te kolejki
w sklepach. Jakby nie patrzeæ, przez
Europê przeszed³ podobno kryzys.
Przez Polskê równie¿. Dziwne, bo
jakoœ siê zbytnio to nie przek³ada na

to, co widzimy przy kasach. Ludzie
przeœlizguj¹ siê przez sklepowe pó³ki, wierz¹c, ¿e zaraz wszystko bêdzie
mo¿na dostaæ za darmo, albo co najmniej za symboliczn¹ z³otówkê. Nie
inaczej jest w salonach fryzjerskich.
Tam raczej kryzys tak¿e nie zawita³.
Panie skrzêtnie czekaj¹, by odpowiednio wymodelowaæ swoje w³osy
na Sylwestra. Nie w g³owie im kryzysowe zmartwienia.
Kryzys? Panie, takie rzeczy to
tylko w Erze! – chcia³oby siê za¿artowaæ. Ale nic z tego. Nawet w salonach komórkowych chêtnie gromadz¹ siê Polacy, by kupiæ nowe
telefony swoim pociechom. Natomiast w koœcio³ach zamiast kryzysu
widaæ „œwi¹teczne” nawrócenia.
Niektórzy nagle sobie przypominaj¹, ¿e wypada w œwiêta zajrzeæ do
œwi¹tyni i iœæ na mszê œw., a s¹ te¿
tacy, którzy robi¹ to tylko po to, by

pochwaliæ siê chocia¿by swoim nowym futrem ze s³oniej skóry. Czasem
mo¿na nawet odnieœæ wra¿enie, ¿e
coroczna pasterka powinna zmieniæ
swoj¹ nazwê na „pasterkowy pokaz
mody”. Podczas nich panie uwa¿nie
pilnuj¹, by jak najlepiej zaprezentowaæ siê przed s¹siadami, zaœ panowie poprawiaj¹c zawi³e szale z kraciastymi wzorkami, zapominaj¹, ¿e
wchodz¹c do koœcio³a warto chocia¿
uklêkn¹æ. O wyci¹gniêciu gumy z
buzi wspominaæ ju¿ chyba nie trzeba. Choæ niektórym przyznajê, ¿e
zdarza siê to zapominaæ. Mo¿e to z
nat³oku pracy? Ogromne przygotowania do œwi¹t – sprz¹tanie domu,
pieczenie ciast, ubieranie choinki.
Mo¿na w tym wszystkim siê pogubiæ
i o czymœ zapomnieæ. Tylko dlaczego
przewa¿nie zapominamy o najwa¿niejszym? O czym? O tym, co mówi
nam sama nazwa. Bo¿e Narodzenie!

Nie jest to otwarcie kolejnego hipermarketu. To jest nazwa œwiêta – narodzin Jezusa, w czasie którego wypada³oby choæ przez moment zastanowiæ siê nad swoim ¿yciem.
Nie wymagam od nikogo, by
podczas œwi¹t namiêtnie okupowa³
koœcielne klêczniki. Chcia³bym raczej, byœmy wszyscy, w³¹cznie z niewierz¹cymi – zastanowili siê nad
sob¹. Co w minionym roku by³o z³ego? Co chcia³bym naprawiæ? Kogo
powinienem przeprosiæ? Co mnie
zawstydza? Niech znalezienie odpowiedzi na te cztery pytania bêdzie
Waszym zadaniem domowym. Zaœ w
nagrodê za dobrze odrobion¹ pracê
dostaniecie to, czego naprawdê
chcecie. Czyli uœmiech tych, na których Wam naprawdê zale¿y. Sami
sprawdŸcie, to naprawdê to dzia³a!
k.pyzia@interia.pl
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Elektrownie wiatrowe
Gmina Gryfice a¿ kipi od dotychczas tak skrzêtnie skrywanego przez
w³adze gminy tematu elektrowni wiatrowych, tym bardziej ¿e w dniu 25 listopada 2009 roku odby³o siê pod presj¹
mieszkañców spotkanie z burmistrzem.
Pewnych wypowiedzi burmistrza Gryfic Andrzeja Szczyg³a na tym spotkaniu
nie da³o siê w ogóle poj¹æ. Z jednej bowiem strony burmistrz twierdzi³, i¿ skoro spo³eczeñstwo nie chce elektrowni
wiatrowych, to ich nie bêdzie, z drugiej
jednak strony utwierdza³ zgromadzonych w przekonaniu, i¿ procedura planistyczna powinna toczyæ siê nadal, i to
dla ,,dobra” - jak nale¿a³o zrozumieæ umowy cywilnoprawnej, jak¹ burmistrz
zawar³ z projektantem - urbanist¹. Czy
rzeczywiœcie dobro projektanta - urbanisty, tj. jego zarobek jest tutaj najwa¿niejszy? Jeœli to, co dotychczas zrobiono - zrobione jest Ÿle, to po co brn¹æ
dalej w b³êdy i w dodatku wbrew wyraŸnej woli spo³eczeñstwa? Kontynuowanie w takim stanie rzeczy dzia³añ planistycznych stawia te¿ pod znakiem zapytania chocia¿by legalnoœæ wydawanych na nie œrodków gminnych!!!
Burmistrz gminy Gryfice wyraŸnie
na spotkaniu z mieszkañcami unika³
kwestii proceduralnych, tak jakby mia³y to byæ kwestie drugorzêdne. ¯enuj¹cy jest fakt, iŸ przedstawiaj¹cy na pocz¹tku w/w spotkania przebieg dotychczasowej procedury planistycznej na
obszar ,,Stawno - Rotnowo” naczelnik
odpowiedniego wydzia³u Urzêdu
Miejskiego w Gryficach Pan Tyburski
ani s³owem nie wspomnia³ o b³êdach i
uchybieniach (choæ lokalna prasa o tym
wczeœniej ju¿ pisa³a), przez co zgromadzonych wprowadzi³by w b³¹d, gdyby
nie fakt, i¿ w dalszej czêœci spotkania
b³êdy te oraz uchybienia zosta³y ,,w³adzom” wyraŸnie wytkniête.
Na tle dzia³añ planistycznych w
zakresie elektrowni wiatrowych rodzi
siê wniosek, ¿e wprowadzanie spo³ecznoœci gminy gryfickiej w b³¹d przez jej
organy sta³o siê ju¿ cech¹ wyró¿niaj¹c¹
procedurê planistyczn¹ naszej gminy.
Postawa burmistrza Andrzeja
Szczyg³a jako tzw. samorz¹dowca, za
jakiego wyraŸnie siê on uwa¿a, jest co
najmniej dziwna. W ¿aden bowiem sposób nie da siê poj¹æ chocia¿by takiej jego
wypowiedzi, ¿e przepisy wyraŸnie
mówi¹, ¿e plan zagospodarowania
przestrzennego sporz¹dza siê na wniosek! Tym samym stawianie przez organ
wykonawczy gminy znaku równoœci
pomiêdzy dzia³aniem planistycznym
(stanowieniem prawa miejscowego!!!),
a rozstrzyganiem wniosku w indywidualnej sprawie administracyjnej jest
dalece niepokoj¹ce.
Z tego, co mi jest wiadome, to Pan
Andrzej Szczygie³ fotel w Urzêdzie
Miejskim w Gryficach zajmuje ju¿ od
dawna. Dlatego te¿ nie da siê poj¹æ, i¿
z ust takiej osoby mog¹ paœæ s³owa, ¿e
gmina Gryfice nie jest stron¹ w postêpowaniu planistycznym! Co w ogóle
oznaczaj¹ te s³owa?! Przecie¿ to akurat

gmina Gryfice - poprzez swoje organy
i z udzia³em lokalnej spo³ecznoœci - stanowi w tym planistycznym zakresie
prawo miejscowe na obszarze swojej
w³aœciwoœci.
Jak ju¿ wiadomo, do spotkania w
dniu 25 listopada dosz³o tylko i wy³¹cznie wskutek nacisków lokalnej spo³ecznoœci. Zatem w kontekœcie tego faktu
nasuwa siê wniosek, i¿ burmistrz Andrzej Szczygie³ sam z siebie nie zdoby³
siê w najmniejszym nawet stopniu na to,
aby do takiego spotkania doprowadziæ i
tym samym sprawê nag³oœniæ, ewentualnie tak¿e na antenie lokalnego radia, w
którym jest czêstym bywalcem.
Pok³osiem postawy burmistrza
Gryfic Andrzeja Szczyg³a, jak¹ zaprezentowa³ na spotkaniu w dniu 25 listopada br, jest jego wypowiedŸ na antenie
Radia VOX w niedzielê w dniu 6 grudnia
2009 roku, gdzie w pewnym miejscu nie odnosz¹c siê co prawda do sprawy
elektrowni wiatrowych - stwierdzi³, ¿e
nie warto ,,z¿eraæ siê” na debaty, lecz na
twórcz¹ dzia³alnoœæ. Tylko, ¿e ostatni¹
debat¹, jaka mia³a miejsce w Gryficach
by³a debata w³aœnie na temat elektrowni
wiatrowych i w ocenie niemal wszystkich jej uczestników by³a bardzo twórcza, w odró¿nieniu od ,,radosnej twórczoœci”, jak¹ w temacie elektrowni wiatrowych uskuteczniaj¹ ostatnimi czasy
organy naszej gminy.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e przytoczonym stwierdzeniem burmistrz Andrzej Szczygie³ zaprezentowa³ w sposób jednoznaczny swój stosunek do
debat publicznych.
Dodaæ nale¿y, i¿ po spotkaniu w
dniu 25 listopada przybra³y na sile
podpisywane przez spo³eczeñstwo
tzw. protesty, a poza protestami to w
sprawach planistycznych wa¿ne s¹
w³aœnie dyskusje publiczne, do których prawo burmistrza wyraŸnie zobowi¹zuje!
W tekœcie obecnych protestów
mieszkañcy gminy Gryfice odnosz¹ siê
nie tylko do kwestii elektrowni wiatrowych w tym sensie, by ich na terenie
gminy Gryfice w ogóle nie planowaæ,
lecz tak¿e do kwestii b³êdów i uchybieñ
proceduralnych, jakich dopuœci³y siê na
tle dzia³añ planistycznych organy gminy Gryfice.
Na tle ewidentnej niechêci, jak¹ organy naszej gminy ¿ywi¹ do zdrowej, a
przez to i konstruktywnej publicznej
debaty na temat elektrowni wiatrowych protesty ludnoœci sta³y siê wrêcz
koniecznoœci¹.
Nazywanie protestuj¹cych, a w
tym osób, które aktywnie uczestniczy³y na spotkaniu w dniu 25 listopada
przez niektórych grup¹ nieposiadaj¹cych ¿adnych argumentów krzykaczy
nale¿y pozostawiæ poza wszelkim komentarzem.
Nowa Gazeta Gryficka w numerze
z dnia 3 grudnia 2009 roku wykrzesa³a
zaledwie kilka zdañ nt. ,,konsultacji
spo³ecznych”, jakie mia³y miejsce w

dniu 25 listopada 2009 roku i to w tonie
czêœciowo mijaj¹cym siê z prawd¹, co
do przebiegu tych ,,konsultacji”, co
dziwiæ nie powinno o tyle, ¿e nie mo¿na
wykluczyæ tego, i¿ przedstawiciel tej
gazety - podobnie jak przedstawiciele
wielu innych mediów - opuœci³ salê konferencyjn¹ Urzêdu Miejskiego w Gryficach zanim obrady dobrnê³y do po³owy. Po³o¿enie przez tê gazetê akcentu
na to, ¿e ,,konsultacje” opiera³y siê
g³ównie o spór proceduralny jest
oznak¹ braku obiektywizmu w relacjonowaniu w³asnym czytelnikom przebiegu tak wa¿nego dla lokalnej spo³ecznoœci wydarzenia oraz oznak¹ braku
wiedzy na temat przepisów prawnych
kszta³tuj¹cych zasady planowania ³adu
przestrzennego. Szkoda, ¿e przedstawiciele wiêkszoœci mediów bêd¹cy na
,,konsultacjach” jak na komendê opuœcili salê konferencyjn¹ w momencie,
gdy jedna z uczestniczek zaczê³a wykazywaæ operuj¹c przy tym konkretami,
i¿ procedura planistyczna - jak dot¹d zosta³a przeprowadzona w sposób
istotnie wadliwy, skutkuj¹cy zatem jej
niewa¿noœci¹. Wœród tych opuszczaj¹cych przed czasem salê konferencyjn¹
by³ tak¿e redaktor Trybuna Ludu Pawe³
Siatecki, który swoim czytelnikom
przedstawi³ ,,bardzo rzeteln¹” relacjê
ze spotkania.
Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³ czêsto goœci na antenie gryfickiego
Radia VOX. Dlaczego jednak tak powa¿ny temat, jakim jest planowanie
przestrzenne w ogóle, a planowanie w
kierunku parków elektrowni wiatrowych w szczególe, po prostu przemilcza?
Na wiele okolic gryfickiej gminy
sporz¹dzone zosta³y wczeœniej studia
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania okreœlaj¹c te tereny jako tereny
w du¿ej mierze rolnicze i agroturystyczne. Tematu tych studiów uwarunkowañ, na które przecie¿ posz³y ju¿
okreœlone œrodki finansowe naszej gminy, organy naszej gminy nie poci¹gnê³y
dalej, tylko posz³y na tzw. ³atwiznê,
gdy¿ - jak nale¿y przypuszczaæ - w ich
pojêciu zjawi³ siê ,,wybawca”, czyli
firma chc¹ca najwyraŸniej ,,owiatrakowaæ” nam ca³¹ gminê, a mo¿e nawet i
powiat?!
Ju¿ chocia¿by sam fakt, ¿e by³y
opracowane na ró¿ne tereny gminy studia uwarunkowañ w kierunku rolniczym i agroturystycznym i ¿e spo³ecznoœæ gminy Gryfice przeciwko temu nie
protestowa³a œwiadczy o tym, ¿e taki
w³aœnie charakter zagospodarowania
nasz¹ gmin¹ tej spo³ecznoœci wyraŸnie
odpowiada!
Je¿eli wiêc organom naszej gminy
przysz³o do g³owy to zmieniæ, to powinny by³y najpierw zarz¹dziæ w sposób jak najbardziej poprawny (legalny)
konsultacje spo³eczne na ten temat!
Do wypowiedzianych na antenie
Radia VOX w dniu 6 grudnia br przez
burmistrza Andrzeja Szczyg³a - w kontekœcie zmian ustawowych dotycz¹-

cych so³ectw i so³tysów - s³ów, i¿ cieszy go fakt, i¿ uprawnienia bêd¹ ,,przekazywane ni¿ej”, czyli do so³ectw nale¿y podejœæ z ca³¹ doz¹ ostro¿noœci.
Jak¹ bowiem mo¿emy mieæ pewnoœæ
lub choæby nadziejê, ¿e nowe przepisy
bêd¹ przez burmistrza respektowane,
skoro ten¿e burmistrz nie chce jednoznacznie odnieœæ siê chocia¿by do faktu, i¿ zdecydowanej wiêkszoœci w³aœnie spo³ecznoœci wiejskiej gminy Gryfice o w/w zamierzeniach planistycznych naszej gminy nie poinformowa³ w
ogóle, a sposób og³oszenia tam, gdzie to
w ogóle mia³o miejsce, pozostawia te¿
wiele do ¿yczenia.
Wed³ug mojej wiedzy spo³ecznoœæ
gminy Gryfice nie ustanie w d¹¿eniach
o uzdrowienie wszelkimi mo¿liwymi legalnymi (!) - sposobami sytuacji w
naszej gminie w zakresie zwi¹zanym z
dzia³alnoœci¹ planistyczn¹ dotycz¹c¹
elektrowni wiatrowych na ka¿dym obszarze naszej gminy i w jej s¹siedztwie.
Nie ma takich przepisów, ani dyrektyw, z których wynika, i¿by którakolwiek gmina mia³a byæ przez kogokolwiek rozliczana z tego, ¿e na jej terenie
nie wybudowano iluœ elektrowni wiatrowych, iluœ elektrowni wodnych, iluœ
fabryk produkuj¹cych energiê elektryczn¹ z biomasy, czy te¿ nie uruchomiono iluœ Ÿróde³ geotermalnych, itd. W
zakresie planistycznym ka¿da gmina
rz¹dziæ siê powinna sama, gdy¿ jest to
jej przywilejem. Brak kreatywnoœci w
zakresie planistycznym, jaki cechuje
organy naszej gminy i ,,uszczêœliwianie” spo³ecznoœci gryfickiej na si³ê parkami elektrowni wiatrowych nale¿y
oceniaæ w kategoriach skandalu!
Parki elektrowni wiatrowych, to
przede wszystkim wielki biznes dla
firm wiatrowych, które buduj¹c takie
elektrownie otrzymuj¹ z Unii Europejskiej potê¿ne dop³aty i to zarówno na
wybudowanie ,,wiatraków”, jak i dop³aty do wytwarzanej przez nie energii.
Firmom wiatrowym zale¿eæ mo¿e
wy³¹cznie na zysku i to potê¿nym
zysku. Przecie¿ to proste.
W jednej ze swych wypowiedzi na
spotkaniu w dniu 25 listopada burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³ zaznaczy³ wprost, ¿e korzyœci dla gminy z ,,z
wiatraków” s¹ niewiele znacz¹ce. I tu
rodzi siê pytanie: po co nam wiêc elektrownie wiatrowe, skoro powa¿nie
przy tym szkodz¹ one œrodowisku naturalnemu, cz³owiekowi, t³amsz¹
wszelk¹ inn¹ przedsiêbiorczoœæ, powoduj¹ drastyczny spadek wartoœci
nieruchomoœci w obszarze ich oddzia³ywania i w dodatku szpec¹ krajobraz?
PO CO???
Obecny na spotkaniu w dniu 25 listopada br projektant - urbanista w jednej ze swych wypowiedzi wyraŸnie
stwierdzi³, ¿e gmina Gryfice jest gmin¹
o gêsto wystêpuj¹cych skupiskach
ludzkich. Rodzi siê wiêc koleje pytanie:
czy w zwi¹zku z tym jest w naszej
gminie w ogóle miejsce na ,,wiatraki”?
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- podsumowanie
W USA, czyli w kraju, w którym
prawa obywatela s¹ wartoœci¹ nadrzêdn¹, przyjêto 12 kilometrów jako
odleg³oœæ minimaln¹ od elektrowni wiatrowej do najbli¿szego siedliska ludzkiego. Europejskie kraje zachodnie posiadaj¹ tak¿e jakieœ w tym zakresie granice. Skoro w Polsce nie wypracowano
jak dotychczas takiej, konkretnej granicy, to wcale nie oznacza, ¿e przy ewentualnym planowaniu elektrowni wiatrowych ma rz¹dziæ ,,wolna amerykanka”. Uregulowania i w naszym Kraju
istniej¹. Zawarte s¹ one chocia¿by w art.
1 i art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (ni¿ej przytoczono
treœæ tych przepisów). Poza tym istnieje przecie¿ coœ, co okreœlamy mianem
zdrowego rozs¹dku.
Nie chcemy pustyni ekologicznej w
gminie Gryfice i w jej s¹siedztwie!
Park elektrowni wiatrowych, który
ma powstaæ w obrêbach geodezyjnych:
£opianów, Smolêcin i Kocierz (ten
ostatni obrêb znajduje siê ju¿ w gminie
P³oty, lecz graniczy z gmin¹ Gryfice)
obejmowaæ ma 38 elektrowni wiatrowych (w tym 8 w obrêbie Kocierz).
Rada Miejska w Plotach w uzasadnieniu do uchwa³y o przyst¹pieniu do prac
zwi¹zanych z uchwalaniem planu miejscowego zagospodarowania gmin¹ w
tym zakresie poda³a, ¿e elektrownie
wiatrowe maj¹ mieæ wysokoœæ do 160 m
(!) i moc do 3,6 MW (!). Czy w³adze
gminy Ploty zdaj¹ sobie sprawê z tego,
czym zamierzaj¹ uszczêœliwiæ mieszkañców gminy Gryfice? Czy w³adzom
obu gmin nie jest znany przepis art. 11
ust. 8 pkt ,,b”, który nakazuje im chroniæ interesy mieszkañców w³asnych
gmin w odniesieniu do zamierzeñ planistycznych gmin s¹siaduj¹cych?
Jaki to dziwny zbieg okolicznoœci,
¿e zarówno w og³oszeniu dokonanym
przez burmistrza Gryfic ( na obszar
£opianów i Smolêcin) oraz w og³oszeniu burmistrza P³otów (na obszar Kocierza) brak jest wyznaczonego terminu do sk³adania wniosków do studium!
Konkretnie do studium, bo na tym etapie realizowany powinien byæ dopiero
art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy¿by to tylko zbieg okolicznoœci, ¿e w tekstach
og³oszeñ dokonanych przez ka¿dego z
burmistrzów istniej¹ identyczne b³êdy
i ¿e s¹ to teksty nieodpowiadaj¹ce obowi¹zuj¹cemu wzorowi og³oszenia, jaki
okreœla rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku
w sprawie zakresu projektu studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy?
Kwestie zwi¹zane z realizowan¹
przez gminê P³oty procedur¹ planistyczn¹ to wdziêczny temat a odrêbny
artyku³.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ju¿ w swym art. 1

stwierdza, i¿ ,,W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzglêdnia
siê zw³aszcza: … walory krajobrazowe; wymagania ochron œrodowiska…;
wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeñstwa ludzi. Natomiast w art. 10
wymieniona ustawa stwierdza, i¿ ,,W
studium uwzglêdnia siê uwarunkowania
wynikaj¹ce w szczególnoœci z: dotychczasowego zagospodarowania terenu;
stanu ³adu przestrzennego i wymogów
jego ochrony; wymogów ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; warunków i jakoœci ¿ycia mieszkañców, w tym ochrony ich zdrowia”.
Uchwa³ ,,wiatrakowych” Rada
Miejska w Gryficach nie musia³a podejmowaæ w ogóle!!!
S³yszy siê te¿ coraz powszechniej
o zamierzeniach planistycznych (niewyra¿onych jeszcze w sposób formalny) w okolicach Œwieszewa - tak¿e w
kierunku elektrowni wiatrowych.
Postulujê do Rady Miejskiej w Gryficach, aby czuwa³a nad interesami
mieszkañców gminy Gryfice i jednoczeœnie ich wyborców, maj¹c przy tym na
uwadze, i¿ przepis art. 11 pkt 8 lit. ,,b”
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zobowi¹zuje organy gminy
do ochrony interesów (w najszerszym
tego s³owa znaczeniu) mieszkañców
gminy Gryfice na kanwie dzia³añ planistycznych gmin s¹siaduj¹cych z nasz¹
gmin¹. Postulujê o ochronê interesów
mieszkañców gminy Gryfice w taki
sposób, by ewentualne elektrownie
wiatrowe na terenach tych gmin s¹siednich budowane by³y w odleg³oœci nie
mniejszej ni¿ 5 km od granicy z gmin¹
Gryfice. Wszak ha³as i infradŸwiêki nie
zatrzymuj¹ nas na granicy gmin!
Jest powszechnie wiadomym, ¿e
elektrownie wiatrowe w sposób powa¿ny oddzia³uj¹ na œrodowisko przyrodnicze i kulturowe. Cz³owiek jest czêœci¹
œrodowiska przyrodniczego i stanowi
centrum œrodowiska kulturowego. Na te
tematy mowa by³a na spotkaniu z burmistrzem Gryfic w dniu 25 listopada br.
Tylko, ¿e burmistrz Gryfic oraz proburmistrzowskie media zdaj¹ siê zapominaæ o przedstawionych na tym spotkaniu bardzo wielu konkretnych argumentach protestuj¹cych.
Kto siê dobrze przyjrzy zamierzeniem planistycznym poszczególnych
gmin s¹siaduj¹cych z gmin¹ Gryfice, to
³atwo zauwa¿y, i¿ gminy te (poprzez
swoje organy) sprzyjaj¹ przede
wszystkim zamierzeniom firm wiatrowych (lub firmy wiatrowej), które (a) w
naszym województwie wyznaczy³y
sobie ,,szlak bojowy” i konsekwentnie
zmierzaj¹ do realizacji swoich planów.
Z tego, co mi wiadomo, spo³ecznoœæ
gminy Gryfice ubolewa nad faktem, i¿
- poza nielicznymi wyj¹tkami - zabrak³o radnych gminy Gryfice na tzw.
konsultacjach spo³ecznych, jakie w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Gryficach odby³y siê w dniu 25 listopa-

da 2009 roku, a liczy³a na ich gremialn¹
obecnoœæ! W taki wiêc oto sposób radni
utwierdzili spo³ecznoœæ lokaln¹ w
przekonaniu, ¿e spotkania ze spo³ecznoœci¹ gryfick¹ w tak bardzo dra¿liwym
dziœ temacie, jakim s¹ parki elektrowni
wiatrowych unikaj¹, a mo¿e nawet obawiaj¹ siê. Wypada w tym miejscu podkreœliæ, ¿e spo³ecznoœæ gminy Gryfice
wybra³a tych, a nie innych radnych oraz
tego, a nie innego burmistrza Gryfic po
to, aby wszyscy oni bez wyj¹tku strzegli jej i tylko jej interesów i ¿eby - w granicach swoich mo¿liwoœci i kompetencji - chronili j¹ od rzeczy z³ych maj¹c
przy tym odwagê powiedzieæ - kiedy
trzeba - NIE!!!
Radni gminy Gryfice zachowuj¹ siê
tak, jakby w ogóle nie byli naszymi
radnymi oraz jakby - traktuj¹c ich zupe³nie prywatnie - problem oddzia³ywania elektrowni wiatrowych w ogóle
ich, ani ich rodzin, nie dotyczy³.
Takich wartoœci jak œrodowisko,
którego centrum stanowi cz³owiek i
otaczaj¹ca go przyroda nie da siê kupiæ
za ¿adne pieni¹dze. Sama Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej mówi o potrzebie ochrony œrodowiska z uwzglêdnieniem zasady zrównowa¿onego jego
rozwoju, o czym - jak siê wydaje - organy gminy Gryfice zapominaj¹, zamierzaj¹c przy tym ,,owiatrakowaæ”
znaczne po³acie naszej gminy. Zdrowia,
które zniszczyæ nam mog¹ elektrownie
wiatrowe, tak¿e za ¿adne pieni¹dze
kupiæ siê nie da.
Dalekie od zdrowego rozs¹dku jest
twierdzenie, ¿e skoro w Polsce nie ma
,,wypracowanej” minimalnej odleg³oœci
wiatraków od zabudowañ, to znaczy,
¿e ka¿da odleg³oœæ jest dozwolona. Z
przytoczonych wy¿ej przepisów art. 1
i art. 10 wynika jednoznacznie, ¿e planowanie (i to w ka¿dej dziedzinie) musi
uwzglêdniaæ tam okreœlone aspekty
¿ycia ludzkiego i to w najszerszym tego
s³owa znaczeniu. A oznacza to po prostu to, ¿e najwiêkszym dobrem jest
¿ycie i zdrowie mieszkañców, odpowiednia jakoœæ ich ¿ycia, a tak¿e zachowanie ³adu przestrzennego i jego ochrona, a nadto œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Z powy¿szych
przepisów wynika wprost, ¿e planowanie przestrzenne nie mo¿e powodowaæ uszczerbku na zdrowiu nawet jednej osoby!
Spo³ecznoœæ gminy Gryfice ju¿ od
d³u¿szego czasu na ró¿ne sposoby
uzmys³awia organom gminy Gryfic, i¿
nie chce elektrowni wiatrowych na
swoim terenie i w jego okolicy i tê wolê
swoich wyborców - chlebodawców
w³adze gminne powinny uszanowaæ.
Na koniec Czytelników Gazety
Gryfickiej informujê, ¿e przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Gryficach Stanis³aw B³ysz w odpowiedzi na skierowany do niego list otwarty z dnia 4-5 listopada 2009 roku zawieraj¹cy zapytanie
o moc prawn¹ uchwa³y Rady z dnia 31
marca 2009 roku, nr XXVI/330/2009,
tj. w sprawie ,,wiatraków” na obszar

,,Stawno - Rotnowo” udzieli³ w dniu 2
grudnia 2009 roku odpowiedzi, z której
wynika, ¿e, protokó³ sesji z dnia 31
marca 2009 roku stanowi niejako projekt protoko³u, tj. tekst roboczy, a nie
docelowy tekst, przejrzysty i jednoznaczny dla ka¿dego, ktokolwiek i kiedykolwiek z jego treœci¹ chcia³by siê
zapoznaæ. Czy¿ odpowiedŸ taka nie
dziwi, w szczególnoœci w sytuacji, ¿e
protokolantk¹ na sesji Rady Miejskiej
w Gryficach w dniu 31 marca 2009 roku
by³a doœwiadczona poprzez swoj¹ wieloletni¹ praktykê Pani Alicja Misiecka?
Czy¿ wychodzenie w interpretacji tego
protoko³u poza jego dos³owne brzmienie, a tym samym nadawanie jednoznacznym w swej treœci twierdzeniom
charakteru rzekomych roboczych notatek nie wydaje siê byæ wrêcz œmieszne?
Z odpowiedzi przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Gryficach Stanis³awa
B³ysz wynika wniosek, ¿e treœæ - b¹dŸ
co b¹dŸ - oficjalnego dokumentu, jakim
jest protokó³ z sesji Rady Miejskiej,
mo¿e byæ zrozumia³a jedynie dla wtajemniczonych.
Zawarte w odpowiedzi przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Gryficach
stwierdzenie, i¿ ,,Wojewoda Zachodniopomorski nie wniós³ w ustawowym
terminie ¿adnych uwag do jej treœci”
traktowaæ nale¿y jako twierdzenie tendencyjne, gdy¿ - zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym - na burmistrzu ci¹¿y
obowi¹zek dostarczenia wojewodzie
uchwa³y, tj. tekstu samej uchwa³y, w
terminie 7 dni od dnia jej podjêcia, natomiast obowi¹zek ten nie dotyczy protoko³u sesji.
Czytelników Gazety Gryfickiej chcê
poinformowaæ tak¿e, i¿ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Gryficach Stanis³aw B³ysz nie udzieli³ w ogóle odpowiedzi na zawarte w w/w liœcie otwartym pytanie, czy Rada Miejska podejmuje jakiekolwiek dzia³ania nadzorcze
w stosunku do prowadzonej w sposób
istotnie wadliwy przez burmistrza
Gryfic procedury planistycznej.
Agencja Nieruchomoœci Rolnych
Oddzia³ Terenowy w Szczecinie poda³a
ju¿ do publicznej wiadomoœci informacjê o zamiarze sprzeda¿y niektórych
gruntów w obrêbie geodezyjnym Stawno - Soko³ów przywo³uj¹c uchwa³ê
Rady Miejskiej w Gryficach nr XXVI/
330/2009 z dnia 31 marca 2009 roku,
której - jak to wczeœniej na ³amach niniejszej gazety wykazano - w zakresie
elektrowni wiatrowych a obszar Stawno i Rotnowo w ogóle nie ma.
W kontekœcie ,,skrupulatnych”
dzia³añ planistycznych burmistrza
Gryfice rodzi siê pytanie czy okreœlone uchwa³¹ Rady Miejskiej w Gryficach nr XXIII/308/2009 z dnia 27
stycznia 2009 roku dodatkowe wynagrodzenie roczne dla niego w kwocie
brutto 12.040,07 z³ nie wydaje siê
zbyt niskie?!

Czytelnik

(dane do wiadomoœci redakcji)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

W dniu 9 na 10.12.2009 r. w
godzinach nocnych dokonano w³amania na terenie placu – z³om ul. Podgórna 4 D,
w³aœciciel Stanis³aw Barsul. Dokonano zniszczeñ i
skradziono miêdzy innymi
narzêdzia, a w tym specjalne kombinerki z mosi¹dzu
u¿ywane tylko na tankowcach. Wiadomoœæ za nagrodê. Tel. 606 762 528.

M³ode kotki oddam w dobre rêce.
Wychowane i od¿ywione. Be³czna
22 ( Pa³acyk). Tel. 665 725 642
Korepetycje – matematyka. Tel.
504 389 130.
Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu w £obzie. Dystrybutor produktów firm Koral, Algida i Mela. Tel.
604 214 766.
Sprzedam drewno
Tel. 889 456 197.

kominkowe.

Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
Gara¿e blaszane, bramy uchylne –
najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel.
59 8334536, 605 286 058, 661 956
331
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

Reklama
Tel./fax

0913973730

Powiat ³obeski
Gara¿ do wynajêcia £obez ul. Przemys³owa / Bema. Tel. 601 301 602.
Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z ma³ym domkiem z werand¹ w uroczym miejscu w okolicach Starej Dobrzycy. Cena 38 tys.
z³. Tel. 913 952 188.

Powiat gryficki
Sprzedam kiosk na dzia³alnoœæ w
centrum Gryfic. Tel. 091 392 15 58.
Sprzedam dzia³kê 0,51 ha, spokojna okolica, w Zaleszczycach (kolonia). Tel. 692 001 603.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dom 300 mkw. w
Œwidwinie. Cena 540 tys. z³. Tel.
502 532 025.
Sprzedam ziemiê roln¹ w Zaj¹czkówku gm. Po³czyn Zdrój. Tel. 600
565 719.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Graniczna, Po³czyn Zdrój. Tel. 600
565 719.

Region
Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do
jeziora, stare budownictwo. Budynek 2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek. Parter o powierzchni 37 mkw.
- 2 pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni
ok. 30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793
549 551, email: krosden@wp.pl

ROLNICTWO

US£UGI
Powiat ³obeski
TAXI £obez. Tel. 604 887 506.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Us³ugi ogólnobudowlane, wykoñczenia wnêtrz, docieplenia poddaszy, faktury VAT. Tel. 785 931 513 lub
91 391 11 53.

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum miasta £obez o
pow. 111,5 mkw., IV piêtro, dwupoziomowe (parter: pokój, kuchnia,
³azienka; piêtro: 3 pokoje, ³azienka), okna PCV. Kontakt tel. 600 458
919.
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, 3 pok., 57 mkw. Tel. 505 089
583.

Malowanie, profesjonalnie i tanio.
Promocja!!! Tel. 663 573 388.

Powiat drawski

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Poszukujê w Z³ocieñcu kawalerki
do wynajêcia. Tel. 664 811 471.

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.

PRACA

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Region

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg: nerwice, depresje, alergie,
nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel.
880 400 739.

Zak³ad
Remontowo-Budowlany
zatrudni pracowników do robót wykoñczeniowych w budownictwie.
Praca wyjazdowa. Zapewnione zakwaterowanie i sto³ówka. Informacja tel. 784542371.

£obez ma
swoj¹ miss,
Dobra - mistera
(DOBRA). Ziemia ³obeska obfituje nie tylko w piêkne dziewczêta, ale i przystojnych panów. Jeden z najprzystojniejszych na œwiecie
mieszka w Dobrej.
Pi¹te miejsce w Mister International zaj¹³ mieszkaniec
Dobrej – Sebastian Strzêpka.
Miêdzynarodowe wybory odby³y siê na Tajwanie.
23.letni aktualny wicemistrz Pomorza Zachodniego
studiuje na Uniwersytecie
Szczeciñskim. W czwartych
miêdzynarodowych wyborach najprzystojniejszego
mê¿czyzny œwiata w Tajwanie
wziê³o udzia³ 29 kandydatów.
Pierwsze miejsce zdoby³ Boliwijczyk Juan Bruno Kettels
Torrico.
op
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Akcja serce plus œwiêta
Czas na podsumowanie akcji serce plus œwiêta przyjdzie po œwiêtach.
Wtedy podamy dok³adane dane i
sponsorów. 19 grudnia odwiedziliœmy wolontariuszy i pracowników
MGOPS, zajêtych segregowaniem
darów i paczkowaniem. Pracy mieli
du¿o, bo i dobrodziejstwa wszelakie-

go by³o sporo. Zawartoœæ 60 paczek
dla rodzin wielodzietnych by³a jednakowa i kszta³towa³a siê w granicach 280 z³. Dodatkowo z zasobów
zrobiono 60 paczek dla potrzebuj¹cych, ale ju¿ w granicach 100 -120 z³.
W sumie zebrano ¿ywnoœæ na oko³o
25 tys. z³. Dane s¹ nieoficjalne.

Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³, który te¿ odwiedzi³ pracuj¹cych
powiedzia³: - Mimo kryzysu nasze
spo³eczeñstwo potrafi dzieliæ siê
sercem i dobrem, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e w tym roku darów jakby
wiêcej, za co bardzo dziêkujê

wszystkim ofiarodawcom. Jednoczeœnie podkreœlam, ¿e w tej akcji
coraz bardziej widoczna jest nasza
m³odzie¿. To dobry znak na przysz³oœæ. Paczki wydawane by³y 21
grudnia od godz. 9 w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta.
M
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Œwi¹teczny marketing
Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia - czas,
który spêdzamy
z najbli¿szymi,
a w przysz³oœci
wspominamy mi³o
i ciep³o.
Wiemy, ¿e ta tradycja nie jest ju¿
taka, jak kiedyœ. Najlepiej pamiêtaj¹
to ludzie, w których to czasach zapach pomarañczy kojarzy³ siê ze
œwiêtami, cukierki by³y rarytasem,
pasterkê zaœ spêdza³o siê w koœciele,
a nie pod nim lub w zupe³nie innym
miejscu, co niestety jest norm¹
wœród wspó³czesnej m³odzie¿y.
Za czasów naszych rodziców,
dziadków, nie by³o jeszcze... natarczywych reklam, które dziœ mo¿emy
zobaczyæ ju¿ nied³ugo po œwiêcie
zmar³ych. Komercja - tylko tak mo¿na nazwaæ te nieadekwatne do chwili, promowane przez telewizje, radio,
prasê, prowokuj¹ce propagandy.
Na ulicach wielu miast zauwa¿amy równie¿ plakaty, namawiaj¹ce do zakupu danego produktu.
Najczêœciej jest to propozycja prezentu, z którego nasz najbli¿szy
bêdzie bardzo zadowolony. Nie-

stety ceny takich rzeczy bywaj¹
„nieco” zawy¿one.
Nierzadko natrafimy te¿ na
„œwi¹teczne promocje”. Ale, czy aby
na pewno by³y one znacznym obni¿eniem ceny towaru? Handlowcy
manipuluj¹ nami, chc¹ abyœmy myœleli, ¿e promocje szybko siê zakoñcz¹, a przed samymi œwiêtami nie
zd¹¿ymy kupiæ wszystkiego i zdecydujemy siê na zakup czêsto niepotrzebnych i zbyt drogich artyku³ów.
Dawniej cz³owiek nie przywi¹zywa³
du¿ej wagi do podarunków pod choink¹, czêsto by³y to drobiazgi. Dziœim dro¿szy, tym lepszy i w³aœnie to
ludzie interesu uwielbiaj¹ wykorzystywaæ. Nowy komputer, aparat cyfrowy - idealny prezent, prawda?
Wystawa sklepowa- okna w
sztucznym œniegu, ³añcuchy, choinka i miko³aj. Rodzic, których wraz z
dzieckiem wchodzi do takiego sklepu nie wyjdzie bez kolejnego miko³aja, pociecha nie ust¹pi dopóki nie
dostanie do r¹czki tego, co chce.
Doskonale wiemy, ¿e dziecko jest
najprostszym odbiorc¹ w tym ca³ym
„œwi¹tecznym biznesie”. A opiekun?
Aby unikn¹æ p³aczu i gniewnych
spojrzeñ klientów nabywa zbêdny
przedmiot.
WXXI w. mo¿emy zatrzymaæ pro-

gram telewizyjny, a nawet go przewijaæ kiedy dusza zapragnie! Oczywiœcie w czasie Wigilii jest to „bardzo
przydatne” i warto zareklamowaæ to
w tym kontekœcie. Publikatory potrafi¹ posun¹æ siê do wielu abstrakcyjnych reklam, przecie¿ w ten magiczny czas ma³o kto ma ochotê na
ogl¹dnie szklanego ekranu, ale w³aœnie- dla firmy najwa¿niejszy jest
popyt, a pora jest idealna.
W sklepach bez problemu nabyæ
mo¿na fajerwerki, które staj¹ siê niebezpieczn¹ zabawk¹ dla dzieci i m³odzie¿y. Do Sylwestra pozosta³o jeszcze wiele czasu, a kilka razy dziennie
mo¿na us³yszeæ wystrzelaj¹ce petardy, budz¹ce strach wœród przechodniów.
Myœlê, ¿e nie powinno komercjalizowaæ siê ka¿dego wa¿nego wydarzenia, szczególnie Bo¿ego Narodzenia! Przejrzyjmy na oczy, to co
widzimy jest tylko otoczk¹. Wystarczy odrobinê siê zdystansowaæ i nie
ulegaæ owej gor¹czce. Dziêki temu
oszczêdzimy pieni¹dze, a co wa¿niejsze zyskamy œwiêta, których wspomnienie bêdzie przywo³ywaæ wyj¹tkowe, ciep³e emocje.
Anita Czapla LO im. Boles³awa
Chrobrego w Gryfiach

Oœwietlenie gminy Rewal
5 grudnia 2009 roku na
d³ugo zapadnie w
pamiêci mieszkañców
Gminy Rewal, jako dzieñ
wspólnej zabawy przy
dŸwiêkach
œwi¹tecznych
standardów.
Na ulicach trzech najwiêkszych
miejscowoœci gminy odby³y siê doroczne festyny rodzinne. Po raz
pierwszy w tym roku Œwiêty Miko³aj
przyby³ z prezentami w wielkim konwoju gminnych pojazdów, przemierzaj¹c wszystkie miejscowoœci Wybrze¿a Rewalskiego. Miko³ajki w
Gminie Rewal to, obok wspania³ej
œwi¹tecznej zabawy, tak¿e niezwykle
porywaj¹ce iluminacje œwietlne.
G³ówne ulice Pobierowa, Rewala i
Niechorza przystrojone zosta³y tysi¹cami kolorowych lampeczek. Kulminacyjnym punktem œwi¹tecznych
festynów by³o podœwietlenie ulic,
któremu towarzyszy³ widowiskowy
pokaz sztucznych ogni. Idea pod-
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Ankieta

„Œwiêta…
rodzinna atmosfera
czy shopping?”
1. Czy pani/pana zdaniem œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ spêdzane
zgodnie z tradycj¹?
2. Czy w dzisiejszych czasach
œwiêta nie staj¹ siê g³ównie czasem
zakupów pozbawionym g³êbszej
idei?
3. Co Pan/Pani s¹dzi o przedwczesnych przedœwi¹tecznych reklamach?

Wanda, 46 lat
1. Myœlê ¿e tak, œwiêta Bo¿ego
Narodzenia potrafi¹ zebraæ ca³¹ rodzinê przy jednym stole, pomimo, ¿e
niektórzy cz³onkowie rodzin zamieszkuj¹ daleko od siebie
2. Pomimo atrakcyjnych i nowoczesnych gad¿etów œwi¹tecznych,
ci¹gle mam pod bia³ym obrusem na
stole wigilijnym garstkê sianka, a
tak¿e ³amiemy siê op³atkiem sk³adaj¹c ¿yczenia.
3. Zgadzam siê, œwi¹teczne reklamy na tak d³ugo przed œwiêtami Bo¿ego narodzenia mog¹ irytowaæ. Powinny pojawiaæ siê na krótko przed
czasem oczekiwania i umilaæ go.

Waldemar, 58 lat
1. Teraz ze œwi¹teczn¹ tradycj¹
bywa ró¿nie, zale¿y w jakich rodzinach bêdziemy to rozpatrywaæ.
2. W wiêkszoœci zaczê³o siê tak
dziaæ. Ludzi ogarnia sza³ zakupów i
ka¿dy goni za przecen¹.
3. Przedwczesne reklamy „zabijaj¹” urok œwi¹t i czas oczekiwania.
Pojawiaj¹ siê zbyt szybko.

Kamila, 15 lat
1. Myœlê ¿e tak, poniewa¿ co roku
na stole znajdujemy 12 potraw, ubieramy choinkê i œpiewamy kolêdy,
podtrzymuj¹c tym samym tradycje.
2. W pewnym sensie tak jest, ale
to zale¿y na kogo spojrzymy. W
mojej rodzinie zachowany jest motyw przewodni i tradycje.
3. W pewnym sensie jest to dobre; kupuj¹cy ma rozpoznanie na
rynku. S¹dzê jednak ¿e przedwczesne pojawienie siê ich mo¿e niektórym przeszkadzaæ i niszczyæ czar
tych œwi¹t.

œwietlania gminnych ulic rozpoczê³a
siê trzy lata temu i z ka¿dym kolejnym
rokiem upiêkszane zostaj¹ kolejne
miejscowoœci. Œwi¹teczny wystrój
gminnych ulic przypomina wszystkim, ¿e wielkimi krokami zbli¿aj¹ Œwiê-

ta Bo¿ego Narodzenia, a kolorowe
anio³ki, renifery i miko³aje sprawiaj¹,
¿e wokó³ czuæ wyj¹tkowy uroczysty
nastrój.
Izabela Witecka LO im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach

Ta ankieta powinna rozjaœniæ
nam, co myœl¹ o Bo¿ym Narodzeniu
ludzie. Myœlê ¿e s³owa „co tam œwiêta, czas wyprzeda¿y siê zacz¹³” s¹
bardzo nie na miejscu i nie powinny
towarzyszyæ ¿adnemu ze œwi¹t, choæ
jak widaæ dziœ to tylko pobo¿ne
¿yczenia…
Eryk Sitarczyk LO im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach
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Obrona ostatniego
O trudnej sytuacji Nowamylu i nadziejach na poprawê mówi prezes ³obskiej
krochmalni Leszek Kaczmarek.

(£OBEZ). £obez obieg³a
informacja, ¿e Nowamyl ma
k³opoty. Czy krochmalnia
podzieli los innych zak³adów,
ludzie strac¹ pracê, a w
miejscu po zak³adzie urosn¹
chaszcze? To by³by dramat
dla miasta, bo to jeden z
najwiêkszych pracodawców.
Spróbowaliœmy
odpowiedzieæ na te pytania
w rozmowie z prezesem
zak³adu Leszkiem
Kaczmarkiem.
PPZ „Nowamyl” S.A. jest jedynym przedsiêbiorstwem w ca³ym
województwie zachodniopomorskim, które zajmuje siê przetwórstwem ziemniaków przemys³owych.
O kondycji zak³adu decyduje aura,
ale i dramatyczny w ostatnim czasie
spadek cen skrobi ziemniaczanej, z
oko³o 2 500 z³ za tonê do oko³o 1300
z³. Do tego zagraniczne zak³ady proponuj¹ cenê skrobi znacznie poni¿ej
kosztów, chc¹c w ten sposób wykoñczyæ konkurencjê. Od przysz³ego roku na rynek maj¹ wejœæ Chiñczycy, a znaj¹c ich ekspansywnoœæ
i ceny, jest siê czego obawiaæ.
Skrobia musi byæ koszerna
Produkcja skrobi jest ograniczona limitami. Polska mo¿e wyprodukowaæ 144 985 ton skrobi ziemniaczanej rocznie, jednak limit ten nigdy
nie zosta³ wykorzystany. Dla porównania Niemcy maj¹ 650 tysiêcy ton,
Holandia 500 tys., Francja 250 tys.,
ma³a Dania ma 170 tys. ton.
W £obzie sprzeda¿ skrobi nie
zapewnia nawet zwrotu kosztów jej
wytworzenia. Ceny œwiatowe skrobi
wynosz¹ 210–220 euro za tonê, a
koszty wytworzenia po zakupie su-

rowca i energii - prawie 210 euro
kosztów podstawowych. Nie ma w
tym robocizny, materia³ów i amortyzacji. Krochmalnia zanotowa³a oko³o 3 miliony z³ strat w tym roku. Dlaczego?
- Cykl pracy Krochmalni wyznacza przyroda, zbiór ziemniaków. mówi prezes Kaczmarek. - W tym
roku od 7 wrzeœnia do 23 listopada
mieliœmy przerób ziemniaków na
skrobiê. Prócz skrobi produkujemy
maltodekstrynê, jest to s³odki produkt, który rozpuszcza siê w wodzie.
Produkujemy jej od 1,5 do 2 tys. ton,
co oznacza ¿e oko³o 15 proc. naszej
skrobi przerabiamy na maltodekstrynê. G³ówne zastosowanie nasza
maltodekstryna ma w produkcji
przys³owiowego barszczyku, wiêkszoœci zupek b³yskawicznych, niektórych od¿ywek dla sportowców.
400 ton maltodekstryny produkujemy dla francuskiej firmy. Firma z
Francji za¿yczy³a sobie, ¿e produkt
musi byæ koszerny. W miniony
czwartek goœci³em u siebie po raz
trzeci pana Michaela Szudricha Naczelnego Rabina Polski. Przyje¿d¿a do mnie na kontrolê do zak³adu i sprawdza, czy produkt nie nic
wspólnego z wieprzowin¹, z krwi¹,
nie ma innych dodatków. Mamy
atest koszernoœci i na maltodekstrynê i na skrobiê. Dwa miesi¹ce temu
goœci³em muzu³manina z Egiptu,
doktora chemii. Wraz z nim przyjechali przedstawiciele pewnej niemieckiej firmy. Oczywiœcie wymaga³,
aby nie by³o niczego odzwierzêcego, niczego z krwi¹ i alkoholem. Poprzez tê firmê eksportujemy ju¿ nasz
produkt do Australii.
Umowy konraktacyjne z rolnikami zak³ad zawiera do maja. W £obzie
zak³ad mo¿e wyprodukowaæ 13 tysiêcy ton skrobi, to 2/3 mo¿liwoœci
produkcyjnych zak³adu. Wynika to

tylko ze wzglêdów przyrodniczych i
takiego rolnictwa jakie mamy: albo
jest sucho albo mokro.
Zak³ad skupuje ziemniaki od 358
plantatorów. Najmniejszy plantator
dostarcza 20 ton ziemniaków, natomiast najwiêkszy - 5 tys. ton. Z powiatu ³obeskiego do Krochmalni trafia 12 tys. ton ziemniaków, z rejonu
nowogardzkiego - 28 tys. ton, z powiatu œwidwiñskiego oko³o 18 tys.
ton pozostali plantatorzy przyje¿d¿aj¹ z Gryfic, Goleniowa, Trzebiatowa, powiatu ko³obrzeskiego. wylicza prezes.
Jak tych Polaków traktuj¹
- Podobno koncern holenderski
ju¿ siê chwieje. My wiemy, ¿e za te
pieni¹dze, za które Niemcy i Holendrzy sprzedaj¹, nie mo¿na wyprodukowaæ skrobi, jest to niemo¿liwe.
Uwa¿am ¿e jest to dumping (sprzeda¿ po cenie ni¿szej od kosztów produkcji, celem takiej polityki jest wyeliminowanie konkurencji – przyp.
red.). Poszli na to, by zniszczyæ konkurencjê. W czêœci im siê to udaje i
uda siê. S¹ to wielkie, ogromne zak³ady, zmechanizowane, zautomatyzowane z rozwi¹zan¹ ochron¹ œrodowiska. My jesteœmy malutkim zak³adzikiem. Mam satysfakcje jednak, ¿e
W³osi, Czesi, Turcy, Hiszpanie mog¹
kupiæ w Holandii i w Niemczech
tañsz¹ skrobiê, a przyje¿d¿aj¹ tu i
kupuj¹ dro¿sz¹ ode mnie. Mam tu
ca³y szereg wizyt, zak³ad jest ogl¹dany, mamy certyfikaty jakoœciowe. W
ten sposób zdobywamy klienta.
Wa¿ny jest te¿ sposób porozumienia z klientem. W czerwcu mia³em tu
Amerykanina z Kalifornii. Kupuje
tysi¹ce ton skrobi dla przemys³u papierniczego. ZawieŸliœmy go do
Be³cznej, nocowa³ w tam w dworku,
do Ko³obrzegu, ca³y dzieñ siedzieliœmy tu i rozmawialiœmy o jego inte-

resach, o moich. Powiedzia³ mi „ja
by³em w Niemczech, w fabryce i tam
parê minut mi poœwiêcili, a pan poœwiêci³ mi dwa dni i ja bêdê od pana
kupowa³”. A ja mu na to - w tej Ameryce jak wy nas traktujecie? To jest
takie upokarzaj¹ce, te wizy. Napisa³
list do mojej pani z dzia³u handlowego, ¿e on ze swoim senatorem ju¿ tê
sprawê poruszy³. – mówi.
Œwiat skrobi
Azjaci produkuj¹ milion ton
skrobi tapiokowej, du¿o tañszej. W
Polsce zbiera siê 10 -11 milionów ton
ziemniaków, w Niemczech podobnie, jednak Chiny w przysz³ym roku
bêd¹ zbieraæ ju¿ 70 milionów ton
ziemniaków. Maj¹ nowoczesny
przemys³ ziemniaczany, skrobiowy
itd. S¹ ogromn¹ konkurencj¹. Jeszcze dwa lata temu krochmalnia eksportowa³a do Chin, teraz zamknêli
siê, stworzyli bariery celne, niebawem oni zalej¹ nas swoj¹ skrobi¹, a
polskie zak³ady padn¹. Ju¿ w tej
chwili dwa polskie zak³ady s¹ zamykane. Dobre czasy dla krochmalni
koñcz¹ siê, chocia¿ mo¿e tylko na
jakiœ czas. W ubieg³ym roku zak³ad
wyszed³ z niewielk¹ nadwy¿k¹, w
tym roku ze stratami, przysz³y rok
zapowiada siê równie ciê¿ko.
- Od 10 lat, odk¹d jesteœmy zarejestrowani jako Przedsiêbiorstwo
Przemys³u Ziemniaczanego w £obzie
Spó³ka Akcyjna, mieliœmy w³asne
kapita³y, trochê inwestowaliœmy, zachowywaliœmy siê bardzo racjonalnie i oszczêdnie. Przez ten czas nie
braliœmy ¿adnych kredytów. W tym
roku potrzebny by³ nam kredyt w
wysokoœci 5 milionów. W banku
BG¯, gdzie jesteœmy i gdzie chyba my
im pomagaliœmy, potraktowali nas
bardzo Ÿle. Dwa miesi¹ce musieliœmy
prosiæ i b³agaæ o niewielki kredyt na
lichwiarskich warunkach. BG¯ jest
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takiego zak³adu

dzisiaj praktycznie holenderskim
bankiem. Patrzy³ co siê w przemyœle
teraz dzieje, jesteœmy powi¹zani z Luboniem, bo on jest g³ównym akcjonariuszem, popatrzyli na to, co siê dzieje
w Holandii, a to takie niewiarygodne,
wiêc musia³o byæ zabezpieczenie na
maj¹tku, dwukrotne zabezpieczenie
w magazynie na produkcie i dodatkowe uwarunkowania, ¿e wskaŸniki finansowe musz¹ byæ na okreœlonym
poziomie, bo inaczej mog¹ nam zmieniæ stopê oprocentowania itd. wspomina prezes.
Dla rolników bardzo dobrze
Jak zauwa¿y³ prezes Nowamylu
dla rolników miniony rok by³ bardzo
udany. Zak³ad mia³ zakontraktowanych 55 tys. ton ziemniaków, a skupi³ 58 tys. ton, czyli skupi³ 15 proc.
wiêcej skrobi. Dodatkowo w tym
roku by³a wyj¹tkowo wysoka skrobiowoœæ ziemniaków.
- Na iloœæ zaplanowanej produkcji skrobi wystarczy³oby nam 50 ton
ziemniaków. U rolników zosta³oby 8
tys. ton. Przecie¿ zgni³yby im. Przyjêliœmy od nich te ziemniaki, ale powiedzieliœmy, ¿e zap³acimy po sprzeda¿y, byæ mo¿e nawet do koñca
czerwca 2011 roku. W umowach kontraktacyjnych zapisaliœmy, ¿e bêdziemy p³aciæ do 90 dni za ziemniaki,
wtedy sprzeda¿ nie by³a zbyt ciekawa, zosta³a nam skrobia z roku ubieg³ego. W tym roku kredytowaliœmy
jeszcze w czêœci rolników: nawozy,
œrodki chemiczne, sadzeniaki w pewnym procencie. Jest umowa kontraktacyjna, my musimy zap³aciæ rolnikowi 22,5 euro za kg skrobi, jak euro
jest korzystne, a w tym roku by³o korzystne, to dla rolników jest bardzo
dobrze. Rolnik ma gwarantowan¹
cenê. I bardzo dobrze, ale my nie
mamy ¿adnych gwarantowanych
cen. – mówi.
Jednak w miesi¹cach jesiennych

ruszy³a sprzeda¿. Zrobi³o siê miejsce
w magazynie, wp³ywy pieniê¿ne i
niewielki kredyt na 40 proc. potrzeb
surowcowych. 18 grudnia zak³ad
skoñczy³ wyp³acaæ rolnikom za ziemniaki zakontraktowane za listopad.
Za wrzesieñ i paŸdziernik zap³acono
wczeœniej. Na ziemniaki wydano w
sumie 9 milionów z³, pozosta³ milion
do zap³acenia do 30 czerwca 2011 r.
- Byæ mo¿e tê kwotê, nie chcê
obiecywaæ, zap³acimy ju¿ w przysz³ym roku. Wed³ug wyliczeñ ODR z
Barzkowic uprawa ziemniaka skrobiowego by³a najbardziej op³acalna
spoœród wszystkich upraw. Przy za³o¿eniu 360 dt z hektara i 18 proc.
skrobi czysty dochód z hektara wynosi 2 tys. z³. Buraki - 1700 z³, rzepak
- 1300, zbo¿a - 400-500 z³. Dla rolnika
to jest korzystne bowiem 1/3 w stosunku do tego, co dostaje od nas,
otrzymuje dop³atê od Agencji Rynku
Rolnego, dop³aty produkcyjne i
obszarowe.
Produkcja ze strat¹
- By³oby bardzo piêknie, tylko
pracujemy ze strat¹. W 2007 roku
zabrano nam dop³aty do eksportu.
Gdyby nie by³o dop³at dla rolników
do ziemniaka i tej niewielkiej premii
produkcyjnej dla nas, to skrobi
ziemniaczanej nie by³oby – mówi.
Wprawdzie nasili³a siê sprzeda¿,
bowiem w tym roku zak³ad sprzeda³
12 tys. ton wyrobów, gdy w roku
ubieg³ym zaledwie 7 tys. 70 proc.
sprzeda¿y, to eksport m.in. do Ukrainy, Czech, Turcji, W³och, Hiszpanii,
USA, Korei Po³udniowej, Wietnamu, Australii, Peru. Koreañczycy i
Wietnamczycy odwrócili siê od
Chin, ich interesuje jakoœæ, czystoœæ
chemiczna, czystoœæ mikrobiologiczna. Jednak za 12 tys. ton do zak³adu wp³ynê³o 18 milionów z³, natomiast za 7 tys. ton - 15 milionów z³!
Za 5 ton wiêcej sprzedanej skrobi

wp³ywy powiêkszy³y siê tylko o 3
miliony z³. Oznacza to, ¿e skrobia
bardzo stania³a.
- Jesteœmy w Unii Europejskiej,
œwiat jest globaln¹ wiosk¹. W Polsce zak³adów jest niewiele, dwie z
mniejszych firm ju¿ padaj¹, jest syndyk. Rok przysz³y bêdzie rokiem
prawdy i bêdzie wiadomo, kto nastêpny.
Mamy 3 miliony strat, ale ja mam
kapita³ na pokrycie tej straty. To nie
jest tak, ¿e firma siê przewróci.
Mam p³ynnoœæ finansow¹. Nie
mam ¿adnych zad³u¿eñ, co miesi¹c
jest wyp³ata, by³y bony - œrednio po
400 z³ na œwiêta dla pracowników. W
magazynie mam 11 tys. ton do sprzeda¿y. Zaczynam wybieraæ, komu
sprzedaæ. Pewnej firmie powiedzia³em, ¿e za 1050 z³ nie bêdê sprzedawa³, poniewa¿ Azjaci ju¿ chc¹ kupowaæ po 1200 z³ i to bardzo du¿e iloœci.
Poza tym przyjêliœmy strategiê, ¿e
ten zapas w magazynie bêdziemy
sprzedawaæ w równych partiach,
miesi¹c w miesi¹c – 1200 ton, czekaj¹c na koniunkturê, a jak siê nie doczekamy, to trudno. Nie musimy robiæ wyprzeda¿y. Po drugie, kredyt
mamy do sierpnia przysz³ego roku –
sp³acimy go. Jeœli nie wzrosn¹ ceny,
to bêdzie generowa³a siê strata i rok
bêdzie trudny. Nie staæ nas na inwestycje, co jest niedobre. W niewielkim zakresie bêd¹ prowadzone remonty. 12 lat temu by³a identyczna
sytuacja, potem przysz³y susze, nieurodzaj, to sprzedawaliœmy po 3 tys.
z³ i by³a kolejka, ¿eby kupiæ. Dzisiaj
sprzedajemy za 1000 - 1200 z³ – wyjaœnia przyczyny trudnej sytuacji
prezes Leszek Kaczmarek.
Szansa poza skrobi¹
Prócz skrobi zak³ad produkuje
maltodekstrynê. Wróci³ du¿y odbiorca. Krochmalnia od stycznia ruszy z jej produkcj¹. Bêdzie odbywaæ

siê w ruchu ci¹g³ym, czterobrygadowym, z sobotami i niedzielami, z ma³¹
przerw¹ na Wielkanoc. Byæ mo¿e
rozpocznie siê dodatkowo produkcja prebiotyków, ale to jeszcze nic
pewnego. Póki co, nie braknie zamówieñ na maltodekstrynê.
- Ca³y czas bêdzie ob³o¿enie zamówieniami. Nie wiem, jak bêdzie z
produkcj¹ skrobi w przysz³ym roku,
bo o tym zdecyduje aura. Oczywiœcie przysz³y rok bêdzie rokiem trudnym. Musimy liczyæ pewnie na siebie. Patrz¹c co siê dzieje w Polsce,
nawet u konkurencji, mogê powiedzieæ, ¿e u nas jest dobrze. Gdyby to
siê przed³u¿a³o poza rok 2010, to
mo¿e byæ nieciekawie.
Nie jest sztuk¹ podj¹æ jak¹œ nierozs¹dn¹ decyzjê, ¿e zwalniam, albo
ograniczam zatrudnienie. Ja nie
chcê, ¿eby ci ludzie rozeszli siê. To s¹
ludzie z du¿ym sta¿em, niezbyt m³odzi. Mam nadziejê. Obserwowa³em
te cykliczne trendy i po prostu urodzi³y siê ziemniaki w Europie, nie
urodzi³a siê kukurydza w Stanach
czy pszenica w Argentynie lub Australii - wszystko ma na to wp³yw.
Staramy siê tu jakoœ dzia³aæ, ale niesprzyjaj¹ce zachowania europejskich potentatów, to jest nó¿ w plecy – mówi prezes.
Na ceny ogromny wp³yw maj¹
równie¿ koszty produkcji. £obeski
zak³ad zatrudnia 120 osób, w sezonie
dodatkowo 80. Na zachodzie w o
wiele wiêkszych zak³adach pracuje
20 ludzi, bo wszystko jest zmechanizowane. Polski na to nie staæ. Nie
staæ nas równie¿ na wiêksze bezrobocie. Czy jednak dziêki bezlitosnemu rynkowi ³obeski zak³ad ziemniaczany zniknie z naszego krajobrazu,
mo¿e okazaæ siê ju¿ niebawem. Póki
co, nale¿y mieæ nadziejê, ¿e jednak
wygra jakoœæ i elastyczne podejœcie
do klienta.
Rozmawia³a Magdalena Mucha
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Policjanci w Wyszoborze
Szko³ê Podstawow¹ w Wyszoborze odwiedzili policjanci Komendy
Powiatowej Policji w Gryficach. Na
uroczystym apelu przypomnieli
dzieciom zasady bezpiecznego zachowania,
ze
szczególnym
uwzglêdnieniem okresu zimowego.
Na uroczystym apelu Szko³y
Podstawowej w Wyszoborze, zaproszeni policjanci - oficer prasowy
KPP Gryfice oraz kierownik Posterunku Policji w P³otach przypomnieli uczniom zasady bezpiecznego zachowania. Uwzglêdniaj¹c okres
œwi¹teczny, policjanci szczególn¹
uwagê dzieci zwrócili na zakaz zabaw
petardami i innymi œrodkami pirotechnicznymi oraz konsekwencje
jakie za sob¹ niesie. Omówiono bezpieczne miejsca i zasady zabaw na
œniegu i lodzie, a tak¿e wyczulono
uczniów na typowe techniki zachowania „obcego•h. Uczniowie podziêkowali policjantom za mi³e spotkanie i ¿yczyli spokojnych i weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. (kp)

Czasowy zakaz u¿ywania
wyrobów pirotechnicznych
Komenda Powiatowa Policji w Gryficach przypomina,
¿e obowi¹zuje czasowy zakaz u¿ywania wyrobów
pirotechnicznych.
Rozporz¹dzenie porz¹dkowe w
sprawie ograniczenia u¿ywania wyrobów pirotechnicznych na terenie
województwa zachodniopomorskiego podpisa³ wojewoda Marcin
Zydorowicz. W okresie od 14 grudnia 2009 r. do 4 stycznia 2010 r. petardy i fajerwerki w miejscach publicznych mo¿na u¿ywaæ tylko w Sylwestra (31 grudnia) i Nowy Rok (1
stycznia 2010). Za naruszenie zakazu grozi kara grzywny do 500 z³otych. Ograniczenie nie dotyczy podmiotów zawodowo trudni¹cych siê
organizacj¹ pokazów pirotechnicznych oraz podmiotów uprawnionych na podstawie odrêbnych przepisów.
Wydanie rozporz¹dzenia poprzedzi³y konsultacje z samorz¹-

dowcami, policj¹ i stra¿¹ po¿arn¹.
G³ówn¹ przyczyn¹ ustanowienia
czasowego zakazu u¿ywania wyrobów pirotechnicznych jest ich
uci¹¿liwoœæ oraz niebezpieczeñstwo
wynikaj¹ce z niew³aœciwego stosowania.
Policja zwraca siê do rodziców i
opiekunów z proœb¹ o objêcie wiêkszym nadzorem dzieci. Zakup, posiadanie czy u¿ywanie fajerwerków bez
nadzoru osób doros³ych, staje siê
realnym zagro¿eniem dla ich zdrowia
a mo¿e nawet ¿ycia. Zachowajmy
szczególn¹ ostro¿noœæ i rozwagê, by
radoœæ œwiêtowania nie zakoñczy³a
siê tragedi¹. Informujmy policjê o
handlowcach, którzy sprzedaj¹ petardy dzieciom. Sprzedawca, który
naruszy zakaz sprzeda¿y wyrobów
pirotechnicznych osobom nieletnim grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolnoœci.
Apeluj¹c o ostro¿noœæ informujemy, ¿e osoby, które w wyniku braku rozwagi i odpowiedzialnoœci spowoduj¹ obra¿enia lub zagro¿enie
innych osób i mienia, podlegaj¹ karze na zasadach i trybie okreœlonym
w prawie o wykroczeniach.
M³. asp. Edyta Klepczyñska,
Oficer Prasowy KPP Gryfice

Dom przy ul.Luboszan2 w centrum Nowogardu 50 m do jeziora stare budownictwo. Budynek 2 rodzinny ogrodzony 2 pomieszczenia gospodarcze+ogródek.Parter o powierzchni 37m2 - 2 pokoje, kuchni, ³azienka +poddasze pod adaptacje o powierzchni ok.30m2 cena 120.000 do
negocjacji. Kontakt: Tel.790 856 019, lub 793 549 551, email: krosden@wp.pl
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Œwi¹teczne warsztaty w pa³acu
W pi¹tkowe przedpo³udnie, 18
bm., w czytelni dla dzieci Trzebiatowskiego Oœrodka Kultury odby³y
siê niezwykle smakowite i kolorowe
warsztaty œwi¹teczne dla najm³odszych, w których wziêli udzia³
uczniowie kl. I c ze Szko³y Podstawowej nr 1 z opiekunk¹ – Agat¹ Tarko.
Pod fachowym okiem Agnieszki
Szkarapaty i Pauliny Zieliñskiej,
maluchy przygotowa³y pyszne,
pachn¹ce miodem i przyprawami
pierniczki, które zamiast zawisn¹æ na
œwi¹tecznej choince, zosta³y przez
najm³odszych ze smakiem spa³aszowane. W czêœci plastycznej warsztatów uczniowie przygotowywali
œwi¹teczne ozdoby. Bajecznie kolorowe anio³ki, ³añcuchy i gwiazdy
ozdobi³y choinkê w oddziale dzieciêcym. W trakcie warsztatów dzieci
rozmawia³y o bo¿onarodzeniowych
tradycjach, œwi¹tecznych potrawach, pozna³y te¿ historiê choinki,
bez której trudno dziœ wyobraziæ
sobie œwiêta, a która do Polski dotar³a ca³kiem niedawno, bo dopiero pod
koniec XIX wieku. Maluchy opuœci³y pa³ac z piernikami, które podaruj¹
swoim bliskim, obiecuj¹c solennie,
¿e podobne pierniki upiek¹ z rodzicami w domu.
Piotr ¯ak

Festiwal Tradycyjnych Potraw Wigilijnych

Genialne grzybowniczki
Zachodniopomorski Oœrodek
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, jak co roku zorganizowa³
wspólnie z Urzêdem Marsza³kowskim w Szczecinie Festiwal Tradycyjnych Potraw Wigilijnych. Celem konkursu jest popularyzacja
polskich tradycji bo¿onarodzeniowych i potraw regionalnych.
15 bm., w siedzibie ZODR pojawi³o siê kilkudziesiêciu uczestników z ca³ego niemal województwa,
by wzi¹æ udzia³ w przedœwi¹tecznych, zmaganiach kulinarnych. Zaprezentowano oko³o 50 potraw,
które podzielono na cztery kategorie: potrawy rybne, potrawy m¹czne, dania gor¹ce, ciasta, inne potrawy. Jury, któremu przewodzi³a znakomita dziennikarka i autorka wielu,
bestselerowych ksi¹¿ek kulinarnych – Hanna Szymaderska, oceniaj¹c potrawy, bra³o pod uwagê:
wykorzystanie produktów regionalnych pozyskiwanych i przetwarzanych w gospodarstwie domowym, smakowitoœæ potrawy, wygl¹d i estetykê potrawy wigilijnej,

zastosowanie receptury kuchni
staropolskiej. Na Festiwalu obecne
by³o Trzebiatowskie Towarzystwo
Kultury, odnosz¹ce ostatnio du¿e
sukcesy w konkursach kulinarnych
organizowanych na Pomorzu ( III
miejsce za pierniki norbertañskie na
konkursie ,,Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki regionu 2008”, I
miejsce za grzybowniczki na tego-

rocznej edycji konkursu). Tym razem
Helena ¯ak zaprezentowa³a pierogi
kresowe sma¿one z trzema nadzieniami: grzybowym, jab³kowym i makowym. Pierogi z ciasta dro¿d¿owego sma¿one na g³êbokim oleju, przygotowywane s¹ wed³ug tradycyjnej, rodzinnej receptury przywiezionej z Wileñszczyzny. Jury przyzna³o
pierogom I miejsce w kategorii po-

trawy m¹czne. Hanna Szymaderska
przy wrêczaniu pami¹tkowego dyplomu, krótko uzasadni³a werdykt,
stwierdzaj¹c po prostu, ¿e ,,pierogi
s¹ genialne”. Festiwalowi towarzyszy³ wystêp zespo³u ,,Przêœniczki’ z
Pêzina oraz gawêda Hanny Szymanderskiej o tradycjach polskiej Wigilii.
Piotr ¯ak
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Œpiewajmy kolêdy

GDY SIÊ
CHRYSTUS RODZI
Gdy siê Chrystus rodzi
I na œwiat przychodzi.
Ciemna noc w jasnoœci
Promienistej brodzi.
Anio³owie siê raduj¹,
Pod niebiosy wyœpiewuj¹:
Gloria, Goria, Gloria,
In excelsis Deo!
Mówi¹ do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czym prêdzej pobiegli.
Bo siê narodzi³ Zbawiciel,
Wszego œwiata odkupiciel.
Gloria, Goria, Gloria,
In excelsis Deo!
O, niebieskie duchy
I pos³owie nieba,
Powiedzcie¿ wyraŸniej,
Co nam czyniæ trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu ¿yjemy.
Gloria, Goria, Gloria,
In excelsis Deo!

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

Tel. interwencyjny: 694-089-733

IdŸcie do Betlejem,
Gdzie Dzieciê z³o¿one,
W pieluszki powite,
W ¿³obie po³o¿one.
Oddajcie Mu Pok³on boski,
On os³odzi wasze troski.
Gloria, Goria, Gloria,
In excelsis Deo!

