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Nowe 7 Dni Gryfina

kronika 
Strażacka
05.11.  Gryfino – zabezpiecze-

nie wyciekającego paliwa ze 
zbiornika samochodu osobowe-
go.

***
06.11.  Osinów Dolny – po-

moc dla PRM w ewakuacja po-
szkodowanego z dachu remon-
towanej hali; Gryfino – usunię-
cie plamy oleju; Mieszkowice – 
pożar trawy i kompostownika; 
Rynica – pożar pojedynczego 
drzewa.

***
07.11.  Kołbacz - usunięcie wi-

szącego konaru nad chodni-
kiem; Chojna – pomoc policji - 
zabezpieczenie terenu.

***
08.11.  Czelin – zabezpiecze-

nie transformatora w którym 
doszło do zwarcia instalacji 
elektrycznej; Mieszkowice – po-
żar trawy.

***
09.11.  Grabowo – wypadek 

drogowy – jedna osoba poszko-
dowana; Mescherin – wypadek 
drogowy - 2 osoby poszkodo-
wane; Gryfino – pomoc PRM - 
zabezpieczenie mężczyzny leżą-
cego na ulicy.

***
11.11.  Chojna – DK 26 – koli-

zja drogowa.

Nie żyje para i samotnik
Dwie osoby zginęły w wypadku. We wtorek 13 listopada około godziny 12.30 
do Stanowiska Kierowania w Gryfinie wpłynęło zgłoszenie o wypadku na starej 
„trójce” w okolicach Starego Czarnowa. Zgłosił to kierowca pojazdu, który nadje-
chał na miejsce zaraz po wypadku. A że był to strażak, nie tracąc głowy natych-
miast zaalarmował służby. 

Nie było bezpośrednich świad-
ków tragedii. Wiadomo jednak, 
że padał deszcz i jezdnia była 
śliska.  BMW, którym dwie osoby 
jechały w stronę Pyrzyc wypa-
dło z jezdni i uderzyło dachem 
w drzewo z taką siłą, że aby 
uwolnić osoby zakleszczone we 
wraku, strażacy musieli użyć na-
rzędzi do cięcia blachy. Podjęta 
reanimacja nie przyniosła skut-
ku. Lekarz stwierdził zgon oboj-
ga. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że była to para wracająca z 
pracy w Zalando. Rzecznik KPP 
w Gryfinie  informuje jedynie, 

że dochodzenie prowadzi policja 
pod nadzorem prokuratora.

Zmarł samotnik 
W nocy ze środy na czwartek 

(15 listopada), zawiadomiono 
służby ratunkowe o prawdopo-
dobnej śmierci jednego z miesz-
kańców domu przy ulicy 1 Maja 
w Gryfinie. Według jednej z 
wersji, zawiadomili mieszkańcy 
tego domu, którzy nie widzieli 
sąsiada od kilku dni, a na klat-
ce schodowej czuli dziwny fe-
tor. Według innej, zawiadomił 
służby jego kolega ze Szczecina, 

gdyż od kilku dni nie zjawiał się 
w pracy. Zapewne powiązano 
obie informacje i pod wskazany 
adres udało się pogotowie i po-
licja. Trzeba jednak było także 
wezwać strażaków, by otworzyli 
zaryglowane drzwi mieszkania,. 
Wewnątrz znaleziono ciało w 
pewnym stopniu rozkładu, więc 
lekarz stwierdził zgon – zapewne 
z przyczyn naturalnych. Jednak 
została zarządzona sekcja zwłok. 
Jej wyniki ostatecznie rozwiążą 
przyczynę śmierci 50–letniego 
mężczyzny.

md/rk

Ostatnie żurawie stado 
widzieliśmy we mgle koło 
Gryfina 9 listopada

Taka demoniczna ozdoba 
pojawiła się ostatnio w lesie 
koło radziszewa. Borowiec 
to nie tylko funkcjonariusz 
dawnego Biura Ochrony rządu, 
ale także słowiański demon 
leśny zwany też leszy

Start do niepodległościowego 
biegu w Gryfinie  11 listopada
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Nieszczelne grodzie na nabrzeżu!
W środę na nowym gryfińskim nabrzeżu zastaliśmy ekipę z komputerowym urządzeniem kontrolnym. Okazuje się, że może to być gruba 
sprawa!

Gdy około godziny wpół do 
dziesiątej w środę (14 listopada), 
byliśmy na gryfińskim nabrzeżu, 
pracownicy firmy MATPOL roz-
stawiali właśnie swój sprzęt – kom-
puter na stojaku, duży monitor i 
kamery. Inżynier kierujący pracami 
początkowo zdziwił się, że intere-
suje nas co tu robią. A może wy-
kryto jakieś uszkodzenie nabrzeża? 
Na nasze pytanie o prowadzone tu 
działania kierownik ekipy wyjaśnił 
uspokajająco, że jest to rutynowa 
kontrola stanu technicznego obiek-
tu budowlanego. Tak jak domy 
kontroluje się co pewien czas, tak 
trzeba to zrobić w przypadku na-
brzeża Odry w Gryfinie. - Badamy 
czy nie ma tu jakichś pęknięć po-
wstałych już po oddaniu nabrzeża 
do użytku. Sprawdzamy też, czy nie 
ma śladów po uderzeniu jakiejś jed-
nostki pływającej – mówił trzyma-
jąc w ręce specjalistyczną kamerę, 

z której obraz widać na monitorze.

Gruba sprawa
Administratorem nabrzeża z ra-

mienia gminy jest Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. Spytaliśmy więc dyrekto-
ra Eugeniusza Kuduka o przyczynę 
dokonywanych na nabrzeżu badań. 
Od niego zaś dowiedzieliśmy się, że 
rzecz wygląda poważniej, niż przed 

chwilą wyjaśniał nam to przedsta-
wiciel firmy MATPOL. E. Kuduk 
mówi - Firma ta już przed miesią-
cem, w ramach badania wykonane-
go w 5 lat po budowie nabrzeża – 
wykryła nieszczelności w grodziach 
zamykających budowlę pod wodą, 
w tak zwanych Larsenach. Teraz 
przyjechali na nasze zaproszenie, 

by pokazać te nieszczelności. Ale 
jeszcze nie wiadomo na jakim etapie 
powstały. I dodaje - Na podstawie 
zdjęć i video przedstawionych nam 
przez badającą firmę, wydział in-
westycji UM (bo to gmina Gryfino 
była inwestorem), prowadzi rozmo-
wy o sposobie usunięcia wykrytych 
nieszczelności. Prawdopodobnie 
stroną będzie Energopol (to on był 
głównym wykonawcą – red.).

Były wizyty CBa
Jak prawie każda wielka inwe-

stycja, również ta miała swoją 
brzydszą stronę i wywoływała róż-
ne podejrzenia. W trakcie budowy 
kilkakrotnie dokumentację badało 
Centralne Biuro Antykorupcyjne. 
Między innymi w drugiej poło-
wie lutego 2014 roku pisaliśmy o 
wizycie CBA w Urzędzie Gminy. 
Agenci interesowali się wtedy do-
kumentacją finansową kilku inwe-
stycji (m. in. strefą przemysłową 

i ulicą Jana Pawła II), oraz rzecz 
jasna – nabrzeżem. Chodziło wte-
dy o finansowanie niektórych prac 
dodatkowych i „nieuzupełniają-
cych” na budowie nabrzeża. Pewną 
sensacją było wtedy to, że skarbnik 
gminy – Joanna Staruk odmówiła 
wykonania polecenia służbowego i 
nie podpisała trzech dodatkowych 
umów, na które w budżecie na 
dany rok nie było przewidzianych 
środków. Sprawa jednak przyschła. 
Poważniejszych zarzutów co do 
jakości wykonanych prac (z wy-
jątkiem nieterminowości czy na 
odwrót - szalonego tempa), wtedy 
nie zgłaszano. Jedynym wątkiem 
zbliżonym do przedmiotu aktual-
nych badań stanu nabrzeża była w 
kwietniu 2012 roku sprawa pogłę-
biania dna pod keję, które okazało 
się bardzo twarde i koparka praco-
wała mało wydajnie. 

rk

Skasował dwa autobusy!
Taką wiadomość dostaliśmy w środę, 14 listopada telefonicznie od jednego czytelników. Gdy 5 minut później byliśmy na miejscu zda-
rzenia, zastaliśmy taki oto widok.

O godzinie wpół do 12 na dwor-
cu w Gryfinie autobus PKS stojący 
na przystanku nagle pojechał w tył 
bez kierowcy. Widać kierowca za-
pomniał lub zbyt słabo zaciągnął 
ręczny hamulec. Jego pojazd jadąc 
do tyłu, najpierw zahaczył o lu-
sterko stojącego za nim autobusu 
(na stanowisku dla wysiadających), 
rozbijając szybę przy wejściu. Kie-
rowca to widział, ale mógł tylko 
krzyczeć – K… ja go zostawiłem na 
ręcznym, a on jedzie! 

Autobus zaś tyłem uderzył w 
drugi, stojący na miejscu parkingo-
wym – tłukąc w nim przednią szy-
bę (jednak pozostała w oknie). Przy 
czym także ucierpiał tył pechowca. 
Oba stały „przytulone” do siebie na 
lewym pasie dojazdowym do dwor-
ca. I nie nadawały się tego dnia do 
jazdy.

Pytani przez nas świadkowie 
zdarzenia powiedzieli, że w ja-
dącym wstecz autobusie nie było 
na szczęście pasażerów. A gdzie 
był kierowca? Jeden z mężczyzn 
opisał to obrazowo – Szedł za au-
tobusem i trzymał go za zderzak! 
Nic więcej nie mógł zrobić.

Autobus z uszkodzonym luster-
kiem stał już na innym miejscu, 
po sąsiedzku z budynkiem dwor-
ca PKP. A szczątki lusterka leżały 
na jezdni. Jedna z pań właśnie 
szła zamieść szczątki z jezdni. 
Natomiast kierowca autobusu z 
uszkodzonym lusterkiem zdecy-
dował się chwilę potem jednak 
pojechać w trasę. Obyło więc bez 
ofiar w ludziach, tylko dwa uszko-
dzone autobusy wypadły ze swych 
kursów.

To trwa od dawna
Czytelnik, który poinformował 

nas o zdarzeniu, zadzwonił ponow-
nie. Okazało się, że jest mieszkań-
cem ulicy Sprzymierzonych i od 
lat walczy z gminą i dyrekcją PKS, 
by autobusy w przerwach między 
wyjazdami w trasę stały tam gdzie 
powinny – czyli na ulicy Kolejowej. 
Jednak kierowcy na ogół to igno-
rują, dlatego na dworcu jest ciągły 
tłok, a mniejsze lub większe kolizje 
często się zdarzają. Nasz rozmówca 
przypomniał też, że gdy obecny wi-
ceburmistrz był naczelnym redak-
torem, to jego gazeta o sytuacji na 
dworcu pisała krytycznie. Teraz, od 
4 lat jest wiceszefem lokalnej ad-
ministracji, a kolizje na dworcu jak 
były tak są...

rk

Ulica 1 Maja do przebudowy
Modernizacja z zastrzykiem unijnych funduszy 

Ulica 1 Maja w Gryfinie docze-
ka się gruntownego remontu. Do-
kładnie chodzi o odcinki od ul. 
Nadodrzańskiej do skrzyżowania 
z ul. Chrobrego i od skrzyżowa-
nia ul. Chrobrego do ul. Parko-
wej. 

Ważna drogowa inwestycja 
otrzyma mocny zastrzyk euro-
funduszy. To ponad 2,5 mln zł. 
Trafią one do Powiatu Gryfiń-
skiego na mocy umowy, którą we 
wtorek 13 listopada w Szczecinie 
parafowali marszałek wojewódz-

twa Olgierd Geblewicz i starosta 
gryfiński Wojciech Konarski. To-
warzyszyła im Ewa Dudar. 

Modernizacja ul. 1 Maja obej-
mie roboty przygotowawcze 
np. rozbiórkę nawierzchni czy 
murków, prace ziemne, a także 
działania drogowe jak wykonanie 
podłoża, ułożenie krawężników, 
położenie nowej nawierzchnia, 
montaż koszy czy nasadzenia 
zieleni. Zmiany mają pozwolić 
na poprawę stanu infrastruktury 
drogowej w strategicznych miej-

scach Gryfina. Z pewnością na-
leżą do nich okolice dworca PKP 
oraz nabrzeża miejskiego. 

- To trudna inwestycja, bo bu-
dowa infrastruktury drogowej na-
leży dość skomplikowanych i bez 
wątpienia kosztownych -  przyznał 
marszałek województwa Olgierd 
Geblewicz. 

Całość transportowej inwesty-
cji kosztować będzie Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie prawie 
3,7 mln zł. Praca na prawie pół-
kilometrowej części drogi za-
planowano od marca 2019 roku 
do grudnia 2020 roku. - Nowa 
droga będzie wizytówkę miasta, 

bo powstanie przy ważnych insty-
tucjach i urzędach - podkreśliła 
radna województwa Ewa Dudar. 
- To inwestycja wymagająca ścisłej 
współpracy z władzami gminy - 
dodał starosta gryfiński Wojciech 
Konarski. 

Projekt wpisuje się w zało-
żenia 5 Osi Priorytetowej RPO 
WZ 2014-2020 „Zrównoważony 
transport”, działanie 5.4 Budowa 
i przebudowa dróg powiatowych”. 

dost.
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Ogłosili przetarg na radziszewo 
Jedynym rozwiązaniem okazała się budowa nowego przebiegu DK31 na odcinku od Radziszewa do Gryfina, mijającego miejscowości 
przy obecnej drodze krajowej. Zdążą do 2026?

Odcinek Radziszewo-Gry-
fino DK 31 przebiega w 80 
procentach przez teren zabu-
dowany następujących po so-
bie miejscowości Radziszewo, 
Daleszewo, Nowe Brynki i 
Czepino. Budynki w miejsco-
wościach znajdują się bardzo 
blisko jezdni, a droga jest kręta. 
W sytuacji wzrastającego ru-
chu drogowego, który w 2015 
roku wynosił 7,5 tys. pojazdów 
na dobę, powoduje zarówno 
znaczące wydłużanie cza-
su przejazdu tym odcinkiem 
DK31, jak i również negatywne 
oddziaływania na mieszkań-
ców związane z hałasem, obni-
żonym poziomem bezpieczeń-
stwa, czy drganiami. 

Będzie nowy węzeł 
drogowy

Dodatkowym elementem 
wymagającym przebudowy 

jest węzeł drogowy Radzisze-
wo, łączący DK31 z autostradą 
A6, który powstał jeszcze w la-
tach 30 ubiegłego wieku. Węzeł 
ten nie posiada pasów włączeń 
i wyłączeń, a parametry łącz-
nic nie odpowiadają obecnym 
przepisom przez co prędkość 
na autostradzie w jego rejonie 

jest ograniczona do 90 km/h. 
Uwarunkowania związane z 
obecnym przebiegiem DK31 
sprawiają, iż jedyny rozwiąza-
niem powyższych problemów 
jest budowa nowego przebiegu 
DK31 na tym odcinku omi-
jającego miejscowości przy 
obecnej drodze krajowej. Bę-

dzie to jednojezdniowa droga 
klasy GP o przekroju 1x2. Od-
cinek będzie się rozpoczynał 
od węzła Radziszewo, a koń-
czył na włączeniu w obwodni-
cę Gryfina. W ramach inwesty-
cji przewidziana jest również 
przebudowa węzła drogowego 
Radziszewo, tak aby spełniał 
współczesne wymagania. 

Przetarg na 10 km
Dokumentacja ta będzie 

obejmowała również badania 
geologiczne, hydrogeologiczne 
i geofizyczne, czyli pełny za-
kres opracowań potrzebnych 
do przetargu na zaprojekto-
wanie i budowę. – Odcinek ten 
nie miał decyzji środowiskowej, 

tak że rozpoczynamy przygoto-
wanie niemal od zera i zlecamy 
od razu cały komplet niezbęd-
nej dokumentacji – mówi Łu-
kasz Lendner, dyrektor GDD-
KiA O/Szczecin. Rozpoczęcie 
procesu przygotowawczego 
dla tego zadania było możliwe 
dzięki zatwierdzeniu we wrze-
śniu tego roku przez Minister-
stwo Infrastruktury Programu 
Inwestycji dla tego zadania. 
Wybrany w przetargu wyko-
nawca będzie miał 27 miesięcy 
na wykonanie opracowań pro-
jektowych. Realizacja inwesty-
cji powinna zakończyć się do 
2026 roku.

MG/ rk

Stara rada odeszła
Uroczystą sesję Rady Powia-

tu w Gryfinie z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości

otworzył, powitał gości oraz 
wygłosił okolicznościowe 
przemówienie przewodniczą-
cy Rady - Roman Michalski. 
Następnie wykład pt. Ojczy-
zna i Naród w nauczaniu św. 
Jana Pawła II wygłosił ks. dr 
Andrzej Supłat. 

W kolejnym punkcie była 
premierowa prezentacja albu-
mu pt. „Tu Budujemy Polskę. 
Powiat Gryfiński w 100. Rocz-
nicę Odzyskania Niepodle-
głości”, oraz rozstrzygnięcie 
13. edycji konkursu „Nagroda 
starosty gryfińskiego za pro-

mocję powiatu”, co relacjo-
nowaliśmy w poprzednim 
wydaniu. Ponadto starosta 
Wojciech Konarski podzięko-
wał za współpracę i wręczył 
okolicznościowe tablety człon-
kom Zarządu Powiatu oraz 
wszystkim radnym V Kadencji 
Odrodzonego Samorządu. 

Pomogą poszkodowanym z 
mieszkowic

Podczas tej sesji zaakcep-
towano też uchwałę Rady w 
sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej gminie Mieszkowice 
wysokości 36 000 zł z przezna-
czeniem na pomoc finansową 
dla rodzin poszkodowanych 

w wyniku wybuchu gazu i 
pożaru. W dniu 31.10.2018 r. 
w budynku w Mieszkowicach 
doszło do wybuchu gazu, co 
wywołało pożar. W wyniku 
wybuchu, pożaru i zalania 
wszyscy mieszkańcy kamieni-
cy stracili mieszkania. Sąsia-
dująca kamienica także uległa 
zniszczeniu, nad jednym z 
mieszkań został uszkodzony 
dach, drugie mieszkanie zo-
stało zalane. Udzielona pomoc 
pozwoli zaspokoić najpilniej-
sze potrzeby rodziny oraz czę-
ściowo pokryć straty powstałe 
w wyniku pożaru. 

A. Szczepaniak

koniec kadencji, 
ale rządzą nadal! 
Do czasu odebrania zaświadczenia i złożenia ślubo-
wania przez nowego burmistrza, czy wójta funkcję 
tę pełnią dotychczasowi burmistrzowie i wójtowie 

Dzisiejszy dzień, 16 listopada 
2018 roku to bardzo ważna data 
dla terytorialnych samorzą-
dów wszystkich szczebli. Swoją 
działalność kończą: prezydenci 
miast, burmistrzowie i wójto-
wie gmin. Oraz radni wszyst-
kich szczebli samorządowych 
VII kadencji gmin i V kadencji 
powiatów odrodzonego samo-
rządu. W ciągu 7 dni od tej daty, 
w uzgodnieniu z Komisarzem 
Wyborczym muszą być zwoła-
ne sesje, podczas których z rąk 
przewodniczących Gminnych i 
Powiatowych Komisji Wybor-
czych nowo wybrani radni od-
biorą zaświadczenia o wyborze 
na radnych oraz złożą ślubowa-
nia. 

Następnie przewodniczą-
cy Gminnych Komisji wręczą 
takie zaświadczenie nowym 
burmistrzom i wójtom, którzy 
również składają ślubowanie. 
Do czasu wyboru przewod-
niczących rad sesje prowadzą 
najstarsi spośród wybranych 
radnych. Na podstawie obowią-
zujących przepisów PKW do 
czasu odebrania zaświadczenia 
i złożenia ślubowania przez 
nowego burmistrza czy wójta 
funkcję tę pełnią dotychczasowi 
burmistrzowie i wójtowie – w 
Gryfinie burmistrz Mieczysław 
Sawaryn. 

Najszybciej w Chojnie, bo 
19.XI

Na środę, 21 listopada termin I 
sesji wyznaczony ma gmina Ba-
nie. Tego samego dnia w Widu-
chowej. W Gryfinie I sesja Rady 
Miejskiej VIII Kadencji Odro-
dzonych Samorządów odbędzie 
się 23 listopada. Po odebraniu 
zaświadczenia i złożeniu ślubo-
wania do chwili wyboru nowego 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej prowadzić ją będzie seniorka 
wśród radnych – Wanda Hołub. 

Również we władzach powia-
towych przeprowadzone zosta-
ną podobne procedury. W dniu 
22 listopada odbędzie się I sesja 
Rady Powiatu w Gryfinie VI Ka-
dencji Odrodzonych Samorzą-
dów. Po odebraniu zaświadczeń 
o wyborze na radnych powia-
towych od przewodniczącego 
Powiatowej Komisji Wyborczej  
i złożeniu ślubowania, do czasu 
wyboru przewodniczącego Rady 
Powiatu sesję poprowadzi senior 
Tomasz Mirakowski. Kolejnymi 
punktami będą wybory zastęp-
ców przewodniczącego Rady, sta-
rosty i członków Zarządu Powia-
tu. Tam również do czasu wyboru 
nowego starosty Powiatu Gry-
fińskiego funkcję tę sprawować 
będzie obecny starosta Wojciech 
Konarski. 

A. Szczepaniak
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adam Fedorowicz: Zostawiam Chojnę w dobrej kondycji. Wracam do szkoły

Burmistrz Gminy Chojna żegna się  
ze stanowiskiem i mieszkańcami
W poniedziałek 19 listopada o godzinie 13 podczas pierwszej sesji inauguracyjnej Rady Gminy Chojna odbędzie się zaprzysiężenie no-
wych władz.

 - To będzie faktyczny moment 
przekazania władzy i ostatni 
dzień mojej pracy - mówi bur-
mistrz Fedorowicz. - Podzięku-
jemy sobie za współpracę, a ja 
nowej władzy będę życzył po-
dobnych, a nawet jeszcze więk-
szych sukcesów i dobrej współ-
pracy na rzecz mieszkańców. 

Adam Fedorowicz wraca do 
szkoły. Znów będzie nauczy-
cielem muzyki i wiedzy o spo-
łeczeństwie. Ma 56 lat. Zakłada 
też biuro podatkowe. - Nuda 
jest mi obca. Jestem dyplomowa-
ny nauczycielem, mam studia z 
zakresu zarządzania oświatą i 
wiedzą o społeczeństwie, jestem 
też doradcą podatkowym wpisa-
nym na listę ministra finansów. 
A przede wszystkim będę miał 
nareszcie czas dla rodziny. 

Co pan czuje? Zawód? 
- Szczerze? Szkoda mi Chojny 

i nie chodzi o to, że się zawio-
dłem. Absolutnie. To jest de-
mokratyczne rozstrzygnięcie. 
Rozumiem. Młodzież nie do-
świadczyła współpracy z oso-
bami które przyjdą, a po drugie 
wydawało im się, że ten Fedoro-
wicz, którego widzieli w szkole 
i przedszkolu już się zmęczył. 
Mówili - czas na młodych. 
Przepraszam, ale Pani, która 
jest moją kontrkandydatką jest 
ode mnie dwa lata starsza.

W jakiej kondycji zostawia 
pan Chojnę?

- Razem z Wojciechem Dłu-
goborskim, moim zastępcą, 
zostawiamy Chojnę w dobrej 
kondycji finansowej. Nie mamy 
powodu do wstydu, a przeciw-
nie do radości, że mimo pew-
nych perturbacji, przeciwieństw 
losu i świata polityki lokalnej, 
wyprowadziliśmy Chojnę na 
prostą. W tej chwili mamy 3 
miliony złotych lokat banko-
wych, nadwyżkę operacyjną, 
wskaźniki bardzo poprawne. To 
gwarantuje Chojnie zachowanie 
płynności finansowej przynaj-
mniej na kolejną kadencję dla 
następcy, która będzie mogła 
funkcjonować bez takich stre-
sów jakich my doświadczaliśmy, 
gdy trzeba było nagle przygoto-
wać projekt zmian w budżecie, 
bo nauczycielom brakuje na 
pensje, bo brakuje na ZUS. To 
jest powód do satysfakcji.

Jak się udało tę trudną sytu-
ację wyprostować?

- Kosztem wielu wyrzeczeń, 
osobistych, ale też mieszkańców 
gminy. Plan naprawczy wdroży-
liśmy na własne życzenie, nie-
którzy mówią że RIO nam na-
rzuciło, nieprawda. Regionalna 
Izba Obrachunkowa była sama 
zaskoczona, że my sami zde-
cydowaliśmy się na wprowa-
dzenie programu naprawczego. 
Wiedzieliśmy, że trzeba będzie 
zaciskać pasa. Szybciej spła-
caliśmy pewne zobowiązania, 
jak również staraliśmy się żeby 
zgodnie z programem zaplano-
wać  na kolejne lata osiągnięcie 
tych wszystkich wskaźników, 
zgodnie z wymogami ustawy o 
finansach publicznych.   

Budżet, kiedy rozpoczyna-
liśmy prace na poziomie do-
chodów własnych zamykał się 
kwotą około dwudziestu kilku 
milionów. W tej chwili wynosi 
ponad 50 milionów. Poza tym 
dzięki zielonemu światłu, które 
włączyliśmy dla przedsiębior-
czości, marketów, dla nowych 
miejsc pracy, mamy wyższą 
subwencję wyrównawczą, prze-
łożoną na lepsze finanse gminy. 
W tamtym roku mieliśmy 3 
miliony nadwyżki z tytułu PIT 
i CIT, nadwyżki operacyjnej 
mamy około 5 milionów. I to 
jest ta dobra strona, która po-

zwoli następcom na swobodę. 
Oby nikt tego nie zaprzepaścił. 
Tak jak to miało miejsce do-
kładnie 20 lat temu. Po burmi-
strzu Sienkiewiczu i po czasach 
hossy targowiskowej, gmina 
miała lokaty bankowe, komfor-
tową sytuację finansową, no a 
po kilku latach okazało się, że 
gmina ma problemy finanso-

we. I my z tymi problemami się 
zderzyliśmy w 2006 roku. Za-
dłużenie gminy wynosiło wte-
dy około 30 procent budżetu. 
Myślę, że my możemy spokojne 
odejść. Z podniesioną głową. 

Gdzie pan będzie mieszkał?
- Mieszkam w Krajniku Gór-

nym dwadzieścia dwa lata i 
będę tam nadal mieszkał. Jest to 
mieszkanie komunalne, w które 
dużo zainwestowałem. 

Czego życzy pan sobie na 
nową drogę życia?

- A to trudne pytanie. Ży-
czyłbym wszystkim, którzy ze 
mną współpracowali spokoju i 
wytrwałości, w standardach co 
najmniej takich jakie przez 12 
lat wypracowaliśmy, w standar-
dach przewidywalności. Nowej 
burmistrz życzę skutecznego 
realizowania zadań, na które 
mieszkańcy czekają, jak rów-
nież skutecznego zrealizowania 
deklaracji które w kampanii 
były obiecywane mieszkańcom. 
Wachlarz dość szeroki. 

Czy pana zdaniem są to real-
ne obietnice? 

- Niektóre tak, natomiast z 
perspektywy 12 lat wiem, że 
to co nam się wydaje na dzień 
dobry bardzo realne, z powo-
dów proceduralnych okazuje 

się realne w okresie dłuższym 
niż kadencja. Tego doświad-
czaliśmy przy różnych inwesty-
cjach. Chojna się rozwija i życzę 
wszystkim następcom, żeby na-
dal się rozwijała, żeby przyby-
wało miejsc pracy, tak jak przy-
bywało w ostatnich latach. 12 
lat temu Chojna wyglądała zu-
pełnie inaczej. Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyjeżdżają i do-
strzegają zmiany na korzyść. 
W ciągu 12 lat przeznaczyliśmy 
na inwestycje 70 milionów zło-
tych, nowe przedszkole, sala 
gimnastyczna, rozbudowana 
szkoła, remonty, i inne inwe-
stycje których gołym okiem 
nie widać, sieć wodociągowa 
czy kanalizacyjna. Mieszkańcy 
chcieliby, żeby cała gmina była 
skanalizowana, ale na to trze-
ba ogromnych nakładów oraz 
czasu. Udało się wybudować 
ponad 150 oczyszczalni przydo-
mowych z Programu Obszarów 
Wiejskich i kolejny etap trwa. 
Trwają też roboty drogowe. Jed-
nak to nie przekonało miesz-
kańców i zdecydowali o innym 
rozwiązaniu. Mam nadzieję, że 
ci którzy przyjdą po nas, będą 
potrafili to docenić i spełnić 
marzenia mieszkańców.

Rozmawiała Barbara Gondek  

Wójt augustyniak 
pozostaje trenerem
Sobotnie spotkanie piłkarzy ręcznych KPR Gryfino z Jeziorakiem Iława rozpoczę-
ło się od gromkich braw skierowanych pod adresem trenera KPR Gryfino, Arka-
diusza Augustyniaka. 

Szkoleniowiec odebrał od 
zgromadzonych kibiców gratu-
lację za wygraną w wyborach 
samorządowych. Arkadiusz Au-
gustyniak został wójtem gminy 
Banie. My również przyłączamy 
się do gratulacji.

 Augustyniak jeszcze przed 
wyborami zadeklarował, że po 
ewentualnym zostaniu wójtem 
Bań  - przynajmniej w początko-
wym okresie - nie zamierza rezy-
gnować z trenerki. Na ostateczną 
decyzję pozostawia sobie trochę 
czasu. Jeżeli pełnienie funkcji 
wójta Bań będzie kolidowało 
z trenowaniem KPR wówczas 
Augustyniak zrezygnuje. Na tą 
chwilę to jednak ostateczność. 
Praca w samorządzie nie wyklu-
cza przecież realizacji zaintereso-
wań i pasji, a tak właśnie jest w 
przypadku Augustyniaka i szczy-
piorniaka.

Mecz z Jeziorakiem był za-
ciętym spotkaniem. Dopiero w 
końcowych fragmentach nasza 
drużyna zdołała wywalczyć bez-
pieczną różnicę bramkową.  Po 
8 meczach KPR Gryfino jest 
na 4 miejscu z 18 punktami. W 
niedzielę naszą drużynę czeka 
wyjazd do Bydgoszczy na mecz z 
AZS. DJ

KPR Gryfino - Jeziorak Iława 
24:21 (9:10)

KPR Gryfino: Młynarczyk, 
Gołofit - Galus 7, Lasko 5, Maciej 
Jezierski 4, Prokopczyk 3, Telen-
ga 2, Matoszko 1, Kminikowski 
1, Tołyż 1.

Adam Fedorowicz

Arkadiusz Augustyniak 
- foto. KWW Inicjatywa Samorządowa
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Obchody w Widuchowej
W sobotę 10 listopada w Widuchowej odbyły się uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Uroczystości rozpoczęła 
msza święta w kościele para-
fialnym, skąd uczestnicy w 
marszu z pocztami sztanda-
rowymi na czele przybyli do 
szkoły podstawowej, gdzie od-
była się uroczysta akademia z 
udziałem władz gminy, zapro-
szonych gości i mieszkańców 
gminy Widuchowa.

Po wspólnym odśpiewaniu 
hymnu państwowego wszyst-
kich przybyłych na uroczy-
stość powitała gospodarz 
gminy Wójt Anna Kusy - Kłos. 
W swoim wystąpieniu podkre-
śliła ogromny wysiłek poko-
leń naszych rodaków i trudną 
drogę Narodu polskiego do 
upragnionej Niepodległości. 

Występy artystyczne
Po okolicznościowych prze-

mówieniach gości odbyły się 

inscenizacja oraz występy 
artystyczne, w których zapre-
zentowali się zespół ludowy 
„Macierzanka” z Pacholąt, 
dziecięcy zespół folklory-
styczny „Niezabudki”, dzieci 
z gminnego przedszkola oraz 
uczniowie szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Widuchowej.

Młodzież przygotowała 
przedstawiła zgromadzonej 
publiczności fragmenty trud-
nej i bolesnej historii naszego 
kraju - rozbiory Polski, zrywy 
narodowowyzwoleńcze i cza-
sy niewoli, działalność pol-
skich patriotów na emigracji, 
tworzenie polskich oddzia-

łów wojskowych za granicą, 
pierwszą wojnę światową, 
walkę „za naszą i waszą wol-
ność”, aż wreszcie odzyskanie 
Niepodległości. Wysłuchano 
pięknych, nastrojowych wier-

szy, pieśni patriotycznych, 
wspólnie odśpiewano Rotę i 
Mazurka Dąbrowskiego. 

as/Część artystyczna 
przygotowana pod kierunkiem  

Marzanny Przygody, 
Foto. - Kamila Grzybowska

100-lecie w moryniu
„Niepodległa”- to tytuł montażu słowno- muzycznego, który przedstawili ucznio-
wie z Zespołu Szkół w Moryniu. 

Montaż wywołał wśród 
zgromadzonych ogromne 
wzruszenie.  A poprzedzony 
został występem wokalistki 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Moryniu – Marty Kwiecień, 
która utworem „Tango na 
głos, orkiestrę i jeszcze jeden 
głos” z repertuaru M. Rodo-
wicz, wprowadziła wszystkich 
w uroczysty, patriotyczny 
nastój. Prologiem do części 
muzycznej wieczoru był wy-
stęp kulturoznawcy, filozofa, 
filologa i wykładowcy Uni-
wersytetu Szczecińskiego dr. 
Andrzeja Wątorskiego, który 
w skrócie przybliżył postać 

Józefa Piłsudskiego i jego cza-
sy.W następnej części śpiewał 
parafialny chór „Sanktus” z 
Morynia pod kier. I. Wło-
darczyk. Na koniec odbył się 
koncert muzyki instrumental-
nej w wykonaniu zespołu har-
monijek ustnych „Animato” 
ze Szczecina. 

Drugi dzień obchodów roz-
poczęła uroczysta msza święta 
w kościele pw. Św. Ducha w 
Moryniu, poświęcona 100. 
Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę. Po mszy 
św. wszyscy zgromadzeni 
wzięli udział w patriotycznym 
przemarszu ulicami Mory-

nia, który swój finał miał na 
Placu Wolności przed Urzę-
dem Miejskim. O godz. 12.00 
ponownie odśpiewano hymn 
oraz złożono kwiaty pod obe-
liskiem upamiętniającym 
Setną Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. 
Uroczystości uświetniły pocz-
ty sztandarowe Ochotniczych 
Straży Pożarny – Witnica, 
Stare Objezierze i Moryń oraz 
poczty sztandarowe Zespołu 
Szkół. Wartę honorową przy 
obelisku pełnili Rycerze Zako-
nu Kolumba.

dost/Marta Cacek 
- MOK w Moryniu

Chwarstnica 
świętowała
Święto odzyskania niepodległości w Szkole Podsta-
wowej w Chwarstnicy obchodzono niezwykle uro-
czyście. 

Szkoła przybrała wystrój 
patriotyczny, zaś wszyscy 
uczestnicy akademii wystąpili 
w biało - czerwonych kotylio-
nach. Uczniowie przypomnie-
li, dlaczego Polska zniknęła z 
mapy świata i jak po 123 la-
tach odzyskała niepodległość. 
Garść faktów historycznych 

została ozdobiona tańcami i 
piosenkami, które wywoływa-
ły wzruszenie i sprawiały, że 
łzy się w oku kręciły. Na ko-
niec o godzinie 11:11 wszyscy 
odśpiewali hymn Polski w ra-
mach bicia Rekordu Dla Nie-
podległej.

Foto: Izabela Glonek
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Zielone berety i marsz
W Gryfińskim Domu Kultury we wtorek przed południem odbyło się najprawdo-
podobniej ostatnie ze spotkań organizowanych z okazji tak znaczącej dla Polski 
rocznicy.

Dzieci z Przedszkola nr 2 
im. Misia Uszatka zaprezento-
wały przygotowany wspólnie 
ze swoimi paniami występ dla 
Niepodległej. Przedszkolaki 
nie tylko świetnie się prezen-
towały, ale głośno i dumnie 
zaśpiewały także hymn, a 
również znane, dawne piosen-
ki. Powtórzony, a pokazany 
wcześniej na stadionie - układ 
z flagami bardzo się podobał. 
Krokiem równym „twardym”,  
troszeczkę czasem „zapląta-
nym”, dzielnie maszerowały 
zielone berety. Za całość na-
leżą się ogromne brawa dla 
grona pedagogicznego i pani 
dyrektor, a przede wszystkim 
wykonawcom. 

Uczestnicząca w spotkaniu 
sekretarz Urzędu i Miasta i 
Gminy Ewa Sznajder powie-

działa, że jest dumna z tego, 
że mieszka w takim kraju, w 
którym dzieci tak pięknie i z 
taką mocą śpiewają hymn.  A 
mnie coś jednak zmartwiło. 
Wszyscy spisali się na medal, 
tylko zupełnie nie rozumiem 
dlaczego   widzami były osób-
ki ledwie widoczne spoza fo-
telowych oparć. Dlaczego nie 
było dorosłych? Przecież nie 
wszyscy pracowali?

ts

100-lecie  
w mieszkowicach
Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą 
w intencji Ojczyzny oraz Gminy Mieszkowice odprawioną o godz. 11.30 przez 
Księdza Dziekana Stanisława Piekarza, w kościele parafialnym w Mieszkowicach.

Po mszy, przedstawiciele 
władz gminy, przedstawiciele 
Wojska Polskiego, delegacje 
szkół i jednostek podległych 
gminie oraz mieszkańcy udali 
się na Cmentarz Komunal-
ny w Mieszkowicach. Tam, 
przy pamiątkowym obelisku 
„Bohaterom-Polakom, którzy 

poświęcili wiele, aby ocalić 
wszystko” odbyła się dalsza 
część uroczystości. Po odśpie-
waniu hymnu oraz krótkiej 
modlitwie, okolicznościowe 
przemówienie wygłosił Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Mieszkowicach - Henryk 
Rzepczak. Następnie złożo-

no okolicznościowe wiązanki 
kwiatów, zapalono znicze oraz 
odśpiewano „Pieśń Repre-
zentacyjną Wojska Polskiego”. 
Burmistrz Mieszkowic Pan 
Andrzej Salwa podziękował 
wszystkim obecnym za przy-
bycie.

dost.

kocham Polskę
W piątek, 9 listopada w Zespole Szkół w Nowym 
Czarnowie odbył się uroczysty apel z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Uroczystość przygotowała 
młodzież z gimnazjum i szkoły 
podstawowej. Aby uczcić Dzień 
11 Listopada, apel rozpoczęliśmy 
odśpiewaniem hymnu państwo-
wego o godzinie 11.11. Następ-
nie nasi uczniowie przygotowali 
montaż słowno- muzyczny, w 
którym przedstawili fakty hi-
storyczne oraz bohaterów na-
rodowych, którzy bezpośrednio 
przyczynili się do odzyskania 
upragnionej wolności. W czasie 
uroczystości wszyscy śpiewali 
pieśni patriotyczne oraz piosenki 
żołnierskie. Młodzież recytowała 
wiersze mówiące o bohaterskiej 
walce, miłości do Ojczyzny oraz 
symbolach narodowych. Na za-
kończenie spotkania uczniowie 
i nauczyciele zaprezentowali ta-
niec narodowy - Poloneza. 

Uroczystość miała bardzo 
podniosły charakter. Była to 

prawdziwa lekcja historii i pa-
triotyzmu. W przygotowanie 
obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości włą-
czył się Samorząd Uczniowski 
przygotowując miłą niespo-
dziankę. Wspólnie z opiekunem 
wykonali makietę z wizerunkiem 
postaci w oryginalnych strojach 
krakowskich. Każdy mógł sobie 
zrobić zdjęcie w stroju ludowym. 
To będzie niezwykła pamiątka. 
W tym dniu mieliśmy również 
inne ważne wydarzenie. Odbyło 
się uroczyste ślubowanie naszych 
najmłodszych uczniów, którzy w 
tym roku rozpoczęli naukę w na-
szej szkole. 

Dziękujemy pani dyrektor Ju-
lii Porwit za udostępnienie sali 
wielofunkcyjnej Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarno-
wie.

Dost.

Plac Sybiraków
Na gryfińskim placu Sybiraków w niedzielny pora-
nek odbyła się uroczystość złożenia kwiatów z okazji 
listopadowego święta. 

W spotkaniu uczestniczy-
ły władze Powiatu i Miasta 
i Gminy Gryfino.  Przybyły 
licznie poczty sztandarowe 
oraz reprezentacje stowarzy-
szeń i instytucji. 

Natomiast na nabrzeżu, po 
wspólnym odśpiewaniu hym-

nu odbył się Bieg dla Niepod-
ległej. Biegacze przemierzyli 
ulice miasta i powrócili na 
nabrzeże. W grupie dorosłych 
uczestniczyło około 400 osób, 
zaś w grupie młodzieżowej 
300. 

ts
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Bank Spółdzielczy 
w Gry�nie

ul. Niepodległości 24
GRYFINO

tel./fax 91 416 26 93 
                91 416 25 23

Zapraszamy od 8.00 - 17.00

4,5%
NOWA

lokata
ZYskaj nawet do

www.bsgry�no.pl

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 600 21 21 25

Transport:  662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

reklama
e-mail: 

kontakt.
7dnigryfina

@gmail.com

tel. 91 404 50 14
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Z Życia Kościoła
 "A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie 
na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym 
w owe dni. A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie. Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie 
będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał. I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest 
Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe wybranych. 
Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem." (Mk 13,14-23)

Nadejdzie dzień, w którym wszystko się zmieni 
Wydarzenia trudne

Zawsze słowa zapowiadające wy-
darzenia trudne, wydarzenia niepo-
kojące, wydarzenia straszne, budzą w 
sercach zainteresowanie nie do koń-
ca właściwe. Bowiem serca szukają 
bardziej sensacji, chcą dociec spraw 
zewnętrznych, patrzą na zjawiska wi-
doczne okiem ciała, a nie dopatrują 
się znaczenia duchowego. Nie zagłę-
biają się w wymowę zapowiadanych 
wydarzeń. Często chcą połączyć te 
zapowiedzi z konkretnymi przeżywa-
nymi sytuacjami nie zdając sobie spra-
wy, iż Jezus w kilku zdaniach ujmuje 
nieraz całe wieki. A to, co już uważa 
się, że doświadczono, może jeszcze 
powrócić. 

Jezus nie określił czasu w jakim to 
wszystko będzie się dokonywać. Za-
tem postarajmy się bez specjalnego 
niepokoju, zagłębić dzisiaj w rozwa-
żanie o czasach ostatecznych. Takimi 
przecież są te obecne. Tutaj jednak 
proszę, abyśmy znowu odrzucili swo-
je, ludzkie pojęcie czasu. Nie ograni-
czajmy go do lat dwudziestu czy stu. 
Pozwólmy, iż Bóg sam ustali ten czas 
i będzie się on różnił od wszelkich 
ludzkich dociekań. 

Już mówiliśmy o tym, iż w Świecie 
Ducha dokonuje się o wiele więcej 
niż widzimy i czujemy. A to, co jest 
opisane dotyczy również i ducha. 
Ta walka duchowa ma również swój 
obraz w świecie materialnym, ale 
jej istotę można poznać tylko będąc 
człowiekiem na wskroś duchowym. 
Wiele spraw, które przeżywa świat, ma 
głębię, której ludzkość nie dostrzega. 
Jezus zaś właśnie tę głębię, ten pełny 
obraz widział, miał przed sobą. I cho-
ciaż mówił językiem prostym, by być 
zrozumiałym, to jednak sprawy, o któ-
rych mówił są duchowymi i tak je na-
leży odczytywać, próbować rozumieć. 

Wymiar duchowy
Mówimy tutaj: „próbować”, ponie-

waż umysł ludzki nie jest w stanie w 
pełni pojąć, ogarnąć, w pełni zrozu-
mieć, dobrze zinterpretować. Szcze-
gólnie człowiek zwykły, który nie żyje 
sprawami ducha, który nie wchodzi 
w ten wymiar duchowy, bliską rela-

cję z Bogiem, będzie sądził według 
swego serca. A serce jego przylega do 
materii, więc i na sposób materialny 
głównie będzie patrzył na zapowiedzi 
Jezusa. My jednak jesteśmy duszami 
najmniejszymi. Jesteśmy duszami, 
które zdają się całkowicie na Boga, 
które pragną zniknąć, by żył w nas 
Bóg. Bowiem uświadamiamy sobie 
własną słabość. Dlatego wchodzimy 
szybciej w wymiar duchowy tej rze-
czywistości. Bóg udziela nam tej łaski 
z racji naszego uniżenia i zdania się na 
Boga. Toteż mówić będzie do nas, jak 
do dusz już żyjących w tym wymiarze 
Boskim, wymiarze Ducha. 

Powód załamania wielu serc
Jezus zapowiada „ohydę spusto-

szenia zalegająca tam, gdzie nie po-
winna”. Czymże jest ta ohyda? To 
wydarzenia obejmujące Kościół, a 
świadczące o tym iż tworzą go lu-
dzie, a więc istoty słabe, istoty grzesz-
ne, upadające. To wydarzenia, które 
przerażą jednych z racji swej wielkiej 
pychy, bezczelności i świętokradztwa, 
a drugich w tejże pysze utwierdzą. To 
czasy, gdy szatan wejdzie w ludzkie 
dusze i będzie chciał poprzez nie się-
gnąć Nieba, by je zbezcześcić. Będzie 
chciał dotknąć Świętego. Zarozumia-
łość i pycha szatana objawi się w peł-
nej skali. To stanie się powodem zała-
mania wielu serc, odejścia z Kościoła, 
bowiem mylnie będą utożsamiać Jego 
świętość ze świętością dusz posługu-
jących w nim. Świętość zaś Kościoła 
płynie z ran Jezusa, z Jego zdrojów, z 
Krzyża, z Jego Najświętszego serca. 
Jezus jest świętością Kościoła. Jezus - 
Eucharystia! To jest Centrum! To jest 
Serce Kościoła! To Jego życie! Wierni 
zaś i kapłani są tylko ludźmi - słabymi, 
grzesznymi. W prawdzie powołanymi 
do świętości, ale sami z siebie będą-
cymi tylko grzechem. Stają się święci 
świętością samego Boga obecnego w 
Kościele. Dlatego tak ważnym jest, by 
wzrok mieć utkwiony w Jezusie. Nie 
patrzeć na ludzi, ale na Boga. 

Czym karmi się nasz wzrok
To tym potem będzie odzwiercie-

dlać nasza dusza. Nieustannie wpa-
trujmy się w Ukrzyżowanego. Niech 

Jego obraz będzie w naszych sercach. 
Niech nasze serca zajmą się Bogiem. 
Czym się zajmują, tym żyją. Jeśli zaj-
mują się Bogiem, Jego przymioty 
uobecniają się w nas. Jeśli ludźmi, ich 
grzeszność jest w nas. To proste za-
leżności, ale jak ważne, by o tym wie-
dzieć. To trwanie w Świętym będzie 
naszą obroną przed ohydą spustosze-
nia. Ono uchroni nasze serca, które 
i tak będą strwożone. Jednak mając 
mocną podstawę, nie ugną się i nie 
załamią. 

Nie oglądajmy się za siebie
Ważnym jest również, byśmy w tych 

czasach nie wracali do starego. By-
śmy nie oglądali się za siebie. Obrali-
śmy Drogę Miłości jako swoją drogę 
duchową. Jesteśmy już na pewnym 
etapie. Oczywiście jedni głębiej w nią 
weszli, inni jeszcze są na początku, 
jednak już zaczęliśmy nią żyć. To jest 
pewien proces, który mamy już za 
sobą. On jakiś czas trwał. Nie traćmy 
teraz czasu na rozglądanie się i po-
szukiwanie jeszcze innych dróg. Za-
ufajmy, że Bóg w swoim Miłosierdziu, 
wiedząc ile jeszcze czasu pozostało 
skierował nas właśnie na tę - drogę 
dla najmniejszych, w której On sam 
odgrywa decydująca rolę, w której On 
sam czyni wszystko. W związku z tym 
czyni najlepiej i najszybciej. Nie roz-
drabniajmy się na to, co przychodzi 
do nas z zewnątrz, choćby wydawało 
się drogą ciekawszą, która mogłaby 
wzbogacić naszą duchowość. To fał-
szywe myślenie podpowiadane nam 
przez szatana. On wie, że w ten spo-
sób cofamy się, że wtedy nie idziemy 
żadną z tych dróg, bo nasze serce 
chwyta się różnorodności i nie kro-
czy w niczym. Staje na rozstaju dróg i 
bezradnie opuszcza ręce nie wiedząc, 
co dalej. Zamiast dążyć naprzód, stoi, 
waha się, rozmyśla tracąc cenny czas.

Niejawne działanie zła
O to chodzi szatanowi. On nie bę-

dzie nas jawnie odciągał od Kościoła, 
od obranej drogi duchowej. To nie ten 
etap rozwoju. On będzie działał sub-
telniej. Bardziej skrycie. Jego działanie 
będzie zawoalowane. Pod płaszczy-
kiem piękna innej drogi, innych mo-

dlitw, innej duchowości wprowadzać 
nas będzie w rozterki. On zainteresuje 
nas inną pielgrzymką, innymi reko-
lekcjami, inną książką, a wszystko to 
przecież piękne, w Kościele i bardzo 
uduchowione! Tyle, że będzie zawra-
cało nas z raz obranej drogi. Będziemy 
znowu przechodzili etap wstępny! A 
na to już nie ma czasu! „Albowiem 
dni owe będą czasem ucisku, jakie-
go nie było od początku stworzenia 
Bożego aż dotąd”. Jeśli będziemy się 
wahać i zastanawiać, nieprzygoto-
wani zostaniemy zaskoczeni owymi 
dniami. A one już stają się na naszych 
oczach! One już są! Tylko my tego nie 
widzimy! 

Dusze zaś zaskoczone z trwogi drżeć 
będą, upadać, od zmysłów odchodzić. 
Ulegną zgorszeniu, załamią się. O! 
Tylko ci, co trwać będą przy swoim 
Bogu - wytrwają. Bowiem inni, jeśli 
nie załamią ich wydarzenia, to ule-
gną złudnym, fałszywym prorokom, 
fałszywym mesjaszom, którzy mocą 
szatańską czynić będą znaki. Dusze 
te szukać będą schronienia, a znajdą 
sidła, szpony, pajęczą sieć na nich za-
stawioną. Wszystko to przepowiedział 
nam Jezus. Wszystko stało się wiado-
me, choć zakryte. Aby z czasem, gdy 
się zacznie, jawnym się stało. 

Nadejdzie dzień
Nadejdzie dzień, w którym skończy 

się poznanie przez wiarę. Bóg objawi 
wszelkiemu stworzeniu swą nieskoń-
czoną potęgę. Poruszone zostaną me-
chanizmy kosmosu, słońce zgaśnie, 
a gwiazdy spadać będą. Ludzie będą 
mdleć i umierać ze strachu. Nawet Ci 
najodważniejsi, wyciągający pięści w 
stronę nieba, drżeć będą ze strachu. 
Wtedy nikt nie będzie wątpił w istnie-
nie wszechmocnego Boga.

Do wszystkiego Bóg nas przygoto-
wuje. Przed złem przestrzega. Na dro-
gę swoją prowadzi. Niech żadna dusza 
nie mówi, że była nieświadoma tego, 
co się ma wydarzyć. Niech Bóg bło-
gosławi nas, dusze Jego najmniejsze. 
Niech Duch Święty poprowadzi nasze 
serca i dusze, by z wielką otwartością 
przyjęły dzisiejsze rozważanie.

Redakcja
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Jest taka ziemia, jest taki kraj
Mija sto lat od chwili kiedy to na mapach świata znowu pojawiła się Polska. Bez łańcuchów, bez obcej mowy na ulicach. Wolna i niepod-
legła. Minął wiek tej wolnej, tej naszej. 

Radość, duma i uroczystości. 
Słowo Ojczyzna zna i rozumie 
już każde dziecko. Rozumienia 
tego uczą już od malucha rodzi-
ce, panie w przedszkolu, szkoła. 
Czwartkowy występ zaprezen-
towany przez  przedszkolaków, 
a szczególnie hymn zaśpiewa-
ny z mocą i dumą wywołał nie 
jedną łzę wzruszenia  w oku 
uczestników tego wyjątkowego 
koncertu, zorganizowanego w 
Przedszkolu nr 3 im. „Kubusia 
Puchatka”. Wielkie brawa dla 
pedagogów, pani dyrektor, a 
przede wszystkim dla dzieci.

Do kraju tego
W tym samym dniu, tylko 

wieczorową porą w sali Gry-
fińskiego Domu Kultury Teatr 
„Eliksir” i Janusz Janiszewski 
zaprosili mieszkańców na wie-
czór poetycki zatytułowany „Do 
kraju tego..”  Recytowane wier-
sze ilustrowane były obrazami 
znanych malarzy polskich m. 
in. Chełmońskiego, Malczew-
skiego, Gierymskiego czy Kos-

saka. Oprócz pięknej klasycznej 
poezji publiczność miała oka-
zję zapoznać się z gryfińskimi 
poetami  i ich twórczością. 
Wieczornica wpisywała się w 
obchody stulecia, wolnego stu-
lecia Polski. A publiczności było 
sporo, czyli słowa o miłości, 
wolności, makach i wyboistych 
drogach potrzebne są jak proza.

Niepodległa
W piątkowy wieczór sala gim-

nastyczna Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Marii Konopnickiej, 

podobnie jak każdego roku 
przed listopadowym świętem, 
wypełniła się publicznością po 
brzegi.  Każdy program orga-
nizowany przez Ulę Mróz jest 
pełen patriotyzmu, szacunku 
dla tradycji i umiłowaniu wła-
snego kraju. Widowisko mówiło 
o czasie, kiedy to wreszcie padło 
słowo: Polska jest niepodległa. 
Polska jest wolna. Młodzież 
w historycznych kostiumach, 
podkreśliła te dawne  lata, za-
brzmiały piosenki te żołnierskie 
z frontów i te pomagające żyć i 
trwać. Poezja i proza  mówiły o 

tym  jak było. Miniony czas  w 
pieśniach i wierszach przetrwają  
przez następne wieki,  podobnie 
jak nazwiska wybitnych Pola-
ków. m. in. - Paderewski, Pił-
sudski, Witos. 

Tradycją wpisany
W sobotę w Kościele Naro-

dzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny,  podobnie jak każdego roku 
odbył się koncert muzyki pol-
skiej organizowany przez Grze-
gorz Handkego. W koncercie 
wzięły udział trzy chóry. Naj-
starszy chór szczeciński Hejnał 
z dyrygentką Bogną Tomas-Mi-

klas, Szczeciński Chór Chłopię-
cy Słowiki i Gryfiński Res Mu-
sica. Oba pod batutą Grzegorza 
Handkego, który również  pro-
wadził cały koncert. Melomani 
mogli usłyszeć m.in. utwory Fe-
liksa Nowowiejskiego, Stanisła-
wa Moniuszki i Fryderyka Cho-
pina. Bogurodzica -  pieśń wo-
jów i rycerzy wykonaniu  chóru 
męskich głosów z wszystkich 
chórów i Gaude Mater Polonia, 
zaśpiewana przez połączone 
chóry pozostawiły na uczestni-
kach niezapomniane wrażenie.

ts

Uroczystość  
w Pacholętach
Dzień 11 listopada związany jest tutaj najpierw z ge-
henną, jaką przeżyli mieszkańcy Milna i Gontowy na 
ziemi tarnopolskiej, którzy w 1944 roku zdradziecko 
napadnięci oddali męczeńsko życie za Polskę. 

Od ponad sześciu lat czcząc 
Narodowe Święto Niepod-
ległości przyjeżdżają do Pa-
choląt kombatanci, Sybiracy, 
Akowcy, Wołyniacy, Kreso-
wiacy, przedstawiciele Wspól-
noty Polskiej i wielu tych, dla 
których słowo Ojczyzna jest 
najświętsze. 

Po Mszy św. wszyscy uda-
li się na plac kościelny, gdzie 
miała miejsce podniosła uro-
czystość poświęcenia Kapli-
cy Fatimskiej, która została 
ufundowana i wykonana jako 

wotum wdzięczności miesz-
kańców Pacholąt za sto lat 
Niepodległości. Następnie 
ze śpiewem Pieśni Legionów 
udano się do miejscowej świe-
tlicy, gdzie przez kilka godzin 
trwała patriotyczna biesiada. 
W czasie jej trwania zgroma-
dzeni goście zostali zaurocze-
ni patriotycznym występem 
uczniów ze SP w Krzywinie 
oraz śpiewem pieśni narodo-
wych przez zespoły ludowe. 

dost

Tyle dzieci, tyle 
chorągiewek
Gryfiński stadion nie pamięta kiedy gościł na swojej murawie takie ilości bardzo 
„uporządkowanych” przedszkolaków i młodzieży szkolnej. 

Dziewiątego listopada we 
czwartek na stadionie pojawiły 
się wszystkie przedszkola, nie 
tylko z Gryfina. Przybyły rów-
nież dzieci z Chwarstnicy i Ra-
dziszewa, a wszystkie przyma-
szerowały po to, żeby wspólnie 
zaśpiewać hymn polski. Orkie-
stra Dolnej Odry bardzo była 
pomocna, gdy kto „żyw” nie tyl-
ko śpiewał, jak mógł najgłośniej, 
lecz również machał biało- czer-
wonymi chorągiewkami. 

Nastrój podniosły i radosny. 
No, bo w którym mieście ze-
brało się tak dużo i tak głośno 
śpiewających - nie tylko dzieci. 
Śpiewali również dorośli i se-
niorzy z Wigora. Oprócz gło-
sów, do nieba pofrunęły gołębie 
i kolorowe baloniki. Uczestnicy 
śpiewającego spotkania opusz-
czali stadion z pączkiem od 
„Kruszynki” z Pniewa i dyplo-
mem.

„Rekord dla Niepodległej” to 

tytuł tego wyjątkowego i z wy-
jątkowej okazji zorganizowane-
go przez Urząd Miasta i Gminy 
stadionowego spotkania. Nad 
całością gospodarskim okiem 
czuwali Jolanta Krzak, wicebur-
mistrz Paweł Nikitiński, Euge-
niusz Kuduk, a chorągiewki były 
prezentem od dyrekcji zakładu 
pralniczego Fliegelexpress Servi-
ce.

ts
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Hydraulika 
w pełnym zakresie 
(c.o. z miedzi i PCV) 

Prace 
wykończeniowe 
w wysokim standardzie 

Ocieplenia 
Kontakt

91 404 58 35 • 500 273 302

OGŁOSZeNIe
Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział Karny ogłasza, iż Paweł koło-

siński ur. 30/04/1985 roku w Giżycku, s. Romualda i Haliny oraz 
Piotr kołosiński ur. 18/08/1976 roku w Giżycku s. Andrzeja i Ze-
nony, zostali skazani wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryfinie z 
dnia 10/10/2018 roku za popełnienie przestępstwa z art. 27 c ust 1 
pkt 7 ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym, po-
pełnionym w dniu 8 maja 2018 roku na rzece Płonia w okolicy 
miejscowości Żelewo 16 na kary:

- Paweł Kołosiński - grzywna 100 stawek po 10 zł każda;
- Piotr Kołosiński - grzywna 100 stawek po 10 zł każda
oraz orzeczono środki karne w postaci podania wyroku do pu-

blicznej wiadomości oraz przepadku na rzecz Skarbu Państwa 2 
sztuk sieci rybackich.

Dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-epidemiologicznej w Gryfinie

OGŁaSZa NaBÓr  
Na WOlNe STaNOWISkO PraCY

w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gryfinie
ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino

na stanowisko: 
stażysta / młodszy asystent w Oddziale Nadzoru Sanitarnego 

Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
stażysta / młodszy asystent w Oddziale Nadzoru Sanitarnego 

Sekcja Higieny Żywności,  Żywienia i Przedmiotów Użytku.

Szczegóły na stronie:    pssegryfino.pis.gov.pl

Z boisk piłkarskich regionu i województwa

energetyk kończył mecz w dziewięciu
W klasie A piłkarze Energetyka przegrali w Karsku z Piastem 2:3. Mecz toczył się w bardzo nerwowej atmosferze. Arbiter pokazał w sumie 
14 kartek, w tym trzy czerwone. Niestety, aż dwie z nich obejrzeli gryfinianie. W klasie okręgowej po czterech porażka z rzędu wygrało 
Ogniwo Babinek. DJ

klasa okręgowa 
Ogniwo nabrało mocy

Po czterech porażkach z rzędu przyszło 
długo wyczekiwane zwycięstwo. Do Babin-
ka przyjechała Gavia znajdująca się w tabeli 
tuż przed naszym zespołem. Po spotkaniu 
kolejność uległa zmianie, bowiem Ogniwo 
odniosło bezdyskusyjne zwycięstwo.

W naszej drużynie po raz kolejny w 
bramce stanąć musiał zawodnik z pola. 
Dawid Kaniecki, na co dzień jest obrońcą, 
ale pomiędzy słupkami ponownie spisał się 
bardzo dobrze. W odniesieniu zwycięstwa 
nie przeszkodził nawet fakt, że przez po-
nad 35 minut Ogniwo grało w „dziesiątkę” 
po czerwonej kartce Kamila Reformata. 
Była walka, ambicja na boisku, a w nagro-
dę trzy punkty.

Ogniwo Babinek - Gavia Choszczno 4:1 
(1:0)

Bramki: Plis 45, 72, Kreft 51, Kuś 85 - 
Gicewicz 88

Ogniwo: Kaniecki - Kuś, Glanert, Gnap, 
Janas, D. Kaniecki, G. Kaniecki, Kreft (52 
Ułasowicz), Plis (75 Walczak), Reformat, 
B. Woźniewski, Sikorski. 

Czerwona kartka: Reformat (54 Ogniwo)
W pozostałych spotkaniach: Światowid– 

Mierzynianka 2:1, Flota – Dąb 6:2, Piast – 
Biali 2:1, Zorza – Iskierka 0:4, Osadnik – So-
kół 1:0, Stal – Jeziorak 3:0, Iskra – Odra 2:2, 
Tabela
1. Flota Świnoujście 13 33 41-9
2. Iskra Golczewo 13 29 26-9
3. Biali Sądów 13 28 26-17
4. Iskierka Szczecin 13 27 33-14
5. Osadnik Myślibórz 13 23 18-16
6. Zorza Dobrzany 13 20 18-20
7. Jeziorak Szczecin 13 17 24-28
8. Mierzynianka 13 16 18-20
9. Piast Chociwel 13 16 12-16
10. Dąb Dębno 13 14 17-25
11. Sokół Pyrzyce 13 13 17-21
12. Odra Chojna 13 12 23-27
13. Ogniwo Babinek 13 11 25-35
14. Światowid 63 Łobez 13 11 14-26
15. Gavia Choszczno 13 9 21-36
16. Stal Szczecin 13 7 10-24

klasa a. Grupa południowa 
Nerwowo w karsku

Oba nasze zespoły miały problem ze 
skompletowaniem składu na wyjazdowe 

mecze. Piłkarze Błękitu na mecz z liderem 
tabeli Orkanem pojechali do Suchania za-
ledwie w 11-osobowej ekipie. Brak możli-
wości dokonania zmian na pewno odbił się 
na przebiegu spotkania. Do przerwy Błękit 
dotrzymywał kroku gospodarzom, ale po 
zmianie stron na boisku niepodzielnie pa-
nował już Orkan, który zdobył aż cztery 
bramki.

Trener Energetyka Marcin Łapiński też 
miał bardzo ograniczone pole manewru w 
wyjazdowym spotkaniu z Piastem. Spotka-
nie miało bardzo emocjonujący przebieg, 
nie wszyscy zawodnicy potrafili utrzymać 
nerwy na wodzy. W 50 minucie przy wy-
niku 1:1 piłkarz gospodarzy ukarany został 
czerwoną kartką. Wydawało się, że będzie 
to przysłowiowa woda na młyn gryfinian. 
Tak jednak nie było, bowiem to grający w 
osłabieniu Piast wyszedł na prowadzenie, 
które później jeszcze podwyższył. Kontak-
towego gola zdobył niezawodny Makuła, 
ale na odrobienie strat zabrakło czasu i… 
zimnej głowy. W 90 minucie i doliczonym 
czasie gry dwaj nasi piłkarze ukarani zosta-
li czerwonymi kartkami i porażka stała się 
faktem.

Piast Karsko - Energetyk Gryfino 3:2 
(1:1)

Bramki: Niegowski 6, 69, Drobniak 76 - 
Wierzchowski 34, Makuła 74

Energetyk: Gębala - Perżyło (65 Maku-
ła), Deptuła, Nikitiński, Wierzchowski, 
Grzech, Kubaczyński, Kuchcik, Tomczyk, 
Węgrzyn, Żeglin

Czerwone kartki: Burdzik (50, Piast), 
Nikitiński (90, Energetyk), Węgrzyn (90+4, 
Energetyk)

Orkan Suchań - Błękit Pniewo 5:1 (1:1)
Bramki: Sałapata 9, 68, Ważny 60, Le-

wandowski 75 (samobójcza), Sobek 85 - 
Hołownia 38.

Błękit: Dul -  Lewandowski , Marzanto-
wicz, Bzdęga, Durma, Hołownia, Pawlus, 
Deptuła, Oszczyk, Jastrzębski, Dobrowol-
ski.

W pozostałych spotkaniach: Ina – Stal 
1:7, Sęp – Kłos 0:2, Polonia – Czcibor 0:7, 
CRS – Świt 6:0, Klon – Drawa 2:4, Zieloni 
– Unia 2:3.
Tabela
1. Orkan Suchań 13 35 55-8

2. Czcibor Cedynia 13 29 39-17
3. energetyk Gryfino 13 28 33-21
4. Piast Karsko 13 27 40-21
5. Unia Dolice 13 25 28-22
6. Drawa Drawno 13 25 37-23
7. Kłos Pełczyce 13 22 23-15
8. Stal Lipiany 13 19 33-27
9. CRS Barlinek 13 17 27-21
10. Polonia Giżyn 13 17 29-30
11. Ina Ińsko 13 16 24-33
12. Błękit Pniewo 13 16 20-26
13. Zieloni Zielin 13 12 19-31
14. Świt Barnimie 13 7 18-57
15. Sęp Brzesko 13 4 8-35
16. Klon Krzęcin 13 3 10-56

klasa B. Grupa III
Piłkarze Odrzanki wygrali trzeci mecz 

z rzędu i systematycznie podciągają się w 
ligowej tabeli. Zaskakującej porażki do-
znał Zootechnik, który w meczu z Hanzą 
Goleniów w 88 minucie prowadził jeszcze 
1:0. W ostatnich dwóch minutach stracił 
jednak dwie bramki i trzy punkty. Solidną 
lekcję futbolu od rezerw Chemika Police 
odebrali natomiast piłkarze Grota Gardno.

Znicz Niedźwiedź - Odrzanka Radzisze-
wo 1:4 (1:2)

Bramki: Miklaszewski 8 - Cholewa 27, 
Piwowarski 41, Gadomski 63, Gierasim-
czyk 69

Odrzanka: Grabowski - Stolarz (72 Moj-
ski), Cegiełka (46 Klishchyk), Cholewa 
(46 Gierasimczyk), Gadomski (65 Kocoń), 
Kiełbaśnik, Piwowarski, Reguła, Serafin, 
Wicher, Wilczyński.

Chemik II Police - Grot Gardno 6:2 (3:0)
Bramki: Białek 21, 39, Krystek 45, Rud-

nik 69, Jasik 84, Gałecki 90+2 - Chmielow-
ski 85, Borsuk 89.

Grot: Sroka - Pyra (70 Husak), Madej 
(51 Taniukiewicz), M. Borsuk, J. Borsuk 
(60 Gełemej), Chmielowski, Derczyk, Dra-
bik (75 Wydrzyński), Janiak, Młynarczyk, 
Woźniak.

Zootechnik Kołbacz - Hanza Goleniów 
1:2 (1:0)

Bramki: Sapiński 17 - Antczak 89, Lebio-
da 90

Zootechnik: J. Michalski, Sapiński (75 
Dobrowolski), Dwornik, Stateczny, Czaj-
kowski, Kapuściński, A. Michalski, K. Mi-
chalski, Kuczyński, Kolisnyk, Wojsiat.

W pozostałych spotkaniach: Czarni 
Szczecin - Leśnik Kliniska 3:0, Kasa Majo-
wo - Aquila Szczecin 1:2, Wołczkowo/Bez-
rzecze - Zryw Kołbaskowo 1:1, Vielgovia 
Wielgowo - Tanovia Tanowo 2:5
Tabela
1. Tanovia  29 47:22
2. Chemik II 25 58:16
3. Zootechnik  23 38:23
4. Wołczkowo 20 20:25
5. Aquila 18 23:24
6. Vielgovia 18 29:23
7. Zryw 17 24:29
8. Odrzanka 17 24:24
9. Znicz 15 19:28
10. Hanza  14 21:31
11. Grot 12 18:26
12. Czarni 12 21:38
13. Kasta 11 15:32
14. Leśnik  9 18:34

klasa B. Grupa IV 
Iskra wygrała tylko 2:0

Piłkarze Iskry przyzwyczaili nas do wy-
sokich wygranych. Tym razem także wy-
grali, ale Orzeł z Trzcińska dał sobie wbić 
tylko dwie bramki. No ale był to mecz na 
szczycie tabeli…

Wyjątkowo dziurawą obronę ma nato-
miast Korona Klępcz, która w ostatnich 
dwóch meczach dała sobie strzelić aż 22 
bramki. 

Mieszko Mieszkowice - Rurzyca Nawoda 
2:1, Czarni Lubanowo - Zjednoczeni Ku-
rzycko 3:2, Iskra Banie - Orzeł Trzcińsko 
Zdrój 2:0, LUKS Krzywin - Łabędź Widu-
chowa 1:0, Czarni Czarnówko - Piast Pia-
seczno 1:2, Korona Klępicz - Witniczanka 
Witnica 0:9. 
Tabela
1. Iskra 33 45:1
2. Orzeł 25 41:13
3. Czarni 24 28:20
4. Mieszko 21 26:15
5. LUKS 16 18:24
6. Łabędź 16 26:19
7. Witniczanka 16 29:21
8. Rurzyca 16 18:26
9. Piast 13 35:36
10. Korona 9 14:51
11. Chrobry 8 12:21
12. Zjednoczeni 6 13:32
13. Czarni 2 6:32

OGŁOSZeNIe OGŁOSZeNIe reklama
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Ślepnąc od świateł
(serial)

()
Najpierw była powieść Jakuba 

Żulczyka, która pojawiła się na ryn-
ku wydawniczym w 2014 roku. To 
na jej kartach powołano do życia 
Jacka, dilera narkotyków, schludne-
go, zaradnego handlarza kokainą, 
który w powieściowej Warszawie 
był niezbędny jak tlen. Wyrazisty 
bohater i mocny, nośny, chociaż 
mroczny temat – to była tylko kwe-

stia czasu, gdy powstanie film lub 
właśnie serial, który od kilku tygo-
dni możemy oglądać. Reżyserią se-
rii „Ślepnąc od świateł” podjął się 
Krzysztof Skonieczny, którego de-
biut  ()reżyserski „Hardcor disco” 
wbił mnie w fotel kinowy i na długo 

pozostał w mojej pamięci. Długo 
musiałam zbierać się po premierze 
Skoniecznego, dlatego nie zdziwiło 
mnie, że wybrał właśnie taki temat. 
Reżyser „Hardcor disco” lubi ostre 
tematy i właśnie taki jest ten serial. 
Wyraziste postaci, genialni aktorzy, 
mocne gęby, a wnich ostre jak brzy-
twa teksty i esktremalnie niegrzecz-
na i niepoprawna Warszawa, a na jej 
tle oni – klienci, którzy potrzebują 
kolejnej porcji towaru. Serial opo-
wiada 7 dni z życia Kuby – młodego, 
zadbanego, na pozór grzecznego 

chłopaka, który mieszka i pracuje w 
stolicy. W głównej roli wystąpił de-
biutant Kamil Nożyński – na co 
dzień raper zespołu Dixon37 i mu-
szę przyznać, że jego posągowa i 
wyważona rola zrobiła na mnie wra-
żenie. Wiem z materiałów dzienni-
karskich, że nad jego kreacją bardzo 
mocno pracował sam reżyser i ta 
praca się udała. To on niesie ten 
film, który wspomagają stalowe 
podpory w postaci Roberta Więc-
kiewicza i Jana Frycza. Aktorzy do-
stali naprawdę niezły kawałek sce-

nariusza i postaci do zagrania i wy-
kreowania. Muszę przyznać, że już 
od pierwszych minut zauroczył 
mnie ten obraz – zdjęciami, muzy-
ką, głównym aktorem i całym tłem 
(aktorskim i nie tylko). To naprawdę 
mocne kino, bo o mocny towar w 
nim chodzi, a ten jest w rękach 
mocnych facetów, którzy mogą 
wszystko. Polecam wszystkim o 
mocnych nerwach i uszach, bo mo-
mentami aż więdną (jeśli ktoś jest 
przywiązany do mowy wzorcowej).
 Anna Pietras

16 - 22.11.2018 /  Kino Helios
(CHr kupiec)

Nocne Maratony Filmowe:
mini maraton Fantastycznych Zwie-
rząt, pt, 20:00
Kultura Dostępna:
Zimna wojna, czw. 13:00, 18:00
Akademia Filmowa:
Pomiędzy słowami, śr. 10:00
Kino na Temat:
mam dość, wt. 10:00
Premiera:
3D Fantastyczne zwierzęta: Zbrod-
nie Grinewaldu (dubbing), pt.-pn., 
czw. 12:45, śr. 10:00
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie 
Grinewaldu (napisy), pt. 11:45, sb., 
wt.-śr. 11:30, 19:30, nd., czw. 19:30, pn. 
11:45, 19:30
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie 
Grinewaldu (dubbing), pt.-wt. 10:00, 
15:30, 18:00, śr. 13:15, 15:30, 18:00, 

czw. 10:00, 15:30
Premiery:
Planeta singli 2, pt. 11:15, 14:15, 
15:15, 18:30, 20:45, 21:15, sb. 10:45, 
12:30, 14:30, 15:15, 19:00, 20:45, 
22:20, nd. 10:45, 12:30, 14:30, 15:15, 
18:30, 19:00, 20:45, pn.-śr. 12:30, 
14:30, 15:15, 18:30, 19:00, 20:45, 
21:15, czw. 14:30, 15:15, 18:30, 19:00, 
20:00, 21:15
Polecamy:
Bohemian rhapsody, pt. 17:00, sb.-
-czw. 16:00, 21:45
Dziadek do orzechów i cztery króle-
stwa, pt. 14:45, 17:30, sb.-nd. 13:30, 
17:15, pn.-śr. 13:00, 17:15, czw. 11:30, 
17:15
Helios dla dzieci:
klakson i spółka, pt. 13:00, sb.-czw. 
10:15

(Szczecin Outlet Park)
Nocne Maratony Filmowe:
mini maraton Fantastycznych Zwie-
rząt, pt. 20:00
Kultura Dostępna:
Zimna wojna, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Nina, śr. 18:30
Premiera:
3D Fantastyczne zwierzęta: Zbrod-
nie Grinewaldu (dubbing), 12:45
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie 
Grinewaldu (napisy), pt. 11:00, 
14:00, 17:00, sb., pn.-wt., czw. 11:00, 
14:00, 17:00, 19:30, 20:50, nd. 14:00, 
17:00, 19:30, 20:50, śr. 11:00, 14:00, 
17:00, 19:30, 20:20
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie 
Grinewaldu (dubbing), pt.-wt. 10:00, 
15:30, 18:00, śr. 10:00, 15:30, czw. 
15:30

Wdowy, pt.-wt., czw. 17:30, 20:20, śr. 
17:30, 21:00
Polecamy:
alfa, 10:20, 15:10
Planeta singli 2, pt., wt.-śr. 11:15, 
13:30, 14:00, 16:15, 16:45, 18:30, 
19:00, 21:15, 21:45, sb. 10:30, 11:15, 
13:30, 14:00, 16:15, 16:45, 18:30, 
19:00, 21:15, 21:45, 22:20, nd.-pn. 
10:30,  11:15, 13:30, 14:00, 16:15, 
16:45, 18:30, 19:00, 21:15, 21:45, czw. 
10:15, 11:15, 13:30, 14:00, 16:15, 
16:45, 18:30, 19:00, 21:15, 21:45
Bohemian rhapsody, pt. 12:15, 15:20, 
20:50, sb.-czw. 12:15, 15:20, 20:00
Dziadek do orzechów i cztery króle-
stwa, pt.-wt. 10:50, 13:00, 18:15, śr. 
14:00, 18:15, czw. 18:15
kler, 20:30
Helios dla dzieci:
klakson i spółka, pt.-pn. 10:10, 13:15, 

15:45, wt. 10:00, 13:15, 15:45, śr. 10:10, 
11:45, 16:15, czw. 10:10, 11:15, 15:45

Trochę kultury

DARMoWe
bilety do kina

Mamy dla Was dwa pojedyncze zaproszenia na dowolny film 
w kinie Helios. Wystarczy zgłosić się z tym numerem gazety 
do siedziby redakcji i odpowiedzieć na trzy proste pytania. 

16 - 21.11.2018 / Kino GRYF

kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Informujemy, że bilety konkursowe – zaproszenia do kina Helios – nie obowiązują na filmy wyświetlane w technice 3D

DARMoWe
bilety do kina

Mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na dowolny film 
w Kinie GRYF. Wystarczy zgłosić się z tym numerem gazety 
do siedziby redakcji i odpowiedzieć na dwa proste pytania. 

Kto jest reżyserem filmu „Planeta singli 2”? 
Jaka aktorka zagrała w tym obrazie główną rolę?

CO JeST GraNe
W tym tygodniu w gryfińskim kinie 

wciąż jeszcze możecie zobaczyć drugą 
część komedii romantycznej „Planeta 
singli 2”, która według wyników sprze-
daży biletów została ulubioną komedią 
Polaków, bo wybrało się na nią do tej 
pory aż 600 tysięcy widzów. W głów-
nych rolach wystąpili w niej Agnieszka 
Więdłocha i Maciej Stuhr, a także To-

masz Karolak, Weronika Książkiewicz, a 
nawet Piotr Głowacki. Jak komedia ro-

mantyczna, to i MIŁOŚĆ, a jak miłość to 
internet i pewna aplikacja do kojarzenia 
par. Pierwsza część była przyjemnością, 
druga jest rozrywką na trochę niższym 
poziomie. „Planeta singli 2” wciąż bawi, 
bo niektóre scenki są przeurocze i prze-
zabawne, a niektóre nawet wzruszają, 
ale nie jest to jednak pierwsza część, 
która zdobyła przebojem kinomania-
ków, bo była świeża, inna, przebojowa. 

Jeśli jednak macie ochotę na rozrywkę 
w stylu „Wilka” i romantyczność jego 

Ani, to nie ma co wybrzydzać i warto po 
prostu iść do kina właśnie na „Planetę 
singli 2”. Drugą propozycją kina GRYF 
jest „Mała Czarownica” - niemiecko-
-szwajcarski film familijny o czarownicy, 
która za karę (za podglądanie tańczą-
cych wiedźm) musi się nauczyć na pa-
mięć wszystkich zaklęć z Wielkiej Księgi. 
Zapraszamy do kina.

amp
FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”? 
Jaka pisarka stworzyła scenariusz do tej opowieści? 
Kto zagrał główną rolę w tym obrazie?

Planeta singli 2, 
sb., pn.-śr. 18:00, 20:30, pt., nd. 15:00, 20:30

mała czarownica, 
sb., pn.-śr. 16:00, nd. 13:00

Pod powierzchnią
(serial)
()

W oczekiwaniu na nową serię o 
Joannie Chyłce (bohaterkę powieści 
Remigiusza Mroza) spróbowałam 
innej propozycji pewnej stacji. Za-
chwalano, zachęcano, zostałam za-
intrygowana i skusiłam się na naj-
nowszy serial z Magdaleną Boczar-
ską w roli głównej. „Pod powierzch-
nią” to historia Marty (Magdalena 
Boczarska) i Bartka (Bartłomiej 

Topa), których syn zaginął 2 lata 
temu. Nie ma ciała. Nie ma śladu. 
Marta pogrąża się w depresji i w so-
bie. Bartek próbuje się ratować. Bie-
ga. Próbuje też rozmawiać, napra-
wiać, ratować, ale Marta nie za bar-
dzo jeszcze chce. Na ich drodze sta-

je ktoś trzeci. „Pod powierzchnią” to 
intrgujący wstęp do dramatycznej 
historii, która mogłaby wciągać jak 
„The Affair”, ale… ale nie wciąga. 
Nie wiem, w czym tkwi problem, ale 
po Borysie Lankoszu spodziewała-
bym się czegoś więcej. Kilka pierw-
szy odcinków tylko mnie znudziło i 
wprawiło w stan przygnębienia. Co 
prawda widać, że scenariusz jest so-
lidnie napisany, dialogi pieszczą 
ucho, ale  miałam wrażenie, że 
wszystko rozkręca się zbyt wolno i 
zbyt długo każe na siebie czekać. 

Aktorzy są znakomici, bo to najlepsi 
z naszych plus ciekawa historia – to 
mogło się udać i pewnie dla wielu 
jest to właśnie to, co chce oglądać 
wieczorem w telewizji, ale ja nie je-
stem jedną z nich. „Pod powierzch-
nią” trąci trochę polszczyzną, cho-
ciaż czuje się w nim poziom pro-
dukcji światowych, to nie jest serial 
na miarę stacji HBO czy Netflix (a lu-
bimy się do takich porównywać; oj 
lubimy). Nie jest to zły serial i myślę, 
że wielu z Was zadowoli, ale  ja je-
stem ogromną fanką seriali „The Af-

fair” i „Wielkie kłamstewka” i „Pod 
powierzchnią” mi nie wystarcza. Cał-
kiem możliwe, że kolejny serial, 
może właśnie ten o Joannie Chyłce, 
będzie tym, który wciągnie mnie 
bez reszty? Liczę na to i na Magda-
lenę Cielecką, której kibicuję. Jest 
jeszcze jeden aspekt filmu „Pod po-
wierzchnią” - jego przejmujący smu-
tek i ciężki temat przewodni – strata 
dziecka. Kwestia wyboru, czy wła-
śnie taką historię chcemy oglądać w 
wolny wieczór? Ja nie, dziękuję.

Anna Pietras
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Przyszli na świat w gryfińskim szpitalu 

GraCJaN ZaWara 
ur. 06.11.2018 o godz 14.30  
waga 3380 g - dł. 55 cm

HaNIa BIGUS 
ur. 12.11.2018 o godz 19.45  
waga 2880 g - dł. 54 cm

JOaCHIm FamUlak 
ur. 05.11.2018 o godz 19.40  
waga 3600 g - dł. 36 cm

makSYmIlIaN PaNkOWSkI 
ur. 12.11.2018 o godz 8.50  
waga 3380 g - dł. 57 cm

TYmOTeUSZ JÓZeFaCkI 
ur. 07.11.2018 o godz 8.55  
waga 3440 g - dł. 53 cm

arTYkUŁ PŁaTNY

Siatkarze też uczcili
W przeddzień 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości siatkarze, rodzice oraz 
trenerzy Libero Banie rozegrali 
Integracyjny Turniej Piłki Siat-
kowej o Puchar Wójta Gminy 
Banie. A już dzisiaj w SP w Ba-
niach o godz. 18 siatkarki zagra-
ją, w ramach  Ligi Wojewódzkiej 
kadetek, mecz z Osiemnastką 
Szczecin.W niedzielę drugą ko-
lejkę ligową rozegrają młodzicz-
ki, które w Szczecinie zmierzą 
się z zespołami UKS Pomorza-
nie-Pogodno Szczecin oraz UKS 
Barnim Goleniów. dost.
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Jednym z podstawowych czynników warunkujących prawi-
dłowy rozwój mowy dziecka jest głośne czytanie. Czytanie to 
najlepsze co możesz zrobić dla swojego malucha, by pomóc 
mu szybko i właściwie nauczyć się mówić, a potem czytać. Co 
ciekawe powinniśmy to robić już w ciąży, gdy maluszek 
dopiero rodzi się w nas, bo już wtedy tworzy się w nim wzorzec 
słuchowy. Ktoś mi kiedyś powiedział mądrą rzecz: dziecko 
będzie używało mowy i nauczy się jej prędzej czy później, jeśli 
będzie jej potrzebowało, a to znaczy – jeśli my będziemy do 
niego mówili, czytali mu i zachęcali go do kontaktu, 
porozumiewania się. * Nauka mowy rozpoczyna się od momen-
tu, kiedy niemowlę zaczyna być otaczane mową. Poprzez czytanie 
dziecko poznaje poprawną mowę, jej akcent, rytm, rozwija swój 
słownik bierny oraz uczy się budowania zdań i konstruowania py-
tań na późniejszym etapie rozwoju.

KsiążKi są jaK oKręty myśli żeglujące 
po oceanach czasu, trosKliwie niosące swój 
drogocenny ładuneK z poKolenia w poKolenie.

Francis Bacon 

bohater wraz z rodzina wyjeżdża 
w góry. Dla mojego syna była 
to pierwsza „wycieczka” w góry. 
Czwarta, na razie ostatnia czę-
ści, autorstwa Marty Galewskiej-
-Kustry pojawiła się na rynku w 
wakacje i od razu musieliśmy ją 
mieć. Wakacje minęły nam pod 
znakiem „Pucia na wakacjach”, 
dzięki któremu mój syn nauczył 
się wielu nowych słów.

Czytanie dzieciom i ograni-
czenie korzystania z mediów 
elektronicznych to najlepsza 
inwestycja w ich przyszłość.  

Jim Trelease
Te książki są rewelacyjne pod 

tym względem, że dzieciaki je 
kochają, a Wy możecie ich „uży-
wać” na różne sposoby. Możecie 
czytać po prostu jak kolejną baj-
kę lub opowiadać z dzieckiem, 
co widzicie na obrazkach, albo 
jeszcze inaczej – ucząc się po-
przez zabawę, korzystając z języ-
kowych pomocy, które znajdują 
się poniżej każdej strony (np. gdy 
historia dotyczy zimy i karmienia 
ptaków, poniżej strony na kilku 
obrazkach jest pokazany ptak w 
różnych miejscach w karmniku 

tak, by wytłumaczyć dziecku oko-
licznik miejsca: pod, nad, w, itp.). 
Na samym końcu książki zosta-
ły zebrane rzeczy i osoby, które 
występują w książce – tak dla 
przypomnienia i podsumowując, 
dziecko może jeszcze raz poćwi-
czyć nazwy owych rzeczy lub 
osób. Dodatkowo szata graficzna 
jest naprawdę przyjemna dla oka 
i wytrzymała - kartki są twarde i 
mało które dziecko będzie potra-
fiło je bez wysiłku zniszczyć.

„Pucio” niewątpliwie skutecznie 
ćwiczy buzie naszych maluchów 
– sprawdziłam to na własnym 
przykładzie, a mój przykład ma 2 
lata i naprawdę już wie, co mówi.

** Badania potwierdzają, że 
głośne czytanie dziecku:

1. Buduje więź pomiędzy ro-
dzicem i dzieckiem.

2. Zaspokaja potrzeby emo-
cjonalne.

3. Wspiera rozwój psychiczny 
dziecka i wzmacnia jego po-
czucie własnej wartości.

4. Uczy języka, rozwija słow-
nictwo, daje swobodę w mó-
wieniu.

5. Przygotowuje i motywuje 
do samodzielnego czytania.

6. Uczy myślenia.
7. Rozwija wyobraźnię.
8. Poprawia koncentrację.
9. Ćwiczy pamięć.
10. Przynosi wiedzę ogólną.
11. Ułatwia naukę.
12. Uczy odróżniania dobra 

od zła. 
13. Rozwija wrażliwość mo-

ralną.
14. Rozwija poczucie humo-

ru.
15. Jest znakomitą rozrywką.
16. Zapobiega uzależnieniu 

od mediów.
17. Chroni przed kwestiono-

walnymi wpływami ze strony 
otoczenia i kultury masowej.

18. Pomaga w rozwiązywa-
niu problemów.

19. Jest zdrową ucieczką od 
nudy.

20. Jest profilaktyką działań 
aspołecznych, kształtuje nawyk 
czytania i zdobywania wiedzy.

Mama,  
która czyta, bo kocha

1. Pucio uczy się mówić
2. Pucio mówi pierwsze sło-

wa
3. Pucio i ćwiczenia z mó-

wienia, czyli nowe słowa i 
zdania

4. Pucio na wakacjach. Ćwi-
czenia wymowy dla przed-
szkolaków

Autor: 
Marta Galewska-Kustra
ilustrator: Joanna Kłos
Format: 205 x 250
liczba stron: 40
oprawa: twarda

seria: Uczę się: mówić, wy-
mawiać, opowiadać

Żródła:
*http : / /w w w.ppp1 .bydgoszcz .

p l / ar t i c l e / c z y t an i e - j a ko - j e d e n -
z - c z y n n i k o w - w a r u n k u j a c y c h -
prawidlowy-rozwoj-mowy-2016.html

**https://dziecisawazne.pl/20-powo-
dow-dlaczego-warto-czytac-dzieciom/
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Pucio i jego pierwsze 
słowa

Na początku dla dzieci bardzo ważne są dźwięki, a co za tym 
idzie i wyrazy dźwiękonaśladowcze. Jest sporo książek, które wła-
śnie na takiej zabawie językowej się opierają, ale jedną z wyróż-
niających się pośród tłumu jest seria o małym chłopcu, który ma 
na imię Pucio. To książki (już cztery) napisane przez logopedkę i 
specjalistkę pedagogiki dziecięcej Martę Galewską-Kustrę, która 
zabiera nas do świata Pucia i jego rodziny, gdzie dzieją się rzeczy 
zwykłe i niezwykłe. Drzwi skrzypią, telefon dzwoni, a pies szczeka.

Seria składa się z czterech 
książek. Pierwsza ma tytuł 
„Pucio uczy się mówić” i opie-
ra się głównie na zabawach 
dźwiękonaśladowczych dla naj-
młodszych. Jak pisze na pierw-
szej stronie sama autorka, w 
stymulowaniu rozwoju mowy 
nie chodzi o czytanie długich 
tekstów, a opowiadanie prosty-
mi zdaniami, co znajduje się 
na obrazku. Można zadawać 
dziecku pytania. Można czytać. 
Można też opowiadać o tym, co 
widzimy na obrazku, pomijając 
tekst opisujący. Książki zostały 
przepięknie namalowane, co 

sprawia, że czytanie „Pucia” z 
dzieckiem to naprawdę przy-
jemność (a wierzcie mi robiłam 
to już nie raz!).

Kolejną książką z serii jest 
„Pucio mówi pierwsze słowa”. 
Pucio dorasta, zmienia się, uczy 
się i coraz więcej mówi, a nasze 
dzieci razem z nim. W tej części 
mamy trochę więcej tekstu, ale 
wciąż znajdują się w niej wyra-
zy dźwiękonaśladowcze, które 
dzieci uwielbiają. Więcej tekstu 
do czytania jest zdecydowanie 
w trzeciej części, która zatytuło-
wana została „Pucio i ćwiczenia 
z mówienia”, w której główny 

NASZA KSIĘGARNIA

Marta Galewska-Kustra

narysowała Joanna Kłos

NASZA KSIĘGARNIA
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Ćwiczenia wymowy dla przedszkolaków

Ten sympatyczny maluch stanie się ulubionym towarzyszem Waszego dziecka  
w stawianiu pierwszych kroków w nauce mowy. 
Czwarta część przygód Pucia skierowana jest do dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.  
Czas na zabawę związaną z artykulacją, czyli umiejętnością właściwego wymawiania głosek. 
Książka wspiera rozwój wymowy dziecka oraz pozwoli rodzicom sprawdzić, czy ich pociecha  
mówi prawidłowo czy też wymaga profesjonalnego wsparcia logopedycznego.

Poznajcie Pucia i jego wesołą rodzinkę, spędzając z nimi 
niezapomniane wakacje na Kaszubach!

Przygody Pucia stanowią nieocenioną pomoc dla dziecka w poznawaniu świata, rozwijaniu słownictwa, a także 
usprawnianiu wymowy. Rodzic natomiast może się dowiedzieć, czy jego pociecha wymaga profesjonalnej opieki 
logopedycznej. Ciekawą propozycją są przykładowe ćwiczenia aparatu artykulacyjnego – wakacyjne minki 
Pucia i Michalinki – które zachęcają małego czytelnika do treningu.    
 

 dr Magdalena Olempska-Wysocka, neurologopeda,  
 

 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

cena 39,90 zł
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Dr n. hum. Marta Galewska-Kustra  
logopeda, pedagog dziecięcy, pedagog twórczości. Wciąż krąży między 
Łodzią i Warszawą. W Łodzi prowadzi gabinet logopedyczny dla 
dzieci, w Warszawie pracuje jako adiunkt w Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, gdzie zajmuje się tematyką 
rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży. Autorka bestsellerowej 
serii książek wspierających rozwój mowy dziecka Uczę się: mówić, 
wymawiać, opowiadać. Każdą wolną chwilę poświęca na spisywanie 
nowych przygód, które dyktuje jej Fefe, oraz wymyślanie, co też nowego 
wydarzyło się w rodzinie małego Pucia. 

Więcej informacji na www.logopediadladzieci.com.pl  
oraz na osobistej stronie Autorki na Facebooku.
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reklama
e-mail: kontakt.

7dnigryfina@gmail.com

tel. 91 404 50 14

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E 
w przewozach międzynarodowych.

MIK-TRANS Goleniów
tel. 609 557 355 • kontakt@miktrans.com.pl

Sprawdzone oferty! 
Tel. 91 506 55 55
Nawet 1500 EUR netto 

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

USŁUGI remONTOWO-BUDOWlaNe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

576 314 405

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

Firma TRADE sp. z o.o.

 

WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

TELEFON: +48 603 129 069,  785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo

Przyjmę do pracy 
sprzedawcę w kiosku 

w sklepie Netto. 

Tel. 502 706 606

Zatrudnię 
kierowców C+e 

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz 
system weekendowy 

(wyjazd ze Szczecina do Niemiec) 

Tel. 609 493 989

Przyjmę do pracy
fryzjerkę

w Gryfinie
tel. 504 020 860

SPRZEDAM
lokal gastronomiczny 

z domem mieszkalnym 
w centrum Maszewa 

Tel. 603 530 278 

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

Plaża BINOWO, 
POle BIWakOWe - zaprasza  

Możliwość postawienia 
przyczepy kempingowej, 

rozbicia namiotu.  
Miejsce na ognisko, grilla. 
Darek tel. 783 162 443

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

aUTO-SkUP
telefon 

792 419 148

aUTO-SkUP
całe i uszkodzone, każda 

marka i model, 
osobowe i ciężarowe. 

Najlepsze ceny

Tel. 605 955 850

kUPIĘ każDe 
aUTO 

za gotówkę 
665 708 544

Do wynajęcia lokal w centrum Gryfina 
- I piętro - "kamienica"

Lokal o pow. 30 m kw. z własnym węzłem sanitarnym 
doskonale nadaje się na działalność biurową lub usługową.

Obecnie lokal wynajmuje stylistka rzęs i paznokci.
Szczegóły i zdjęcia lokalu: 517 812 133

Zarząd Spółki GTBS Spółka z o. o. w Gryfinie  

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż działki gruntu, do której funkcjonalnie 

przypisany jest boks garażowy usytuowany w budynku 
garażowym przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki.

Przedmiot sprzedaży: 
Działka gruntu 301/10 obręb ewidencyjny Gryfino 5 o powierzchni 

0,0025 [ha], Księga wieczysta KW nr SZ1Y/00065824/1 do której przy-
pisany jest funkcjonalnie boks garażowy nr 10 o powierzchni użytko-
wej 14,04 m2 z dostępem do drogi publicznej poprzez udział 1/11 
części w prawie własności działki nr 301/12 o powierzchni 0,0294 [ha], 
dla której urządzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00065826/5.   

Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
Cena wywoławcza – 19.000,00 zł.  Minimalne postąpienie – 

190,00 zł.
Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat-

ku od towarów i usług, sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z opodatko-
wania podatkiem VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 listopada 2018 r. w 
siedzibie TBS Sp. z o. o. w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Gryfinie 
(sala narad) o godzinie 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej,

tj. 1.900,00 zł. na konto Nr 12 1240 3855 1111 0000 4473 8400 
prowadzone przez Bank PEKAO SA o/Gryfino z dopiskiem „garaż”. 
Wadium winno wpłynąć na konto Spółki najpóźniej w dniu 26 listopa-
da 2018 r. 

Regulamin pracy komisji przetargowej i inne istotne informacje do-
tyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości są do wglądu w sie-
dzibie Spółki oraz na stronie internetowej: www.bip.tbs.gryfino.pl
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Imię i nazwisko .........................................................................................................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE ...................................................................................................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wylosowana nagroda książka ufundowana przez 
Wydawnictwo

krZYżÓWka z książką

Pionowo: 
1. chodzi na gazie 
2. tytuł władców wschodu 
3. tam oddawano cześć Afrodycie 
4. miasto nad Neretwą 
5. metal szlachetny 
6. rodzaj sieci 
7. miasto w Peru 
8. wyspa duńska 
9. brat Lynkeusa, mesyński Dioskur 
10. coś i dla pana i dla pani 
11. strzela seriami 
12. napisał „Imię Róży” 
13. lwowski ulicznik 
14. płytka złota 
15. mazurskie miasto 
16. spanie w hotelu 
17. budynek ze sceną 
18. dawna stolica Japonii 
19. na pokrycia dachowe 
20. kanton w Szwajcarii 
21. sprawa o zelżenie 
22. kuliste skupienia mineralne 
23. u szyitów jeden z dwunastu na-

stępców Alego 
24. z Jazonem płynął do Kolchidy 
25. (1851-1930), pisarz czeski, „Jan 
Ziżka”, „Jan Hus”, „Bractwo” 
26. drugie po Ładodze 
27. litera alfabetu greckiego, igrek 
28. polski aparat fotograficzny 
29. słowo wymawiane przed ołta-
rzem 
30. rumuński samochód terenowy 
31. fotochemik austriacki 
32. włosek nad oczodołem 
33. kapitan z powieści Verne’a 
34. star. miasto sumeryjskie 
35. przerwanie ciąży 
36. na czele drużyny Gajdara 
37. miasto w płd. Jordanii 
38. dzielnica Londynu 
39. postać biblijna 
40. autor „Przed potopem” 
41. d wykluczone 
42. z toporem i czerwonym kaptu-
rem 
43. imię Fleminga, twórcy Bonda 

Poziomo: 
44. słodka muchołapka 
45. znudzony pies brzydal 
46. dorosły owad 
47. jeden z rycerzy króla Artura 
48. kraina szczęśliwości 
49. rywal Aty 
50. poczucie piękna, gust 
51. powieść Jana Władysława Grab-
skiego 
52. blizna po operacji 
53. tam Tezeusz opuścił Ariadnę 
54. z ciemną fryzurą 
55. bezmyślność 
56. Lucjan, bokser 
57. coś na grzbiet 
58. wyspy japońskie 
59. Paschalska, gra w telenoweli „Klan” 
60. brat Mojżesza 
61. mahometanizm 
62. z triady platynowców 
63. klasztor muzułmański 
64. pilastry 
65. sztuczny kauczuk 

66. miasto w Indiach 
67. powyżej podłogi 
68. wymarły ptak nowozelandzki 
69. „g” z bemolem 
70. szczep rosłych Murzynów 
71. anons prasowy 
72. autor „Popiołem i płomieniem” 
73. więziła Odyseusza 
74. gimnastyka w takt muzyki 
75. poemat Alfreda de Vigny 
76. żyzna gleba nadrzeczna 
77. bagaże na grzbiecie zwierzęcia 
78. greckie małe o 
79. przed latem 
80. ryba drapieżna, gatunek dorsza 
(Atlantyk, M. Śródziemne) 
81. indyjska epopeja 
82. Wiktor, rysownik 
83. jedzonko po dziecinnemu 
84. izotop wodoru 
85. skrót na recepcie

PODPOWIEDŹ: ELOA, ERKAEM, JIRA-
SEK, MOSTAR, NATAKA, RIBAT

Sylwia Trojanowska  
SekreTY I kŁamSTWa 

Magdalena po latach wraca 
do rodzinnego domu, żeby po-
godzić się z najważniejszą oso-
bą jej dzieciństwa – charyzma-
tycznym i apodyktycznym 
dziadkiem. Ludwikowi zależy na 
tym, by ukochana wnuczka z 
nim zamieszkała, lecz ona sta-
wia warunek – chce w końcu 
poznać jego skrzętnie skrywaną 
przeszłość. W opowieściach 
Ludwika losy rodziny splotą się 
z burzliwą historią Szczecina z 
czasów drugiej wojny 
światowej. Jaką tajemnicę chro-
nił przed światem? Magdalena, 
wędrując po śladach z przeszło-
ści, odwiedza miejsca znane z 
młodości i na nowo buduje rela-
cje z dawnymi sąsiadami. Czy w 
rodzinnym mieście czeka na nią 
również miłość? 

Sylwia Trojanowska odkrywa 
tajemnice, o których nikt już nie 
pamięta. „Sekrety i kłamstwa” to 
mieszanka emocji, uśmiechu i 
wzruszeń zapisanych w pożół-
kłym rodzinnym albumie.
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100 dobrych uczynków...
Obchody Narodowego Święta Niepodległości i setną rocznicę odzyskania pań-
stwowości polskiej uczczono w Szkole Podstawowej im. księcia Barnima I w Żab-
nicy w szczególny sposób. 

Szkolną uroczystość rozpoczę-
ła prezentacja przypominająca 
najważniejsze fakty z polskiej hi-
storii oraz drogę naszej ojczyzny 
do niepodległości. Uczniowie 
przypomnieli wydarzenia sprzed 
100 lat ilustrując je wierszami i 
patriotycznymi utworami mu-
zycznymi. Rozbrzmiewała m.in. 
„Pierwsza brygada” i „Wojenko 
, wojenko”. Ale nie zabrakło też 

„Mazurka Dąbrowskiego” oraz 
innych pięknych polskich pie-
śni i piosenek. Po tym słowno- 
muzycznym montażu wszyscy 
uczniowie i nauczyciele oraz 
zaproszeni goście wzięli udział 
w akcji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Rekord dla Niepod-
ległej”.

Razem z ponad czterema mi-
lionami uczniów i nauczycieli 

ze szkół w Polsce i za granicą 
odśpiewano dokładnie o 11.11 
czterozwrotkowy hymn narodo-
wy. Na zakończenie wypuszczo-
no w niebo symboliczną liczbę 
100 do której przymocowano 
wszystkie dobre uczynki i dzia-
łania, które podjęli uczniowie 
indywidualnie i zespołowo od 
początku roku szkolnego.

WG

VII edycja Przeglądu 
Pieśni Patriotycznych
Śpiew porywa nas wszystkich, jest niesamowitym przenośnikiem ważnych tre-
ści. Patriotyzm to miłość do ojczyzny, jej historii oraz barw narodowych. 

VII edycja Przeglądu Pieśni 
Patriotycznych była przepełnio-
na wspaniałymi występami, bo-
gatymi w treść i aranżację, które 
zapoczątkowały dzieci z Bajko-
wego Przedszkola Miejskiego 
w Chojnie. Na scenie zaprezen-
towali się również wykonawcy 
z gmin Moryń, Mieszkowice, 
Trzcińsko Zdrój, Chojna, Banie 
oraz Gryfino. Goszczono również 
wykonawców z Choszczna oraz 
Szczecina.

Wyróżnienia:
Lena Wilk – Szkoła Podstawowa 

w Widuchowej
Amelia Kożuszek – Szkoła Pod-

stawowa nr 1 w Dębnie
Anastazja Kołodziejczyk – Szko-

ła Podstawowa w Troszynie
Wiktoria Taracińska – Szkoła 

Podstawowa w Dębnie
Aleksandra Juchniewicz – Pry-

watna Szkoła Muzyki „Jakubo-
wiak” w Szczecinie

Michalina Lewandowska – 
Szkoła Podstawowa w Mieszkowi-
cach

Zespół wokalny „Luz” – Cen-
trum Kultury w Chojnie

Zespół „Wiolinki” – Szkoła Pod-
stawowa w Mieszkowicach

Daria Zając
Kinga Rozkrut
Hanna Potapińska – Centrum 

Kultury w Chojnie
Zespół „Jarzębina” – Centrum 

Kultury w Chojnie
laureaci:
Hanna Ferfet – Szkoła Podsta-

wowa nr 1 w Chojnie
Maksymilian Szacht – Podsta-

wowa w Mieszkowicach
Kacper Mielnik – Szkoła Podsta-

wowa w Mieszkowicach
Zuzanna Kujawa – Szkoła Pod-

stawowa w Trzcińsku- Zdroju
Kacper Koster – Szkoła Podsta-

wowa w Trzcińsku- Zdroju

Alicja Budzyń – Centrum Kul-
tury w Chojnie

Fabian Kiciński – Szkoła Podsta-
wowa w Trzcińsku- Zdroju

Wanesa Adamska – Centrum 
Kultury w Chojnie

Martyna Bartosewicz – Cen-
trum Kultury w Chojnie

Natalia Ziembowska – Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Chojnie

Edyta Tyrcha – Zespół Szkół nr 
1 w Choszcznie

GRAnD PRiX
Studio Piosenki „COGITO” – 

Trzcińskie Centrum Kultury
dost.

Banie – drugi 
pomnik
W niedzielę 11 listopada w Baniach odsłonięto po-
mnik upamiętniający 100-lecie odzyskania niepod-
ległości.

W przeciągu tygodnia ta miej-
scowość świętowała odsłonięcie 
dwóch pamiątkowych obiektów.  
Najpierw ronda poświęconego 
pamięci Łukasza Urbana, tragicz-
nej ofiary terrorysty w Berlinie. 
A teraz skromnego, składające-
go się z dwóch niewielkich płyt 
marmurowych – pomnika 100 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez nasz kraj. Uroczystość 
rozpoczęła się w kościele, a po 
mszy poczty sztandarowe, władze 
gminy, wierni i kilkadziesiąt osób 
zebranych na placu w oczekiwa-
niu na odsłonięcie, spotkali się 

pod pomnikiem jeszcze zasłonię-
tym flagą państwową. Po krótkiej 
przemowie ustępującej wójt Tere-
sy Sadowskiej, dzieci zaproszone 
przez nią spośród uczestników 
uroczystości – odsłoniły pomnik 
z napisem Wdzięczni za bezcen-
ny dar wolnej ojczyzny, a na-
stępnie bardzo starannie złożyły 
zdjętą flagę. Odtąd gmina Banie 
ma wreszcie obiekt, przy którym 
będzie można organizować uro-
czystości państwowe i narodowe. 
Wideo z tej uroczystości można 
obejrzeć na facebooku.

rk 

Dzień seniora  
w Baniach

We wtorek 30 października w 
Centrum Kultury w Baniach na 
zaproszenie Wójt Gminy Banie 
spotkali się najstarsi mieszkańcy 
naszej gminy. Spotkanie odbyło 
się w ciepłej i miłej atmosferze. 

Zespól Niespodzianka z Mieszko-
wic zapewnił oprawę muzyczną 
uroczystości. Organizatorzy dzię-
kują Kołu Gospodyń Wiejskich w 
Baniach za przygotowanie poczę-
stunku. dost.
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Ogłoszenie wyróżnione - 5 zł

Ogłoszenie ukaże się w 2 numerach. Koszt jest wkalkulowany w cenę tygodnika. Oferta nie jest przeznaczona dla ogłoszeń o 
charakterze działalności gospodarczej. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy ogłoszenia i zmiany treści. Ogłoszenie 
nie podlega reklamacji. Aby ogłoszenie ukazało się w piątek, należy je dostarczyć w środę do godz. 15.00.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com91 40 45 014 91 40 41 014

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

M I E S Z K A N I A  -  W Y N A J E M

 • Posiadam do wynajęcia umeblowane miesz-
kanie typu kawalerka na Górnym tarasie. Tel. 
693 99 17 14

 • Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os. 
Południe o pow. 54 m2 III piętro. Cena 1200 
+ gaz i prąd, kaucja zwrotna. Tel. 570 190 050

 • Posiadam do wynajęcia pokój jednoosobowy 
(umeblowany). Tel. 731 490 270

 • Wynajmę pokój w zamian za opiekę + pale-
nie w centralnym + opłaty do uzgodnienia. 
Gryfino ul. reymonta 5. Tel. 91 416 49 37

 • Posiadam do wynajęcia kawalerkę umeblo-
waną na Górnym tarasie. Tel. 604 669 366

 • Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe o pow. 
54 m2 na os. Południe w Gryfinie, III piętro, 
1400zł+media, kaucja zwrotna. Tel. 570 190 
050

 • Posiadam do wynajęcia pokój dla mężczyzny 
na os. Południe. Tel. 518 737 143

 • Posiadam do wynajęcia kawalerkę na 
Górnym Tarasie. Tel. 723 132 553

 • Posiadam pokój do wynajęcia na os. 
Południe, płeć męska - uczeń, student. Tel. 
693 929 315

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we w Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zwrot-
na kaucja. Tel. 511 304 517

 • Posiadam do wynajęcia 1-osobowy pokój na 
os. Południe. Cena 500 zł. Tel. 693 939 315

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we w centrum Gryfina. Tel. 518 066 251

 • Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, jadalnia, 
kuchnia, łazienka, duże podwórko, ogrzewanie 
centralne trzeba samemu opalać. Daleszewo ul. 
Gryfińska 38. Tel. 664 160 810 

 • Wynajmę pokój na domkach, z dostępem do 
kuchni itd. mediów. Tel. 91 415 22 22

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, 
o pow. 40 m2, w Babinku, piwnica, chlewik, po-
dwórko. Tel. 602 839 600

 • Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój w 
Gryfinie. Tel. 885 831 732

 • Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel. 
514 527 877

 • Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2, 
Stare Miasto. Tel. 791 546 826

D L A  F I R M  -  W Y N A J E M

 • Mieszkanie 2-pokojowe,  w centrum Gryfina 
wynajmę FIRMIE / dla 4 pracowników 
/.  Powierzchnia 44.5m 2  / Cena 1500 zł. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt na nr 502 
744 075.      

 • Tanio wynajmę lokal użytkowy o pow. 30m2 na 
działalność usługową, ul. Energetyków przy mo-
ście. Tel. 600 875 492

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe 
w centrum Gryfina na I piętrze. Tel. 691 910 729

 • Wynajmę lokal o pow. 60 m2 na biuro bądź 
działalność usługową. Wszystkie media. Tel. 
500 31 02 49

 • Wynajmę pomieszczenie magazynowo-produk-
cyjne 167 m2. Pniewo. Tel. 690 155 179

 • Wynajmę lokal użytkowy w Gryfinie koło 
sklepu netto. Cena najmu 700 PLN/MSC. 
Zainteresowane osoby proszę o kontakt tel 888 
288 882. 

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 
Stare Miasto, I piętro, całkowicie umeblowane. 
Mile widziane firmy. Tel. 91 416 22 54 lub 91 416 
20 37

 • Posiadam do wynajęcia pokoje pracownicze 
w Czepinie, ul. Gryfińska 54. Faktura Vat. Tel. 
607 215 935

 • Posiadam do wynajęcia pokoje pracownicze w 
Gardnie. Tel. 536 026 539

 • Posiadam do wynajęcia pokój 2 osobowy na 
umowę z firmą. Tel. 608 486 307

 • lOkale - WYNaJem
 • Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul. 

Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznacze-
niem na warsztat lub magazyn. Tel. 600 662 053

 • Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum Gryfina 
o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel. 
509 797 167

 • Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze 
pod działalność. Tel. 785 537 131

 • Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w 
centrum (kamienica). Tel. 517 812 133

 • Posiadam do wynajęcia halę pod małą działal-
ność lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie me-
dia, monitoring, ogrodzony teren. Gryfino ul. 
Czechosłowacka 2. Cena 500 zł. Tel. 600 662 053

 • Wydzierżawię lub sprzedam lokal o pow. 100 
m2 pod działalność w Gryfinie przy Lagunie ul. 
Wodnika. Tel. 509 415 439

 • Posiadam do wynajęcia lub sprzedaży lokal o 
pow. 80 m2 na parterze w atrakcyjnej cenie. Tel. 
602 767 638

 • Posiadam do wynajęcia pomieszczenie w CW 
Laguna na prowadzenie działalności o tematyce 
kosmetyka, stylizacja paznokci, podologia, die-
tetyka. Tel. 604 799 352

M I E S Z K A N I A  -  P O S Z U K U J Ę

 • Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2, z 
dużym balkonem, na parterze ew. I piętro, Górny 
taras. Tel. 691 541 799

 • Pilnie wynajmę kawalerkę lub 2 pokoje w 
Gryfinie w rozsądnej cenie. Tel. 792 874 939

 • Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej 
kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina. Tel. 
571 381 666

 • Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub po-
moc, ew. niewielką odpłatność, może być na 
działkach. Tel. 693 102 198

 • emeryt szuka pokoju do wynajęcia, niepalą-
cy, do 500 zł, możliwa pomoc. Tel. 723 737 
613

 • Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do 1200 
zł + media w centrum Gryfina na dłuższy 
okres. Tel. 695 806 336

 • Poszukuję do wynajęcia 2 pokojowe mieszkania 
z niskim czynszem. Tel. 665 729 926

M I E S Z K A N I A  –  Z A M I A N A

 • Luksusową kawalerkę 38 m2 w Mieszkowicach 
(nowy budynek, usługi medyczne - w tym reha-
bilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. Tel. 
601 707 573

 • Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w 
zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 
m2, na III piętrze z balkonem na podobne - na 
parterze lub I piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698 
644 662

 • Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, 
kuchnia połączona z jadalnią, możliwość zrobie-
nia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-
50 m2, do III p. Tel. 691 688 605

 • Zamienię mieszkanie 64 m2 na III p. Górny Taras 
na mieszkanie 2 lub 3 pokojowe (42-53m2) I lub 
II piętro lub kupię 2-3 pokojowe (42-53m2) z bal-
konem. Tel. 508 929 212

 • Zamienię mieszkanie 2-pokojowe w TBS 
Goleniów na podobne lub większe w Gryfinie. 
Tel. 531 918 546

 • Zamienię dwa mieszkania, jedno w Gryfinie na 
ul. Krasińskiego o pow. 49,19 m2, I piętro. Drugie 
w Świnoujściu I piętro, pow. 86 m2 na domek. 
Mogą być okolice Gryfina. Tel. 692 277 771

 • Zamienię M4 na III pietrze na M3 na I lub II 
piętrze, pow. 42-50 m2, lub kupię 2 pokoje w 
Gryfinie na górnym Tarasie lub Centrum. Tel. 508 
929 212

 •

M I E S Z K A N I A  –  S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie do remon-
tu na III piętrze w bloku na Starym mieście w 
Gryfinie. Tel. 792 232 091

 • Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym na 
ul. Reymonta 14 lub zamienię na 2 mieszkania 
M3 w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22 lub 781 415 222

 • Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II piętro, 
Górny Taras. Tel. +48 601 822 303

 • Sprzedam dom wolnostojący w Widuchowej. 
Tel. 513 814 085

 • Sprzedam mieszkanie M3, w Gryfinie, na parte-
rze w wieżowcu, Tel. 661 235 348 

 • Sprzedam dom na 2 rodziny, 4 pokoje z kuchnią, 
działka 10 a, Wełtyń ul. Letniskowa 3, lub zamie-
nię na 2 pokojowe mieszkanie na parterze w 
Gryfinie. Tel. 603 421 366

 • Gryfino 3 pokoje sprzedam 260 tys. Osiedle po-
łudnie. Tel. 509 740 063 

 • Sprzedam dom na wsi z 75a działką. Tel. 604 110 
333

 • Sprzedam pół domu lub wynajmę. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 697 631 896 

 • Sprzedam pół domu (do remontu, ale można 
mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 2 piwnice i poddasze oraz zabudowa-
nia gospodarcze na działce o pow. 3650 m2 w 
Wierzchlasie. Tel. 664 094 054

 • Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, Górny 
Taras, parter. Tel. 667 996 850

 • Sprzedam lub zamienię na mieszkanie działkę w 
Wełtyniu o pow. 22 arów. Tel. 507 36 59 36

 • Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, os. Południe, 
pow. 64 m2. Cena 260 tys. zł. Tel. 509 740 063

 • Sprzedam duże mieszkanie własnościowe z du-
żym balkonem. Tel. 515 065 497

 • Sprzedam kawalerkę 23 m2, II piętro, balkon, w 
centrum Gryfina. www.sprzedajemy.pl wpisać: 
kawalerka w Gryfinie. Tel. 504 700 455

 • Sprzedam/wynajmę 2 pokojowe mieszkanie w 
Lubanowie, 42m2 (2 piwnice, pomieszczenie 
gospodarcze, działka). Cena 79 tys. zł. Tel. 601 
457 606

 • Sprzedam w Widuchowej dom wolnostojący z 
wyposażeniem, zadbany, z ciekawą architektu-
rą, przy spokojnej uliczce, do zamieszkania od 
zaraz. Tel. 513 814 085 

 • Szczawno. Sprzedam posesję 0,4 ha. Dom  nowy, 
124 m2, kuchnia, 3 pokoje, 2 łazienki, sauna. 
Garaż w bryle domu. Materiał na dobudowanie 
piętra, dokumentacja kompl. Tel. 507 241 311, 
wegrzyn@vp.pl

 • Sprzedam lub wynajmę mieszkanie własnościo-
we w Lubanowie, pow. 42 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 2 piwnice, pomieszczenie gospodar-
cze, działka 6 arów. Tel. 601 457 606

 • Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 
180 m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazo-
we solar na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, 
wiata, grill z garażem dwustanowiskowy i dział-
ka o różnej wielkości. Kontakt; 91 414 52 38, 609 
536 459, waw2006@op.pl. 

 • Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Nowym 
Czarnowie. 3 pokojowe 4 piętro. Cena wynajmu 
1000 zł plus opłaty. Kaucja jednorazowa wyso-
kości ceny najmu. Tel. 722 165 827 

 • Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 52 m2 
w Nowym Czarnowie na IV piętrze. Cena 130 tys. 
zł. Tel. 722 165 287

 • Sprzedam dom w Żórawkach, 2 oddzielne miesz-
kania, wszystkie media, fotowoltanika – prąd ze 
słońca, własna studnia. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 697 776 410

 • Sprzedam dom mieszkalny w Mieszkowicach 
z garażem i działkami budowlanymi. Cena do 
negocjacji. Tel. 91 414 52 38 lub 603 795 459 lub 
609 536 459

 • Odsprzedam partycypacje w TBS na Starym 
Mieście. Tel. 791 546 826

 • Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 pokojowe 
o pow. 53 m2, Górny Taras. Tel. 536 399 660

 • Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 64 m2, 
Górny Taras. Tel. 501 187 893

 • Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w centrum 
Chojny. Tel. 501 187 893

 • Sprzedam mieszkanie w Rożnowie o pow. 55,5 
m2, budynek gospodarczy, garaż i ogródek. Tel. 
693 413 094

M I E S Z K A N I A  -  K U P N O

 • Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w 
Gryfinie. Tel. 790 209 609

 • Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego, 
bliźniaka lub parteru/piętra domu w miejsco-
wości Gryfino. Może być do odświeżenia, do 280 
tys. Numer kontaktowy: 693 775 502 

 • Kupię mieszkanie w Gryfinie 2 lub 3 pokoje do 
2 piętra, najlepiej do generalnego remontu. Bez 
pośredników. Tel. 501 549 719

 • kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszkanie 
w Gryfinie (lub w okolicy). rozważę każdą 
propozycję. Tel. 781 508 681

 • kupię domek murowany na działkach lub 
boks wędkarski. Tel 602 523 178

 • Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 pokoje w Gryfinie 
na Górnym Tarasie. Tel. 502 543 765

 • Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/
Mazurska lub Górny Taras – Jana Pawła II/Armii 
Krajowej. Tel. 668 817 752

N I E R U C H O M O Ś C I  –  S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam działkę ogrodniczą w Gryfinie ul. W. 
Polskiego rej. IV. Domek murowany, oczko wod-
ne, folia ogrodnicza, drzewa i krzewy owocowe. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 577 333 694 Andrzej

 • Sprzedam w Gryfinie ul. Letnia działkę budowla-
ną o pow. 1116 m2. Tel. 668 262 919

 • Sprzedam działkę warzywno-owocowo-rekre-
acyjną przy ul. A. Krajowej kwatera II nr 169. 
Szklarnia 15 m2, oczko wodne z rybami, woda, 
prąd, antena. Tel. 604 066 230 

 • Działki nad jeziorem z prawem do zabudowy w 
Kłodowie gmina Widuchowa. Zamknięte, cało-
dobowo dozorowane osiedle rekreacyjne: www.
osiedleklodowo.eu 

 • Sprzedam działki budowlane w Steklnie nad je-
ziorem. 7-13 arów. Tel. 503 418 790

 • Sprzedam działkę w Moryniu. Tel. 601 639 800
 • Sprzedam działkę budowlana w miejscowości 

Dołgie. Cena 20 tys. zł. Tel. 601 707 573
 • Sprzedam nieruchomość o pow. 106 m2 w 

Gardnie. Tel. 508 163 770
 • Sprzedam działkę nr 94 rej. 5. Tel. 608 486 307
 • Sprzedam nieruchomość w Mescherin, działka o 

pow. ok. 500 m2 wraz z domkiem letniskowym i 
patio o łącznej pow. ok. 70 m2. Cena 40 tys. euro. 
Tel. 533 877 770

 • Sprzedam działki budowlane w Nowym 
Czarnowie. Działki przy drodze asfaltowej. 
media przy działkach. Tel. 609 461 954

 • Sprzedam działkę nr 52 o pow. 507 m2 rejon 3, 
owocowo-warzywno-rekreacyjna. Tel. 91 416 
21 93

 • Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną, położoną w Chwarstnicy 
przy ul. Łowieckiej (w odległości 100 m od ul. 
Gryfińskiej). Posiadam uzgodnienia dotyczące 
podłączenia energii elektrycznej i wody. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 660 052 677

 • Sprzedam działkę rejon IV nr 268. Tel. 91 4692 
823

 • Sprzedam działki budowlane z warunkami zabu-
dowy w okolicy Krzypnicy. Tel. 507 158 583

 • Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare 
Łysogórki. Wieś skanalizowana z usługami agro-
turystycznymi, blisko przejścia granicznego, w 
otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 
Tel. 601 707 573, dzwonić w godz. 10-18

 • Sprzedam działki budowlane obręb Czepino, 
prąd, woda, od 12 do 17 arów. Cicha, spokojna 
okolica. Tel. 732 855 373

 • Sprzedam działkę usługowo-handlową, 40 arów. 
Tel. 732 855 373

 • Kupię uzbrojoną działkę budowlaną z bezpo-
średnim lub bliskim dostępem do ul. Jana Pawła 
II w Gryfinie. Tel. 502 816 108 

 • Tanio sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodniczą 
przy ul .Wojska Polskiego, Rejon IV - działka 314. 
Tel. 796 600 819

 • Sprzedam działkę budowlana w okolicach Armii 
Krajowej. Powierzchnia 1180 m2. Cena 90zł/m2. 
Tel. 662 227 227 

 • Sprzedam 2 działki k. Rewala - morze, prąd, woda, 
z warunk. zabudowy, 2 po 30 arów. Cena 30 zł/
m2. Sprzedam nad Odrą, 30 km od Kostrzyna 2 
działki - 800, 1300 m2 - z pozw. budowy. Cena 35 
zł/m2 Tel. 603 795 459, 91414 52 38

 • Sprzedam działki budowlane o pow. 15 arów 
przy ul. Wojska Polskiego w Gryfinie. Tel. 602 15 
11 46

 • Sprzedam działki budowlane w Wełtyniu. Tel. 
733 599 105

 • Sprzedam łąki w Piasecznie, 0,7 h, czarnoziem, 
torf. Tel. 557 089 188

 • Sprzedam nieuzbrojoną działkę w Daleszewie o 
pow. 0,82 ha. Tel. 601 859 652

 • Zamienię działkę budowlaną przy ul. Jana Pawła 
II (przy samym asfalcie) na mieszkanie M3 lub 
M4 w Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 91 415 
22 22

 • Sprzedam działkę koło Jana Pawła II lub zamie-
nię na mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22

 • Sprzedam lub zamienię dwie działki 1200 
arów i 1400 arów przy ul. Jana Pawła II, możli-
wość rzemieślniczej działalności nieuciążliwej. 
Uzbrojenie pełne, tuż przy asfalcie. Tel. 91 415 
22 22

 • Działka budowlana w okolicach ulicy Armii 
Krajowej. Plan zagospodarowania przewiduje 
budowę domu jednorodzinnego o kącie nachy-
lenia dachu 40-45 stopni. Parter z poddaszem 
użytkowym. Kontakt: 662 227 277

 •
 • Sprzedam działki budowlane o pow. powyżej 

1000 arów w Widuchowej – Stacja PKP. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 606 100 366

 • Sprzedam działkę w Żabnicy o pow. 3 tys. m2, 
ustalone warunki zabudowy (możliwość podzia-
łu). Tel. 792 232 091

 • Sprzedam działkę w Moryniu z pozwoleniem 
na budowę i odbudowę istniejącego wiatraka 

holenderskiego na cele mieszkaniowe lub ko-
mercyjne. Tel. 91 414 63 53 lub 601 639 800

G A R A Ż E  -  S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam lub wynajmę garaż murowany o pow. 
18 m2 na Mieszka I. Tel. 723 865 548

 • Sprzedam garaż murowany, ogrzewany, z cie-
płą i zimną wodą pod budynkiem przy ul. Jana 
Pawła II w Gryfinie. Tel. 500 711 469

 • Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka I. 
Pow. 15 m2, podłączony prąd, doskonały wjazd. 
Cena 42 tys. zł. Tel. 605 607 331

 • Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m x3m) 
. Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. 
Cena 1350 zł. Tel. 604 439 139

 • Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z insta-
lacją elektryczną. Garaż na os. Południe (nr 21) 
od strony bloków. Posiada bramę uchylną. Cena 
35 tys. zł. Tel. 790 415 886

 • Sprzedam garaż na os. Południe. Tel. 603 971 396

G A R A Ż E  –  W Y N A J E M

 • Posiadam do wynajęcia garaż murowany na os. 
Górny taras przy Intermarche. Tel. 693 99 17 41

 • Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony 
z możliwością podłączenia prądu. Polecam! Tel. 
798 528 366

 • Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o pow. 
15 m2, ul. Słowiańska za restauracją Wodnik 
od 31 czerwca 2017. Opłata 150 zł/ miesiąc. Tel. 
691 057 180

 • Posiadam do wynajęcia garaż na os. Południe. 
Tel. 606 432 625

 • Posiadam do wynajęcia garaż murowany w cen-
trum Gryfina. Tel. 604 383 038

 • Posiadam do wynajęcia garaż murowany poło-
żony w rejonie ulic Słowiańskiej i Targowej. Tel. 
661 911 681

G A R A Ż E  –  K U P N O

 • Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w 
Gryfinie. tel. 790 209 609

 • Kupię garaż blaszany na budowę. Tel. 512 322 
058

 • Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. 
Tel. 691 057 180

M O T O R Y Z A C J A  –  S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam alufelgi z oponami do BMW rozm. 205 
na 60 na 15. Tel. 697 44 78 78 

 • Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5 diesel, 
116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336 400km, 
OC do 10/2018 przegląd do 09/2018, PIERWSZY 
właściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyber-
dach. Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Cena 
3200 zł. Tel. 695 927 388

 • Sprzedam samochodową instalację gazową 
(zbiornik ma homologację do 2027 r.). Tel. 
696 068 527

 • Sprzedam samochód osobowy Peugeot 307 SW 
diesel, rok prod. 2006. Na angielskich blachach, 
w pełni sprawny technicznie. Tel. 724 874 777

 • Sprzedam alufelgi z oponami zimowymi do 
BMW, rozm. 205/60/15. Tel. 697 44 78 78

 • Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105 KM, 
rocz. 2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092 176 

 • Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997, 
115 KM, przebieg 202 tys. km, przegląd do 
15.12.2018. Cena 4500 zł do negocjacji. Tel. 515 
285 671

 • Sprzedam małą przyczepkę samochodową. Tel. 
608 486 307

 • Sprzedam samochód ciężarowy IVECO ML75E15, 
2002 r. prod., z windą załadunkową, 2,8 t, cena 
10 tys. zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 
459

 • SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony 
w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r., jeden 
właściciel, faktura vat - sprzedam za dobrą cenę. 
Tel. 502 816 108 

 • Sprzedam samochód Nissan Almera Tino, rok 
prod. 2000, poj. 2000. Cena do negocjacji. Tel. 
537 131 179 lub 601 49 50 66

 • Sprzedam Toyotę Yaris, rocznik 2007, po wypad-
ku, bez silnika, częściowo rozebrana, części są 
oryginalne. Tel. 600 22 67 53

 • Sprzedam Opel Corsa 1,0 benzyna, rok prod. 
1996, 2 drzwiowy, czerwony, gotowy do jazdy. 
Cena 900 zł. Tel. 502 543 922

 • Sprzedam Volkswagena Golfa V, poj. 1,9 Diesel, 
rocznik 2008 (wersja 2009), ważny przegląd i 
ubezpieczenie, hak, klima, elektryczne szyby 
i lusterka, 5 poduszek. Opony letnie na alufel-
gach, zimowe na felgach stalowych. Cena 19 tys. 
zł. Tel. 603 914 557. 

 • Sprzedam tanio Mercedes C250 W202 2.5 diesel, 
116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336 400km.

 • OC do 10/2018, przegląd do 09/2018. Pierwszy 
właściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyber-
dach. Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Tel. 
695 927 388

 • Sprzedam BMW 318i, benzyna, 115 KM, przebieg 
ponad 200 tys. km, rocznik 1997, kombi. Cena 
4500 zł. Tel. 515 285 671

 • Sprzedam Forda Mondeo, rok produkcji 2006, 
pojemność 2.0 diesel, przebieg: 314 tys., po 
przeglądzie technicznym. Cena: 5900zł. Dwa 
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POWIaTOWY UrZĄD PraCY W GrYFINIe
DYSPONUJe NaSTĘPUJĄCYmI OFerTamI PraCY:

1. Dyrektor przedszkola –praca Gryfino 
2. Elektromonter Instalacji Elektrycznych- praca Gmina Gryfino
3. Fakturzystka-praca Pniewo
4. Fryzjer-praca Gryfino
5. Główny księgowy-  praca Krzywin 
6. Kasjer- sprzedawca-praca Gardno(orzeczenie o niepełnosprawności )
7. Kierowca samochodu dostawczego-praca Pniewo
8. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
9. Magazynier-praca Gryfino
10. Monter stolarki budowlanej- praca Gryfino, zachodniopomorskie
11. Nauczyciel wspomagający / Oligofrenopedagog- Praca Widuchowa
12. Nauczyciel przedszkola- praca Stare Brynki, Gardno
13. Ogrodnik terenów zieleni- praca Gmina Gryfino
14. Operator frezarek ster. numerycznie-praca Gardno
15. Pomoc rzeźnika/wędliniarza- praca Gryfino 
16. Pomocnik hydraulika-praca Gryfino
17. Pomocnik instalatora PV- praca Gryfino i zachodniopomorskie
18. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
19. Pracownik budowlany-praca Szczecin
20. Pracownik ochrony-praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełnospraw-

ności )
21. Pomocnik lakiernika –praca Pniewo
22. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
23. Pracownik produkcji – praca Pniewo, Gardno
24. Robotnik placowy-praca Pniewo
25. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
26. Sprzątaczka-praca Pniewo
27. Sprzątacz/ Sprzątaczka-Praca Gryfino
28. Sprzedawca- praca Gryfino 
29. Sprzedawca/kasjer z orzeczeniem o niepełnosprawności-praca Gardno
30. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino

komplety kół (letnie, zimowe). Kontakt: 601 715 
764 

 • SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony 
w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010 r., jeden 
właściciel, faktura vat - sprzedam. tel.: 502 816 
108 

M O T O R Y Z A C J A  –  K U P N O

 • Kupię zużyte silniki samochodowe i elektryczne. 
Tel. 547 856 274

 • Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
 • Kupię samochód osobowy minimum o poj. 1,6, 

rozkładane siedzenia, tylna klapa bagażnika 
otwierana wraz z szybą. Dość wysoki żeby wy-
godnie wsiadać. Zarejestrowany, ubezpieczony, 
sprawny technicznie i względnie wyglądający. 
W miarę niedrogi. Tel. 781 747 903

 • Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
 • kupię stare samochody, motocykle, motoro-

wery. Tel. 790 716 816
 • Kupię każdego Mercedesa. Tel. 737 539 555
 • Kupię każdą Toyotę. Tel. 737 799 666
 • Kupię małą przyczepkę samochodową. Tel. 

695 798 660
 • Kupię złom, akumulatory, fiaty, polonezy, żuki i 

inne, również wraki, oraz konstrukcje stalowe za 
rozsądną cenę. Gryfino. Zabiorę własnym trans-
portem. Ceny do negocjacji. Tel. 722 310 481

P R A C A

 • Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Holandia, anglia, austria, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797

S Z U K A M

 • Poszukuję dorywczej pracy w weekendy - sprzą-
tanie mieszkań, biur. Tel. 665 245 645

 • Podejmę się pracy typu wyprowadzania pie-
sków, robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289 

 • Sprzątacza pokoju lub apartamenty w Gryfinie, 
raz w tygodniu. Tel. 5 700 130 37

 • Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i 
transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874 
777

 • Zaopiekuję się dzieckiem od września. Posiadam 
duże doświadczenie. Tel.727 687 666 

 • Podejmę pracę, jako stróż w Gryfinie lub okolicy. 
Tel. 608 266 429

 • Podejmę się sprzątania mieszkań w Gryfinie. Tel. 
609 633 545

 • Młoda i pełna energii mama, doświadczona w 
pracy z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każ-
dym wieku. Tel. 797 093 234

 • Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodat-
kową pracę, znajomość języka niemieckiego. 
Gryfino, okolice także strefa przygraniczna. Tel. 
798 441 629

Z A T R U D N I Ę

 • Poszukuję osoby do sprzątania na okres 2 mie-
sięcy w miejscowości Żurawki koło Gryfina. Tel. 
607 842 471

 • Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel. 
91 415 03 31 

 • Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel. 517 
60 10 22

 • Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam 
stolarzy/budowlańców. Wszelkie informacje 
pod nr tel. +46762185566

 • Zatrudnię elektryka instalatora - branża bu-
dowlana. Tel. 501 037 553

 • DO PraCY PrZYJmĘ meCHaNIka - naprawa 
pilarek, kos, kosiarek. Tel. 508 363 401

 • Poszukuję osoby do opieki nad osobą starszą 85 
lat sprawną fizycznie z lekką chorobą alzheimera. 
Zapewniam zakwaterowanie w domku jednoro-
dzinnym z ogrodem. Tel. 533 505 899 

 • Zatrudnię serwisanta sprzętu małego AGD. Praca 
na stałe. Wysokie wynagrodzenie. biuro@outle-
trtvagd.pl

 • Do pracy przyjmę mechanika. Praca przy pilar-
kach. Tel. 508 363 401

 • ZaTrUDNIĘ meCHaNIka SamOCHODOWeGO 
Tel. 601 420 009

 • ZaTrUDNIĘ BlaCHarZa-lakIerNIka, Tel. 
601 420 009

 • kIerOWCa C+e, POlSka-SZWeCJa-POlSka, 
Tel. 601 420 009 

 • Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
 • Pracownik budowlany-wykończenia wnętrz. 

Szpachlowanie, malowanie itp. Tel. 662 495 081 
 • Zatrudnię pokojową/pokojowego do 

pracy w hotelach na terenie Niemiec. 
Zakwaterowanie, stawki niemieckie. Tel. (91) 
351 66 70  

 • Salon u Tiffaniego zatrudni fryzjerkę. Tel. 537 01 
07 85

 • Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach Berlina,. 
Zakwaterowanie, stawki niemieckie, dowolny 
system pracy.  Tel. 533 284 260

 • Kierowca C+E, Polska- Szwecja- Polska, Tel. 601 
42 00 09 

 • Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być 
ze wschodu. Te. 91 415 22 22

 • Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415 22 22
 • Szukam opiekunki do pomocy dla osoby po uda-

rze. Może przymieszkiwać w pokoju. Tel. 783 415 
222

 • Salon u Tiffaniego wynajmie stanowisko mani-
kiurzystce-wizażystce. Tel. 537 01 07 85

 • Opiekunki do Niemiec od zaraz. Tel. 533 848 005
 • Firma Aktivmed24.pl poszukuje opiekunki senio-

rów do Niemiec. Oferuje premie wakacyjne. Tel. 
530 555 015

 • Poszukuję młodej, niezależnej kobiety mó-
wiącej po niemiecku do całodobowej opieki 
nad starszym Panem w Niemczech, 15 km od 
Gryfina. Możliwość podjęcia dodatkowej pracy w 
Niemczech – pedagogika, turystyka. Tel. +49 170 
16 29 464

 • Firma amBerCare24 poszukuje opiekunki 
do Niemiec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny. Zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legal-
ne. Tel. 737 451 825 lub 737 886 919

 • Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie, 1000 
– 1300 euro na rękę. Więcej na housecare.pl. Tel. 
534 122 124

 • Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu prze-
mysłowego. Tel. 668 660 026

 • Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz – szpachlo-
wanie, malowanie, zabudowa kartonowo-gipso-
wa, itp. Tel. 662 495 081

 • Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie krajo-
wym. Tel. 509 740 304

 • Zatrudnię kierowcę międzynarodowego kat. C+E. 
Tel. 91 404 56 50

 • kierowca z kat. C do zbiórki odzieży w woj. 
zachodniopomorskim. Samozatrudnienie. 
Bardzo wysokie wynagrodzenia. Tel. 692 322 
674

U S Ł U G I

 • Usługi remontowo-budowlane, wykończenia 
wnętrz, szpachlowanie, malowanie, ścianki dzia-
łowe z płyty GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe. Tel. 576 314 
405

 • Opiekun zaopiekuje się starszą osobą potrzebu-
jącą pomocy. Tel. 794 299 368

 • Szukam kogoś kto potrafi szpachlować, ma 
możliwość dojazdu (19 km od Gryfina) i sprzęt. 
Wynagrodzenie do ustalenia na miejscu. Tel. 576 
550 499

 • Zlecę remont kuchni: położenie glazury, malo-
wanie i inne drobne prace. Tel. 697 995 957

 • Usługi remontowo-budowlane, wykończenia 
wnętrz, szpachlowanie, malowanie, ścianki 
działowe z płyty Gk, sufity podwieszane, 
terakota, ceramika oraz panele podłogowe. 
Tel. 690 313 821

 • Oferuję usługi remontowo – budowlane w za-
kresie malowanie, szpachlowanie, glazura, tera-
kota, tapetowanie, panele itp. Tel. 606  187  863 
(Tomasz)

 • Pisanie, przepisywanie, korekta prac. Tel. 
664 301 105

E D U K A C J A

 • Korepetycje z niemieckiego. Tel. 608 087 369
 • Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
 • Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepety-

cji z języka niemieckiego na każdym poziomie, z 
dojazdem do klienta. Tel. 69 78 08 128

 • Nauka gry na perkusji. Tel. 694 161 215
 • Nauka języka hiszpańskiego. Tel. 794 998 104
 • Korepetycje z jęz. angielskiego dla uczniów i 

dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 
501 168 276

 • Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 697 288 030
 • Rosyjski indywidualnie i grupowo. Nauczyciel 

dyplomowany. Tel. 696 068 527
 • Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich 

poziomach nauczania. Rzetelne przygotowanie 
do matury i innych egzaminów. Wieloletnie do-
świadczenie. Tel. 793 305 835

 • Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie 
do sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimna-
zjalnego, maturalnego, indywidualnie lub w 
małych grupach. Tel. 887 682 252

R O L N I C T W O  –  D Z I E R Ż A W A /
S P R Z E D A Ż

 • Szkółka w karsku koło Nowogardu poleca 
drzewa owocowe w pojemnikach 3-4 letnie 
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd 
wys. 70-80 cm. po 10 zł za sztukę. Tel 606 106 142 

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

 • Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie 
Steklna. Tel. 609 461 954

 • Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, spraw-
ny technicznie. Tel. 724 049 451

 • Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę 
działkę o pow. 1500 m2- sad owocowy (15 drzew 
wiśni i czereśni) w bliskiej odległości ul. Jana 
Pawła II. Teren ogrodzony. Tel. 888 587 575

 • Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głów-
nej trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub 
wejdę we współpracę hodowlaną ptactwa do-
mowego w ekologii na wybiegu na trawie lub 
dofinansuję taką hodowlę. Tel. 513 288 745

 • Duże atrakcyjne ranczo wolnostojące z budyn-
kiem o dł. 60 m, z setkami daglezji i świerków 
srebrzystych w tym 5 ha młodego sadu cze-
reśni i gruszek zamienię na mniejsze między 

Gryfinem a Osinowem Dolnym przy głównej 
trasie. Tel. 513 288 745

 • Sprzedam łąkę o pow. 2,24 ha położoną w 
Żórawkach koło elektrowni D.O. Tel. 728 269 727

 • Sprzedam łąkę o pow. 0,93 ha położoną w 
Pniewie. Tel. 728 269 727

 • Sprzedam działkę rolną o pow. 1,72 ar, Cena 20 
zł/m2 w Gryfinie. Tel. 885 316 206

R O L N I C T W O  –  K U P N O

 • Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych 
zbiorów. Tel. 665 023 603 Odbiór własnym 
transportem

 • Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
 • Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22 
 • Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel. 91 

415 22 22
 • Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w ilo-

ściach samochodowych, zapewniam swój trans-
port oraz 100% przedpłaty. Tel. 501 459 374

R Ó Ż N E 

 • Oddam łóżko z materacem 200 x 180 cm, obicie z 
materiału. Tel. 601 086 479

 • Sprzedam tanio sprzęt RTV. Tel. 513 814 085
 • Sprzedam boks wędkarski koło Lidla. Tel. 600 

986 425
 • Sprzedam łódź wędkarską typ kanada. Tel. 600 

986 425
 • Sprzedam boks wędkarski koło Laguny. Tel. 600 

986 425
 • Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bar-

dzo dobry stanie. Tel. 663 507 887

S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam silnik elektryczny 11KW 2,930 obrotów. 
Tel. 603 421 366

 • Sprzedam grubościówko-wyrównarkę DYMA. Tel. 
603 421 366

 • Deski dębowe nieobrzynane grubości 50 mm oko-
ło 5 m3 sprzedam - Babinek. Tel. 601 70 16 20 

 • Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac rozm. 
160x200 cm; 2 szafki nocne; szafę 3drzwiową z 2 
lustrami, kolor olcha; słupek do łazienki 30x35x160 
biały wysoki połysk; tapczan+2 fotele; ławostół; 
lodówkę, zamrażarkę; zmywarkę. Odbiór własny. 
Tel. 502 263 521

 • Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej w 
Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel. 505 719 178

 • Sprzedam maszynę do szycia Singer Model 4210. 
Stan bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790 444 13 01 
po godz. 16

 • Sprzedam router internetowy TP Link. Tel. 696 068 
527

 • Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem zaburtowym 
Suzuki 70 KM. Gryfino. Tel. 509 023 772

 • WYPOCZYNEK typu KLER SPRZEDAM - sofa (nie-
rozkładana), 2 fotele (szerokie), kremowa skóra, 
używany, stan bardzo dobry, cena 1500 zł. Tel. 500 
075 664 

 • Sprzedam rower górski w bardzo dobrym stanie 
(zakupiony rok temu), damsko-męski (kolor nie-
bieski). Cena 300 zł. Tel. 608 252 945

 • Przyjmę za darmo meble do dużego pokoju. Tel. 
66 57 299 26

 • Oddam dwa fotele, stół rozkładany, okap kuchen-
ny. ul. Krasińskiego 19-2. Tel. 786 268 818

 • Sprzedam kryształy, torby, komplety do kawy róż-
ne, komplety obiadowe, wazony, buty, samowary, 
szybkowary, różne materiały, monety, zegarki, 
piece do pieczenia, żyrandol, stare radio, magne-
tofon. Tel. 60 71 27 726

 • Sprzedam kosiarki, pompy, odkurzacze do liści. 
Stan b. dobry, moc kosiarek od 1000 W do 1600 
W. Ceny już od 100 zł. Wiadomość Gryfino tel. 60 
25 777 56

 • Sprzedam piec wszystkopalny z zasobnikiem, moc 
20 kW, stan bdb, mało używany. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 693 99 17 41

 • Sprzedam butle CO2, różne wielkości i pojemności. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41

 • Sprzedam komplet wypoczynkowy 3, 2 i 1. Stan 
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 
17 41

 • Sprzedam lodówkę Samsung side-by-side, używa-
na, stan dobry. Tel. 507 24 13 11

 • Sprzedam jacht - 11x3x 1,1 - żaglowo-motorowy, 
stalowy, autopilot navi., silnik Yanmar 20 KW. Cena 
31 tys. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459

 • Sprzedam kręgielnię 2torową Spiellmana - zde-
montowaną, prod. 1986-1992, 23 m długości. Cena 
9800 zł do negocjacji. 50 szt. krzeseł tapicerowa-
nych do gastronomii po 40 zł/szt. Stoły, zlewo-
zmywaki, lodówki, zmywarki ze stali nierdzewnej. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 91 414 52 38, 603 795 
459, 609 536 459

 • Sprzedam akordeon Delicja Junior, trzygłosowy, 
72 basy, ciemnozielony, w bardzo dobrym stanie. 
Cena 1000 zł. Tel. 502 998 693

 • Sprzedam rower szosowy Triban 500 B’tween w 
idealnym stanie, rozmiar XL. zakupiony pół roku 
temu. Cena do negocjacji. Tel. 694 161 215

 • Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo dobrym sta-
nie, cena do uzgodnienia. 724 049 451 

 • Oddam kwiat doniczkowy - agawę. Tel. 888 740 876
 • Sprzedam lodówkę, duża, używana - 300 zł; Klatki 

dla królików szt. - 5 - 150 zł. Tel. 508 106 461

 • Sprzedam rurę do komina 13, szt. 10 + trójniki i ko-
lanka. Cena do uzgodnienia. Tel. 91 416 26 41

 • Sprzedam kręgielnię, 23 m długości, 8 kul, 88-92 
rok. 10 000 zł. 2 słoty nierdzewki + lodówki + zmy-
warki, cena 7 tys. zł. Krzesła tap. 50 x 40 zł. Kije do 
golfa - 7 szt, 150 zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 
609 536 459, waw2006@op.pl

 • Sprzedam piec gazowy Rendgas, 33 kW, cena 1 
tys. zł. Piec gaz. niemiecki Brokje, 20 kW, cena 4 
tys. zł. Wannę plastikową z obudową, cena 350 
zł. Obrazy, antyki, łóżko. Tel. 91 414 52 38, 603 795 
459, 609 536 459, waw2006@op.pl

 • Sprzedam dla żeglarzy i wędkarzy - wał do napędu 
łodzi. Anody alum. i cynkowe. Tablica instrumen-
tów. Sprzęgło na wał. Śruby do łodzi. Tel. 91 414 
52 38, 603 795 459, 609 536 459, waw2006@op.pl

 • Sprzedam okno dwuskrzydłowe, kolor ciemny 
orzech, 147x148. Cena 200 zł. Tel. 725 296 147, 725 
397 785

 • Sprzedam kurtki z nutrii. Tel. 608 486 307
 • Sprzedam wyposażenie domu - meble, sprzęt 

AGD, RTV i inne. Tel. 513 814 085
 • Sprzedam boks wędkarski 26 m kw. Cena 49 tys. 

Tel. 508 537 642 
 • Sprzedam tanio meble do 2 pokoi i dywany 100% 

wełna. Tel. 91 416 22 54
 • Sprzedam 6 szt. Toi Toi na przystani wędkarskiej 

koło Laguny. Stan idealny, cena do uzgodnienia. 
Tel. 505 719 178

 • Sprzedam używane antyki. Tel. 91 415 22 22
 • Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażarkę. Tel. 91 415 

22 22
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 

33Kw, ze sterownikiem Kw-M. Cena 1.0000 zł. 2. 
Niemiecki piec gazowy Brotje TE 20, 20 Kw. Cena 
550 zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, 
waw2006@op.pl

 • Maszyny i urządzenia Sprzedam 1. /Sprzęgło na 
wał 35 mm.-cena 1.500 zł 2./ Śruby do łodzi mo-
torowej -różne wymiary-Pi-45 L i Pi-25x35, Pi 35-
20x35, Pi 30-20x35 i Pi 25-.0 Tel. 91 414 52 38, 603 
795 459, 609 536 459, waw2006@op.pl 

 • Sprzedam 1.Telefon ebonitowy W 49. Cena 65 zł. 
2. Wanna plastikowa z obudową -Ceravit 175/75 
Cena 350 zł. 3. Obraz Moneta „ Klifowy brzeg w 
Varengeville, reprodukcja malowana. Tel. 91 414 
52 38, 603 795 459, 609 536 459, waw2006@op.pl 

 • Sprzedam kominek Supra 11 KW, nowy, zabudowa 
z piaskowca, turbo do rozprowadzenia powietrza, 
płyty żeliwne. Cena 4.000 zł. Kontakt; 91 414 52 38, 
603 796 459, waw2006@op.pl  

 • Wał do napędu łodzi motorowej-PI 35 x 2000.Cena 
800 zł. 2. Hydrauliczny cylinder MT 72.Cena 700 zł. 
3. Anody aluminiowe -różne. Cena 70 zł/sztuka 4. 
Kije do golfa -7 sztuk cena 170 zł. Tel. 91 414 52  38, 
603 795 459, 609 536 459, waw20062@op.pl 

 • Sprzedam;Mieszkowice 1. Łóżko drewniane przed-
wojenne z wkładem sprężynowym- komplet- i 
część drugiego łóżka. Cena 300 zł. 2. Stare nuty - 
cena do uzg. 3. Rama do obrazu rzeźbiona..Tel; 91 
414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, waw2006@
op.pl 

 • Tanio sprzedam kosiarkę spalinową HOLDA. Tel. 
508 550 593

 • Sprzedam okno dwuskrzydłowe w kolorze orzech, 
wymiary 1480/1490, w bardzo dobrym stanie. 
Cena 200 zł. Tel. 725 397 785

 • Sprzedam wazony, porcelanę i inne wyposażenie 
domu. Tel. 91 416 22 54 lub 91 416 20 37

 • Sprzedam Traktorek Kosiarkę John Deere 15,5 kW. 
Cena 4900 zł. Tel. 509 702 817

 • Sprzedam lady chłodnicze. Tel. 785 537 131
 • Sprzedam rower, sprężarkę 3JW 60, spawarkę 400A 

ze sterowaniem, reduktory spawalnicze, perkusję, 
fotel do rehabilitacji, akwalung, odkurzacz, pian-
kę. Tel. 696 818 153

 • Sprzedam wózek inwalidzki akumulatorowy Jet3 
oraz wózek inwalidzki Jazzy 1100. Tel. 577 333 694

 • Sprzedam wełnę mineralną URSA PLATINUM DF32 
o grubości 15 cm, klasy A1. Posiadam 47 rolek. W 
rolce jest 3,188 m2. Cena za całość 3300 zł. Tel. 
693 992 852

 • Sprzedam 3 CCD Digital Video Comcorder GL2. 
Canon DM-GL ZA made Japan + torba + wyposa-
żenie. Tel. 577 333 694

R Ó Ż N E  –  K U P N O

 • Kupię kostkę brukową używaną wys. 6 cm, 
obrzeża. Tel 601 715 764

 • Kupię kuchnię gazową do 200 zł. Tel. 501 416 299 
 • Kupię czerwoną cegłę rozbiórkową w dobrym 

stanie. Tel. 690 240 241 
 • Kupię kontenery wszelakie. Tel. 91 415 22 22
 • kupię antyki i różne starocie. Tel. 790 716 816
 • Kupię kontener z rynku. Tel. 509 733 999

M A T R Y M O N I A L N E

 • 43-latek, wzrost 171 cm, pozna miłą kobietę, by 
spędzić z Nią resztę życia. Tel. 799 281 562

16.11. apteka ul. Łużycka 3F 
17.11. apteka    Verbascum ul. 11 listopada 16 
18.11. apteka    mandragora ul. krasińskiego 89 
19.11. apteka ul. 11 listopada 66-68
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.

PUP INFORMUJE

DYŻURY APTEK
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kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 88 (1321) 

10 kroków dla 100–lecia Niepodległości
W piątek 9 listopada w Szkole Podstawowej w Gardnie zakończył się trwający dziesięć miesięcy projekt „10 kroków do Niepodległej”. Tak 
wielkiego projektu jeszcze chyba w żadnej szkole na terenie powiatu nie realizowano.

Wstęgę otwierającą wystawę, 
dokumentującą całość kilku-
miesięcznych działań przecięli 
- dyrektor Agnieszka Sudakow 
wraz z Magdaleną Zarębską 
– Kuleszą Zachodniopomor-
skim Kuratorem Oświaty, Ewą 
Sznajder - sekretarzem Miasta 
i Gminy Gryfino oraz Toma-
szem Namiecińskim - wice-
przewodniczącym Rady Mia-
sta. Jak wszędzie w Polsce, o 
godz. 11.11, odśpiewano czte-
ry strofy Hymnu Narodowego. 
Następnie uroczyście wkopano 
Dąb Niepodległości, a obok 
niego Kapsułę czasu. Umiesz-
czono w niej pamiątki od 
każdej z klas, nauczycieli i pra-
cowników szkoły. Po montażu 
poetycko – muzycznym pt. 
Polsko, nie jesteś Ty już niewol-
nicą!, w wykonaniu uczniów 
szkoły w Gardnie oraz Szkoły 
Muzycznej, na wszystkich cze-
kał słodki poczęstunek w ka-
wiarence przygotowanej przez 
Radę Rodziców.

Powspominajmy
Na projekt 10 kroków do 

Niepodległej składały się mię-
dzy innymi konkursy plastycz-
ne i takie, w których trzeba 
było wykazać się odpowiednią 

wiedzą. Powstawały gazetki 
- dotyczące życia Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, oraz tema-

tyczne przybliżające osiągnię-
cia przedwojennej nauki i kul-
tury - Edisonowie znad Wisły, 

ROK KOBIET – 100 rocznica 
przyznania Polkom praw wy-
borczych – pierwsze polskie 
parlamentarzystki, Gwiazdy 
polskiej sceny, Prezydenci 
dwudziestolecia międzywojen-
nego, Sport w latach 20-tych i 
30-tych, Pisarze i poeci dwu-
dziestolecia międzywojennego 
oraz Droga do Niepodległości 
– kształtowanie granic.  

Było oczywiście także o na-
szej dużej i małej ojczyźnie, o 
symbolach narodowych i kon-
kursy - plastyczny, językowy 
i... poetycki dla uczniów.  Było 
też rozrywkowo -  Festiwal 
Młodych Talentów – Piosenki 
z lat 20-tych i 30-tych i Ro-
dzinne potyczki z historią w 
tle, konkurs na folder/album 
na temat gwiazd polskiego 
kina, teatru, kabaretu, sceny. 
Uczniowie mogli też  obejrzeć 

film pt. Paweł i Gaweł, kome-
dię z 1938 r. i przy okazji sko-
rzystać z kawiarenki. A także 
przedstawienie - Lata dwu-
dzieste, lata trzydzieste.

I znowu na poważnie
W ramach projektu w szkole 

miały miejsce również warsz-
taty IPN o tematyce związanej 
z Niepodległością, zarówno 
dla najmłodszych uczniów z 
klas I-III, jak i IV- VIII oraz 
gimnazjum. W październiku. 
pt. Harcerz walczy do końca 
życia, relacjonowaliśmy spo-
tkanie ze Stanisławą Kocieło-
wicz, pseudonim Iskierka – 
bohaterką książki Dziewczyny 
wyklęte. Podsumowanie tych 
działań nastąpiło w Wełtyniu. 
Tam wspólnie z mieszkańcami 
przygotowano wystawę prac 
i działań, wkopano kapsułę 
czasu i umieszczono tablicę 

pamiątkową z okazji 
100-lecia odzyskania 
Niepodległości. 

Projekt objęty był 
Patronatem Naro-
dowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy, 
Patronatem Honoro-
wym Magdaleny Za-
rębskiej – Kuleszy Za-
chodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty, 
Mieczysława Sawary-
na burmistrza Mia-
sta i Gminy Gryfino, 
a partnerem był też 
Instytut Pamięci Na-
rodowej w Szczecinie. 
Dodajmy skromnie, 
że nasza redakcja była 
patronem medialnym 
tego wydarzenia.

Opr. rk


