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Roman Michalski pokieruje Radą Powiatu
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Spóźnione 
malowanie klatek?
Lokatorzy mieszkań ośmioklatkowego bloku SM 
Regalica przy ulicy Asnyka skarżyli się naszej redak-
cji, że choć zapowiedziano u nich malowanie klatek 
schodowych, to na razie nic się nie dzieje. 

W środę 21 listopada spy-
taliśmy o to zastępcę prezesa 
ds. inwestycji Regalicy. Danu-
ta Wawrzyniak wyjaśniła, że 
choć tego może nie widać, to 
w dwóch klatkach tego domu 
malowanie już się rozpoczęło. 
Dodała też, że administracja 
spółdzielni planuje przerwę w 
tych pracach na czas świąt Bo-
żego Narodzenia.

W czwartek sprawdziliśmy. 
Klatki schodowe nr 17 i 19 
noszą wyraźne oznaki począt-
ku malowania. 

Na początek rzecz jasna, 
zdrapano starą farbę i wy-
równano powstałe nierówno-
ści. 

rk

Brud na dworcu PKP!
Od jednej z czytelniczek, podpisanej - gryfena dostaliśmy taki oto liścik mailowy

Dzień dobry. Od jakiegoś czasu mam przy-
jemność jeździć pociągami na trasie Gryfino 
- Szczecin. Jak każdy muszę kupić bilet i tu za-
czyna się. Gdy wchodzę na dworzec PKP Gry-
fino, dech zapiera. Brud, smród, kiła i .... pełno 
śmieci. Brudno, podrapane ściany, pourywane 
klamki, o podłodze nie wspomnę. Nowy dwo-
rzec. A wygląda tragicznie. Czy jest ktoś odpo-
wiedzialny za taki stan?

Sprawdziliśmy - strasznie
W środę, 21 listopada byliśmy na dworcu z 

aparatem fotograficznym. Nie znaleźliśmy je-
dynie pourywanych klamek. Ale reszta, nieste-
ty, się zgadza. Najgorzej jest, co może dziwić, 
bo to miejsce „reprezentacyjne” -  w holu kaso-
wym. Dawno nie myta podłoga straszy starymi 

plamami. Kosze na śmieci przepełnione. Aż 
człowieka odrzuca gdy zajrzy się do pomiesz-
czenia z automatami. Tam nawet nikt nie udaje, 
że się sprząta. Na pytanie czytelniczki gryfeny – 
kto za to odpowiada, odpowiedź brzmi – PKP.  
A dokładniej PKP S.A. Oddział Dworce Kolejo-
we. 

Rzecznik prasowy PKP SA - Michał Stilger 
telefon i maila z naszej redakcji w tej sprawie 
odebrał. Ale prosił o czekanie na odpowiedź, 
gdyż musi zweryfikować sytuację na miejscu. 
Przypomnijmy ciekawostkę – gryfiński dworzec 
powstał w 1877 roku, kilka lat temu został zmo-
dernizowany.

rk 

Planowe 
wyłączenia

23 listopada - Strzelczyn 
(gm. Chojna) PGR bu-
dynek 1 oraz działka 
339/2 i wodociągi w 
godz. 13.30 - 17.

26 listopada - 
Dłusko Gryfińskie 
(gm. Banie) w 
godz. 14 - 17.

27 listopa-
da - Bara i 
Bara suszarnia 
(gm. Chojna) w 
godz. 8 - 12. 

27 listopada - Krzywin 
(gm. Widuchowa) ulice Wi-

duchowska 1 do 18 
oraz Polna 1 do 13 

w godz. 8.30 - 13. 
Czarnówek (gm. 
Widuchowa) w 
godz. 13.30 - 17. 

28 listopada 
- Lisie Pole (gm. 

Chojna) 73 do 82a w 
godz. 8.30 - 13. Polesiny 

(gm. Widuchowa) Stawy ryb-
ne oraz szkółka leśna w godz. 
13 - 17. 

29 listopada - Chojna ulica 
narciarska 9, działka nr 73/6 
w godz. 13 - 17.

Także 
w tym sklepie Społem 

na Chrobrego w Gryfinie 
można kupić naszą gazetę
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Sawaryn stracił cnotę?
Wpadka z przerwaniem budowy hali sportowej w Gryfinie popsuła wizerunek Mieczysława Sawaryna jako wzorowego gospodarza. A  
jego służby pracują bezbłędnie. Nie zaszkodzi jednak jego władzy, bo miała miejsce w miesiąc po wygranych wyborach.

Umowa o budowie hali zo-
stała podpisana 6 września. 
Zgodnie z przepisami firma 
wykonawcza ma miesiąc na 
uruchomienie placu budowy. 
Prace ruszyły tuż przed 18 paź-
dziernika, więc się nie czepia-
my kilku dni różnicy. Być może 
protokół przekazania placu 
budowy został podpisany oko-
ło 6 października. Tego jednak 
nie mogliśmy sprawdzić, gdyż 
zastępca burmistrza ds. inwe-
stycji T. Miler w poniedziałek 
odmówił nam udostępnienia 
tego dokumentu. A dokładnie 
(opisaliśmy to w poprzednim 
wydaniu) obiecał pokazać, ale 
dopiero następnego dnia. Jako 
były dziennikarz wie, że w po-
niedziałek przygotowywaliśmy 
wydanie wtorkowe. Opóźnia-
jąc okazanie dokumentu o je-
den dzień, faktycznie zmuszał 
nas do obracania się w kręgu 
przypuszczeń. A te bardzo mu 
się nie spodobały i na swym 
profilu na facebooku ogłosił, że 
zażąda sprostowania. 

Co napisaliśmy  
naprawdę? 

Redakcje rzadko cytują same 
siebie, ale w tym przypadku je-
steśmy zmuszeni to zrobić. Oto 
ten sporny fragment.

 -Nasze przewidywania, że 
dziwne zniknięcie wykonaw-
cy z placu budowy hali spor-
towej w Gryfinie może mieć 
przyczynę w postępowaniu 
władz naszej gminy, chyba 
się sprawdziły. Wykonawca 
- firma Moris Polska wycofa-
ła się! Tak wynika z naszych 
rozmów z przedstawicielem 
tej firmy. Kierownik budowy z 
ramienia Moris Polska – Mar-
cin Buśluk, który wcześniej 
pokazywał nam plac budowy, 
w poniedziałek 19 listopada 
powiedział tylko tyle. - Nie 
mogę się w tej sprawie oficjal-
nie wypowiadać. Mogę jedynie 
powiedzieć, że oficjalny doku-
ment ze stanowiskiem naszej 
firmy w tej sprawie znajduje 
się w gminie Gryfino. Jest w 
nim zawarta racjonalna argu-
mentacja dlaczego nas tam nie 
ma-. 

Czy z tego wynika, że mówi-
liśmy o zerwaniu umowy przez 
Moris Polska? Nie, potwierdza-
liśmy jedynie fakt, o którym był 
cały artykuł – Moris wycofał się 
z placu budowy. I faktycznie 
nic się nie dzieje na nim już od 
25 października. Pardon. Po 

naszym wtorkowym artyku-
le ponownie pojawiła się tam 
osoba pilnująca placu budowy i 
kontenera biurowego! 

Czy mogli zejść?
Ten wariant przećwiczyliśmy 

wcześniej na przykładzie roz-
babranej i pozostawionej kilka 
miesięcy temu budowy obiek-
tu handlowego za stacją paliw 
Orlen. Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego wyja-
śnił nam wtedy, że jeśli grunt 
(działka) i inwestor jest pry-
watny, to może! Byle zabezpie-
czył teren. Nawet na trzy lata. 
A po ich upływie ma prawo 
znowu zrobić coś i wpisać to do 
książki budowy. A potem zno-
wu trzy lata nic. 

W tym przypadku mamy 
jednak do czynienia z działką 
publiczną (należy do powiatu), 
inwestorem jest podmiot pu-
bliczny (gmina). Publiczne są 

też pieniądze na budowę hali. 
Podano też oficjalnie planowa-
ny termin oddania hali. Mie-
sięczna przerwa może ten plan 
zburzyć! Dlatego dziennikarze 
mają prawo, a nawet obowiązek 
w imieniu mieszkańców pytać 
dlaczego budowa zamarła. Zni-
kła nawet koparka! 

Dowiemy się za miesiąc? 
Nadal nie mamy dostępu do 

dokumentu od firmy Moris 
Polska do gminy w tej sprawie. 
T. Miler zażądał bowiem od 
nas we wtorek dostarczenia ofi-
cjalnego zapytania o dokument 
publiczny, co drogą mailową 
zrobiliśmy od razu w minio-
ną środę, 21 listopada. Jednak 
teraz może go nam pokazać 
nawet za miesiąc. Musimy więc 
pozostać w sferze domysłów. 
A nie tylko nam nasuwa się 
wyjaśnienie proste. Gmina, bo 
ona jest inwestorem, nie dopil-

nowała dobrego przygotowa-
nia dokumentacji technicznej. 
I to w takim stopniu, że firma 
Moris była zmuszona przerwać 
pracę na budowie hali. 

Ciekawostka techniczna
W czwartek, 25 października 

byłem na placu budowy hali i 
rozmawiałem z kierownikiem 
budowy Maciejem Buślukiem z 
firmy Moris Polska. Nie jestem 
budowlańcem, ale z racji kilku-
dziesięcioletniej pracy w gaze-
tach byłem na wielu budowach 
i czegoś tam liznąłem. Dlatego 
zwróciłem uwagę na obecność 
na placu budowy geodetów. 
Na zdjęciu z wydania w dniu 
26 października widać właśnie 
jednego z nich. Kierownik bu-
dowy wyjaśnił, że jest to druga 
ich wizyta spowodowana po-
trzebą budowlańców posiada-
nia większej ilości tak zwanych 
reperów – czyli dokładnie wy-
mierzonych punktów odniesie-
nia dla posadowienia wszelkich 
elementów przyszłej budowli. 
Robili to już po wejściu wyko-
nawcy na plac budowy! Dro-
biazg, który zdaje się potwier-
dzać opinie, że dokumentacja 
wykonawcza nie była właściwie 
wykonana.

anegdota spiskowa
Jak już wspomniałem, pod-

pisanie umowy na budowę hali 
odbyło się w Urzędzie Miasta 
6 września. Podpisali ją bur-
mistrz Mieczysław Sawaryn 
i skarbnik Beata Blejsz. Ze 
strony wybranego w przetargu 
wykonawcy - firmy Moris Pol-
ska, podpisał ją Adam Patek. 
Wtedy przedstawiono nam go 
jako dyrektora. Nawet w swej 
relacji z uroczystości napisałem 
ze zdziwieniem, że co to za dy-

rektor wielkiej firmy, który na 
konferencję prasową z okazji 
podpisania umowy na budowę 
hali przyszedł bez wizytówki!? 
Wtedy myślałem, że to po pro-
stu niedopatrzenie. Albo, chęć 
trzymania dziennikarzy na 
dystans – kontakt tylko przez 
internet. 

Teraz wygląda to inaczej. Kie-
dy bowiem pisałem wtorkowy 
artykuł o zejściu wykonawcy z 
placu budowy, szukałem owego 
„dyrektora” na stronie interne-
towej Moris Polska. Chciałem, 
żeby to on wyjaśnił przyczynę 
niemal miesięcznej nieobec-
ności wykonawcy na placu bu-
dowy w Gryfinie. Okazało się 
jednak, że jedyny Adam Patek 
na stronie firmy Moris Polska 
to... nie dyrektor, tylko kierow-
nik budowy w regionie płd-
-zachodnim tej firmy! Telefonu 
nie odebrał. Dlatego musiałem 
dzwonić do tej osoby, z którą 
wcześniej rozmawiałem na pla-
cu budowy w Gryfinie. 

Prawnika też nabrali?
Wygląda więc na to, że kie-

rownictwo firmy Moris chyba 
wiedziało, że „coś” (np. do-
kumentacja techniczna inwe-
stycji), jest nie tak. Zależało 
im jednak na wejściu na teren 
naszego województwa. Dla-
tego zdecydowali się umowę 
podpisać. Ale żaden prawdzi-
wy dyrektor nie zaryzykował 
pokazania swego nazwiska w 
tej sytuacji. Na podpisanie kil-
kunastomilionowej umowy z 
gminą Gryfino wydelegowano 
więc pracownika niższej rangi. 
Rzecz jasna, dostał on upoważ-
nienie do podpisania umowy. 
I dlatego wtedy A. Patek nie 
mógł nam dać swej wizytówki, 
bo by się wydało, że to nie dy-
rektor. A gdyby miał wizytówkę 
z napisem „dyrektor” zostałby 
przyłapany na poświadczeniu 
nieprawdy. Wtedy daliśmy się 
nabrać. Ciekawe, czy M. Sawa-
ryn też?

R. Kwapisz

PS. W ciągu ostatniego mie-
siąca czterokrotnie pisaliśmy 
krytycznie o sytuacji na placu 
budowy hali. Dlaczego po żad-
nych z poprzednich materiałów 
T. Miler nie przedstawił infor-
macji, które mogłyby osłabić 
krytycyzm opinii publicznej na 
temat tej budowy? Mniej stracił-
by też wizerunek jego szefa

rk

Mieczysław Sawaryn 
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Pierwsze sesje w gminach naszego powiatu
Trzcińsko-Zdrój

Jako pierwsza w naszym powiecie wystartowała 
rada VIII kadencji w Trzcińsku-Zdroju. Bartłomiej 
Wróbel jako nowy burmistrz gminy złożył ślubowa-
nie. Następujący radni złożyli ślubowanie: Robert 
Kowalski, Zdzisław Iwanicki, Agnieszka Kowalska, 
Robert Julche, Zbigniew Gołaś, Grzegorz Wasiu-
tyński, Renata Deka, Dorota Taberska, Tomasz Le-
wandowski, Cornelis Vreeswijk, Maria Woźniak, 
Krzysztof Słonecki, Piotr Przytuła, Dariusz Szumiło, 
Zbigniew Noga.

Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcińsku-
-Zdroju wybrano Roberta Kowalskiego. Wiceprze-
wodniczącą została Renata Deka. Zarówno przewod-
niczący jak i wiceprzewodnicząca w tajnym głosowa-
niu wybrani zostali jednogłośnie. Komisji budżetowej 
przewodniczyć będzie Cornelis Vreeswijk. Na czele 
komisji oświaty stanął Piotr Przytuła. Komisją skarg, 
wniosków i petycji pokieruje Agnieszka Kowalska. 
Natomiast komisję rewizyjną, podobnie jak w po-
przedniej kadencji, poprowadzi Zdzisław Iwanicki.

Chojna
Także 19 listopada  odbyła się pierwsza sesja no-

wej kadencji Rady Miejskiej w Chojnie. Ślubowanie 
złożyła nowa burmistrz Barbara Rawecka. Na prze-
wodniczącego Rady Miejskiej wybrano Radosława 
Karwana. Ostatecznie na wiceprzewodniczących wy-
brano Bartosza Michno i Elżbietę Lach.

Ślubowanie złożyli następujący radni: Norbert 
Oleśków, Elżbieta Lach, Anna Panas, Marcin Pisan-
ko, Radosław Karwan, Wojciech Łosowski, Halina 
Szczygieł, Agnieszka Sikora, Małgorzata Wójcik, 
Marek Bednarz, Bartosz Michno, Małgorzata Przy-
bylska, Marlena Witek, Beata Malecka. Michał Burak 
był nieobecny na sesji.

W międzyczasie burmistrz postanowiła też o po-
wołaniu wiceburmistrza. Został nim Marcin Pisanko. 

Trzeba będzie teraz przeprowadzić wybory uzupeł-
niające, bo w tej sytuacji pan Marcin zrzekł się man-
datu radnego.

Stare Czarnowo
Na wtorkowej sesji w Starym Czarnowie Alina 

Przybysz ponownie została przewodniczącą Rady 
Gminy. Wiceprzewodniczącymi wybrano Dariusza 
Ruszczyckiego i Władysława Kałuckiego. Na sesji 
ślubowanie złożyli: Piotr Paczkowski, Bolesław Bej-
narowicz, Renata Katarzyna Marczewska, Marcin 
Drwal, Mieczysław Dudziński, Dariusz Ruszczycki, 
Damian Rabenda, Bożena Froncala, Tadeusz Bas, 
Krzysztof Popek, Leokadia Moździerzewska, Artur 
Frączak, Władysław Kołucki, Alina Przybysz oraz 
Zenon Róg.

moryń
Również we wtorek zwołano sesję Rady Miejskiej 

w Moryniu. Tutaj jednogłośnie przewodniczącym 
został Krzysztof Konecki. Wiceprzewodniczącą zaś 
Katarzyna Potapińska.  Najpierw jednak ślubowanie 
złożyli radni: Barbara Sołoducha, Wiesława Alen-
kowicz, Katarzyna Potapińska, Anatol Markowski, 
Krzysztof Konecki, Iwona Hirt, Magdalena Fedoro-
wicz, Józef Wszołek, Mariusz Maciejewski, Danuta 
Piątkowska, Anna Sobczyńska, Piotr Sobczyński, Re-
nata Barylska, Paweł Bielawski i Artur Dybizbański.

Na sesji ślubowanie złożył też nowy-stary bur-
mistrz Józef Piątek. 

Banie
W środę w Baniach była pierwsza sesja oficjalnie 

transmitowana i jednocześnie utrwalana za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady roz-
poczęła najstarsza wiekiem radna Maria Dudek. Ślu-
bowanie złożyli radni: Tadeusz Kufel, Izabella Senda, 
Joanna Osiewalska, Rafał Stańko, Joanna Kamińska, 
Anna Biernat, Andrzej Binkowski, Maria Dudek, 

Andrzej Kejs, Anna Siwek, Alicja Burzyńska, Bogdan 
Dąbrowski, Renata Miecznikowska i Robert Miecz-
nikowski. Na sesji nie była obecna Izabela Wilk. Na 
przewodniczącą wybrano Annę Siwek, a wiceprze-
wodniczącą Izabella Senda. Ślubowanie złożył też 
nowy wójt Arkadiusz Augustyniak.

Widuchowa
W Widuchowej pierwsza sesja rozpoczęła się w 

środę i była najdłuższa, ponieważ zmieniono porzą-
dek obrad. Odbywały się wybory do komisji, ale nie 
było jeszcze nowego systemu i głosowanie odbywało 
się imiennie. Przewodniczącym został Dariusz Fili-
piak, który jest w samorządzie od początku. Małgo-
rzata Paradisz i Janusz Kulka zostali wiceprzewodni-
czącymi. Wcześniej ślubowanie złożyli nowi radni: 
Dariusz Filipiak, Janusz Kulka, Małgorzata Łęczew-
ska, Jadwiga Hasiuk, Agnieszka Smętek, Grzegorz 
Gunia, Agnieszka Szefler, Małgorzata Paradisz, Zbi-
gniew Pałka, Bogusława Siebert, Maria Markowicz, 
Anna Zawadzka, Łukasz Mańkowski, Jan Rębacz 
oraz Kamila Grzybowska. Ślubowanie złożyła też 
Anna Kusy-Kłos, która będzie wójtem już drugą ka-
dencję.

mieszkowice
Sesja została zwołana na czwartek. W Mieszkowi-

cach burmistrzem kolejny raz został Andrzej Salwa. 
Ponadto ślubowanie złożyli radni: Aleksander Ko-
kiel, Henryk Domaradzki, Maria Spirzak, Marzena 
Wiese, Patryk Cywiński, Bożena Nowak, Mateusz 
Srokowski, Bożena Dorywalska, Wiesław Haniszew-
ski, Lech Maksymowicz, Maria Skowrońska, Jan Cza-
pliński, Zbigniew Kmiecik, Konstanty Michałowski i 
Grzegorz Kaczmarek.

Przewodniczącym rady został Zbigniew Kmiecik. 
Natomiast na wiceprzewodniczącą wybrano Bożenę 
Nowak.

AJ

Wróciły kontrole na granicach
Od wczoraj, czwartek 22 listopada, w związku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018, na granicy wewnętrznej zostanie tymczasowo 
przywrócona kontrola graniczna. Do 16 grudnia granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w 
wyznaczonych miejscach. Takich miejsc będzie w sumie 264. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Przywrócenie kontroli nie oznacza po-
wrotu przejść granicznych i szlabanów. 
Kontrola realizowana będzie w oparciu 
o patrole Straży Granicznej z wykorzy-
staniem specjalistycznego sprzętu, czyli 
mobilnych terminali i tzw. schengen-
busów. Pojazdy te mają wyposażenie 
umożliwiające funkcjonariuszom SG 
przeprowadzenie kontroli granicznej 
poza przejściem granicznym. Granicę 
będzie można przekraczać tylko w wy-
znaczonych miejscach, a takich miejsc 
będzie na granicy lądowej w sumie 264: 
na granicy z Czechami – 142, ze Słowa-
cją – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. 

Sprawdzać będą wyrywkowo
Kontrolowane będą jedynie osoby 

wjeżdżające do Polski. Kontrola pro-
wadzona będzie w sposób wyrywkowy, 
a działania dostosowane do realnego 
zagrożenia. Osoby i pojazdy będą typo-
wane do kontroli na podstawie analizy 
ryzyka oraz informacji przekazywanych 

przez służby państw sąsiednich. W przy-
padku ustalenia osób, które mogą stano-
wić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego, wydawane będą 
decyzje o odmowie wjazdu do naszego 
kraju.

Wszyscy odwiedzający w tym czasie 
Polskę powinni być przygotowani na 
konieczność okazania dokumentów oraz 
zezwolić na sprawdzenie pojazdu, któ-
rym podróżują. W czasie trwania tym-
czasowego przywrócenia kontroli gra-
nicznej obywatele UE, EOG oraz innych 
państw, które nie należą do UE, ale na 
podstawie umów zawartych z UE korzy-
stają z prawa do swobodnego przemiesz-
czania, mogą wjechać na terytorium Pol-
ski na podstawie ważnego dowodu oso-
bistego lub paszportu. Obywatele państw 
trzecich muszą spełnić warunki wjazdu 
określone w przepisach i posiadać pasz-
port oraz wizę, jeśli jest wymagana. 

oprac. md
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Odżywa mur 
obronny
Ku końcowi zmierza realizacja pierwszego etapu za-
bezpieczania i odbudowy części zachodniego mu-
rów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową 
w Chojnie.  

Zadanie obejmuje odcinek 
przy Centrum Placówek Opie-
kuńczo – Wychowawczych w 
Chojnie, do bramy wjazdowej 
na teren Specjalnego Ośrodka 
Szkolno -Wychowawczego w 
Chojnie. Prace wykonywane 
są przez Zakład Usług Bu-
dowlanych Łukasz Nazimek z 
Chojny, który wykonuje zada-
nie za kwotę 145.573,49 zł.

Zakres robót był spory i 
obejmował rozbiórkę budyn-
ku gospodarczego, odgrzybie-
nie oraz oczyszczenie muru, 
przemurowanie i uzupełnienia 
muru, wykonanie zadaszenia 
z cegły. A także drewnianą 
konstrukcję zadaszenia baszty 
(czatowni), oraz spoinowanie 
muru z cegły i kamienia. Na 

realizację tego zadania Powiat 
Gryfiński uzyskał dofinanso-
wanie w kwocie 23.000,00 zł 
od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w Szczecinie.

Co dalej?
Realizacja kolejnego etapu 

planowana jest na rok 2019. 
Złożono w tej sprawie wnio-
sek o dofinansowanie dru-
giej części zadania w ramach 
Programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
2019 – Ochrona Zabytków. 
Pozwoli to na wyremontowa-
nie w 100 % muru obronnego 
w Chojnie, znajdującego się 
na terenie którego właścicie-
lem jest Powiat Gryfiński. dost

Dla Niepodległej
W ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pro-
jektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.”, uczniowie wraz z opie-
kunami przeprowadzili na ulicach Chojny patriotyczny flash mob. Natomiast 15 
listopada odbyła się wieczornica poezji i muzyki niepodległościowej 

Już w październiku, w celu 
popularyzacji utworów żoł-
nierskich i patriotycznych 
oraz zachęcenia młodzieży do 
czynnego udziału w życiu kul-
turalnym, zespół nauczycieli 
odpowiedzialnych za realiza-
cję projektu, opracował mały 
śpiewnik polskiej pieśni pa-
triotycznej. Zadaniem uczniów 
było natomiast przygotowanie 
białych i czerwonych balonów 
oraz utrwalenie pamięciowe 
pieśni umieszczonych w śpiew-

niku. Zarówno śpiewniki, jak 
i balony przygotowano w celu 
wręczenia ich mieszkańcom 
miasta.

Wiele wzruszeń
Uczestnicy akcji udali się 

w miejsca, w których można 
spotkać najwięcej ludzi tj. pla-
ce przed lokalnymi marketa-
mi, skwery, bazar. W każdym 
z tych miejsc inicjowali pieśń 

patriotyczną „Przybyli ułani”. 
Wychodząc z różnych stron 
odwiedzonych miejsc z pieśnią 
na ustach gromadzili się w 
jednym punkcie, by wspólnie 
kończyć utwór. Żeby zachęcić 
przechodniów do wspólnego 
śpiewania, uczniowie rozda-
wali śpiewniki polskiej pieśni 
patriotycznej oraz rozdawali 
białe i czerwone balony.

Do akcji z wielkim entuzja-
zmem przyłączyły się przed-
szkolaki z Bajkowego Przed-
szkola Miejskiego w Chojnie z 
grupy integracyjnej „Krasna-
le”, które również znały pieśń 
przewodnią akcji i zachęcały 
przechodniów do jej zaśpie-
wania. Akcja bardzo zaskoczy-
ła mieszkańców Chojny, część 
z nich ze wzruszeniem nuciła 
pieśń, część stojąc, przyglądała 
się jedynie i słuchała z wyraź-
nym wzruszeniem.

Wieczornica
Przedsięwzięcie artystyczne 

miało charakter otwarty, bo 
adresatami byli wszyscy cenią-
cy wartości patriotyczne i oby-
watelskie. Spotkanie odbyło 
się w godzinach popołudnio-
wych w bibliotece szkolnej. 
Montaż słowno - muzyczny 
zawierał wiersze, poematy i 

pieśni patriotyczne.
Celem tego kulturalno - pa-

triotycznego spotkania było 
pokazanie i uświadomienie, 
jak wielką wartością była i 
jest Ojczyzna. Młodzież czy-
tała wiersze poetów znanych 
i nieznanych, a także takie 
utwory, których autorzy się 
pod nimi nie podpisali, bo 
kiedy Ojczyzna była zniewo-
lona, nie chodziło o sławę, 
tylko o bohaterską walkę o 
wolność. Utwory brzmiały ze 
zdwojoną siłą. Poprzez swo-
ją treść i młodzieńczą inter-
pretację uczniów, stawały się 
dla słuchających szczególnie 
wzruszające. Podniosłości 
wydarzeniu dodawały znane 
zebranym pieśni, wykonywa-
ne przez szkolne chórzystki. 
Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy wieczornicy wspól-
nie śpiewali pieśni patriotycz-
ne zebrane w przygotowanym 
wcześniej przez zespół odpo-
wiedzialny za realizację pro-
jektu „Małym śpiewniku pol-
skiej pieśni patriotycznej”.

Atmosfera była podniosła, 
ale nie patetyczna. Taka, jak 
nasz współczesny patriotyzm 
- Polaków żyjących w wolnej 
Ojczyźnie. dost.

Szukają prezesa
Zmiany w zarządzie spółki, do której należy podgryfińska elektrownia Dolna 
Odra.

Na stronie 
i n f or m a c y j n e j 
CIRE można 
znaleźć informa-
cję, że Rada Nad-
zorcza PGE Gór-
nictwo i Energe-
tyka Konwencjo-
nalna ogłosiła w 
poniedziałek 19 
listopada postępowania kwalifikacyjne na dwa 
stanowiska w zarządzie spółki. Chodzi o pre-
zesa zarządu oraz wiceprezesa zarządu, odpo-
wiedzialnego za obszar Inwestycji i zarządzania 
majątkiem. Stało się to po tym, jak w końcu 
października br. dotychczasowy prezes zarządu 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 

- Sławomir Zawada 
złożył rezygnację 
z funkcji. Do roz-
strzygnięcia kon-
kursu, spółką PGE 
GiEK kieruje Rado-
sław Rasała, pełnią-
cy obowiązki preze-
sa - wiceprezes ds. 
Finansowych.  

Jak informuje CIRE, wspomnianego wcze-
śniej stanowiska wiceprezesa odpowiedzialne-
go za obszar inwestycji (a więc także za budowę 
planowanych nowych bloków w Dolnej Odrze 
– red.), i zarządzania majątkiem, obecnie w za-
rządzie PGE GiEK nie ma. 

Opr. rk
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PGe Giek pomaga w kształceniu 
Zespół Elektrowni Dolna Odra wziął udział w targach edukacyjnych „Skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym”, w ramach Eu-
ropejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj Swój Talent”. Przez dwa dni (6 i 7 listopada) PGE GiEK oddział ZEDO, jako naj-
większy pracodawca w regionie, poszukiwał pracowników, którzy w przyszłości zniwelują lukę pokoleniową, spowodowaną przejściem 
części załogi na emeryturę. 

W wydarzeniu zorganizo-
wanym w szczecińskiej Netto 
Arenie wzięło udział ponad 
80 wystawców z całego woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego. Zainteresowani mogli 
zapoznać się z ofertami szkół 
policealnych, zawodowych i 
technicznych oraz przedsię-
biorstw z branży chemicznej, 
medycznej, budowlanej, me-
talowej, logistycznej, ener-
getycznej, informatycznej, 
usługowej, jak również mor-
skiej i śródlądowej. – Widzę 
olbrzymią potrzebę pozyskania 
nowych pracowników w naj-
bliższym czasie. Do roku 2025 
powstanie duża luka pokole-
niowa, dlatego też, już teraz 
musimy myśleć jak temu za-
radzić – powiedział Norbert 
Grudzień, dyrektor Zespołu 

Elektrowni Dolna Odra.
– Targi edukacyjne to dobre 

miejsce na poszukiwanie no-
wych pracowników, ale rów-
nież na wymianę doświadczeń 
pomiędzy przedsiębiorstwami. 
Przede wszystkim, wydarzenie 
skierowane jest do młodych 
ludzi, którzy mając w jednym 
miejscu wiele branż, wielu 
potencjalnych przyszłych pra-
codawców,  mogą wybrać to, 
co ich najbardziej interesuje. 
Dzisiaj na pewno nie wszyscy 
uczestnicy targów mają sprecy-
zowaną ścieżkę zawodową, ale 
dzięki takim inicjatywom Ci 
niezdecydowani mogą naocznie 
poznać specyfikę danego miej-
sca pracy oraz porozmawiać z 
pracownikami na poszczegól-
nych stoiskach. Bez wątpienia 
może się to przełożyć na wybór 

konkretnej ścieżki edukacyj-
nej, przygotowującej młodą 
osobę do pracy w konkretnym 
przedsiębiorstwie – dodał Jacek 
Śniegowski, dyrektor technicz-
ny Zespołu Elektrowni Dolna 
Odra.

razem z ZSP2 Gryfino
Na „energetycznym” stoisku 

zaprezentowanym przez Od-
dział ZEDO oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w 

Gryfinie, z którym oddział ma 
podpisaną umowę o współ-
pracy, można było zapoznać 
się z multimedialnymi pre-
zentacjami opisującymi dzia-
łalność elektrowni z oddziału. 
Ponadto, dużym zainteresowa-
niem cieszyły się rowery, które 
podczas pedałowania produ-
kowały energię oraz podświe-
tlały żarówki. Wydział Dia-
gnostyki Kontroli Technicznej 
zaprezentował swój sprzęt 

m. in. kamerę termowizyjną, 
dzięki której można dotrzeć 
do trudno dostępnych miejsc i 
przyśpieszyć proces usuwania 
ewentualnych usterek.

Tegoroczne targi edukacyj-
ne są trzecią edycją Europej-
skiego Tygodnia Umiejętności 
Zawodowych. Wydarzenie 
zorganizowało Zachodniopo-
morskie Kuratorium Oświaty.

dost.

Seniorzy w Chwarstnicy
W ramach współpracy delegacja Dziennego Domu Senior+ odwiedziła Przed-
szkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Chwarstnicy. 

Maluchy wystąpiły z progra-
mem artystycznym. Gospoda-
rze miło powitali i zadbali o 
poczęstunek. Gościnnie zagrała 
kapela ludowa „Gardnianki”, 
a seniorka Natalia Owczarek 
zaprezentowała swój autorski 

wiersz napisany na tę okolicz-
ność. W ramach podziękowań 
goście przekazali kosz owoców 
i słodyczy. Były również upo-
minki od dzieci dla seniorów. 
Osobne podziękowania dla pań 
M. Kwiecińskiej, M. Pawlik, A. 

Jędrzejek i M. Kaźmierskiej za 
przygotowanie słodkiego po-
częstunku przekazuje Jolanta 
Szymczak - pedagog odpo-
wiedzialna za funkcjonowanie 
Punktu Przedszkolnego TPD w 
Chwarstnicy. dost.

Wizyta w kojcu
W poniedziałek ucznio-

wie Zespołu Szkół w Nowym 
Czarnowie odwiedzili Kojec 
w Gryfinie. Celem wizyty było 
przekazanie zebranej żywno-
ści, koców, misek oraz innych 
potrzebnych zwierzętom rze-

czy. Wszystko to zostało zgro-
madzone w ramach corocznej 
zbiórki na rzecz bezdomnych 
zwierząt. Jak co roku ucznio-
wie z dużym zaangażowaniem 
uczestniczyli w akcji.

ms

klasa IVa w bibliotece
W środę 21 listopada klasy 4 Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy udały się do Biblio-
teki Publicznej w Gryfinie na lekcję biblioteczną pod hasłem „Kto czyta, nie błądzi”. 

Najpierw uczniowie udali 
się do Filii Naukowej, aby do-
wiedzieć się, czym są katalogi 
i jak z nich korzystać oraz po-
znali budowę książki. 

Następnie udali się do bu-

dynku głównego, a tam za-
częli od piwnicy, czyli intro-
ligatorni. Panie introligatorki 
pokazały, jak „leczyć” książki, 
a najwięcej emocji wzbudziły 
gilotyny.

Czwartoklasiści zwiedzili 
także wystawę „Pocztówka 
orężem w walce o niepodle-
głość” oraz odwiedzili gabinet 
pani dyrektor oraz dział dzie-
cięcy. dost.
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Nieaktualny plan Gryfina!?
Czytelnicy alarmują, że nie tylko brak drukowanej wersji aktualnego planu Gry-
fina. Także ten, który znajduje się na Wrotach Gryfina jest nieaktualny, bo pocho-
dzi sprzed 11 lat! 

Od czasu do czasu także do 
naszej redakcji przychodzą 
i dzwonią osoby poszukują-
ce aktualnego planu Gryfina. 
Niedawno z podobną prośbą 
zadzwonił do nas pracownik 
jednej z firm ochroniarskich. 
Bo przecież do Gryfina na in-
terwencje przyjeżdżają partole 
nie tylko z firm mających tu swe 
oddziały, lub pochodzących z 
tego miasta pracowników. - Jak 
jedziemy na alarm, to jak zna-
leźć ulicę Myśliwską? Zmieniło 
się położenie Komendy Policji, 
jest plac Solidarności, ulica Wy-
klętych,  powstały nowe ronda. 
Ulic jest już chyba z 90, a na 
starych planach ledwo 70! Nie-
dawno z okazji biegu, na igryfi-
no pokazali niezłą mapę ulic, ale 
kończyła się na ulicy Czechosło-
wackiej. Widziałem w internecie 
niezłą mapę miasta, ale wielu 
nazw brakowało. Chyba gmi-
na powinna zadbać o porządny 
plan miasta?! Przecież ten z 2007 
roku jest już nieaktualny!- mó-
wił nasz rozmówca.

Szukajcie  
na nabrzeżu

Sprawdziliśmy w kilku gryfiń-
skich sklepach, nowego planu 
miasta brak. Ale... okazało się, 
że w Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Rybakówce mają 
jeszcze końcówkę wydania pla-
nu sprzed dwóch lat! To CIT 
przygotował plan z ulicami, 
jakie były w mieście w listopa-
dzie 2006 roku, a wydrukował 
go Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Tyle, że w CIT mają już ostatnie 
egzemplarze tamtego wydania 
sprzed dwóch lat, na których 
jest plac Solidarności, nowa sie-
dziba Policji i inne. Ulicy My-
śliwskiej jednak na planie nie 
ma.

Jak znaleźć?
Doświadczonych turystów ta 

informacja nie zaskoczy. Nowe-
go planu szukajcie na stronie 
internetowej gryfińskiego OSiR- 
u. Tam jest zakładka - Centrum 
Informacji Turystycznej. Z lewa 
wyświetli się niebieska ikona 

CIT, a na niej z kolei z prawa – 
Menu. Po wejściu szukamy na-
pisu: Gryfino i okolice. Pod nim 
są plany powiatu, gminy i nowy 
plan Gryfina. Jest to pdf, który 
można pobrać, powiększyć, a 
nawet sobie wydrukować. 

Być może  
dodrukują

Szukając owego aktualnego 
planu (trzeba jednak na nim 
zmienić kierunki jazdy na ul. 
9 Maja i Kolejowej), dzwonili-
śmy także do sekretarz gminy 
Gryfino. Nie rozmawialiśmy 
bezpośrednio, jednak w CIT do-
wiedzieliśmy się, że Ewa Sznaj-
der zainteresowała się sprawą 
i rozważa ewentualny dodruk 
planu Gryfina z 2016 roku z po-
prawkami. A w CIT mają go już 
tylko kilkanaście egzemplarzy 
– w niewielkim, ulotkowym for-
macie. Mamy też nadzieję, że na 
stronie Wrota Gryfina znajdzie 
się jego aktualna wersja.

R. Kwapisz
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Można już kupić bilety na Gliptykos
Dla Grupy Teatralnej GLIPTYKOS miniony weekend był niczym teatralny maraton. Zespół, prezentując swoje najnowsze przedstawienie 
pt. „KATASTROFA, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez morze”, wystąpił trzykrotnie: w piątek 16 listopada - była to próba generalna z 
udziałem publiczności, w sobotę 17 premiera, w niedzielę 18 - występ dobroczynny na rzecz młodej niepełnosprawnej gryfinianki. 

Dla amatorskiej grupy był 
to nie lada wyczyn, zwłaszcza 
że aktorzy mają wiele innych 
zobowiązań - rodzinnych, 
społecznych, zawodowych 
- zespół bowiem tworzą pra-
cownicy kultury i oświaty, 
szefowie gminnych jednostek 
organizacyjnych, przedsię-
biorcy, przedstawiciele władz 
samorządowych, środowisk 
prawniczych, służby zdrowia. 
Nagrodą za ten wysiłek jest 
aplauz widowni, gromkie bra-
wa, wiele życzliwych pochwał 
a także radość obdarowanych, 
na rzecz których GLIPTYKOS 
występuje.

Zagrają dla emilii
Grupa Teatralna GLIPTY-

KOS zaprasza już na kolejny 
pokaz spektaklu pt. „KATA-
STROFA, czyli... ratuj się, kto 
może, nawet przez morze” w 
sobotę 1 grudnia o godz. 18. 
Zespół zaprezentuje przesta-
wienie w sali widowiskowej 
Gryfińskiego Domu Kultury. 

Zespół zagra na rzecz Emilii 
Solińskiej z Sobieradza, któ-
ra w 2002 r. - wówczas jako 
3,5-letnia dziewczynka - pod-
czas pożaru rodzinnego domu 
uległa ciężkiemu poparzeniu, 
które obejmowało ponad 60 % 
powierzchni ciała.

Bilety na wydarzenie w 
cenie 15 zł są dostępne w 
przedsprzedaży i rezerwacji 
telefonicznej od 21 listopa-
da w siedzibie GDK przy ul. 
Szczecińskiej 17, tel. (91) 416 
25 20; w przypadku rezerwacji 
tel. obowiązuje zasada odbioru 
biletów w ciągu dwóch dni od 
ich zamówienia; nieodebrane 
wrócą do puli sprzedaży.

rejs liniowcem
To już szósty spektakl po-

pularnego teatralnego zespołu 
działającego przy Gryfińskim 
Domu Kultury. Tym razem 
zespół zaprasza na rejs dużym 
liniowcem MS GLIPTYKOS. 
Oj, będzie się działo. I na po-
kładzie pasażerskim, i na ka-

pitańskim mostku. Z każdą 
sceną morska wyprawa będzie 
coraz bardziej przypominać 
podróż przez labirynt, w któ-
rym czekają ostre zakręty, 
zwroty akcji, stop-klatki - jed-
nym słowem będzie to rejs pe-
łen niespodzianek. Tradycyj-
nie, w przedstawieniu pojawią 
się nawiązania do bieżących 

wydarzeń, echa poprzednich 
spektakli a także gryfińskie 
akcenty. Aktorzy zaprezentują 
również swoje umiejętności 
wokalne i taneczne. I jak zwy-
kle obiecują sporą dawkę hu-
moru i... zdumienia nad rze-
czywistością. W „Katastrofie...” 
występują: Irena Bis, Agata 
Cieciuch, Magdalena Gazdec-

ka-Goślinowska, Katarzyna 
Kajrenius-Strzałkowska, Anna 
Pawłowska, Maria Piznal, Jo-
lanta Romanowska, Danuta 
Świderek, Jolanta Witowska, 
Maria Zalewska, Barbara Żu-
rowska, Rafał Ciszkiewicz, 
Arek Grunwald, Jerzy Miler, 
Artur Smogór, Andrzej Su-
szek, Dariusz Ulanowski. dost.
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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
Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. 
Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które 
nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. (Dn 7,13-14) 
Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.(J 
18, 37)

Jezus Chrystus  
nasz Pan i Król

W najbliższą niedzielę obchodzimy w kościele uroczystość Chrystusa Króla. 
Od zeszłego piątku trwa nowenna przed tym wydarzeniem codziennie przed 
mszą świętą wieczorną. W miniony poniedziałek ponowiliśmy w kościołach 
„Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Ta uroczystość to hołd Jezusowi 
Chrystusowi Królowi Wszechświata, która przypada na ostatnią niedzielę roku 
liturgicznego.

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wier-
nym, Pierworodnym umarłych i Władcą 
królów ziemi. Tym, który nas miłuje i 
który przez swą krew uwolnił nas od na-
szych grzechów, i uczynił nas królestwem 
i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu 
chwała i moc na wieki wieków. Amen. 
Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go 
wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebi-
li. I będą Go opłakiwać wszystkie poko-
lenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i 
Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który 
był i który przychodzi, Wszechmogący.

(Ap 1,5-8) 

W 1925 roku papież Pius XI wpro-
wadził uroczystość Chrystusa Króla 
na stałe do kalendarza liturgicznego 
(na początku była to każda niedziela 
października, potem zmieniona na 
ostatnią niedzielę zwykłą roku litur-
gicznego). Potwierdzała to encyklika 
Quas Primas. Dodatkowo nakazano 
by tego dnia po nabożeństwie głów-
nym odmówić litanię do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa oraz akt po-
święcenia rodzaju ludzkiego Najświęt-
szemu Sercu – co ma miejsce po dziś 
dzień.

*W 1986 r. kardynał Joseph Ratzinger 
tak napisał:

Słowo „Chrystus” nie jest niczym in-
nym, jak greckim tłumaczeniem słowa 
„Mesjasz”: pomazaniec, król. Jezus z 
Nazaretu, ukrzyżowany „Syn cieśli”, jest 
tak bardzo królem, że tytułem królew-
skim stało się Jego imię. Nazywając sa-
mych siebie chrześcijanami, określamy 
się sami jako ludzie Króla, jako ludzie, 
którzy uznają w Nim Króla.

Najbliższa niedziela to przypomnie-
nie o tym, kim tak naprawdę jest dla 
nas Jezus Chrystus – królem wszel-
kiego stworzenia. Jezus nie jest jednak 
zwykłym królem, bo nigdy nie miał 
korony królewskiej (poza tą cierniową 
jako symbol cierpienia za grzechy), 
berła i nie zasiadał na zwykłym tro-
nie królewskim. Chrystus jest królem 
wszystkich narodów i wszystkich nas. 
W tym też jest Jego niezwykłość, że ni-
gdy o królewską pozycję nie zabiegał, 
nikt go też na króla nie wybierał, cho-
ciaż pochodził w prostej linii od króla 
Dawida – króla Izraela. 

*Potrzebujemy, aby Chrystus królował 
w naszym życiu i postępowaniu. Pod-
dajemy się Jego władzy, przyrzekamy 
żyć Jego miłością, oddajemy Mu nasze 
serca, zawierzamy Mu nasze rodziny. 
Ten konkretny program wymaga zaufa-
nia Jezusowi i oddania Mu swego życia. 
Gdy dokonamy tego w naszych domach 
i parafiach, będziemy świadkami zmia-
ny oblicza naszej Ojczyzny i Kościoła.

Chrystus jest trzema postaciami w 
jednym. Bogiem, jak i człowiekiem 
(Synem Bożym, drugą osobą Trójcy 
Przenajświętszej; panem nieba i ziemi; 
najwyższym i absolutnym). Odkupi-
cielem i Stworzycielem, bo z Bogiem, 
który jest w niebie tworzy jedność. Po-
niósł śmierć na krzyżu za nasze grze-
chy.

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty 
jesteś Królem żydowskim?”. Jezus od-
powiedział: „Czy to mówisz od siebie, 
czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. 
Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? 
Naród Twój i arcykapłani wydali mi 
Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział 
Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo moje było 
z tego świata, słudzy moi biliby się, 
abym nie został wydany Żydom. Teraz 
zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat 
zatem powiedział do Niego: „A więc 
jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: 
„Tak, jestem królem. Ja się na to naro-
dziłem i na to przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, 
kto jest z prawdy, słucha mojego gło-
su”.

(J 18,33b-37)

Władza to dla wielu bogactwo i siła 
wpływów, a Chrystus był biedny, miał 
tylko słowo, które ciałem się stało i zo-
stało między nami, a mimo to włada 
całym światem poprzez wiarę, nadzieję 
i miłość, jaką nam ofiarował. Gdyby 
dzisiaj Chrystus żył wśród nas, pew-
nie nikt nie odkryłby jego niezwykłej 
natury, bo nie chodziłby w złocie, nie 
jeździłby luksusowym samochodem. 
Tylko nieliczni zauważyliby w nim na-
uczyciela, przewodnika, i tym chwała i 
boża łaska.

Pan Bóg króluje, 
pełen majestatu

Pan króluje, oblókł się w majestat,

Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,

tak świat utwierdził,

że się nie zachwieje.

Twój tron niewzruszony na wieki,

Ty od wieków istniejesz. Boże.

Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,

Twojemu domowi przystoi świętość,

po wszystkie dni, o Panie.
(Ps 93,1.2.5) 

Redakcja

Źródła:
*http : / /w w w.radiomar yja .pl /kosc iol /

ewangelia-uroczystosc-jezusa-chrystusa-krola-
wszechswiata/

http://www.parafia.nar.gryfino.ehost.pl/
http://brewiarz.pl/czytelnia/krol.php3
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Kto najlepszy?
W sobotę 17 listopada odbyła się XIV Jesienna Impreza na Orientację. Wydarzenie zorganizował Gryfiński Dom Kultury.

Rajd na orientację wystar-
tował krótko po godzinie 11. 
Start zabawy znajdował się 
przy ścieżce rowerowej na 
gryfińskim Grajdołku. Celem 
imprezy była popularyza-
cja turystycznych rajdów na 
orientację, integracja i wspól-
na zabawa z mapą i kompasem 
w terenie.

W rajdzie wystartowało aż 
39 zespołów, czyli ponad 90 
uczestników, dla których prze-
widziano cztery kategorie star-
towe TD (dzieci), TM (mło-
dzież) TJ (juniorzy) oraz trasę 
rekreacyjną TR.

Wśród zgłoszonych dru-
żyn znaleźli się reprezentanci: 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Gryfinie, Szkoły Podstawowej 
nr 4 z Goleniowa, Szkoły Pod-
stawowej z Klinisk Wielkich, 
Gryfińskiego Domu Kultury i 

Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Gryfinie.

Drużyny po odprawie wyru-
szyły na trasę z mapką rajdu i 
kartą, gdzie miały zgromadzić 
oznaczenia z odnalezionych 
punktów kontrolnych.

Trasę dla piechurów przygo-
towała instruktor ds. turystyki 

z Gryfińskiego Domu Kultury 
Kamilla Gadomska.

Zwycięzcy
W kategorii TD miejsce pierw-

sze zajęły dwie drużyny - zespół 
z SP4 Goleniów w składzie Anto-
ni Korczak i Maciej Szubert oraz 
podopieczni pracowni turystycz-

nej z GDK Hanna Staruk, Jan 
Bodys i Wojciech Frąckiewicz.

W kategorii TM najlepiej swo-
ją trasę pokonał zespół w skła-
dzie Paulina Dobrowolska i Wik-
toria Czerniawska z SP Kliniska 
Wielkie.

W kategorii TJ najlepiej wypa-
dła drużyna z ZSP 2 w składzie 

Nicola Ochocka i Sebastian Ma-
szadro.

Każdy z uczestników zabawy 
dostał pamiątkowy medal.

Rajd został dofinansowany 
przez PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna S.A., Od-
dział Zespół Elektrowni Dolna 
Odra. dost.

Dwa razy na podium
Koszykarki z Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk Gryfino wystartowały w dwóch turniejach - XIV Jesiennym Turnieju Koszy-
kówki w Mieszkowicach 15 listopada oraz w Turnieju ENEA MINI BASKET LIGI (MBL) w Chojnie 20 listopada. Z obu wyjazdów przywiozły 
medale.

W czwartek 15 listopada re-
prezentacja naszego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 
Olimpijczyk Gryfino udała się 
do Mieszkowic na organizo-
wany cyklicznie od czternastu 
lat „Jesienny Turniej Koszy-
kówki Dziewcząt”. Tym razem 
nie jechaliśmy w roli fawory-
ta. Zawody były, jak zwykle, 
organizowane dla roczników 
gimnazjalnych. Nasza drużyna 
jest dużo młodsza. Składa się 
przede wszystkim z roczników 
z klas piątych i szóstych. Za-
graliśmy trzy mecze z Miesz-
kowicami, Gorzowem i Dęb-
nem. Początek dwóch meczów 
z Mieszkowicami i Gorzowem 
podobny, w miarę wyrównana 
gra. Jednak z czasem doświad-
czenie i siła fizyczna starszych 
dziewcząt dała dużą przewagę 
rywalkom. W obu meczach 
dość wysokie przegrane (17:50 
i 12:57). W ostatnim meczu z 
Dębnem dziewczęta zagrały 
doskonale. Mimo przewagi 
przeciwniczek pod względem 
wzrostu i siły, nasze koszykar-
ki wykazały się dużą ambicją 
i szybkością. Do tego doszła 
dobra skuteczność, co zaowo-
cowało wysoką wygraną 35:13. 
Takie turnieje dla naszych 
młodych koszykarek to świet-
ny trening i na pewno zapro-

centuje w przyszłości. Trzecie 
miejsce w konfrontacji ze star-
szymi dziewczętami to dobry 
wynik - GRATULACJE! 

Skład reprezentacji:
Gabriela Sznigir 6C, Maja 

Wolska 6C, Aleksandra Sowa 
5E, Zofia Mędzin 5E, Ramona 
Paleczna 6A, Zuzanna Matosz-
ko 6A, Małgorzata Linkiewicz 
5A, Karolina Dorawa 6C, Julia 
Pasik 5E, Zofia Pomykała 5F, 
Anhelina Zhovtaliuk 7D, Jo-
anna Wójcikowska 7D, Laura 
Smolnik 7A, Antonia Górecka 
5E, Katarzyna Szuster 5B.

W Chojnie jeszcze lepiej
We wtorek 20 listopada ko-

szykarki Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Olimpijczyk 
Gryfino wzięły udział w kolej-
nym turnieju organizowanym 

w ramach programu „Nauka, 
Sport, Przyszłość”. Tym razem 
zaprosiła nas drużyna z Choj-
ny i był to turniej dla roczni-
ków 2005 i młodszych. Głów-
ny cel tego programu to pro-
pagowanie koszykówki wśród 
najmłodszych dziewcząt oraz 
umożliwienie im gry z rówie-
śniczkami z różnych klubów i 

szkół z województwa zachod-
niopomorskiego i lubuskiego. 
Program prowadzi gorzowski 
klub AZS AJP. Oczywiście 
chodzi również o korzyści dla 
tego klubu, który prowadzi 
szkolenie dziewcząt od naj-
młodszych roczników do eks-
traklasy. Dzięki programowi 
najlepsze zawodniczki z MBL 
mają możliwość, po ukoń-
czeniu 8 klasy, kontynuować 
swoją karierę sportową w jed-
nym z najlepszych klubów ko-

szykówki kobiecej. Enea Mini 
Basket Liga to przede wszyst-
kim dobra zabawa. Nie ma 
wielkiej presji na wynik, choć 
dla dziewcząt takie spotkania 
to zawsze gra o zwycięstwo. W 
turnieju wzięły udział cztery 
drużyny: Chojna, Myślibórz, 
Dębno i Gryfino. Zagraliśmy 
systemem „każdy z każdym”. 

W pierwszym meczu zmierzy-
liśmy się z zawodniczkami z 
Myśliborza. Po bardzo zacię-
tej i wyrównanej grze dopiero 
w ostatniej kwarcie rywalki 
odskoczyły na parę punktów, 
których nie udało się odrobić 
- przegrana 20:28. W drugim 
meczu zagraliśmy z Dębnem. 
Od początku uzyskaliśmy 
dość znaczną przewagę, któ-
rej dziewczęta nie straciły do 
końca meczu. Wygrana 24:18. 
Trzecie spotkanie z Chojną 
bardzo podobne. Nasze koszy-
karki uzyskały prowadzenie i 
kontrolowały cały czas mecz z 
bezpieczną przewagą punkto-
wą. Wygrana 34:30. 

Drugie miejsce w całym tur-
nieju - Gratulacje!

Skład reprezentacji: Gabriela 
Krawczyk 4B, Hanna Grabow-
ska 4E, Małgorzata Linkiewicz 
5A, Lena Błajszczak 5C, Niko-
la Hasse 5D, Antonia Górecka 
5E, Zofia Mędzin 5E, Julia Pa-
sik 5E, Zuzanna Sołtysiak 5E, 
Hanna Soroczyńska 5F, Alek-
sandra Sowa 5E, Zuzanna Ma-
toszko 6A, Ramona Paleczna 
6A, Karolina Dorawa 6C, Ga-
briela Sznigir 6C, Maja Wolska 
6C, Laura Smolnik 7A, Joanna 
Wójcikowska 7D, Anhelina 
Zhovtaliuk 7D.

Dariusz Żołnowski
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Wyniki wyborów liczone inaczej.  
Co by było gdyby? 
Autorskie spojrzenie kompetentnego czytelnika na wyniki wyborów do Rady miejskiej w Gryfinie pokazuje, że przy innym systemie 
liczenia głosów, wyniki byłyby zupełnie inne.

Obecnie obowiązujący sposób przeliczenia liczby 
głosów na mandaty jest nieco skomplikowany, pre-
ferujący kandydatów z tych Komitetów Wyborczych, 
które łącznie uzyskały większą liczbę głosów. Czy i 
jak zmieniłby się skład wybranej rady, gdyby przeli-
czenia były prostsze i bardziej zrozumiałe, czyli we-
dług liczby zdobytych głosów (l. gł.) albo procentu 
uzyskanych głosów (pr. gł.)?

Spośród Kandydatek i Kandydatów startujących 
w wyborach 16 osób uzyskałoby mandaty radnych 
niezależnie od sposobu liczeni. Są to:

  il. gł. proc. gł.
1. Andrzej Urbański P.O. 778 17,22
2. Rafał Guga P.O. 670 16,35
3. Piotr Romanicz PiS 615 15,01
4. Mieczysław Sawaryn M.S. 473 11,55
5. Elżbieta Kasprzyk M.S. 350 9,22
6. Jolanta Witowska P.O. 359 8,76
7. Zenon Trzepacz M.S. 350 8,50
8. Marcin Pazik M.S. 383 8,48

9. Robert Jonasik PiS 372 8,23
10. Jerzy Piasecki P.O. 267 7,03
11. Piotr Zwoliński M.S. 316 6,99
12. Marcin Para M.S. 301 6,66
13. Małgorzata Wisińska P.O. 246 6,48
14. Tomasz Namieciński M.S. 235 6,19
15. Władysław Sobczak PiS 232 6,11
16. Magdalena Pieczyńska P.O. 257 5,69

Gdyby o uzyskaniu mandatu decydowała liczba 
głosów Radnymi zostaliby:
17. Jacek Kawka  G.B.S.  242
18. Łukasz Kamiński M.S.  208
19. Małgorzata Rubczak M.S.  200
20. Zdzisław Kmieciak M.S.  193
21. Maciej Puzik  P.O.  188

Do Rady Miejskiej nie weszliby:
1. Zbigniew Kozakiewicz M.S.  187
2. Roman Polański PiS  170
3. Marek Sanecki  P.O.  169
4. Wanda Hołub  PiS  106

Gdyby o uzyskaniu mandatu decydował procent 
uzyskanych głosów do rady weszliby:
17. Jacek Kawka  G.B.S.  5,36
18. Małgorzata Rubczak M.S.  5,27
19. Zdzisław Kmieciak M.S.  5,07
20. Łukasz Kamiński M.S.  4,60
21. Zbigniew Kozakiewicz M.S.  4,56

Do Rady Miejskiej nie weszliby:
1. Roman Polański PiS  4,48
2. Maciej Puzik  P.O.  4,16
3. Marek Sanecki  P.O.  4,12
4. Wanda Hołub   PiS  2,59

Najbardziej los wyborczy był łaskawy dla Wandy 
Hołub, Marka Saneckiego i Romana Polańskiego. 
Najbardziej pokrzywdzeni przez los wyborczy mogą 
czuć się Jacek Kawka, Małgorzata Rubczak, Łukasz 
Kamiński i Zdzisław Kmieciak.

Ustalone w wyniku wyborów proporcje liczby 
radnych reprezentujących poszczególne komitety 
wyborcze, a więc M.S. - 8, PiS - 5, P.O. - 8 uległyby 
zmianie przy innym przeliczeniu głosów na manda-
ty. Gdyby brać pod uwagę tylko liczbę uzyskanych 
głosów proporcje byłyby następujące: M.S. - 10, PiS 
- 3, P.O. - 7, G.B.S. - 1, natomiast gdyby decydował 
procent uzyskanych głosów układ byłby jeszcze inny: 
M.S. - 11, PiS - 3, P.O. - 6, G.B.S. - 1. Proporcje te 
wskazują, że obecny system przeliczania głosów na 
mandaty był łaskawy dla PiS, mniej łaskawy dla M.S.

Użyte w tekście skróty oznaczają:
M.S. - Komitet Wyborczy Wyborców Mieczysława 

Sawaryna
PiS - Komitet Wyborczy Prawi i Sprawiedliwość
P.O. - Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.No-

woczesna Koalicja Obywatelska
G.B.S. - Komitet Wyborczy Wyborców Gryfiński 

Blok Samorządowy.
Wybranym Paniom i Panom Radnym, a także ca-

łej Miejskiej Radzie życzę trafnych wyborów i decy-
zji oraz skutecznego działania dla dobra wszystkich 
mieszkańców naszej Gminy.

Bolesław Sikora 
- emerytowany nauczyciel matematyki

Wybory uczciwe, czy nie?!
Tuż po ogłoszeniu wyników tegorocznych wyborów samorządowych na Twitterze jednej z bardzo znanych ze swojej aktywności posła-
nek ukazała się informacja, że te wybory zostały sfałszowane. 

Oczywiście był to efekt tego, 
że obecna partia rządząca 
mimo swojej ogromnej chęci 
i pewności wyniku nie uzy-
skała bezwzględnej władzy 
we wszystkich lub przynaj-
mniej większości samorządów. 
Oczywiście wpis ten można 
byłoby przyjąć z przymruże-
niem oka z racji jego autorki 
gdyby nie kolejna wypowiedź, 
tym razem przed telewizyj-
nymi kamerami. Na pytanie 
redaktorki skierowane do po-
sła innego PiS, co o tym sądzi 
stwierdził on, że oczywiście 
bardzo dokładnie zostanie to 
sprawdzone. Czyli że, mimo 
iż jeszcze nie ma głośnych po-
hukiwań ze strony rządzących 
o sfałszowaniu tegorocznych 
wyborów samorządowych, 
to jednak jest w tym jakiś 
haczyk, który może zostać 
wykorzystany przy pierwszej 
nadarzającej się okazji. Jestem 
zbulwersowany już samym 
faktem poruszania tego tema-

tu w ten sposób. Uwłacza to 
godności i uczciwości tysięcy 
osób zaangażowanych w pracy 
w obwodowych komisjach wy-
borczych. 

Nie ma szans
Osobiście z trzema przypad-

kami, gdy sam startowałem w 
wyborach, uczestniczyłem w 
takich działaniach już przez 40 
lat, z czego 30 lat w Gryfinie. 
Wiadomo, członkowie obwo-
dowych komisji wyborczych 
powoływani są z różnych 
środowisk. Każdy jej czło-
nek reprezentuje inną partię 
czy inicjatywę samorządową. 
Każdy też na pewno w głębi 
serca chciałby, aby to właśnie 
jego ugrupowanie, jego opcja 
zdobyło największą ilość gło-
sów, zdobyło mandaty, czy też 
funkcję prezydenta, burmi-
strza lub wójta. Ale to właśnie 
takie podejście do sprawy, 
gdy każdy każdemu patrzy na 
ręce powoduje, że właściwie 

nie ma żadnych szans na fał-
szowanie wyników wyborów, 
przynajmniej na tym poziomie 
– nawet gdyby ktoś bardzo 
tego chciał. Jestem pewien, że 
prawie wszyscy członkowie 
obwodowych komisji wybor-
czych pracowali uczciwie, nie 
tylko podczas ostatnich wy-
borów. Jestem przekonany, że 
przynajmniej na terenie gminy 
Gryfino nikomu nawet przez 
myśl nie przeszło, aby popeł-
nić jakieś wyborcze przestęp-
stwo. Również w stu procen-
tach pewien jestem uczciwości 
członków Gminnej Komisji 
Wyborczej w Gryfinie. Zarzu-
tami o wcześniejszych fałszer-
stwach wyborów, jak i choćby 
drobną uwagą w tym temacie 
odnośnie ostatnich wyborów 
samorządowych jesteśmy 
wszyscy co najmniej urażeni. 

Zdarzają się wpadki
Oczywiście zdarzają się 

przypadki mniejszych lub 

większych pomyłek, niedopa-
trzeń, czy błędów w pracach 
komisji obwodowych. Ale od 
tego są komisje gminne i po-
wiatowe, od tego są komisarze 
wyborczy aby je wyłapywać i 
redukować przed ogłoszeniem 
ostatecznych wyników. Takie 
przypadki się zdarzają, błędy 
są wyłapywane, wyjaśniane i 
usuwane już na najniższych 
szczeblach. Tym bardziej, że w 
większości są to błędy meryto-
ryczne a nie liczbowe, mające 
wpływ na wynik wyborów. 
Zdarzają się też poważniej-
sze przypadki, jak w jednej z 
ościennych gmin gminy Gry-
fino. Tam podczas liczenia 
głosów okazało się, że około 
20 kart wyciągniętych z urny 
nie posiada pieczęci Obwodo-
wej Komisji Wyborczej. Nie 
ustalono czyj był to błąd, ale 
nie była to próba sfałszowania 
wyników, gdyż zgadzały się 
ilości kart pobranych przez 
komisję, wydanych wyborcom 

z wyjętymi z urny. Pech chciał, 
że na wszystkich kartach było 
poparcie dla jednego kandy-
data, który ostatecznie wybo-
ry przegrał. Kto zawinił, czy 
było to niedopatrzenie osoby 
stemplującej karty czy nie-
chlujstwo członków komisji? 
Niech zgadnę, każdy sprawę tą 
będzie interpretował inaczej. 
Jedno tylko zaskakuje, że faktu 
braku pieczątek nie zauważyli 
członkowie podczas wydawa-
nia kart. To może świadczyć 
tylko i wyłącznie o lekcewa-
żącym podejściu do pracy 
w komisji. Przypuszczalnie 
sprawa ta będzie wyjaśniana 
przez sąd, ale z góry można 
założyć, że na pewno nie była 
to próba popełnienia oszustwa 
wyborczego. W związku z tym 
uważam, że osoby w tak nega-
tywny sposób wyrażające się o 
uczciwości członków komisji 
wyborczych powinny przynaj-
mniej nas przeprosić.

A. Szczepaniak                 
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miłość jest wszystkim
()

W oczekiwaniu na święta w kinach 
zdarza się co roku taki film, który ma 
nam przypomnieć jak miłe lub niemiłe 
dla tych i owych bywają święta. Często 
taki seans jest dla nas miły lub właśnie 
NIEmiły (to drugie w naszym kraju zda-
rza się zdecydowanie częściej!). Moim 
ukochanym i najlepszym filmem świą-
tecznym pozostanie komedia „To wła-
śnie miłość” m.in. z Hugh Grantem w 
jednej z głównych ról. Nic nie jest w sta-
nie niestety bądź stety do tego urocze-
go, złośliwego, dowcipnego a przy tym 
rozczulającego do łez poziomu doro-
snąć. „Listy do M” kilka lat temu sprawiły, 

że mój prywatny świąteczny „number 1” 
zadrżał w posadach i zaczął się bać. Ten 
film był pierwszym, który rodakom udał 
się skrojony na świąteczną miarę. W tym 
roku do kin na chwilę przed świętami 
trafia komedia świąteczno-romantyczna 
w reżyserii Michała Kwiecińskiego, który 
stworzył świetnych „Statystów”. I od razu 
widać, że Pan Michał ma dobrą reżyser-
ską rękę, bo „Miłość jest wszystkim” na-
prawdę się udało. Jest zabawnie, jest 

wzruszająco, jest ciepło, jest świątecznie. 
Niby to wszystko już było, bo znowu 
mamy zestaw bohaterów, których ob-
serwujemy w świątecznej pogoni za róż-
nymi sprawami czy uczuciami, a w głów-
nych rolach m.in. Olaf Lubaszenko, Joan-
na Kulig, Mateusz Damięcki, Agnieszka 
Grochowska. Każdy gra na najwyższym 
poziomie i wychodzi cało i z twarzą z na-
wet najmniejszej roli. Wielu jest w tym 
filmie bohaterów i nie będę Wam nikogo 
wymieniała, ale muszę podkreślić to, co 
najważniejsze, że w tym filmie - od czasu 
„Listów do M”- zauważyłam istotną zale-
tę, jaką jest umiejętność zmiany nastroju 
scen czy klimatu w filmie tak, by nie było 
w nim za dużo romantyczności lub od-

wrotnie - poważnych momentów. 
Wszystko ma w tym obrazie swoje miej-
sce i czas i naprawdę przyjemnie się to 
oglądało. Może nie jest to nic oryginal-
nego, ale jest to solidny i dobrze zrobio-
ny, a także solidnie zagrany kawałek pol-
skiego kina, polskiej komedii. Na święta 
jak znalazł, a nawet i na „po świętach”. 
Oczwiście znajdą się i pewne minusy, o 
których jednak tym razem nie napiszę, 
bo dawno tak dobrego świątecznego 
polskiego filmu nie widziałam, a i łezkę 
niejedną z twarzy otarłam. Dlaczego 4 
gwiazdki? Bo minusy jednak są, ale chy-
ba wpadłam już w świąteczny nastrój, 
bo po wyjściu z kina w ogóle o nich nie 
pamiętałam.                         Anna Pietras

The kominsky method
(serial)

()
Trafiłam na niego przypadkiem, gdy 

przeglądałam seriale, by coś wybrać na 
wieczór. Z „worka” przeróżnych propozy-
cji trudno wybrać coś, co spodoba się 
od razu. Niewiele jest seriali, ale i fil-
mów, które wciągają jak „Stranger 
Things” czy „Indiana Jones”. „The Komin-
sky Method” do takich obrazów NIE na-

leży, ale jest to propozycja, która powin-
na zaciekawić kinomaniaków. Wciąga, 
ale wymaga cierpliwości. Intryguje, ale 
wymaga czasu. Bawi, ale i wzrusza. Pod-
kreślam czas i cierpliwość, bo to nie są 

„Przyjaciele”, którzy bawią w każdej 
chwili i są na każdą okazję. Najnowszy 
serial z Michaelem Douglasem i Alanem 
Arkinem to intelektualna wycieczka do 
krainy dorosłego życia. Bywa przyjem-
na, ale bywa też bolesna i trudna – jak 
to w życiu. Bohaterowie nie zawsze 
uśmiechają się do siebie, ale zazwyczaj 
mają dla siebie jakąś uroczo NIEsubtel-
ną uwagę, co od razu zmienia klimat 
sceny z ponurej w komiczną. Głównymi 
bohaterami filmu są Norman i Sandy. 

Pierwszy jest agentem tego drugiego, a 
drugi jest aktorem (niejako prawie na 
emeryturze), który prowadzi szkołę ak-
torstwa. Norman i Sandy są przyjaciółmi 
na dobre i na złe. Co jest w tym filmie 
takie niezwykłe? Pewnie nic, ale jak to 
jest napisane – mądrze, z pomysłem, 
ciepło i błyskotliwie, jak to jest zagrane - 
rewelacjnie przez wspomnianych Do-
uglasa i Arkina, jak to jest zabawne i 
smutne zarazem, chociaż pod koniec 
każdego odcinka bardziej jednak za-

bawne niż smutne. Dowcipy są ostre i 
nie pilnują się żadnej poprawności, ale 
polityki tam nie znajdziecie – na całe 
szczęście. W „The Kominsky Method” 
króluje aktorstwo lub zwyczajne życie, 
obie te sfery się w nim przeplatają. Za-
chęcam byście spróbowali tej inteli-
gentnej rozrywki na wysokim poziomie, 
a myślę, że możecie być zdziwieni, jak 
mocno wciagnął Was ten serial o zwy-
kłym życiu dwóch mężczyzn w dojrza-
łym wieku.            Anna Pietras

23 - 29.11.2018 /  KiNo HelioS
(CHr kupiec)

Kultura Dostępna:
Dywizjon 303. Historia prawdziwa, czw. 
13:00, 18:00
Akademia Filmowa:
Pomiędzy słowami, śr. 10:00
Kino na Temat:
303. Bitwa o anglię, czw. 10:00
Kino Kobiet:
miłość jest wszystkim, pn. 18:30
Kino Konesera:
Źle się dzieje w el royale, śr. 18:30
Premiera:
robin Hood: Początek, czw. 17:00, 21:20
miłość jest wszystkim, pt.-sb., wt. 10:15, 
13:40, 17:00, 18:30, 20:15, nd. 13:30, 17:00, 
18:30, 20:15, pn. 10:45, 13:40, 17:00, 20:15, 
śr. 10:45, 13:40, 17:00, 18:30, 21:30, czw. 
10:45, 13:40, 18:30, 20:30
misja Yeti, 10:20, 16:30
Polecamy:
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Gri-

newaldu (napisy), 15:10, 19:50
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Gri-
newaldu (dubbing), pt. 12:15, 17:20, sb.-
-nd. 17:20, pn.-śr. 11:00, 17:20, czw. 11:15, 
17:40
Premiery:
Planeta singli 2, pt. 11:15, 14:40, 18:00, 
20:40, 21:20, sb. 12:30, 14:40, 20:40, 21:20, 
nd. 12:00, 14:40, 18:00, 20:40, 21:20, pn.-wt. 
12:30, 14:40, 18:00, 20:40, 21:20, śr. 12:30, 
14:40, 20:15, 21:20, czw. 12:30, 15:00, 20:00
Bohemian rhapsody, p14:00
Dziadek do orzechów i cztery króle-
stwa, pt. 9:00, 10:30, sb. 12:15, nd. 11:15, 
pn.-śr. 10:00, 12:15, czw. 9:00
Helios dla dzieci:
Disney Junior w kinie, pt.-sb. 10:00, 
11:00

(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Dywizjon 303. Historia prawdziwa, czw. 
13:00, 18:00

Kino Kobiet:
miłość jest wszystkim, śr. 18:30
Premiera:
robin Hood: Początek (dubbing), czw. 
11:15
robin Hood: Początek (napisy), czw. 
17:45, 20:30
assassination Nation, 15:10, 17:15, 20:50
Creed 2, 18:15, 21:45
miłość jest wszystkim, pt.-wt. 10:00, 
12:50, 15:40, 17:45, 18:30, 20:40, 21:20, śr. 
10:00, 12:50, 15:40, 17:45, 20:40, 21:20, 
czw. 10:00, 12:50, 15:40, 18:30, 21:20
Nocne istoty, pt.-wt., czw. 15:00, 19:40, 
22:00, śr. 16:00, 19:40, 22:00
misja Yeti, 10:30, 13:00, 17:00
Polecamy:
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Gri-
newaldu (napisy), pt., pn.-wt., czw. 11:30, 
14:30, 19:00, sb. 11:10, 14:30, 19:00, nd. 
14:30, 19:00, śr. 11:45, 14:30, 19:00
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Gri-

newaldu (dubbing), 10:20, 13:10, 17:30
Wdowy, 14:00
Planeta singli 2, pt., pn.-śr. 11:15, 12:40, 
15:20, 18:00, 21:00, sb.-nd. 12:40, 15:20, 
18:00, 21:00, czw. 12:40, 15:20, 21:00
Bohemian rhapsody, pt.-śr. 12:15, 20:20, 
czw. 20:20

Dziadek do orzechów i cztery króle-
stwa, pt.-wt., czw. 10:40, 16:00, śr. 10:40, 
15:00
Helios dla dzieci:
Disney Junior w kinie, sb.-nd. 10:00, 
12:00
klakson i spółka, 10:10

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. 

26 - 29.11.2018 / 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 „Bohemian Rhapsody”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

CO JeST GraNe
W tym tygodniu kino GRYF wciąż bę-

dzie kusiło romantyczną powtórką z roz-
rywki, czyli „Planetą singli 2” z Maćkiem 
Stuhrem i Agnieszką Więdłochą, ale ja tym 
razem polecę Wam coś zupełnie innego - 
„Bohemian Rhapsody”. Pamiętacie ten 
utwór, tę grupę, tego wokalistę? Queen i 
Freddy Mercury to dzisiaj legenda muzyki, 
o których filmowo opowiedział Bryan Sin-
ger, a w głównego bohatera i lidera zespo-

łu wcielił się Rami Malek (pamiętny z seria-
lu „Mr. Robot”). Zdania na temat tego fil-
mu były i są podzielone, ale ja uważam, że 
to niesamowite widowisko, podczas któ-
rego miałam ciarki na całym ciele. Muzyka 

grała tutaj główną rolę, a reszta była przy-
jemnym i dobrze zrobionym tłem (aktor-
stwo, dialogi, fabuła, scenografia, kostiu-
my, itp.). „Świetna robota!” i chociaż nie 

jest to może prawdziwa i mięsistokrwista 
biografia Queenów, to jest to film, który 
przypomina, jak wielkie były ich utwory, 
bo zostały z nami i w naszych sercach do 

dzisiaj. Kontrpropozycją na ten tydzień 
jest druga część „Fantastycznych zwierząt” 
tym razem pod tytułem „Zbrodnie Grin-
delwalda”. Sequel jest – moim zdaniem – 
lepszy od jedynki, świetny, mroczny kli-
mat, dobre aktorstwo i zaskakująco trafio-
ny Johnny Deep. Dwie świetne propozycje 
– sama nie wiem, którą bym wybrała, gdy-
bym jeszcze raz miała pójść do kina? Może 
obie, jedna po drugiej?! Zazdroszczę Wam 
tego wyboru. Zapraszam do kina.    amp

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu „Miłość jest wszystkim”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę? 
Czy w filmie wystąpiła Joanna Kulig?

Planeta singli 2, pn.-śr. 16:00

Bohemian rhapsody, 18:15

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda (napisy), 20:45

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda (dubbing), 15:45
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Przyszli na świat w gryfińskim szpitalu 

FIlIP TOBer 
ur. 13.11.2018 o godz. 13.45  
waga 4300 g - dł. 58 cm

WIkTOrIa BUrak 
ur. 13.11.2018 o godz. 01.10  
waga 3160 g - dł. 54 cm

BaSIa ZYGmUNT 
ur. 17.11.2018 o godz. 12.45  
waga 3800 g - dł. 56 cm

JaGODa JaNUS 
ur. 17.11.2018 o godz. 00.35  
waga 3400 g - dł. 54 cm

Siłaczki w Gryfinie 
Przedpremiera filmu o polskich sufrażystkach.

Z okazji setnej rocznicy przyznania 
kobietom praw wyborczych w Polsce 
Gryfiński Kolektyw Kobiet - Wice-
pełnomocniczka Kongresu Kobiet w 
Gryfinie oraz Stowarzyszenie Razem 
na Plus z Gryfina zapraszają 4 grudnia 
o godz. 12.00 do Kina Gryf w Gryfi-
nie na przedpremierowy pokaz fabu-
laryzowanego dokumentu o polskich 
sufrażystkach pt. „Siłaczki”. W rolach 
głównych występują m.in. Maria Sewe-
ryn, Klara Bielawka, Marta Ojrzyńska. 
W spotkaniu udział wezmą twórcy fil-
mu Marta Dzido i Piotr Śliwowski oraz 
Iwona Lech–Kamińska, jedna z akto-
rek biorących udział w filmie. 

O filmie
Siłaczki to pierwszy w historii pol-

skiej kinematografii film opowiadający 
o sufrażystkach, które na przełomie 
XIX i XX wieku na ziemiach polskich 
walczyły o prawa dla kobiet. Autorami 
i producentami filmu są Marta Dzido 
i Piotr Śliwowski - twórcy m.in. gło-
śnego i nagradzanego dokumentu o 
bohaterkach rewolucji Sierpnia 80 „So-
lidarność według kobiet”. Siłaczki to 
opowieść o naszych prababkach, dzięki 
którym mamy dziś prawo głosu. Ludź-
mi jesteśmy i ludzkich praw żądamy! 
– przekonywała Kazimiera Bujwidowa, 
orędowniczka zniesienia zakazu wstę-
pu kobiet na uniwersytety. Odważmy 
się być wolnymi! – zachęcała Maria 

Dulębianka, pierwsza kandydatka na 
posła do sejmu, w czasie kiedy kobie-
ty nie miały jeszcze praw wyborczych. 
Chcemy całego życia! – krzyczała Zo-
fia Nałkowska, żądając równości nie 
tylko pod względem politycznym, ale 
także obyczajowym. Bez różnicy płci! 
– postulowała Paulina Kuczalska, na-
zywana - nie bez powodu - papieżycą 
feminizmu.

Walczyły o prawa w kraju, którego 
nie było wówczas na mapie. Mówiono 
im: Teraz nie pora na walkę o prawa 
kobiet! Ale one nie chciały niepodle-
głej Polski bez wolnych Polek. Bojow-
nice, patriotki, aktywistki, żołnierki, 
sufrażystki - to o nich opowiada fa-
bularyzowany dokument Siłaczki. 
O ich wieloletnim boju o sprawę ko-
biecą, bo – jak krzyczała Zofia Daszyń-
ska - Golińska w 1911 roku podczas 
marszu krakowskich emancypantek:  
Praw się nie dostaje! Prawa się zdoby-
wa w walce!

Stroje z epoki
Pokaz filmu „Siłaczki” odbywa się 

we współpracy z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Gryfino, Gryfińskim Domem 
Kultury oraz przy dofinansowaniu z 
budżetu Samorządu Województwa 
Zachodniopomorskiego. Pokaz filmu 
odbywa się w ramach obchodów 100 
– uzyskania przez Polski praw wybor-
czych. Godzina wydarzenia sprzyja za-

proszeniu i udziale w przedsięwzięciu 
młodzieży z gryfińskich szkół, którzy 
już potwierdzili swój liczny udział. Do 
udziału w seansie zapraszamy również 
wszystkie zainteresowane osoby. Mile 
będą widziane przebrania tj. stroje z 
epoki XX - lecia międzywojennego. 

Udział w pokazie jest bezpłatny! 
Chęć udziału prosimy zgłaszać na 
adres: stowarzyszenierazemnaplus@
wp.pl. dost.
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Nauka empatii i tolerancji to moim zdaniem najważniejsze 
zadanie jakie stoi przed nami – rodzicami. Empatyczna ko-
munikacja dobroczynnie wpływa na rozwój komunikacji 
oraz budowanie trwałych relacji z ludźmi. „Empatia rozumia-
na jest jako swoista zdolność rozumienia drugiego człowieka – 
jego potrzeb i emocji – oraz umiejętność współodczuwania z 
nim. To gotowość na pochylenie się nad jego wartościami, 
uczuciami i aktualnymi przeżyciami. Marshall B. Rosenberg 
mówi o niej jako o „pełnym szacunku rozumieniu cudzych do-
świadczeń”. Niewiele jest książek, które w dość przystępny, 
ciepły i naturalny sposób przekazują dzieciom tę wiedzę i 
poprzez przyjemne opowieści z nią oswajają. 

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

Francis Bacon 

z ubraniami! Poszukajcie tej 
perełki!). W 2005 roku autor 
„Elmera” został nominowany 
do nagrody im. Hansa Chri-
stiana Andersena.

Głównym bohaterem „El-
mera” jest słoń w kratkę, kolo-
rowy słoń w kratkę, który jest 
inny niż wszystkie słonie na 
świecie. Elmer był inny. Elmer 
był w kratkę. Elmer był żółty 
i pomarańczowy, i czerwony 
[…] i czarny, i biały. Stanow-
czo, Elmer nie był w kolorze 
słonia. Seria ma 22 tomy, w 
których poznajemy przeróż-
ne przygody słonia w kratkę i 
jego przyjaciół z dżungli.

Cała seria o sympatycz-
nym i uprzejmym, a przede 
wszystkim bardzo uczynnym 
słoniu w kratkę spodobała 
się dzieciom i rodzicom na 
całym świecie. Książki są cie-
kawe, mają przepiękne kolory, 
śliczne ilustracje i aż chce się 
je przeglądać, a dzieci mają 
naprawdę sporo frajdy przy 
czytaniu i oglądaniu. Fabu-
ła jest wesoła i przyjemna, a 
przede wszystkim przekazuje 
dzieciom ważny komunikat, 
że bycie innym wcale nie musi 
być nieprzyjemne, a może być 
atutem. Indywidualność może 
być plusem, ale każdy z nas 
musi się z nią na swój sposób 
oswoić. Elmer, kolorowy słoń 
w kratkę, spróbował to zrobić 
w ten sposób, że zorganizował 
(razem z resztą słoni) swój 
dzień, dzień Elmera, w którym 
wszystkie zwyczajne szare sło-
nie pomalowały się na kolo-
rowo, a to on – Elmer – ubrał 
się wtedy na szaro. Tolerancja 
względem innego jest bardzo 
ważna. Nie chodzi tu tylko o 
indywidualność i wyróżnia-
nie się, ale także o podejście 
do osób niepełnosprawnych, 
innych, różniących się od nas. 

Przy niektórych opowieściach 
elmerowskich aż łezka w oku 
się kręci – tak to jest z uczu-
ciem napisane. Naprawdę po-
lecam Wam słonia w kratkę, 

bo uczy maluchy najważniej-
szych rzeczy, a przy okazji roz-
czula dorosłych i przypomi-
nam im o tym, co jest ważne.

Nie sugerujcie się absolut-
nie ograniczeniem wiekowym 
3+, bo ta książka jest dla ma-
luchów nawet 1,5-rocznych. 
Mój syn ma 2 lata i świetnie 
rozumie „Elmera”, jego kolory 
i większość przygód. Oczywi-
ście całkiem możliwe, że naj-
więcej frajdy mają z tej książki 
dzieci, które właśnie uczą się 
czytać, bo czcionka jest duża, 
przyjazna, a kolory przycią-
gają wzrok. Moim zdaniem 
kolorowy słoń jest dla dzieci w 
każdym wieku. Jednych zacza-
ruje kolorami, innych rozczuli 
uczynnością, jeszcze innych 
rozbawi humorem. „Elmer” to 
naprawdę sympatyczny słoń, 
chociaż inny i całkiem nie taki 
jak reszta słoni.

Książek o „Elmerze” sprze-
dano ponad 7 milionów eg-
zemplarzy! Bajki o słoniu w 
kratkę przetłumaczono na 
ponad 50 języków!

PS Mnie zauroczyła przy-
powieść o dziadku Elmera, w 
której przypomina się o tym, 
jak ważne jest pamiętanie i 
odwiedzanie dziadków, a także 
przygoda o tęczy, pod koniec 
której pada wzruszające zda-
nie na temat tego, że pewnych 
rzeczy nigdy nie można mieć 
za dużo – domyślcie się czym 
są te rzeczy...

Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: elmer
Autor: David McKee
Tekst i ilustracje: 
David McKee
Tłumaczenie: Jadwiga Jędryas
Wydawnictwo: Papilon
Rok wydania: 2018
oprawa: twarda
liczba stron: 32
Format: 23.6x27.0 cm

Żródła: *https://dziecisawazne.pl/
mozg-dziecka-uczy-sie-empatii/

Foto: pixabay.com.pl

EL MER  
– słoń w 
kratkę, 
który był 
inny niż 
wszystkie...

Uczymy kochać, lubić, przyjaźnić się, tolerować. Oswajamy 
z uczuciami, które często stoją obok złości, nienawiści, agresji. 
Radzenie sobie z każdą z tych emocji jest najtrudniejszą rzeczą 
na świecie i najważniejszą lekcją dla naszych maluchów. Znam 
niestety z mojego życia przykład nieprzyjaznych oczu dzieci, 
które nie radziły sobie z innością i krzywdziły tym te inne dzie-
ci. Przykład idzie zawsze z góry, w tym wypadku od rodziców, 
którzy nie poruszyli w domu tematu tolerancji i empatii.

To właśnie dzieci – o ironio 
– bywają najbrutalniejszymi 
krytykami naszych wad i od-
mienności. Tym ważniejsze 
jest uczulanie ich i uświada-
mianie im różnych barw tego 
świata. Niektórzy z nas są ni-
scy, inni wysocy. Jedni mają 
brązowe włosy, inni rude. Nie-
którzy są zdrowi, inni chorzy, 
ale każdy ma prawo być i ma 
prawo do szacunku.

Seria książek napisana przez 
Brytyjczyka Davida McKee 
doskonale rozumie ten pro-
blem i na niego odpowiada. 

Odpowiada na potrzeby ro-
dziców, by opowiadać dzie-
ciom o tolerancji i nietoleran-
cji, o empatii, zrozumieniu 
inności i radzeniu sobie z nią.

Autor „Elmera” urodził się 
w 1935 roku. Wychowywany 
w mieście, jak sam wspomi-
na, przesiąkniętym opowie-
ściami o duchach najczęściej 
czytał Biblię i bajki Ezopa. W 
1968 roku McKee opubliko-
wał swoją pierwszą książkę o 
słoniu w kratkę. Co ciekawe 
w latach 70’ XX wieku BBC 
emitowało serię ciekawych 
animacji pt.: „Mr Benn” jego 
autorstwa (interesująca old-
skulowa grafika połączona 
z fabułą, w której eleganc-
kiego pana spotykają nie-
zwykła zdarzenia w sklepie 
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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

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

Tel. 517 175 599

Pracuj z jako Opiekunka 
Seniorów w Niemczech 

Teraz atrakcyjne bonusy jesienno-zimowe!
Umów się na spotkanie w Stargardzie

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

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

Prace 
wykończeniowe 
w wysokim standardzie 

Ocieplenia 
Kontakt

91 404 58 35 • 500 273 302

reklama reklama
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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. somnambulik 
2. marka włoskich skuterów 
3. miejsce osiadania odłamków 
skalnych 
4. obok siekacza 
5. potwór 
6. miasto w Apulli (Włochy) 
7. waltornia 
8. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz 
olimp. w rzucie młotem (1920) 
9. członek spółki rybackiej 
10. czerwień w kartach 
11. ... Makower 
12. tygodnik dla pań 
13. dziewczyna z All Saints 
14. stosowany do wyrobu papie-
ru ściernego 
15. oddział intensywnej terapii 
16. antylopa z Afryki 
17. litera grecka 
18. czarno-biały ptak 
19. papuga z zoo 
20. rekrutacja na studia 
21. angielski lub wiedeński 
22. instynkt 

23. rzeka w Etiopii 
24. zapasy grubasów 
25. okręg i miasto w pn. Portugalii 
26. torbacz z rodziny pałanek 
27. popularny lek 
28. miasto w pobliżu Baku 
29. wyspa w Aleutach 
30. bagienny las na nizinie Ama-
zonki 
31. kolanka lub wstążki 
32. zastąpione skarpetami 
33. rzeźbiarz, malarz i poeta fran-
cuski 
34. miasto w Rumunii 
35. ustawowa przerwa w pracy 
36. roniona z oka 
37. miłość fizyczna 
38. domek lodowy 
39. komar lub mucha 
40. ozdobione firaną 
41. ... „King” Cole 
42. miasto w Holandii (Braban-
cja Pn.) 
43. mimowolny skurcz na twarzy 
44. wyga 
45. żeński głos 

Poziomo: 
46. dawna waluta Włoch, Waty-
kanu i San Marino 
47. student uczący się w domu 
48. gatunek mewy 
49. utarty zwyczaj 
50. Y dla chemika 
51. ogół ocen i norm moralnych 
52. okręg w starożytnym Egipcie 
53. utwór zawierający opis życia i 
naukę Jezusa 
54. strzelanie do rzutków 
55. podziałka teatralnego aktu 
56. dopływ Dunaju 
57. w masce i ze szpadą 
58. słynna twierdza w Londynie 
59. ... Hayworth 
60. mityczny świat zmarłych 
61. węgierska Helena 
62. kanibale z Nowej Gwinei 
63. ... Rubika - do zabawy 
64. Witalij, radziecki alpinista - 
Pik Pobiedy 
65. świątynia w Mekce 
66. potrzebna filateliście 
67. między królem a waletem 

68. Midori ..., japońska łyżwiarka 
69. między siódmą a dziewiątą 
70. pieszczotliwie o oczach 
71. podróż samolotem 
72. skąpiec, kutwa 
73. mózgu to apopleksja 
74. wieś górali kaukaskich 
75. autobus bratanków 
76. wieszczka Apollina w Del-
fach 
77. jeden ze „Starszych Panów” 
78. znany rozpuszczalnik 
79. Aleksandra 
80. zakała rodziny, wyrzutek 
81. pseudonim Żeromskiego 
82. typ Daewoo 
83. Rafael, włoski malarz 
84. grecki władca wiatrów 
85. tło pod tekstem 
86. tancerz 
87. osłona silnika 

PODPOWIEDŹ: 
BRAGA, KATERLA, KORUND, 
NOM, OSS, SKEET.

robert małecki  
SkaZa 

Są ciała, nie ma zbrodni. Tylko 
krzyk z przeszłości domaga się praw-
dy. Zimą 2018 roku ze skutego lodem 
jeziora zostają wyciągnięte zwło-
ki nastolatka. Patolog jest pewien, 
że śmierć chłopca nastąpiła w wyni-
ku utonięcia. Znamion przestępstwa 
nie nosi też ciało starszego, bezdom-
nego mężczyzny o nieustalonej toż-
samości. Oba zgony łączy tylko mroź-
na noc. A to niestety za mało, by roz-
począć śledztwo. Jednak zdaniem ko-
misarza Bernarda Grossa pytań w obu 
sprawach jest więcej niż odpowiedzi. I 
kiedy zacznie je zadawać, mieszkańcy 
pobliskiego miasteczka nabiorą wody 
w usta. Gross przekonuje się z cza-
sem, że ich milczenie to mur, za któ-
rym czają się duchy przeszłości. Klu-
czem do odkrycia prawdy może oka-
zać się wyjaśnienie starej sprawy ta-
jemniczego zaginięcia… 

 Skaza to opowieść o dramacie, któ-
ry zatruwa umysły, ale też o zbrodni, 
błędach i odkupieniu. O miłości, ze-
mście i sprawiedliwości – niekiedy tak 
różnie pojmowanych. Mroczny krymi-
nał o piekle polskiej prowincji, rodzi-
ny i… policji. Małecki to autor, które-
go poznać powinien każdy fan gatun-
ku. Wojciech Chmielarz



17

www.7dnigryfina.az.pl

23-26.11.2018 r.

Aktualne Rozkłady Jazdy Gryfiński Informator Lokalny
Ważne telefony i Adresy

UrZĘDY 
Urząd miasta i Gminy Gryfino 
ul. 1 Maja 16, tel. 91 416 20 11 centrala 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Łużycka 12, tel. 91 416 25 27, tel. 91 4162508
Przedsiębiorstwo Usług komunalnych 
ul. Szczecińska 5, tel. 91 416 30 51 
Prokuratura rejonowa 
ul. Grunwaldzka 2, tel. 91 416 8030 
Sąd rejonowy 
ul. Grunwaldzka 2, tel. 91 42 00 301 
Starostwo Powiatowe 
ul. Sprzymierzonych 4, tel. 91 415 31 82 
ul. 11 Listopada, tel. 91 404 5000
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie 
Łużycka 91, tel. 91 416 20 13 / 91 404 5504 
Powiatowy rzecznik konsumentów 
ul. Sprzymierzonych 9, tel. 91 404 50 00 
Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Łużycka 55, tel. 91 416 45 15 
Urząd Skarbowy 
ul. Szczecińska 24, tel. 91 416 41 30 
Sanepid – ul. Flisacza 6, tel. 91 416 23 43 
Inspektor sanitarny tel. 694 - 493 - 763 
regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydz. 
Terenowy w Gryfinie. Budynek przejścia granicznego 
Gryfino-Mescherin, tel. 91 415 0139 
Oddziały Poczty Polskiej 
ul. Sprzymierzonych 2, tel. 91 416 24 01 
ul. Łużycka 125 /2U, tel. 91 416 91 39 
ul. 11 Listopada 8, tel. 91 416 24 45 , 91 416 28 22 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ul. Łużycka 3, COT (22) 560-16-00
Biuro Cmentarza komunalnego 
ul. Pomorska, tel. 91 416 30 47 
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
ul. Grunwaldzka 1, tel. 91 416 27 28 
Spółdzielnia mieszkaniowa regalica 
ul. Piastów 9B, tel. 91 416 37 13
Spółdzielnia mieszkaniowa Dolna Odra 
ul. Krasińskiego 88A, tel. 91 404 51 36 
Spółdzielnia mieszkaniowa Taras-Północ 
ul. Sienkiewicza 6B/1, tel. 91 416 45 70 
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP 
Cech Rzemiosł Różnych tel. 91 416-25-17 w.20 

SłUżBY raTUNkOWe 
Europejski Numer Alarmowy 112 
Pogotowie – 999 
Policja – 997 
Straż Pożarna – 998 
Straż miejska – 91 416 8160 
Pogotowie Energetyczne – 991 
Pogotowie Gazowe – 992 
Pogotowie Ciepłownicze – 993 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994 
Straż Miejska – 986 
Pomoc Drogowa, auto-holowanie
ul. Reymonta 44 - tel. 91 404 53 76 
ul. Pomorska 58, tel. 91 415 13 72, 601 75 47 6 

SłUżBa ZDrOWIa 
Szpital Powiatowy ul. Parkowa 5, tel. 91 416 21 09 
Przychodnie 
Intermed – ul. Niepodległości 28, tel. 91 416 20 41 
Megamed – ul. Targowa 16, tel. 91 414 10 21 
Vita-Med – ul. 9 Maja 8, tel. 91 416 25 44 
NZOZ „Chrobry” - ul. Chrobrego 52, tel. 91 40 45 888
Pediatryczno-Internistyczny NZOZ s. c., ul. Parkowa 7, 
tel. 91 416 26 87

apteki 
Apteka ul. 11 Listopada 66-68, tel. 91 415 00 75 
Apteka Cefarm, ul. Grunwaldzka 6, tel. 91 416 25 05
Apteka „Mediq”, ul. B. Chrobrego 30-38, tel. 91 829 85 77 
Apteka Mandragora, ul. Krasińskiego 89, tel. 91 415 21 44 
Apteka Vademecum, ul. 1 Maja 15h, tel. 91 416-40-84 
Apteka Verbascum, ul. 11 Listopada 16c, tel. 91 416-42-
62 
Apteka w przychodni Intermed, ul. Niepodległości 28, 
tel. 91 416 10 53 
Apteka w Galerii, ul. Flisacza 63, tel. 91 416 30 33
Apteka ul. Łużycka 3F, tel. 91 416 10 90
Apteka Muszkieter, ul. 9 Maja 14, tel. 91 414 60 09
Apteka Gryfińska, ul. Piastów 8, tel. 91 418 23 03
Apteka Dr. Max, ul. B. Chrobrego 30, tel. 91 829 85 77

WeTerYNarIa 
Inspekcja Weterynaryjna 
ul. Armii Krajowej 78, tel. 91 416 22 74, fax 91 416 24 92 
Gabinet Weterynaryjny Usługi Lekarsko-Weterynaryjne 
s.c. Jarosławski@Pazik 
ul. 9 Maja 19 tel. 91 415 03 40 
Przychodnia dla Zwierząt
Specjalistyczne Usługi Sanitarno-Weterynaryjne, 
ul. Łużycka 3, tel. 91 416 25 43 
Gabinet weterynaryjny Cztery Łapy, 
ul. Krasińskiego 85F, tel. 607 66 44 30

OŚWIaTa 
Przedszkola 
Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały 
ul. Wojska Polskiego 11, tel. 91 333 27 20 
Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka 
ul. Krzywoustego 5, tel. 91 416 29 25 
Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka 
ul. Krasińskiego 29, tel. 91 416 22 38 
Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai 
ul. Kościuszki 17, tel. 91 416 29 64 
Przedszkole nr 5 im. Calineczki 
ul. Żeromskiego 12, tel. 91 416-33-75 
Szkoły podstawowe 
SP nr 1 - ul. Łużycka 22, tel. 91 416 25 21 
SP nr 2 - ul. 9 Maja 4, tel. 91 416 26 20 
SP nr 3 – ul. Iwaszkiewicza 70, tel. 91 4151025 
Szkoły średnie 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
ul. Niepodległości 16, tel. 91 416-20-65 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
ul. Łużycka 91, tel. 91 416-25-03 
Zespół Szkół Specjalnych - ul. Łużycka 82, 
tel. 91 416-22-16 
Zespół Szkół w Gryfinie - ul. Iwaszkiewicza 70, 
tel. 91 416-47-11 

kUlTUra 
Gryfiński Dom Kultury, ul. Szczecińska 17, 
tel. 91 416-25-20, fax. 91 415-02-88
Kino Gryf, ul. Szczecińska 17, tel. 91 416-24-47 
„Pałacyk Pod Lwami” - ul. Bol. Chrobrego 48, 
tel. 91-416-29-50 
Centrum Informacji Turystycznej - ul. Nadodrzańska 1, 
tel. 91-852-31-83 
Biblioteka Publiczna - Filia Naukowa 
ul. Niepodległości 20, tel. 91 416-27-88 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie, 
ul. Kościelna 24, tel. fax. 91 416-26-39, 91 416 23 73 
Biblioteka Publiczna. Filia „Górny Taras”, 
ul. Krasińskiego 87a, 74-100 Gryfino, tel. 91 416-39-61 

GrYFINO „CeNTrUm” linie nr 1, 1a, 1B, 2a 
w kierunku SZCZeCIN

kursuje w dni robocze
SZCZECIN Radziszewo Szczecińska (U1) 00:40 emx
SZCZECIN ZDROJE Radziszewo Szczecińska (U1) 21:53 S
SZCZECIN przez Gryfino, ul. Krasińskiego, Radziszewo Szcze-

cińska (U1A) 04:38 D, 05:08 D, 05:43 D, 06:23 d, 06:48 AC, 07:18 
D, 07:48 d, 08:18 D, 09:03 D, 09:43 AC, 10:43 d, 11:28 AC, 12:13 D, 
12:43 D, 13:18 AC, 13:53 D, 14:28 d, 14:53 D, 15:23 D, 15:53 d, 16:33 
D, 16:58 AC, 17:43 D, 18:13 D, 18:43 D, 19:23 D, 20:28 d, 22:23 dm, 
23:13 D

SZCZECIN przez Szczecin ul. Cukrowa, Uniwer., Szczecin Pl. Ko-
ściuszki (U1B) 07:10 SV, 08:55 SV

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

kursuje w soboty, niedziele i święta
SZCZECIN Radziszewo Szczecińska (U1) 00:40 emx, 22:40 Cm
SZCZECIN Gryfino ul. Krasińskiego, Radziszewo, Szczecińska 

(U1A) 05:18 C, 06:23 d, 06:48 AC, 07:48 d, 08:43 C, 09:43 AC, 10:43 
d, 11:28 AC, 12:23 Cd, 13:18 AC, 14:28 d, 15:08 C, 15:53 d, 16:58 AC, 
17:48 Cd, 18:48 Cd, 19:43 C, 20:28 d, 21:28 d, 22:23 dm

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

GrYFINO „CeNTrUm” linie nr 1, 1a, 1B, 2
w kierunku DOlNa ODra

kursuje w dni robocze
DOLNA ODRA (U1) 05:39 D, (U1A) 05:15 D, 06:15 AC, 06:40 D, 

07:13 d, 07:33 D, 08:33 D, 09:13 AC, 10:13 d, 11:03 AC, 11:43 D, 12:13 
D, 12:48 AC, 13:23 D, 13:53 D, 14:23 D, 15:08 D, 15:38 D, 16:03 D, 
16:53 D, 17:23 AC, 17:53 D, 18:23 d, 19:03 AC, 20:00 d, 21:33 d, 22:43 
D

GRYFINO ul. Łużycka HL (U1A) 16:28 D, 21:00 D, 23:25 dm, (U1B) 
21:11 SV

kursuje w soboty, niedziele i święta
DOLNA ODRA (U1A) 06:15 AC, 07:13 d, 08:13 C, 09:13 AC, 10:13 

d, 11:03 AC, 11:53 Cd, 12:48 AC, 13:33 Cd, 14:38 C, 15:23 C, 16:28 
Cd, 17:23 AC, 18:23 d, 19:03 AC, 20:00 d, 21:00 Cd, 21:33 d

GRYFINO Łużycka HL (U1A) 14:13 Cd, 23:25 dm
DOLNA ODRA (U2) 05:40 Cd

SZCZeCIN DWOrZeC aUTOBUSOWY linie 1, 1a, 1B
kierunek Gryfino, Dolna Odra

kursuje w dni robocze
DOLNA ODRA (U1) Radziszewo, Gryfino pl. Barnima 05:00 D
GRYFINO CHROBREGO (U1) 00:00 emx
DOLNA ODRA Radziszewo, Krasińskiego, pl. Barnima (U1A) 04:30 

D, 05:30 D, 05:55 D, 06:20 d, 06:40 D, 07:40 D, 08:20 AC, 09:20 d, 
10:10 AC, 10:50 D, 11:20 D, 11:55 AC, 12:30 D, 13:00 D, 13:30 D, 
14:15 D, 14:45 D, 15:10 D, 16:00 D, 16:30 AC, 17:00 D, 17:30 d, 18:10 
AC, 19:15 d, 20:40 d, 21:50 D

DOLNA ODRA ŁUŻYCKA HL Radziszewo, Krasińskiego, pl. Barni-
ma (U1A) 15:35 D, 20:15 D, 22:40 dm

GRYFINO ŁUŻYCKA HL pl. Kościuszki, uniwer., pl. Barnima (U1B) 
15:45 SV, 20:25 SV

kursuje w soboty, niedziele i święta
GRYFINO CHROBREGO Radziszewo, pl. Barnima (U1) 00:00 emx, 

21:50 Cm
DOLNA ODRA Radziszewo, Krasińskiego, pl. Barnima (U1A) 05:30 

AC, 06:20 d, 07:20 C, 08:20 AC, 09:20 d, 10:10 AC, 11:00 Cd, 11:55 
AC, 12:40 Cd, 13:45 C, 14:30 C, 15:35 Cd, 16:30 AC, 17:30 d, 18:10 
AC, 19:15 d, 20:15 Cd, 20:40 d

GRYFINO ŁUŻYCKA HL Radziszewo, Krasińskiego, pl. Barnima 
(U1A) 13:20 Cd, 22:40 dm

x - nie kursuje z niedzieli na poniedziałek
A - kursuje od poniedziałku do piątku
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych 

oraz w dniach 25 i 26 XII
dm - nie kursuje 24-26.12, 31.12, 01.01, w Wielką Sobotę i dwa dni świąt 

Wielkanocnych
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
m - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyśpieszony
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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

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe o pow. 65 m2, 4 piętro, Górny Taras ul. 
asnyka. Tel. 663 237 701

 • 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

L O K A L E  -  W Y N A J E M

 • 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 wodne, 
folia ogrodnicza, drzewa i krzewy owocowe. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 577 333 694 Andrzej

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

 • Sprzedam działkę warzywno-owocowo-rekreacyj-
ną 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 jezio-
rem. 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 mieszkaniową 
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 agrotu-
rystycznymi, blisko przejścia granicznego, w otu-
linie 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 bezpośred-
nim 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 zamienię 
na mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22

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

 • Działka budowlana w okolicach ulicy Armii 
Krajowej. Plan zagospodarowania przewiduje bu-
dowę domu jednorodzinnego o kącie nachylenia 
dachu 40-45 stopni. Parter z poddaszem użytko-
wym. Kontakt: 662 227 277

 • Sprzedam działki budowlane o pow. powyżej 1000 
arów w Widuchowej – Stacja PKP. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 606 100 366

 • Sprzedam działkę w Żabnicy o pow. 3 tys. m2, usta-
lone warunki zabudowy (możliwość podziału). Tel. 
792 232 091

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

holenderskiego na cele mieszkaniowe lub komer-
cyjne. Tel. 91 414 63 53 lub 601 639 800

G A R A Ż E  -  S P R Z E D A Ż

 • 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 wła-
ściciel, 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 alufelgach, 
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, po-
jemność 2.0 diesel, przebieg: 314 tys., po przeglą-
dzie technicznym. Cena: 5900zł. Dwa 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 



19

www.7dnigryfina.az.pl

23-26.11.2018 r.

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. Nauczyciel wspomagający / Oligofrenopedagog- Praca Widuchowa
11. Nauczyciel przedszkola- praca Stare Brynki, Gardno
12. Ogrodnik terenów zieleni- praca Gmina Gryfino
13. Operator frezarek ster. numerycznie-praca Gardno
14. Pomoc rzeźnika/wędliniarza- praca Gryfino 
15. Pomocnik hydraulika-praca Gryfino
16. Pomocnik instalatora PV- praca Gryfino i zachodniopomorskie
17. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
18. Pracownik budowlany-praca Szczecin
19. Pracownik ochrony-praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełnosprawności )
20. Pomocnik lakiernika –praca Pniewo
21. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
22. Pracownik produkcji – praca Pniewo, Gardno
23. Robotnik placowy-praca Pniewo
24. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
25. Sprzątaczka-praca Pniewo
26. Sprzątacz/ Sprzątaczka-Praca Gryfino
27. Sprzedawca- praca Gryfino 
28. Sprzedawca/kasjer z orzeczeniem o niepełnosprawności-praca Gardno
29. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino

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

 • Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka 
mieszkań od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889 729 
766

 • 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 alzheime-
ra. Zapewniam zakwaterowanie w domku jed-
norodzinnym z ogrodem. Tel. 533 505 899 

 • Zatrudnię serwisanta sprzętu małego AGD. 
Praca na stałe. Wysokie wynagrodzenie. biuro@
outletrtvagd.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 
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 • 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 

udarze. 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 se-

niorów 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 pra-
cy 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-gip-
sowa, 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 pozostałe po remoncie łazienki ścinki 
glazury i terakoty. Niektóre kawałki bardzo duże. 
Wymiary zakupionej glazury 30x60 cm. Płytki bar-
dzo drogie. Oferta ważna 2 tygodnie. Tel. 885 744 
922

 • 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 
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 • Sprzedam łódź wędkarską typ kanada. Tel. 600 986 
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 • Sprzedam boks wędkarski koło Laguny. Tel. 600 986 
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 • Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bardzo 

dobry stanie. Tel. 663 507 887
 • SPrZeDaż
 • Sprzedam wannę akrylową, nowa, nieużywana, z 

otworami w wannie, rozm. 140x70 cm. Tel. 723 865 
548

 • 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 około 
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; lo-
dówkę, 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 (nieroz-
kładana), 2 fotele (szerokie), kremowa skóra, używa-
ny, stan bardzo dobry, cena 1500 zł. Tel. 500 075 664 

 • Sprzedam rower górski w bardzo dobrym stanie (za-
kupiony rok temu), damsko-męski (kolor niebieski). 
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 kuchenny. 
ul. Krasińskiego 19-2. Tel. 786 268 818

 • Sprzedam kryształy, torby, komplety do kawy różne, 
komplety obiadowe, wazony, buty, samowary, szyb-
kowary, różne materiały, monety, zegarki, piece do 
pieczenia, żyrandol, stare radio, magnetofon. 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 uzgodnie-
nia. 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 bar-
dzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41

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

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

 • Sprzedam kręgielnię 2torową Spiellmana - zdemon-
towaną, prod. 1986-1992, 23 m długości. Cena 9800 
zł do negocjacji. 50 szt. krzeseł tapicerowanych 
do gastronomii po 40 zł/szt. Stoły, zlewozmywaki, 
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 ide-
alnym 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 + zmywarki, 
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 motorowej 
-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, piankę. 
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 + wyposaże-
nie. 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

23.11. apteka     Cefarm ul. Grunwaldzka 6 
24.11. apteka    Vademecum ul. 1 maja 15 H  
25.11. apteka    Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
26.11. apteka     W Galerii ul. Flisacza 63
27.11. apteka ul. łużycka 3F 
28.11. apteka     Verbascum ul. 11 listopada 16
29.11. apteka      mandragora ul. krasińskiego 89
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 90 (1323) 

 Pierwsze sesje rad

Widuchowa Trzcińsko-Zdrój

Stare CzarnowoBanie

Moryń

Sesja Rady Powiatu

Chojna


