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Roman Michalski pokieruje Radą Powiatu
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Nowe 7 Dni Gryfina

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
informuje, że dnia  8 grudnia 2018 r. 

(sobota) 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 
będzie otwarty dla interesantów  

od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Natomiast 24 grudnia 2018 r. (wigilia) 

Urząd Miasta i Gminy będzie zamknięty.
                       Mieczysław Sawaryn 

                          Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Każde miasto dbające o swój wizerunek

ma w Centrum zadbany i ukwiecony rynek

W Gryfinie w Centrum miasta jest plac Barnima, 

ale rynku z prawdziwego zdarzenia nie ma

Jest tu parking dla zmotoryzowanych 

i knajpka dla głodnych i spragnionych

Włodarzu miasta Gryfinka Jedź do Wiślicy, 

Chęcin, a może bliżej do Morynia czy Barlinka

tam w centrum miasta nie ma parkingu 

i nie stoi żadna limuzynka 

Rynek to serce i wizytówka miasta!!!

Jako mieszkanka miasta Gryfina widzę tu zadbane 

Centrum, a może nawet pomnik księcia Barnima!!!?
Pozdrawiam redakcję

 Wanda Chruścicka

Planowe 
wyłączenia

Już dzisiaj prądu nie 
będzie w Miejscowo-
ści Nawodna (gm. 
Chojna) od 102 
do 142, oraz 77 w 
godz. 8.30 - 13. A 
w poniedziałek w 
Żelisławcu (gm. 
Stare Czarno-
wo)  ul. Po-
lna, Okrężna, 
Niepodległo-
ści 4A w godz. 9 - 15. 

Następnego dnia, wtorek 4 
grudnia, znowu Żelisławiec. 
Tym razem ul. Krótka 1 do 4, 
dz. nr 75/2, 94, 84, 76 w godz. 
9 - 15. Również we wtorek bez 
prądu zostaną mieszkańcy 

pięciu ulic w Żóraw-
kach - Miodowa, 

R u m i a n k o w a , 
Kwiatowa, Jaśmi-
nowa 14, 24 do 
56 parzyste, 21 

do 41, Stokrotki 
2. Tutaj przerwa po-

trwa od godz. 9 do 14. 
W środę 5 grudnia znowu 

gmina Gryfino - Daleszewo 
Dębce przepompownia w 
godz. 9 - 14. A w czwartek 6 
grudnia - Stare Czarnowo 19, 
działka nr 204, 205/2 od godz. 
9 do 15. Oraz Radziszewo ul. 
Szczecińska 50b, dz. nr 154/1 
w godz. 9 - 15.

red.

mamy nowego dziekana
Arcybiskup Metropolita 

diecezji szczecińsko – ka-
mieńskiej Andrzej Dzięga 
wydał kilka dni temu de-
kret, mocą którego stano-
wisko dziekana dekanatu 
Gryfino powierzył ks. Stani-
sławowi Helakowi z kościo-
ła pw. NNMP przy placu 
Barnima w Gryfinie. 

Będzie on pełnić swą 
funkcję przez okres najbliż-
szej 5-letniej kadencji. De-
kanat Gryfino składa się z 8 
parafii.

rk 

OGŁOSZeNIe

Od kilku dni nie ma komu 
zamknąć bramy wjazdowej 
na plac budowy hali 
sportowej w Gryfinie
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Flesz 
wydarzeń!

rusza budowa szpitala w Gryfinie!
Na przełomie listopada i grudnia wykonawca ma wejść na plac budowy nowego budynku szpitala powiato-
wego. Inwestorzy najbardziej boją się znalezienia  niewybuchów. 

Grzegorz Bogdanowicz – pre-
zes szpitala powiatowego w Gry-
finie powiedział nam w środę, 
28 listopada, że wykonawca za-
powiada wejść na teren budowy 
lada dzień. Jest to firma Kompu-
tronik Biznes sp. z o. o. z siedzibą 
w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 
37, która zbudowała już trzy 
szpitale.

Inżynier tego kontraktu zo-
stał wybrany w październiku br. 
Wykonawca (a właściwie – pod-
wykonawca) już kontaktował się 
z dyrekcją szpitala o tym, gdzie 
będzie mógł dla potrzeb placu 
budowy podłączyć się do prądu, 
wody i kanalizacji. Na szczęście, 
ENEA już wcześniej postawiła 
skrzynkę przyłącza energetycz-
nego

Boją się niewybuchów
Nowy budynek stanie na 

nasypie za szpitalem. Trzeba 
więc będzie zebrać dużo ziemi 
pod fundamenty. Z tym zaś 

wiąże się najgorsza obawa, że 
podobnie jak było już kilka lat 
temu, robotnicy znajdą tam 
niewybuchy. Wtedy bowiem 
dla szpitala powstaje problem z 
ewakuacją pacjentów. Wpraw-
dzie teren budowy był badany 
przez saperów, jednak tylko do 
głębokości metra. - A przecież 
będzie wybierane tak dużo zie-
mi z nasypu na którym stanie 
nowy budynek, że można się 
spodziewać najgorszego - mówi 
G. Bogdanowicz. 

kłopoty, jak to na budowie
Jak wszędzie na terenach kie-

dyś zabudowanych, podczas prac 
przygotowawczych pojawiają się 
nieoczekiwane problemy. Tak 
było i tym razem. Okazało się 
bowiem, że w poprzek placu bu-
dowy biegł kabel telefoniczny z 
dołu, do budynków stojących za 
szpitalem. Został tam położony 
zapewne nielegalnie w latach 80-
tych, bo nie było go na planach. 
Trzeba więc go było przełożyć na 
koszt inwestora.

karetki pojadą inaczej
Wykonawcy postawią ogro-

dzenie na samym szczycie sta-
rego budynku szpitala, przed 
samym placem budowy. Chodzi 
o to, by praca ciężkich maszyn 
nie kolidowała z ruchem samo-
chodów. Oznacza to jednak ko-
nieczność wprowadzenia innej 
organizacji ruchu na drodze do-
jazdowej (ulica Parkowa). Dotąd 
karetki jechały koło Urzędu Mia-

sta do końca starego budynku 
szpitala, skręcając w prawo wjeż-
dżały na zaplecze, gdzie znajduje 
się kiosk i winda dla pacjentów. 
I tą samą drogą wracały. Teraz 
będą na podwórze wjeżdżać już 
od pierwszego szczytu szpitala, 
co skomplikuje ruch na całej uli-
cy dojazdowej. 

Za ile i jak szybko?
Wprawdzie spółka Dom Le-

karski ze Szczecina ma ponad 
70 procent udziałów udziałów 
w naszym szpitalu powiatowym, 
jednak porozumiała się ze staro-
stwem, że to ono będzie prowa-
dzić tę inwestycję. Koszt budowy 
według kontraktu podpisanego z 
wybranym w przetargu wyko-
nawcą ma wynieść 15.5 miliona 
złotych. Budowa planowana jest 
na 20 miesięcy. 

Starostwo potwierdza
Jak informuje Andrzej Krze-

miński ze starostwa powiatowe-
go, przygotowania do budowy 
zostały już praktycznie zakoń-
czone. Wykonawca, wybrany 
w przetargu typu „zaprojektuj i 
zbuduj”, poinformował go dwa 
dni temu, że kończy dokumenta-
cję wykonawczą, w tym harmo-
nogram prac. Lada dzień może 
się więc pojawić na placu budo-
wy

R. Kwapisz

Grzegorz Bogdanowicz

Od redakcji
Zawarte w tym Sprostowaniu informacje z Urzędu Gminy (o konsultacjach z ochroną środowiska i czynnościami 

związanymi  z ciepłociągiem), powinny nam zostać dostarczone już dawno i nie koniecznie w formie sprostowania. 
Mielibyśmy okazję je zweryfikować i skomentować. Zrobimy to więc w naszym kolejnym wydaniu. A co do obecności 
wykonawcy na placu budowy... 

Plama na drodze
Moryńscy strażacy na drodze 

wojewódzkiej nr 125 w pobliżu 
miejscowości Klępicz usuwali z 
jezdni rozlaną substancję ropo-
pochodną. Dokładnie na odcin-
ku Klępicz w stronę Orzechowa 
doszło do rozlania paliwa. 
Świadkowe zdarzenia przekazali 
strażakom informacje, że jeden 
z ciągników siodłowych wyjeż-
dżając z posesji zawadził zbior-
nikiem paliwa o wystający ka-
mień. Doszło do rozszczelnienia 
się zbiornika, co w konsekwen-
cji spowodowało szeroką na po-
nad metr, rozciągającą się na 
odcinku ok. trzech kilometrów 
plamę na jezdni. Kierowca cię-
żarówki nie zauważył tego zda-
rzenia. Strażacy posypali sor-
bentem wszystkie zakręty. A na-
stępnie, po zdobyciu dodatko-
wych środków od zarządcy 
drogi, posypano plamę na całej 
jej długości. W działaniach wzię-
ły udział dwa zastępy z OSP Mo-
ryń oraz policja. Utrudnienia na 
drodze trwały 4 godziny.

Pożar komina
Po godzinie 17 strażacy z Bań 

wyjechali do pożaru przewodu 
kominowego w jednym z bu-
dynków w miejscowości Swob-
nica. Zastęp zabezpieczył miej-
sce zdarzenia, wygasił piec oraz 
ugasił komin przy pomocy ze-
stawu kominowego. W działa-
niach uczestniczył jeden zastęp 
GBA z OSP Banie. 

Ponad setką 
Funkcjonariusze Wydziału 

Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Myślibo-
rzu patrolując teren gminy My-
ślibórz, zatrzymali do kontroli 
30-letnią mieszkankę powiatu 
myśliborskiego. Kobieta w tere-
nie zbudowanym jechała z 
prędkością 114 km/h. Policjanci 
zatrzymali jej prawo jazdy oraz 
ukarali ją grzywną w drodze 
mandatu karnego. Kierowca 
otrzymał także punkty karne. 
Zgodnie z przepisami, kobieta 
musi „pożegnać” się z prawem 
jazdy na 3 miesiące. Jeśli jed-
nak dalej będzie prowadzić 
auto bez uprawnień, okres ten 
przedłuży się do sześciu mie-
sięcy, a kolejna „wpadka” bez 
prawa jazdy, zakończy się cof-
nięciem uprawnień i koniecz-
nością ponownego zdawania 
egzaminu.

Sprostowanie Tomasza Milera
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Gryfinem będzie rządzić dziwna koalicja
W piątek, 23 listopada odbyła się I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie. Zapowiadająca się spokojnie sesja okazała się bardzo 
gorąca. Ujawniła zaskakującą koalicję, z którą burmistrz będzie miał duże problemy.

Otwarcia sesji dokonała se-
niorka wśród radnych - Wanda 
Hołub. W kolejnym punkcie 
przewodniczący Gminnej Ko-
misji Wyborczej Andrzej Szcze-
paniak wręczył wybranym rad-
nym zaświadczenia o wyborze. 
Gratulując radnym wyboru i 
życząc im owocnej pracy, po-
dziękował wszystkim człon-
kom Komisji wyborczych oraz 
pracownikom urzędu, którzy 
bardzo ciężko pracowali pod-
czas wyborów. Na jego wniosek 
minutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłej podczas pracy w Ko-
misji - Lilianny Lewandowskiej. 
Następnie radni złożyli ślubo-
wania. 

I zaczęło się!
Najpierw, przyjmując porzą-

dek obrad, na wniosek radnego 
Piotra Romanicza (PiS), poparty 
przez członków PiS i Koalicję 
Obywatelską „PO.Nowocze-
sna” - naruszono postanowie-
nie Komisarza Wyborczego. 

Wprowadzono bowiem przed 
wręczeniem zaświadczenia 
burmistrzowi dodatkowe punk-
ty: wybór przewodniczących i 
członków stałych Komisji Rady, 
wnioski i interpelacje radnych 
oraz wolne wnioski. 

Kandydata na Przewodniczą-
cego Rady - Rafała Gugę (KO – 
PO.Nowoczesna) zgłosił radny 
Andrzej Urbański z tej samej 
listy. R. Guga wyraził zgodę na 
objęcie tej funkcji. Kandydat R. 
Guga uzyskał poparcie 12 rad-
nych z PiS i KO, a 9 było prze-
ciw. 

Potem odmowy
Natomiast zgłoszony przez 

radnego Tomasza Namieciń-
skiego radny Władysław Sob-

czak (PiS) odmówił kandydo-
wania motywując to tym, że jest 
„gorszego sortu” i nie przyszedł 
do rady po stanowisko, lecz by 
pracować dla społeczeństwa. W 
imieniu Klubu Radnych Gryfiń-
skiej Inicjatywy Samorządowej 
– radny Marcin Para poinfor-
mował, że radni z tego ugrupo-
wania nie będą uczestniczyć w 
kolejnych głosowaniach. 

PiS ma 
wiceprzewodniczących

Na funkcje wiceprzewodni-
czących Rady z identycznym 
poparciem tych samych radnych 

wybrano Piotra Romanicza 
(PiS) i Roberta Jonasika (PiS). 
Następnie wybrano przewodni-
czących komisji. Na przewodni-
czących poszczególnych komisji 
wybrano radnych pochodzą-
cych z ujawnionej nagle koalicji. 
Komisja Rewizyjna – Andrzej 
Urbański (KO). Komisja Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego – Wanda Hołub 

(PiS). Komisja Planowanie Prze-
strzennego, Inwestycji i Ochro-
ny Środowiska – Maciej Puzik 
(KO). Komisja Budżetowa, 
Finansów i Rolnictwa – Marek 

Sanecki (KO). Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji – Roman 
Polański (PiS). W kolejnym 
punkcie obrad sesji uzupełnio-
no członkami składy komisji. 

Sawaryn musiał  
czekać 4 godziny

Oczywiście, wszystkie głoso-
wania odbywały się w sposób 
tajny, przy pomocy Komisji 
Skrutacyjnej i urny, co spowo-

dowało, że obrady przedłuża-
ły się w nieskończoność. Zaś 
prawnie jeszcze nie burmistrz 
- M. Sawaryn ponad cztery go-
dziny czekał na odbiór swoje-
go zaświadczenia i możliwość 
złożenia ślubowania. W trakcie 
sesji radni GIS (Gryfińska Ini-
cjatywa Samorządowa Mieczy-
sława Sawaryna), zgłaszali wiele 
nieprawidłowości w sposobie jej 
procedowania oraz wyboru na 
poszczególne funkcje. W nie-
których momentach wypowie-
dzi były bardzo niesympatycz-
ne. Padały ironiczne określenia 
typu: Sesja jak w nieistniejącym 
państwie „San Escobar”. Wzor-
cowa koalicja jak związek mał-
żeński pomiędzy PiS i PO, jako 
wzór dla innych gmin i czego 

nie udało się skonstruować na 
szczytach władzy. Lekcja demo-
kracji na zasadzie obdzielania 
się funkcjami bez brania pod 
uwagę doświadczenia niektó-
rych radnych i zdobycia przez 
nich ilości głosów poparcia, itd., 
itp. 

Była koalicja czy nie?
Piotr Romanicz zgłosił zawią-

zanie się Klubu Radnych PiS 
i jednocześnie wyparł się na-
wiązania koalicji z PO. Andrzej 
Urbański zgłosił zaś powstanie 
Klubu Radnych Koalicji Oby-
watelskiej „PO.Nowoczesna”. 
GIS zapewne zrobi to na kolej-
nej sesji rady. Ostatecznie, już 
właściwie po zakończeniu sesji, 
gdyż zazwyczaj „wolnymi wnio-
skami” sesję się zamyka, łaska-
wie dopuszczono do głosu Prze-
wodniczącego Gminnej Komisji 
Wyborczej – A. Szczepaniaka. 
Umożliwiono mu więc wręcze-
nie burmistrzowi Mieczysławo-
wi Sawarynowi zaświadczenia o 

wyborze na funkcję burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino oraz 
złożenie przez niego ślubowa-
nia. 

Sawaryn zadowolony  
z milera i Nikitińskiego

W swojej wypowiedzi  bur-
mistrz podziękował mieszkań-
com za obdarzenie go zaufa-
niem i powierzenie mu prowa-
dzenie gminy, i to po raz pierw-
szy w historii Gryfina – już w 
pierwszej turze. Pogratulował 
radnym zdobycia przez nich 
społecznego zaufania. Podkre-
ślił też, że nie ma zamiaru obra-
żać się na radnych za ich różne 
zachowania, gdyż mieli do tego 
prawo i ma nadzieję, że wszyscy 
wspólnie będą pracowali na Swoje zaświadczenie o wyborze na radną odebrała i E. Kasprzyk - Foto: T. Obacz z archiwum 

Gazety Gryfińskiej 

Burmistrz M. Sawaryn doczekał się wręczenia zaświadczenia Właśnie wręczono burmistrzowi medal 100 - lecia RP

Nowe Prezydium Rady od lewej: R. Jonasik, R. Guga i P. Romanicz 
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Zgłosili siebie nawzajem
W czwartek 22 listopada odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Gryfińskiego. Zgodnie z naszymi przewidywaniami Wojciech 
Konarski zawarł porozumienie z Ewą Dudar i to oni będą rządzić powiatem. 

Otwarcia inauguracyjnej 
sesji Rady dokonał najstarszy 
radny Tomasz Mirakowski. 
Następnie nowi radni złożyli 
ślubowanie. Na przewodni-
czącego Rady 17  głosami „za” 
wybrano jedynego zgłoszone-
go kandydata - Romana Mi-
chalskiego. Wiceprzewodni-
czącymi Rady wybrani zostali: 
Aleksandra Zielińska z 16 
głosami poparcia, oraz Jerzy 
Domaradzki z 18 głosami po-
parcia.

miler pozostał w zarządzie 
Radna Ewa Dudar na stano-

wisko starosty Powiatu Gry-
fińskiego zgłosiła kandyda-
turę Wojciecha Konarskiego. 
Kontrkandydata nie zgłoszo-
no. Funkcję tę z poparciem 17 
radnych objął Wojciech Ko-
narski. Już jako nowy starosta 
zgłosił autorski zestaw osób do 
pełnienia pozostałych funkcji 

w Zarządzie Powiatu. Na sta-
nowisko wicestarosty zapro-
ponował radną Ewę Dudar, a 
na pozostałych członków Za-
rządu: Jerzego Zgodę, Jerzego 
Milera i Henryka Kaczmara. 
Zaproponowane kandydatury 
uzyskały poparcie 16 radnych, 
3 było przeciw i jeden wstrzy-

mał się od głosu. przeciw wy-
borom wyżej przedstawionych 
członków nowych władz gło-
sowali tylko radni SLD, oraz 
dwoje z PiS – u.  

Dotychczasowy wicestaro-
sta J. Miler w tej sytuacji tak 
jakby pozostał bez pracy. Nie 
wykluczone więc, że za jakiś 
czas zostanie – na przykład, 
etatowym członkiem zarządu 
powiatu. 

Niemy krzyk 
Długoborskiego

Zanim przystąpiono do 
wyboru starosty, wicestaro-
sty oraz członków Zarządu 
Powiatu głos zabrał radny 
Wojciech Długoborski. Na-
wiązał do wyników wyborów 
dokonanych przez mieszkań-
ców powiatu. Inicjatywa sa-

morządowa, której przewodzi 
Wojciech Konarski uzyskała 
8 mandatów, a przeciwnicy 
utrzymania dotychczasowej 
władzy zebrali 13 manda-
tów. Tuż po wyborach jeden 
z kandydatów Koalicji „PO.
Nowoczesna” zmienił swoje 
przekonania i przeszedł do 

IS. Wyniki te świadczyły o 
tym, że społeczeństwo chce 
zmian we władzach powiatu. 
Jego wywód przerwał jednak 
przewodniczący Rady Roman 
Michalski, nie pozwalając na 
dokończenie wystąpienia.

W. Długoborski podsumo-
wał wynik głosowania jednym 
zdaniem: „Po raz kolejny bę-
dzie to niema rada”. 

Powstały dwa kluby
Na zakończenie sesji zgło-

szono powstanie klubów rad-
nych Inicjatywy Samorządo-
wej i Koalicji „PO.Nowocze-
sna”. Nie powołano natomiast 
klubu PiS, chociaż ta partia 
ma 4 radnych w nowej radzie 
powiatu. Jednak dwóch z ich 
wyłamało się z dyscypliny w 
czasie głosowania za składem 
władz powiatu. 

A. Szczepaniak

rzecz lokalnego społeczeń-
stwa całej gminy. Będzie 

chciał realizować programy, nie 
tylko swojego ugrupowania, 
ale i swoich kontrkandydatów. 
Przekazał też informację, że 
miał naciski od kierownictw 
partii, aby wprowadził zmiany 
we władzach gminy. Żądano od 
niego zwolnienia dotychczaso-
wych zastępców i zastąpienia 
ich osobami zaproponowanymi 
przez te partie. Propozycje te 
burmistrz M. Sawaryn stanow-
czo odrzucił stwierdzając, że 
jest zadowolony z pracy swoich 
zastępców i innych funkcyjnych 
pracowników, gdyż to oni rów-
nież zapracowali na jego wybór 
i w żadnym wypadku nie będzie 
ich wymieniał. Nie będzie pod 
naciskiem wprowadzał żadnych 
zmian kadrowych. Poinformo-
wał też, że ta kadencja będzie 
jego ostatnią, w czasie trwania 
której chce doprowadzić sytu-
ację finansową gminy do jak 

najlepszego stanu. 

Szum na sali
To wyjaśnienie spowodowa-

ło szum na sali. Wszyscy zro-
zumieli dlaczego radni z tych 
dwóch ugrupowań tak lekcewa-
żąco go potraktowali, pokazali 

swoją siłę, władzę w radzie i 
gdzie jest jego miejsce, jeśli nie 
będzie się z nimi liczył.    

Były też deklaracje o tym, że 
radni wyrażają chęć współpra-
cy ze wszystkimi radnymi i w 
przyszłości działalności na rzecz 

mieszkańców miasta i gmi-
ny, ale nikomu nie wpadło do 
głowy powiedzieć choć słowo 
„przepraszam” w stosunku do 
burmistrza. 

Na szczęście na zakończenie I 
sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

miały miejsca jeszcze dwa sym-
patyczne zdarzenia. 

Przedstawiciel Związku In-
walidów Wojennych i Wojsko-
wych – Jerzy Romaniuk wręczył 
burmistrzowi M. Sawarynowi  
i przewodniczącemu Rady R. 
Guga medal 100 – lecia Państwa 
Polskiego, nadany gminie przez 
Związek. Przekazał też podzię-
kowania za dotychczasową 
współpracę Związkowi Sybira-
ków oraz Związkowi Komba-
tantów i Byłych Więźniów Poli-
tycznych. Zaapelował również o 
finansowe wsparcie na budowę 
pomnika „Niedźwiedzia Wojt-
ka”, który służył w Armii Ander-
sa i przeszedł z polskimi żołnie-
rzami całą Europę.  

Czesław Skonecki – wicepre-
zes Okręgu Szczecińskiego Pol-
skiego Związku Działkowców 
przekazał burmistrzowi list gra-
tulacyjny podpisany przez Pre-
zesa Tadeusza Jarzębaka.   

A. Szczepaniak

Ci goście nie doczekali ślubowania burmistrza 
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Śmieci z powiatu do Gryfina?
Mieszkańcy Gryfina są zaniepokojeni pogłoską, że na ich gminnym wysypisku odpadów przyjmowane są także odpady z kilku innych 
gmin naszego powiatu.

- Takie nagromadzenie odpa-
dów może stanowić zagrożenie 
dla zdrowia mieszkańców Gry-
fina - uważają nasi czytelnicy.

Spytaliśmy więc kierownic-
two Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych jaka jest skala i 
przyczyna tego zjawiska? Czy 
faktycznie może to generować 
zagrożenie dla lokalnej spo-
łeczności?

- Wszystko co wjeżdża na 
teren składowiska, po pewnym 
czasie wyjeżdża! - zapewniają 
prezes Zbigniew Miklewicz i 
Lucyna Krzemińska, zajmu-
jąca się między innymi czy-
stością w gminie Gryfino. I 
przypominają, że już od kilku 
lat na składowisku odpadów 
nie ma możliwości, aby na 
czynną kwaterę, zwozić odpa-
dy, wałować i przechowywać 
na zawsze bez wykonanych i 
zgodnych z przepisami badań. 
Nie ma więc zagrożenia dla 
zdrowia mieszkańców okolicz-
nych miejscowości. 

Stara kwatera zamknięta
Kilka lat temu została tu 

zamknięta taka „tradycyjna” 
kwatera, przykryta specjal-
ną folią i zasypana ziemią. 
Urządzono na niej ścieżkę 
dydaktyczną. Już tylko komi-
ny odprowadzające metan z 
wnętrza kwatery przypomi-
nają o dawnej metodzie pracy 
wysypiska. Prezes Miklewicz 

nawet  żartuje – Zimą można 
tu do nas przyjechać, żeby sobie  
pozjeżdżać na sankach! 

Wszystko wywożą
Obecnie już nie ma stałego 

składowania odpadów na wy-
sypiskach. Przepisy higienicz-
ne są coraz ostrzejsze. Pro-
wadzona jest także dla gminy 
ewidencja obrotem wszelki-
mi odpadami. Nawet śmieci 
zmiecione z ulic (zwożone na 
kwaterę), muszą każdorazowo 
zostać przebadane w laborato-
rium, czy mieszczą się w obo-
wiązujących normach. 

Cały system odbioru odpa-
dów idzie w kierunku wywo-
żenia wstępnie segregowanych 
odpadów do specjalistycznych 
firm. Jeszcze nie wszystko 
jest „doskonałe” – na papier 

z wysypisk jest w kraju duże 
zapotrzebowanie, a odpadów 
plastikowych (głównie bute-
lek i toreb) tak wiele, że prze-
kracza to nawet możliwości 
przerobowe specjalizujących 
się w tym firm. Na szczęście 
– podkreślają nasi rozmów-
cy, gryfińskie wysypisko ma 
stałego odbiorcę tego rodzaju 
odpadów.

Co z powiatu?
Spytaliśmy też, jak wygląda 

sprawa przyjmowania w Gry-
finie odpadów z innych gmin 
naszego powiatu. - Tylko z jed-
nej gminy – Widuchowej, i tyl-
ko sporadycznie przyjmujemy, 
aby przekazać do dalszego go-
spodarowania tak zwane „ga-
baryty” (meble i temu podobne 
duże odpady), za co zresztą  

dany podmiot nam płaci – za-
pewnia Lucyna Krzemińska. 
- I tak jak ze wszystkimi obec-
nie odpadami, po zebraniu ich 
większej ilości są stąd wywożo-
ne przez specjalistyczne firmy 
- dodaje. 

Na marginesie tej sprawy 
Jeden z czytelników zwró-

cił naszą uwagę na fakt, że 

dawniej na jezdni drogi woje-
wódzkiej, na wysokości wysy-
piska była podwójna linia cią-
gła. Nie można więc było tam 
wyprzedzać innych pojazdów, 
co chroniło przed wypadkami. 
Teraz po remoncie drogi po-
dwójną zlikwidowano, a prze-
cież tam często włączają się do 
ruchu duże, ciężkie pojazdy!

R. Kwapisz

1.9 mln zł dla Gryfina. Kostka do zniszczenia?
Jak informuje Urząd Wojewódzki w Szczecinie, prawie 1,9 mln zł Gryfino otrzyma na przebudowę ulic Iwaszkiewicza i 11 Listopada. 
Mieszkańcy mają wątpliwości.

Wojewoda Tomasz Hinc 
przekaże gminie środki fi-
nansowe na podstawie Rzą-
dowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyj-
ności Regionów. Konkret-
ny cel - Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej. 
Wkład gminy w tę inwestycje 
to blisko 50 procent kosz-
tu zadania. Całkowity koszt 
przebudowy wynosi 3 mln 
775 tys. zł. Poprawi się na-
wierzchnia także ul. 11 Listo-
pada (na Iwaszkiewicza prace 
już zakończono), chodniki dla 
pieszych, nowe oznakowanie, 
a dzięki temu - zwiększy się 
bezpieczeństwo ruchu. Ma-
riusz Andrusewicz z UM w 
Gryfinie potwierdza, że są to 

pieniądze zagwarantowane 
już wcześniej gminie przez 
wojewodę na to zadanie. 

To jest niegospodarność!
Jeden z naszych czytelników 

zadzwonił oburzony tym, czego 

się dowiedział od pracowników
zatrudnionych na tej budo-

wie. Spytał ich mianowicie, 
co ich firma robi z kostką be-
tonową, zdejmowaną ze starej 
nawierzchni. Odpowiedzieli 
mu, że ładują na ciężarówki 
wywożą do kruszarki! Czy-
telnik nie może się pogodzić 
z takim gospodarowaniem 
materiału z odzysku - To jest 
oburzające! Przecież mamy po 
wioskach gruntowe lub bar-
dzo dziurawe drogi i chodniki, 
można by je wyrównać odzy-
skaną kostką!   

Niestety,  
nie ma wyjścia?

Mariusz Andrusewicz z 
UM potwierdza, że zgodnie z 

umową kostka jest wykorzy-
stywana przez wykonawcę we 
własnym zakresie. Problem 
polega na tym, że ten wielolet-
ni materiał jest już uszkodzo-
ny przez czynniki zewnętrze w 
ramach eksploatacji. Dodatko-
wo, uszkadzany przez mecha-
niczne zdejmowanie. Gdyby 
nawet zdejmować go ręcznie, 
to i tak tylko niewielka część 
odzysku nadawałaby się do 
ponownego użycia. A koszt 
inwestycji bardzo by wzrósł na 
skutek opłacenia pracy ręcznej 
i wydłużenia samej inwestycji. 
Stosunek zysku do strat jest 
tak niekorzystny, że jest to naj-
lepsze rozwiązanie – wyjaśnia 
M. Andrusewicz.

rk 

Prace na ulicy 11 Listopada ruszyły z rozmachem. Niestety, w środę wykonawca bez ostrzeżenia 
zamknął jednokierunkową ulicę dojazdową od ul. Krasińskiego
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Wioski pokonały Gryfino!
Potwierdza się prawdziwość hasła – w jedności siła. Działając wspólnie pięć wiosek zgromadziło ponad 1500 głosów, podczas gdy w 
Gryfinie oddano ich o 300 mniej. Tyle, że dostali więcej pieniędzy.

Rozstrzygnięto już trzeci 
doroczny konkurs na budżet 
obywatelski gminy Gryfino. 
Tym razem na rok 2019. O 
sumę 750 tysięcy złotych (500 
tys. dla Gryfina, a 250 tys. dla 
wiosek), ubiegało się pięć zgło-
szonych projektów. O wyniku 
konkursu decyduje liczba gło-
sów uzyskanych od mieszkań-
ców gminy. Na szczęście dla 
mieszkańców 5 wiosek ubiega-
jących się o pieniądze z budże-
tu, ich sołtysi i radni dogadali 
się. Poparli ich też mieszkańcy. 
Występując wspólnie jako jed-
no zadanie - doświetlanie tych 
miejscowości - mogli liczyć na 
więcej głosów. I udało się. Ich 
wspólny projekt uzyskał 1534 

głosy z Bartkowa, Pniewa, Ste-
klna, Steklinka i Żórawi. Kon-
kurencyjny projekt czterech 
wiosek i siłownie zewnętrzne 
- tysiąc głosów mniej. Widać, 
ich mieszkańcy nie głosowali 
tak zdyscyplinowanie.

W Gryfinie skatepark
Spośród trzech projektów 

zgłoszonych przez mieszkań-
ców Gryfina, zdecydowanie 
wygrała rozbudowa skatepar-
ku na terenie stadionu miej-
skiego. Uzyskał 1296 głosów. 
Niestety kolejny raz przepadł 
projekt urządzenia w parku 
miejskim wybiegu dla psów. 
Cóż, posiadacze psiej „drob-
nicy” w rodzaju yorków tego 
typu obiektu raczej nie potrze-

bują. A psów większych ras, 
choć ostatnio ich jakby przy-
bywa, wciąż jest zbyt mało. 
Jednak i tak zebrali już ponad 
tysiąc głosów! Może za rok się 
dogadają i liczniej zagłosują za 
wybiegiem?  

realizacja w przyszłym 
roku

Jak nam powiedziała sekre-
tarz gminy Ewa Sznajder, oba 
zwycięskie projekty muszą zo-
stać sfinansowane w roku bu-
dżetowym 2019. Przetargi na 
szczegółowe projekty i zakup 
urządzeń zostaną ogłoszone 
zapewne wiosną. Oby gmina 
zdążyła też z realizacją zwycię-
skich projektów.

rk Ten biedny skatepark już prawie nie przyciąga młodzieży

Jeszcze w tym roku
Zgodnie z planem kończą się inwestycje finansowane z funduszy sołeckich, które muszą być zrealizowane i rozliczone do końca roku 
budżetowego. 

W ostatnich dniach listo-
pada w Parku Czcibora w Wi-
duchowej wykonano remont 
chodników. Przebudowano 
odcinek ciągu pieszego od 
przystanku autobusowego w 
kierunku ul. Szkolnej oraz 
odcinek prowadzący do placu 
zabaw. Nowe chodniki znaczą-
co wpłynęły na estetykę parku, 
zapewniają bezpieczną komu-
nikację we wszystkich kierun-
kach i dostęp do placu zabaw.

lubicz ma nowy przystanek
W Lubiczu obok świetlicy 

wiejskiej została zamontowana 
wiata przystankowa przezna-
czona dla dzieci dojeżdżają-
cych do szkoły i dorosłych 
pasażerów korzystających z 
komunikacji autobusowej. 
Wniosek w tej sprawie złożyli 
do Wójta mieszkańcy miejsco-

wości Lubicz. Temat budowy 
wiaty przystankowej był także 
przedmiotem burzliwej dysku-
sji w czasie zebrania wiejskie-
go. Głosy w tej sprawie były 
podzielone i dopiero w wyni-
ku głosowania udało się usta-
lić stanowisko mieszkańców. 
Anna Kusy - Kłos uwzględniła 

wniosek społeczności lokalnej 
- zadanie zostało sfinansowane 
z budżetu gminy. Teraz warto 
zadbać o to miejsce i o majątek 
gminy, aby nowa wiata dobrze 
służyła mieszkańcom wioski.

kolejny odcinek Bulwarów
W Widuchowej odcinek od 

ul. Grunwaldzkiej do ul. Mo-
stowej przygotowany jest do 
układania kostki brukowej. 
Nowa nawierzchnia z kostki 
została już ułożona na odcin-
ku od ul. Grunwaldzkiej, aż 
za skrzyżowanie z ul. Żerom-
skiego. Dalej na południe w 
kierunku Nadzoru Wodnego 
trwają roboty ziemne - kory-
towanie drogi i formowanie 
poboczy.

marwice z dojazdem
Na tę inwestycję gmina 

otrzymała dofinansowanie 
ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
pochodzących z wyłączenia 
gruntów rolnych na moder-
nizację dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. Przebudowa 
obejmuje odcinek drogi gmin-

nej o długości 1,025 km. Po 
kolejnych nierozstrzygniętych 
przetargach dopiero w wyniku 
negocjacji udało się wyłonić 
wykonawcę inwestycji - firmę 
MKR INWESTMENT Marek 
Gołębiowski z Kłodowa.

Krótki czas wykonania prac 
(do końca roku) oraz koniecz-
ność rozliczenia inwestycji 
dofinansowanej przez Urząd 
Marszałkowski wymusiły na 
wykonawcy duże tempo prac. 
Obecnie na całym odcinku 
drogi, od ronda leżącego w 
ciągu drogi powiatowej do 
końca miejscowości, położona 
została pierwsza, wyrównaw-
cza warstwa masy bitumicznej. 
Kolejny etap to ułożenie war-
stwy ścieralnej oraz utwardze-
nie i zagospodarowanie pobo-
czy drogi. 

as

Jak pomóc bezdomnym?
We wtorek 27 listopada odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ustalono kontakty także dla gmin 
naszego powiatu.

Posiedzenie poświęcone było 
gotowości służb do nadcho-
dzącej zimy. W tym – pomocy 
bezdomnym. Szefowie służb, 
m. in. straży pożarnej, inspekcji 
ochrony środowiska, inspekcji 
weterynaryjnej, inspekcji sani-
tarno-epidemiologicznej. Oraz 
odpowiedzialnej za stan głów-
nych dróg w regionie oddziału 

Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. 

W Urzędzie Wojewódzkim 
działa infolinia na rzecz osób 
bezdomnych, gdzie można 
uzyskać informacje nt. miejsc 
noclegowych, jadłodajni, punk-
tów udzielających pomocy rze-
czowej i medycznej na terenie 
zachodniopomorskiego. Pod 

numery 800 170-010 lub 696 
03 11 68 można dzwonić, jeśli 
zauważymy, że ktoś bezdomny 
potrzebuje pomocy. 

Z kim się kontaktować  
w sprawie bezdomnych

Oto lista miejsc, dokąd można 
stamtąd przewieźć bezdomnych 
i gdzie znajdą pomoc. Miesz-

kańcy tych miejscowości mają 
„przypisane” miejsca. 

Banie, Bielice - Stowarzysze-
nie Ludzi Bezdomnych, Samot-
nych Matek z Dziećmi w Star-
gardzie ul. Okulickiego 3 73-110 
Stargard tel. 91 576 29 96 

Mieszkowice, Moryń - Towa-
rzystwo Pomocy im. Świętego 
Brata Alberta, Koło Dębnowskie 

ul. Demokracji 12 74-400 Dęb-
no tel. 95 760 30 86

Moryń - Stowarzyszenie „Je-
sień” Nowy Jeleniec 45 86-010 
Koronowo

Widuchowa - Stowarzysze-
nie MONAR Schronisko dla 
Osób Bezdomnych MARKOT 
Łagiewniki 1 72-315 Resko tel. 
913950028. 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

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza 
i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście 
głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk 
doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. 
(Łk 21,25-28.34-36)

Znużenie uczniów Jezusa jest wciąż aktualne? 
Nasze życie duchowe często nazna-

czone jest zmęczeniem, nieobecnością, 
brakiem uwagi, przyzwyczajeniem 
i rutyną. I żyjemy jakby w półśnie. 
Przyjrzyjmy się np. naszemu udziałowi 
w Eucharystii. Tutaj dokonuje się po-
dobna przemiana jak na górze Tabor, 
a nam brakuje skupienia, uwagi, głę-

bokiego wzruszenia. Albo codzienna 
modlitwa. Powinna być miłosną uwa-
gą, jak mówi św. Jan od Krzyża, tym-
czasem jest nieuwagą. Często w trakcie 
modlitwy, zamiast z Bogiem, jesteśmy 
w przeszłości albo w przyszłości. Za-
łatwiamy tysiące spraw, rozwiązujemy 
problemy, rozdrapujemy stare rany, 
albo marzymy o lepszej przyszłości… 
Również nasze życie duchowe dalekie 
jest od czuwania. Charakteryzuje je ra-

czej ospałość, leniwość, letniość. Zado-
walamy się tym, co konieczne, szukając 
„świętego spokoju”. I nasze serca stają 
się powoli „ociężałe wskutek obżar-
stwa, pijaństwa i trosk doczesnych”.

Czas przyjścia Pana w dniu ostat-
nim pozostaje tajemnicą. Jednak Bóg 
przychodzi codziennie, „znienacka”, 

„jak potrzask”, albo „jak złodziej”. Nie 
tylko w „dniu ostatecznym”, w Eucha-
rystii czy na Boże Narodzenie. I może 
się zdarzyć, że zbyt zajęci sobą, mo-
żemy przespać Jego przyjście… Stąd 
powinniśmy być dyspozycyjni, trwać 
w gotowości, czuwać nieustannie. Nie 
dlatego, że się boimy Jego przyjścia; 
przeciwnie, aby być gotowym na każde 
Jego wezwanie.

Życie religijne nie może być ucieczką 

od trudu i ukryciem się w spokojnej 
przestrzeni duchowej. Byłaby to zaka-
muflowana iluzja. Życie duchowe jest 
raczej podjęciem całego trudu życia i 
otwarciem na bliźnich i ich problemy, 
radości i smutki. Jest też zrywaniem, 
jak pisze św. Paweł, z „uczynkami 
ciemności” – kłamstwem, hipokryzją, 
próżnością…

Adwent, który rozpoczynamy jest 
czasem tęsknego, pełnego nadziei 
oczekiwania. W buddyzmie najwyższa 
doskonałość polega na wyzbyciu się 
tęsknoty. W chrześcijaństwie jest od-
wrotnie. Św. Augustyn napisał, że ser-
ce człowieka jest niespokojne, dopóki 
nie spocznie w Bogu. W każdym z nas 
jest pragnienie, tęsknota za miłością, 
pięknem, nieskończonością, czyli za 

Bogiem. Bóg stworzył nas jako istoty 
stęsknione. Każdy z nas nosi w sobie 
ślad, znamię, obraz Boży i tęsknotę za 
pełnią. Czuwać to znaczy umiejętnie 
kierować tęsknotami. Zamiast roz-
praszać je na tysiące niepotrzebnych 
spraw, lęków, niepokojów, trosk uczmy 
się kierować je ku Bogu, który jedynie 
może zaspokoić do końca naszego du-
cha.

Czy myśl o przyjściu Pana w „Dniu 
Ostatecznym” rodzi we mnie więcej 
lęków czy nadziei? Czy jestem bardziej 
zajęty sobą czy otwarty/a na innych? 
Na czym polega moje czuwanie? A na 
czym ospałość? Czy nie przesypiam 
czasu łaski, objawienia Boga oraz naj-
ważniejszych wydarzeń mojego życia?

Redakcja
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Podglądają gwiazdy,  
rozmawiają z kroplami deszczu
Mijamy ich na schodach, spotykamy na ulicy, są naszymi sąsiadami, kolegami. Podobnie jak wszyscy, mają swoje sprawy i problemy i 
tylko tak trochę inaczej patrzą i widzą otaczający nas świat. Poeci. To oni słowami malują piękno. 

Oni mimo pośpiechu zo-
baczą kroplę rosy na liściu  
usłyszą, stukot kół  jadącego 
daleko pociągu. Potrafią zo-
baczyć to na co my „prozaicy” 
życia, nie zwracamy uwagi. 
Dawnymi czasy poezja snuła 
się po salonach i „rodziła” się 
w kawiarniach.    Dziś wsty-
dliwie chowa się w szufladach. 
Schowane wiersze zaczął wyj-
mować ze „skrytek” Marek 
Brzeziński, Janusz Janiszew-
ski ze swoją grupa recytato-
rów istniejącą przy teatrze 
Eliksir i wreszcie skrzyknięci 
przez Andrzeja Romanickie-
go, jakby z „kątów” wyłonili 
się gryfińscy poeci ze swoimi  
wierszami w garści, dając po-
czątek Gryfińskiemu Klubowi 
Poetów, przygarniętemu przez 
Sylwię Mencel, dyrektorkę Bi-
blioteki Publicznej w Gryfinie.   

Andrzej Romaniecki nie 
jest rodowitym gryfiniani-
nem. Urodził się w Baniach. 
Wychowywał się w domu peł-
nym patriotyzmu i tradycji. 
Ojciec - wilniuk służył służył 
w Czwartym Pułku Ułanów 
Wileńskich. Widział i zapa-
miętał Józefa Piłsudskiego. I 
tak jak zawsze życie człowieka 
zaczyna się toczyć przez wy-
znaczoną przez siebie, a trochę 
przez los drogą. W mijających 

latach wiele się działo w życiu 
Pana Andrzeja. Szkoła, woj-
sko, dzięki któremu zahaczył o 
rosyjski kraj, który z sympatią 
wspomina. Miesiące zamie-
niały się w lata. Praca związa-
na z budownictwem ganiała 
go po świecie. Budownictwu 
pozostał wierny do dziś, pro-
wadząc prywatną działalność. 
W latach „chmurnych” i zawi-
rowanych działał w opozycji 
w Dolnej Odrze. Mijał czas. 
Życie wracało do normalności. 
Pojawia się więc pytanie – Co 
z poezją, co z wierszami?

- Wokół mnie poezja była 
zawsze. Ojciec pisał. Ja od za-
wsze interesowałem się historią 
i literaturą, szczególnie niepod-

ległościową. Na przykład wiersz 
Herberta o guzikach zainspiro-
wał mnie i Kubę Sieradzkiego 
do powołania Stowarzyszenia 
Pamięć i Prawda. A moja 
wierszowa twórczość z małymi 
przerwami towarzyszyła mi 
przez całą życiową drogę. Te-
matyka różna. Polityczna mie-
szała się z satyryczną, liryczną 
i okolicznościową. Pierwszym 
recenzentem jest moja żona, a 
i pan Artur Cembik rzuca na 
nie od czasu do czasu okiem - 
opowiada pan Andrzej. Dorota 
Romaniecka ma duszę arty-
styczną. Kocha róże i poezję. 
- Mamy z mężem wspólne pasje 
i zainteresowania. Uważam, 
że czas najwyższy pokazać lu-

dziom, że poeci są wśród nas. 
Wyjąć wiersze ukryte w szufla-
dach i pokazać je ludziom. Są 
i do płaczu i do śmiechu. Nie 
wolno ich chować - uważa  pani 
Dorota. Naszych poetów coraz 
częściej można spotkać na wie-

czorach spotkaniach. Andrzej  
Romaniecki to pierwszy poeta, 
którego Państwu prezentuje-
my. Jeżeli Pani, a może Pan ma 
ukryty zeszyt, a w nim  skryte 
myśli - zapraszamy. 

ts

JESZCZE 
NIE UCICHŁY

Jeszcze nie ucichły modlitewne wypominki 
Czas zadumy wspomnień o zmarłych i żale

A w około reklamy andrzejkowe i świąteczne
pełne ofertowych pakietów, na święta i bale

Nasze życie tak szybko do przodu wciąż goni
Nie daje ani chwili w czymkolwiek wytchnienia
Nie przestrzega się tradycji i zasad nikt nie broni

Pozostały nam już tylko, po tym wspomnienia

Coraz częściej się słyszy, że nie ma żadnego Boga
 Kościół, Patriotyzm, to wstyd ciemnota i dyrdymały

Aż strach pomyśleć dokąd prowadzić może taka droga
Jeśli w Ludziach te wielkie wartości istnieć by przestały

To piękne rozwijać się i z postępem iść do przodu
Lecz czy w dobrym kierunku ten świat się zmienia

Ja nie chcę prawić morałów ani proroczego wywodu
 Ale czy to wszystko nie zaprowadzi nas do zatracenia?

Andrzej Romaniecki
Gryfino-dnia-19.11.2018r.

Tancerze z trzech krajów
W sobotni wieczór licznie zgromadzona publiczność miała okazję podziwiać pokazy młodych tancerzy z Polski, Niemiec, Ukrainy. Trój-
stronna wymiana młodzieży wspierana przez Polsko-Niemiecką współpracę Młodzieży odbyła się w Prenzlau. 

Spotkanie polegało na reali-
zacji ośmiodniowych warsz-
tatów tanecznych. Nabywanie 
nowych umiejętności tanecz-
nych, pogłębienie warsztatu, a 
przede wszystkim wzajemne 
poznanie kultury i obyczajów 
przyjaciół z zagranicy. Mię-
dzynarodowe spotkanie w 
Prenzlau przebiegało w bardzo 
twórczej, przyjaznej atmos-
ferze. Młodzież z dużym za-
angażowaniem uczestniczyła 
warsztatach . Ponad 130 tan-
cerzy zaprezentowało swoje 
zdolności taneczne. Piękne 
kostiumy oraz umiejętności 
młodych tancerzy sprawiły, 
iż był to bardzo wartościowy 
pokaz podczas Charytatywnej 
Gali Tanecznej. Międzynaro-

dowe warsztaty w Prenzlau 
obfitowały w duże emocje i 
bogate doznania estetyczne 
zarówno dla uczestników pro-
jektu, jak i obserwatorów.

dost.
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Z boisk piłkarskich regionu i województwa

Energetyk nie rządzi w klasie A
Ligowa piłkarska jesień na boiskach niższych lig dobiegła końca. Do rozegrania pozostały jeszcze tylko zaległe spotkania oraz mecze 
Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Na zakończenie rundy jesiennej kolejną porażkę poniósł Energetyk Gryfino. Bardzo dobre spotkania 
rozegrali natomiast piłkarze Ogniwa Babinek i Błękitu Pniewo. DJ

Oto przegląd wydarzeń piłkarskich w 
minionego weekendu:

III liga 
Dokonała końcówka Świtu

Wygraną obu naszych drużyn zakoń-
czyła się runda jesienna w III lidze. Na 
uwagę zasługuje fakt, że trzy bramki dla 
Pogoni zdobywali zaledwie 15-letni junio-
rzy młodsi! Z kolei wygrana Świtu była ich 
czwartym zwycięstwem z rzędu.

Świt Skolwin z pięciu ostatnich spotkań 
najpierw przegrał 2:5 z Lechem II Poznań. 
Później kroczył już tylko od zwycięstwa 
do zwycięstwa. Pokonał Polonię Środa, 
Gwardię Koszalin, Pogoń II Szczecin oraz 
Chemika Bydgoszcz. W tych czterech spo-
tkaniach skolwinianie strzelili osiem goli, a 
stracili jednego.

W dobrym stylu zakończyła rundę je-
sienną również Pogoń II Szczecin, która 
zwyciężyła 4:1 z Wdą Świecie. Juniorzy 
Hubert Turski i Kacper Kozłowski zdobyli 
premierowe gole w seniorskim futbolu, a 
ten pierwszy popisał się nawet dubletem. 
Pogoń będzie miała z nich wielki pożytek, 
pod jednym wszakże warunkiem. Musi 
udać się jej zatrzymać ich w klubie. Obaj 
mają ogromny potencjał i już teraz mają 
mnóstwo ofert z zagranicy.  

Chemik Bydgoszcz - Świt Skolwin 1:3 
(0:0)

Bramki: Kawałek 85 - Wyganowski 49, 
81, Nagórski 90

Świt: Matłoka - Kosacki, Bil, Murawski, 
Wyganowski (90 Kołat), Emche (72 Nagel), 
Wojdak, G. Szczepanik, Zieliński (63 Ła-
dziak), Peda (83 Krawiec), Nagórski

Pogoń II Szczecin - Wda Świecie 4:1 (1:1)
Bramki: Marczuk 45, Turski 54, 59, Ko-

złowski 77
Pogoń: Grobelny - Pach, Sadowski, 

Kuzko (79 Chouwer), Marczuk, Graczyk, 
Kozłowski (84 Kalenik), Kitano, Żurawski, 
Wędrychowski (72 Sacharuk), Turski (81 
Furst)

W pozostałych spotkaniach: Gwardia 
Koszalin - Kotwica Kołobrzeg 1:1, KKS 
1925 Kalisz - Bałtyk Koszalin 2:0, Polonia 
Środa Wielkopolska - Radunia Stężyca 
2:3, KP Starogard Gdański - Jarota Jarocin 
3:1, Sokół Kleczew - Mieszko Gniezno 1:2, 
Górnik Konin - Wierzyca Pelplin 2:1, Lech 
II Poznań - Bałtyk Gdynia 1:0.
Tabela
1. Mieszko Gniezno 17 39 46-22
2. Lech II Poznań 17 39 42-14
3. KKS 1925 Kalisz 17 38 36-14
4. Radunia Stężyca 17 36 33-19
5. Sokół Kleczew 17 32 27-22
6. KP Starogard 17 31 31-13
7. Bałtyk Gdynia 17 29 27-18
8. Kotwica Kołobrzeg 17 29 27-25
9. Polonia Środa 17 25 24-25
10. Świt Skolwin 17 24 16-19
11. Górnik Konin 17 23 23-23
12. Gwardia Koszalin 17 18 20-30
13. Bałtyk Koszalin 17 15 23-43
14. Jarota Jarocin 17 13 14-27

15. Pogoń II Szczecin 16 13 18-30
16. Chemik Bydgoszcz 17 10 18-39
17. Wierzyca Pelplin 17 8 19-42
18. Wda Świecie 16 8 19-38

IV liga 
Chemik liderem na długie miesiące

W rundzie jesiennej było kilka niespo-
dzianek, ale ostatecznie przedsezonowy 
faworyt spełnił swoje zadanie. Chemik 
Police okazał się najlepszą drużyną na pół-
metku drogi do trzeciej ligi. 

Wyniki i tabela
Sokół Karlino – Chemik Police 2:4 (1:4), 

Sparta Węgorzyno – Ina Goleniów 1:0 
(1:0), Hutnik Szczecin – Pogoń Połczyn 
Zdrój 3:2 (2:1), Leśnik Manowo – Błękitni 
II Stargard 2:1 (2:0), Rega Trzebiatów – 
Morzycko Moryń 1:2 (0:2), Kluczevia Star-
grd – Orzeł Wałcz 1:0 (0:0), Gryf Kamień 
Pomorski – Vineta Wolin 1:3 (0:1), Gryf 
Polanów – Olimp Gościno 2:5 (1:1), MKP 
Szczecinek – Rasel Dygowo 0:1 (0:1).
Tabela
1. Chemik Police 16 38 44-15
2. Vineta Wolin 17 34 36-17
3. Rega Trzebiatów 17 33 27-18
4. Sparta Węgorzyno 17 30 41-29
5. Olimp Gościno 17 30 31-22
6. Kluczevia Stargard 17 29 33-26
7. Ina Goleniów 17 29 29-20
8. Błękitni II Stargard 17 24 40-40
9. GKS Leśnik Manowo 17 23 27-36
10. Morzycko Moryń 17 22 37-42
11. Pogoń Połczyn Zdrój 17 20 24-40
12. Gryf Polanów 17 20 24-28
13. Rasel Dygowo 17 19 25-23
14. MKP Szczecinek 17 19 21-38
15. Gryf Kamień  17 16 22-32
16. Sokół Karlino 17 15 24-33
17. Orzeł Wałcz 16 15 26-31
18. Hutnik Szczecin 17 11 27-48

klasa okręgowa  
Ogniwo odpaliło

To była słaba runda w wykonaniu obu 
drużyn. W kończącym sezon spotkaniu 
Ogniwo odpaliło jednak z całą mocą. Ta 
drużyna ma potencjał, czego najlepszym 
dowodem aż sześć zdobytych bramek. 

Ogniwo Babinek – Odra Chojna 6:1 (3:1)
Bramki: Plis 4, 37, Kuś 41, Kreft 61, 64, 

Kaniecki 73 - Tkaczuk 15
Ogniwo: Kaniecki - Kuś, Włoch, Gnap, 

Janas, D. Kaniecki, G. Kaniecki (77 Prze-
mieniecki), Kącki (56 Walczak), Kreft, Plis, 
Putrak, Sikorski. 

Odra:   Andrzejewski - Dopierała, La-
skowski, Chwałek, Głowacki, Madera (70 
Budynkiewicz), Waniel, Borczyński, Zyg-
munt, Lewandowski (60 Koster), Tkaczuk.

W pozostałych spotkaniach: Iskra – Mie-
rzynianka 1:0,  Flota – Światowid 4:0, Biali 
– Iskierka 0:2, Piast – Sokół 2:0, Zorza – Je-
ziorak 2:2, Osadnik – Gavia 2:2, Stal – Dąb 
1:1.
1. Flota Świnoujście 15 39 48-9
2. Iskra Golczewo 15 35 29-9
3. Iskierka Szczecin 15 33 38-16

4. Biali Sądów 15 31 31-20
5. Osadnik Myślibórz 15 24 21-24
6. Zorza Dobrzany 15 24 23-23
7. Jeziorak Szczecin 15 21 32-31
8. Piast Chociwel 15 19 16-19
9. Dąb Dębno 15 18 22-27
10. Mierzynianka 15 16 19-26
11. Ogniwo Babinek 15 14 32-40
12. Sokół Pyrzyce 15 13 18-26
13. Gavia Choszczno 15 13 27-39
14. Odra Chojna 15 12 24-36
15. Światowid 63 Łobez 15 11 14-32
16. Stal Szczecin 15 8 12-29

klasa a. Grupa południowa 
Co dobre, to na koniec

Mowa oczywiście o Błękicie. Jego piłka-
rze na koniec rundy pokonali faworyzowa-
ną Stal Lipiany.

W tym meczu było wszystko. Grad goli, 
zwroty akcji, intensywne tempo, rzuty kar-
ne, szalona druga połowa, a wszystko to 
kończy się wygraną Błękitu 4:3, który roze-
grał najlepszy mecz w rundzie.

Na pewno nie można tego niestety napi-
sać o Energetyku Gryfino. Nasza drużyna 
grała z liderem i miała okazję pokazać, kto 
rządzi w klasie A. Orkan Suchań nie pozo-
stawił w tej kwestii żadnych złudzeń… Na 
dodatek gryfinianie od 70 minuty grali w 
dziesiątkę, po czerwonej kartce Węgrzyna. 
W 57 minucie taką samą karę otrzymał za-
wodnik gospodarzy.

Błękit Pniewo – Stal Lipiany 4:3 (1:1)
Bramki: Deptuła 26, Pawlus 60, Malik 

64, 84 - Kozioł 45, 47, Szcześniak 67

Błękit: Janiak - Bzdęga (58 Pawlus), G. 
Malik (90 Bartkowski), M. Malik, Oszczyk, 
Deptuła (50 Duraziński)), Dobrowolski, 
Hołownia, Jastrzębski, Lewandowski, Ma-
rzantowicz. 

Orkan Suchań – Energetyk Gryfino 3:1 
(0:0)

Bramki: Ważny 55, Madejak 70, Kru-
kowski 87 - Wierzchowski 50

Energetyk: Krzywiak  - Perżyło (77 
Duch), Wierzchowski, Bojarski, Duch (87 
Lebioda), Grzech (83 Pięta), Krzywiak, Ku-
baczyński (89 Kosmalski), Kuchcik, Maku-
ła, Węgrzyn, Żeglin

W pozostałych spotkaniach: Polonia – 
Kłos 0:3, CRS – Sęp 5:0, Klon – Czcibor 
0:3, Zieloni – Świt 3:1, Piast – Drawa 6:1, 
Ina – Unia 1:5, 
Tabela
1. Orkan Suchań 15 38 58-10
2. Czcibor Cedynia 15 35 45-18
3. Unia Dolice 15 31 35-24
4. Piast Karsko 15 30 47-24
5. Drawa Drawno 15 28 43-31
6. Energetyk Gryfino 15 28 37-28
7. Kłos Pełczyce 15 28 29-15
8. Stal Lipiany 15 22 37-31
9. CRS Barlinek 15 20 33-24
10. Ina Ińsko 15 19 29-41
11. Błękit Pniewo 15 19 24-32
12. Polonia Giżyn 15 17 30-35
13. Zieloni Zielin 15 15 24-37
14. Świt Barnimie 15 8 25-66
15. Sęp Brzesko 15 7 10-41
16. Klon Krzęcin 15 4 16-65

Piłkarze Błękitu rozegrali ze Stalą Lipiany najlepszy mecz w sezonie. Szkoda, że forma przyszła na koniec rundy. Foto: Błękit 
Pniewo

Piłkarski sezon finiszuje

Puchar Polski  
na zakończenie

W sobotę kibiców czeka ostatni w tym roku akord piłkarskich rozgrywek. Na 
boiskach województwa rozegrana zostanie czwarta runda Pucharu Polski ZZPN.

Do tego etapu rozgrywek dotarły dwie nasze drużyny.
Błękit Pniewo w losowaniu trafił na Vinetę Wolin. Nasza drużyna będzie go-

spodarzem, spotkania, które rozpocznie się o godzinie 13. Z kolei Iskra Banie, 
również o godzinie 13 podejmować będzie Flotę Świnoujście. DJ
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robin Hood. Początek
()

Facetów w rajtuzach w kinie było 
już wielu. Niejeden bronił biednych, 
by zabierać bogatym. Niejeden był 
przystojny, niejeden dobrze zbudo-
wany, niejeden bawił nas do łez, 
niejeden niejedną zdobywał, nieje-
den niejednego szeryfa z miastecz-
ka pogonił. Niejeden, ale tylko je-
den (chyba) przypomina bardziej 
bohatera komiksu niż chłopaka z 
lasu Sherwood – najnowszy „Robin 
Hood”. Głównym bohaterem naj-

nowszego filmu o chłopaku w kap-
turze jest Robin z Loxley, który wra-
ca z wyprawy krzyżowej (na którą 
został niejako powołany jak niektó-
rzy do wojska) i zastaje swoją kobie-
tę i majątek w obcych rękach. Jak 
przystało na mężczyznę, który umie 
się bić i strzelać z łuku, rodzi się w 

nim chęć zemsty, a przy okazji za-
mierza pomóc uciśnionym miesz-
kańcom Nottingham. No tak, „Robin 
Hood. Początek” miał być począt-
kiem pewnie jakiejś fajnej serii, ale 
miejmy nadzieję, że na tym jednym 
filmie się skończy, bowiem ten ob-
raz niestety w ogóle się nie udał. 
Wystarczy posłuchać nietrafionych, 
nieśmiesznych dialogów, popatrzeć 
na dziwną grę (np. Jamie Foxxa; 
chociaż czarny charakter jak dla 
mnie się broni – Ben Mendelsohn), 
by stwierdzić, że ten stworzony pod 

młodego kinomaniaka obraz nie 
trafi w żadne gusta. Mieszanie fan-
tastyki z zapożyczeniami z filmów 
komiksowych czy o superbohate-
rach nie sprawi, że słaby scenariusz 
nagle zacznie „grać” (raczej wywołu-
je to efekt zupełnie odwrotny, bo 
niektóre sceny są śmieszne, ale nie 
dlatego, że tak chcieli twórcy). Ten 
filmik, któremu trudno zarzucić ar-
tystyczne aspiracje, kosztował 100 
milionów dolarów! Zebrał najgorsze 
recenzje z możliwych ostatnio i jest 
murowanym kandydatem do na-

grody „Najgorszego filmu roku”. 
Dziwny, bardzo dziwny to obraz i 
dziwnych wyborów dokonali twór-
cy nowego „Robin Hooda”. Dziwne, 
że przy takim budżecie, zabrakło 
dolarów na dobrego scenarzystę?! 
Gdyby nie szybka akcja i dobra mu-
zyka, to nie wysiedziałabym na se-
ansie do końca. Plus Ben Mendel-
sohn, na którego mogę patrzęć go-
dzinami. Tyle. Aż tyle lub tylko – wy-
bór zostawiam Wam.

Anna Pietras

Narodziny gwiazdy
()

Gwiazda rodziła się już kilka razy, 
ale tym razem wyreżyserowana zo-
stała przez samego Bradley’a Co-
opera. Historia jest stara jak świat i 
jak kino, które używa jej dość często. 
Ona młoda, nieopierzona, ale zdol-
na. On sławny, po przejściach, z na-
łogami. Los ich zetknie, by ona stała 
się znana i lubiana, a on mógł ją cze-
goś nauczyć. W roli nauczyciela wy-
stąpił tym razem sam reżyser obra-
zu, czyli Cooper, a partneruje mu 
jako uczennica sama Lady Gaga, 

która co nieco o stawaniu się gwiaz-
dą wie. Zapomniałabym jeszcze o 
jednym i w sumie najważniejszym, 
że między tym dwojgiem wybucha 
płomienny romans. To ważne, bo 
„Narodziny gwiazdy” to w zasadzie 
sprawnie nakręcony melodramat i 
wyciskacz łez, który swój melodra-
matyczny plan wypełnia prawie w 

100%, a że to wszystko już było i już 
to wiele razy widzieliśmy, to już inna 
historia. Muszę przyznać, że mi się ta 
opowieść o kopciuszku bardzo po-
dobała. Cooper bardzo ładnie śpie-
wa (bo śpiewa i wykonuje wszystkie 
swoje utwory), a Lady Gaga ładnie 
mu partneruje (i też śpiewa). Wszyst-
ko tutaj gra, śpiewa, tańczy i podry-
guje w takt przyjemnej muzyki i kli-
matu, który udało się twórcom 
stworzyć. Pomimo naiwnej w sumie 
i zbyt prostej fabuły (wszystko za 
szybko i zbyt łatwo się dzieje), „Naro-
dziny gwiazdy” dość dobrze się 

ogląda i nie wiem, czego to zasługa 
– może zwykłej, ludzkiej potrzeby 
wsłuchiwania się w kolejną bajkę dla 
dorosłych i potrzeby wiary w to, że 
każdy może być gwiazdą „od zera do 
bohatera”. Wiem, brzmi to ckliwie i 
takie właśnie po części jest, ale taka 
ckliwość i w takiej ilości mi odpowia-
da. Oczywiście każdy z nas musi 
zdawać sobie sprawę z gatunku, ja-
kim jest ten film, to meldoramat, 
który ma nas poruszyć, może wyci-
snąć łezkę, rozśmieszyć trochę i ura-
czyć romantycznymi chwilami. W 
„Narodziny gwiazdy” można uwie-

rzyć, tak samo jak w chemię miło-
sną, która rozpala głównych bohate-
rów (to tak naprawdę dla nich jest to 
kino i na nich patrzy się przez cały 
seans z niekłamaną przyjemnością). 
Cooper rozpieszcza nas pod wzglę-
dem wizualnym i dźwiękowym, bo 
„Narodziny gwiazdy” to także, a 
może przede wszystkim muzyka, 
piosenki, koncerty, a wszystko to 
pokazane zostało i zmontowane na 
najwyższym poziomie. To jednak tło 
dla głównego aktorskiego duetu Co-
oper & Gaga.

Anna Pietras

30.11 - 6.12.2018 /  KinO HeliOs
(CHr kupiec

Seanse Mikołajkowe:
Grinch, czw. 16:10, 18:15
misja Yeti, czw. 16:30
miśków 2-ów w Nowym Jorku, czw. 17:15
Kino na Temat Junior:
Grinch, śr. 9:45, czw. 9:45, 11:00
Premiera:
robin Hood: Początek, pt.-śr. 17:00, 21:20, czw. 
17:45, 20:30
Narodziny gwiazdy, pt.-wt. 12:40, 17:30, 20:10, śr. 
11:40, 17:30, 20:10, czw. 12:45, 18:30, 21:20
Grinch, pt. 10:00, 11:30, 13:40, 15:50, 18:00, sb.-nd., 
wt. 10:30, 11:30, 13:40, 15:50, 18:00, pn. 10:15, 
11:15, 12:15, 15:50, 18:00, śr. 11:15, 13:30, 15:50, 
18:00, czw. 15:00
miłość jest wszystkim, pt.-śr. 14:40, 18:30, 21:15, 
czw. 14:50, 20:20
Polecamy:
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grinewaldu 
(dubbing), pt.-sb., pn.-wt. 11:45, 15:40, nd. 15:40, 
śr. 15:40, czw. 13:30

Planeta singli 2, pt.-śr. 14:20, 19:30, 22:10, czw. 
19:30, 22:10
Helios dla dzieci:
misja Yeti, pt.-nd., wt. 10:10, 12:15, pn. 9:45, 10:45, 
śr. 11:50

(Szczecin Outlet Park)
Kino Konesera:
Winni, śr. 18:30
Premiera:
robin Hood: Początek (dubbing), pt.-śr. 12:50, 
czw. 13:40
robin Hood: Początek (napisy), 17:10, 21:20
Grinch, pt. 10:30, 11:20, 12:40, 13:30, 14:45, 15:45, 
17:00, 18:00, sb. 10:20, 11:00, 12:30, 13:30, 14:45, 
15:45, 17:00, 18:00, nd.-wt. 10:20, 11:20, 12:30, 
13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, śr. 11:20, 12:30, 
13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, czw. 11:30, 13:30, 
14:45
Narodziny gwiazdy, pt. 10:30, 15:15, 18:15, 21:10, 
sb.-nd., wt.-śr. 12:15, 15:15, 18:15, 21:10, pn. 10:40, 
15:15, 18:15, 21:10, czw. 18:15, 21:10

Operacja Overlord, pt.-śr. 10:20, 17:30, 19:45, czw. 
12:15, 17:30, 19:45
Zabójcze maszyny, czw. 16:00, 19:15
Polecamy:
assassination Nation, 22:00
Creed 2, pt. 20:20, 20:00, sb.-nd., wt.-śr. 14:15, 
20:00, pn. 12:15, 20:00, czw. 14:20, 20:00
miłość jest wszystkim, pt. 11:45, 14:30, 19:15, 
21:30, sb., wt.-śr. 11:40, 14:30, 19:15, 21:30, nd.-pn. 
14:30, 19:15, 21:30, czw. 14:30, 21:30
Nocne istoty, 22:10
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grinewaldu 
(napisy), pt.-wt., czw. 18:30
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grinewaldu 
(dubbing), pt. 13:30, 15:30, sb.-nd. 11:10, 15:30, 
pn. 13:30, 15:30, wt.-śr. 10:00, 15:30, czw. 15:15
Planeta singli 2, pt.-wt. 11:00, 16:00, 18:45, śr. 
16:00, 18:45, czw. 18:45
Bohemian rhapsody, 20:15
Helios dla dzieci:
misja Yeti, pt.-pn. 10:10, 13:45, wt.-śr. 13:45, czw. 
14:00

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. 

30.11 - 5.12.2018 / 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 „Miłość jest wszystkim”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie Jana?

CO JeST GraNe
W tym tygodniu gryfińskie kino za-

prasza nas na muzyczne spotkanie z 
Freddym Mercurym w „Bohemian Rhap-
sody”. Queen to dzisiaj legenda muzyki, 
o której filmowo opowiedział Bryan Sin-
ger, a w głównego bohatera i lidera ze-
społu wcielił się Rami Malek. To niesa-
mowite widowisko, w którym muzyka 
gra pierwszoplanową rolę. Drugą pro-
pozycją na ten tydzień jest kolejna część 

„Fantastycznych zwierząt” tym razem 
pod tytułem „Zbrodnie Grindelwalda”. 
Sequel jest świetny, ma mroczny klimat, 
dobre aktorstwo i zaskakująco dobrą 
rolę Johnny’ego Deepa. Premierowo 

kino GRYF zaprasza nas na spotkanie z 
„Miłością, (która) jest wszystkim”. To ko-
lejna wersja świątecznej opowieści, w 
której poznajemy kilku bohaterów zała-

wiających sprawy w ten szczególny 
czas. Plejada gwiazd z Olafem Luba-
szenko i Joanną Kulig na czele. Przyjem-
ne, mądre, poruszające, bez ryzyka po-

lecam. W tym tygodniu w naszym kinie 
odbędzie się też jednorazowy pokaz fil-
mu „Dogman”. To włosko-francuski dra-
mat o Marcello, psim fryzjerze, który 
okazjonalnie handluje kokainą i musi 
postawić się osiłkowi ze swojego mia-
steczka. To obraz wyreżyserowany przez 
Matteo Garrone, który zrobił „Gomorrę”. 
Jest z czego wybierać, szczególnie pole-
cam Wam film „Dogman” i „Bohemian 
Rhapsody”. amp

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu „Narodziny gwiazdy”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę? 
Czy w filmie wystąpiła Lady Gaga?

Bohemian rhapsody, pt.-nd. 20:30

miłość jest wszystkim, pt. 15:30, 18:00, sb.-nd. 14:30, pn.-wt. 17:30, 20:00, śr. 15:00, 17:30

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda (dubbing), sb.-nd. 12:00, pn.-wt. 15:00

Dogman, śr. 20:00
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Przyszli na świat w gryfińskim szpitalu 

alaN GÓralSkI 
ur. 20.11.2018 o godz 9.20,
  waga 2760 g - dł. 52 cm

Nela mICHalCZYSZYN 
ur. 22.11.2018 o godz. 18.15,
  waga 3440 g - dł. 57 cm

lIlIaNNa ŚlIWka-PINDa
 ur. 27.11.2018 o godz. 11.35,
  waga 2580 g - dł. 50 cm

Warsztaty 
taneczne
Jak co roku Festiwalowi Małych Form Ruchowych JE-
SIENNA SCENA TAŃCA towarzyszyły warsztaty tańca. 
Podczas zajęć tancerze i tancerze amatorzy uczyli się 
pod okiem wybitnych choreografów pracy nad cia-
łem i nowych technik tańca.

W ramach JST 2018 orga-
nizatorzy zaplanowali dwa 
warsztaty z tańca współcze-
snego oraz warsztat tribal fu-
sion dance. Zajęcia odbywały 
się w sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół Ogólnokształcą-
cych przy ul. Niepodległości 
16 w Gryfinie. Każdy z warsz-
tatów trwał dwa dni, w sobotę 
i w niedzielę po dwie godziny.

Warsztaty odkrywające taj-

niki tańca współczesnego, po-
prowadziły Anna Kamińska 
i Anna Piotrowska. Brały w 
nich udział osoby zajmują-
ce się już tańcem. Zajęcia pt. 
„Architektura ciała w tribal 
fusion dance”, jakie popro-
wadziła Iza Łogonowicz były 
otwartymi warsztatami dla 
wszystkich zainteresowanych.

dost./foto. M. Strzelczyk

Weekend z tańcem
Za nami tegoroczna edycja Jesiennej Sceny Tańca, czyli Festiwalu Małych Form Ru-
chowych. Przez dwa dni, 24 i 25 listopada na deskach Gryfińskiego Domu Kultury 
mieliśmy okazję oglądać najciekawsze spektakle taneczne i wybitnych tancerzy.

W sobotni wieczór, czy-
li pierwszego dnia Jesiennej 
Sceny Tańca, widzowie którzy 
licznie przybyli do Gryfińskie-
go Domu Kultury mogli zoba-
czyć trzy choreografie.

Festiwal otworzyła prezen-
tacja „PRZY PRZY hedoni-
styczna uprzykrzona historia 
przyjemności” w wykonaniu 
Joanny Chitruszko i Anny 
Piotrowskiej. Spektakl doty-
czył zjawisk przyjemność i 
przykrość. Artystki przedsta-
wiły swoje poszukiwania moż-
liwości wytwarzania napięcia 
pomiędzy przyjemnością a 
przykrością, stanami między 
którymi nieustannie porusza 
się człowiek. Gospodarz - Te-
atr Tańca EGO VU zaprezen-
tował znaną już gryfińskiej wi-
downi choreografię „Skrzynia” 
stworzoną przez Elizę Hołu-
bowską. Pierwszy dzień wyda-
rzenia zakończono mocnym i 
mrocznym akcentem. Zespół 

H.Art Company przedstawił 
spektakl oparty na mitologii 
nordyckiej oraz na zwyczajach 
i rytuałach ludności Normań-
skiej z przełomu VII-XII w 
pt.”Ravnfjaer”.

Głos młodych kobiet
W niedzielę na miłośników 

tańca i nie tylko czekały ko-
lejne spektakle przygotowane 
przez doskonałych artystów. 

Na scenie zaprezentowała się 
młodsza grupa Teatru Tań-
ca EGO VU w choreogra-
fii „Nie(wystarczająca)”. To 
mocny głos młodych kobiet, 
mierzących się z brutalnymi 
i absurdalnymi oczekiwania-
mi społecznymi dotyczącymi 
zachowania, kanonu piękna i 
buntujących się przeciw nim. 
Kolejną prezentacją była pra-
ca „Ewa i On” w wykonaniu 

Iwony Olszowskiej i Pawła 
Kiniora. Ewa i On to impre-
sja odnosząca się do Adama i 
Ewy. Ostatnią festiwalową pro-
pozycją był spektakl pt.”Dzień, 
w którym V. dała mi do myśle-
nia albo jak pozbyłam się pro-
krastynacji” jaki przedstawiła 
Aleksandra Bożek-Muszyńska. 
Punktem wyjścia do pracy nad 
spektaklem była próba znale-
zienia odpowiedzi na pytanie: 
na co przyjdzie jeszcze czas?

Dodatkową atrakcją tego-
rocznej edycji JST była inte-
raktywna instalacja pt.”RE-

FLECTIONS”, którą można 
było odwiedzać podczas fe-
stiwalu, przed spektaklami, w 
trakcie przerw oraz po spekta-
klach. Instalację stworzyli po-
chodząca z Gryfina tancerka i 
choreografka Anna Kamińska 
oraz kompozytor i sound desi-
gner Przemysław Degórski.

Organizatorami festiwalu 
Jesienna Scena Tańca byli - 
Środowisko Inicjatyw Arty-
stycznych HYBADU, Gryfiń-
ski Dom Kultury oraz Gmina 
Gryfino .

dost.

PRZY PRZY hedonistyczna uprzykrzona historia przyjemności

Ravnfjaer- H.Art Company

Skrzynia

Warsztaty taneczne



14

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 91 (1324) 

Książka jest nauczycielem i przyjacielem w jednym, jedynym 
w swoim rodzaju – niezwykłym, rozmownym chociaż cichym i 
nie awanturującym się, nie walczącym o swoje racje, ale przy-
jaznym, magicznym. Kimś, kto zabiera nas w dalekie podróże 
za darmo i bez konsekwencji. Książka to najlepszy bilet do kina. 
Zaczynając przygodę z książkami po raz kolejny z moim sy-
nem, zauważam, jak wiele dały mi książki i jak wiele mnie omi-
nęło z racji czasów, w których dorastałam. Dzisiejsze maluchy 
mają wszystko i naprawdę z wielu ciekawych propozycji mogą 
wybierać. Szkoda, że wielu z nich woli komputer, ale to akurat 
minus tych czasów, a plus moich.

W książkach jest coś szczególnego. Książki przenikają nas 
do głębi(...) A żadna nie przychodzi samotnie, ale wprowa-
dza imiona innych i jedna każe łaknąć drugiej. Francesco Pe-
trarka

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

Francis Bacon 

Gdy spojrzycie na zdjęcie i 
przeczytacie biografię autora 
„Wielkiego konkursu kup”, nie 
zauważycie w nim niczego 
niezwykłego ani kontrowersyj-
nego. Jeśli ktoś zaczyna przy-
godę z Guido van Getchenem 
od książki „Mała biała rybka” 
lub „Jak to dobrze, że cię zna-
lazłem”, znajdzie w nich pięk-
ną grafikę i mądre przesłanie. 
Dopiero Ci, którzy, jak choćby 
ja, natrafią na dość nietypowe 
opowieści „o kupach”, mogą 
się lekko zdziwić, że właśnie 
o tym pisze autor opowieści 
o sympatycznej małej bia-
łej rybce. Seria o kupach to 
wbrew naszemu wstydowi, że 
nie powinniśmy o tym mówić 
czy czytać, bardzo mądry po-
mysł i efekt. Te książki („Ale 
kupa! Co masz w pieluszce?”, 
„Chce mi się kupę” czy „Wielki 
konkurs kup”) oswajają dzie-
ci z tym, co bardzo intymne i 
co trudno jest nam nazywać 
czy zrozumieć, a dodatkowo 
pomagają rodzicom mówić 
o tym wstydliwym jakby nie 
było temacie. A więc, brawo za 
serię „o kupie”!

Książki dla najmłodszych 
Guido van Genechtena po-
ruszają tematy znane dzie-
ciom i odwołują się do ich 
doświadczeń, są dostosowa-
ne graficznie do możliwości 
percepcyjnych dzieci, mają 
wygodny format, odpowied-
ni dla małych rączek, są bez-
pieczne, mają zaokrąglone 
brzegi, są wydane tak [chodzi 
o serię dla najmłodszych], by 
nie można było ich zniszczyć 
(na przykład w trakcie ząb-
kowania).

Belgijski pisarz stworzył też 
doskonałą dla małych i du-
żych serię „książek zagadek” 
- „Odkryj, gdzie...”, „Odkryj, 
co...”, „Odkryj, kto...”. Seria ma 
przepiękne rysunki i działa na 
zasadzie zakładania kartek na 
siebie. Na jednej stronie mamy 
pytanie zagadkę i zasłoniętą 
stronę, po czym odkrywamy 
ją i dostajemy rozwiązanie. 
Dzieci mają przy tym mnó-
stwo radości (te mniejsze jak 
półroczne, jak i te większe, bo 
mój 2-latek też lubi jeszcze za-
glądać do tej serii).

Tak jak w serii o kupach 
znajdziecie elementy humo-
ru, tak w bajkach „Jakie to 
szczęście, że cię znalazłem” (o 
króliczkach, które poznały się 
i zakochały, tworząc rodzinę), 
„Nie chcę być duży” (o ma-
mie kangurzycy, która próbuje 
„odpępowić” małego kangu-
ra z kieszeni) i „Gustaw nie-
straszny duch” (o duchu, który 
jest romantyczny i tworzy ró-
żową poświatę) odnajdziecie 
mnóstwo czułości, ciepła i sa-
mych pozytywnych uczuć. Te 
trzy bajki opowiadają o bardzo 
ważnych rzeczach w najprost-
szy, a przy tym właściwy i bar-
dzo mądry sposób.

Guido van Genetchen stwo-

rzył też dwie czarno-białe 
książeczki dla najmłodszych, 
które mają w sobie tylko ob-
razki. Jedna ilustruje „Mamu-
sie z dziećmi”, a druga „Tatu-
siów z dziećmi”. Na kolejnych 
stronach dzieci oglądają cieka-
we grafiki różnych zwierzątek. 
Mój półroczniak swego czasu 
był zakochany w tej książce.

PS Muszę się przyznać, że 
na pierwszy rzut maminego 
oka tytuł „Ale kupa! Co masz 
w pieluszce?” nie wyglądał 
za dobrze i musiałam zrobić 
drugie podejście, gdy pozna-
łam „Małą białą rybkę” - to 
ta bajka przekonała mnie, że 
van Genechten powinien do-
stać ode mnie jeszcze jedną 
szansę, bo jest wartościowym 
autorem. Nauczona błędem 
zwracania uwagi na pozory, 
zachęcam Was do wypożycze-
nia książek właśnie tego auto-
ra, bo naprawdę warto.

Kochajcie książki. One uła-
twią Wam życie, po przyjaciel-
sku pomogą zorientować się w 
pstrej i burzliwej gmatwaninie 
myśli, uczuć i zdarzeń. One na-
uczą Was szanować człowieka 
i samych siebie, one uskrzydlą 
rozum i serce uczuciem miłości 
dla świata, dla człowieka.

Maksym Gorki

Mama, która czyta, bo kocha

Tytuły:
“Ale kupa! Co masz w pie-

luszce?”
“Chce mi się kupę”
“Wielki konkurs kup”
“Mała biała rybka”
“Gustaw – niestraszny 

duch”
“Jakie to szczęście, że cię 

znalazłem”
“Mamusie z dziećmi”
“Tatusiowie z dziećmi”
“nie chcę być duży”
“Odkryj, co...”
“Odkryj, kto...”
“Odkryj, gdzie...”

Autor: Guido van Genechten
Wydawnictwo: nasza Księ-
garnia

Pan od kup  
i małej białej rybki

Autorzy książek dla dzieci zawsze mnie fascynowali. Już stu-
diując filologie polską, zaczytywałam się w biografiach osób, 
które w swoim życiu pisały i tworzyły dla najmłodszych. Byłam 
ciekawa ich życia. Zazwyczaj w ich biografiach nie kryło się jed-
nak nic nadzwyczajnego, chociaż doszukiwałam się elementów 
magii. Jednym z najciekawszych autorów dla dzieci, z którym 
ostatnio się zetknęłam, jest twórca „Małej białej rybki”  - Guido 
van Genechten. Jego nazwisko jest równie intrygujące jak histo-
rie, które tworzy.

Urodził się w 1957 roku w Bel-
gii. Uczył się malarstwa i rysunku, 
ale i fotografii na Akademii Sztuk 
Pięknych w Mol. Bardzo długo 
pracował jako grafik, ale potem 
zaczął ilustrować książki dla dzie-
ci, co zaowocowało w 1988 roku 
Nagrodą Miasta Hasselt (za książ-
kę „Rikki”). Od tego wszystko się 
zaczęło i Guido został przetłu-
maczony na kilkanaście języków. 
Świat bajek i świat najmłodszych 
stanął przed nim otworem, a on 
skorzystał z tej okazji, tworząc 
wiele bestsellerów, za które zdo-
bywał też nagrody.
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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. imię ukochanej Winicjusza
z powieści „Quo vadis” Sienkiewicza
2. miasto w Austrii nad Anizą
3. zły to ..., co własne gniazdo kala
4. Gregory, aktor
5. willa Karola Szymanowskiego
6. indyjski bóg ognia
7. Stwosz, rzeźbiarz
8. duża papuga
9. krzyżówka dromadera z baktrianem
10. o liczbie atomowej 65
11. miasto w Holandii
12. pisarz, prozaik
13. moneta równa 1/100 korony
14. wprawka muzyczna
15. poemat Alfreda de Vigny
16. linie wokół czegoś
17. ziemia uprawna
18. najwyższy szczyt Krety
19. rzymska bogini ogniska domo-

wego
20. nagość w ramach
21. cyrkowy zapaśnik

22. język zwierzęcia
23. typ żaglowca
24. obrót w tańcu
25. kuzyn łasicy, o cennym futrze
26. kapusta abisyńska
27. córka Orgona z komedii A. Fre-

dry „Dożywocie”
28. powieść Larysy Mitznerowej
29. wierzchnie, obszerne nakrycie, 

rodzaj peleryny, używane w star. 
Rzymie do podróży

30. miasto w Danii
31. strzelanie do rzutków
32. odpad przy wytapianiu surówki
33. żona Rembrandta
34. ptak drapieżny, bielik
35. w niej akta
36. kulista klucha ze śliwką
37. na nich pracują koła
38. papierowa trąba
39. typ służącego we włoskiej ko-

medii
40. dopływ Dunaju
41. japoński wachlarz

42. ... pracy lub myślenia
43. ... Sumac, piosenkarka
44. wiecznie zielone drzewo afryk.

Poziomo:
45. zwabia muchy
46. przenośna ścianka
47. mieszaniec bizona i krowy
48. globalna sieć komputerowa
49. długa, niezgrabna noga
50. kraina historyczna w Grecji
51. telewizor dla sroki
52. miejsce grzebania zmarłych
53. w starożytnej Grecji suma zalet
54. przebłysk
55. mała Urszula
56. galeria otaczająca dziedziniec 

meczetu
57. zoofilia
58. sól kwasu jodowego
59. Ukraińska Armia Powstańcza
60. syn Sary i Abrahama
61. wykonuje partię solową
62. Y dla chemika

63. drugi plan
64. kraj z Luandą
65. autor „Skrzydeł nad Warszawą”
66. grube lniane płótno
67. chrust na opał
68. kupała
69. Indianie z czubami
70. nacięcie po przejściu piły
71. miasto w USA
72. ludowy instr. muz
73. salami, twaróg lub brie
74. szanowanie, poważanie
75. pilot w kabinie samolotu
76. stawia piece
77. dla stoika, ale nie dla cynika
78. służy psu do merdania
79. biega z tacą
80. niezbędny w makowcu
81. imię Chruszczowa
82. miała Asa
83. terroryści z Irlandii

PODPOWIEDŹ: ABILENE, ARCT, BA-
SETLA, ENNS, EPE, ZANNI.

lidia liszewska 
robert kornacki  

ZaCZekaJ Na mNIe 
Kontynuacja najgłośniejszego 

debiutu 2018 roku! 
Po burzliwym rozstaniu Matyl-

dzie został tylko jeden list, który 
czekał w skrzynce od roku. Za-
warte w nim wyjaśnienia Kosmy 
wszystko komplikują, bo przez 
ten czas życie kobiety całkowicie 
się zmieniło. Jej nową codzien-
ność wypełnia samotne macie-
rzyństwo i powracające myśli o 
ukochanym. Czy Matylda będzie 
nadal na niego czekać, gdy obok 
pojawi się inny mężczyzna? 

Kosma musi teraz poświęcić 
wszystkie swoje siły na walkę o 
własne zdrowie. Jak pogodzi po-
rywczy temperament z przestrze-
ganiem zaleceń lekarzy? 

Czy drogi tych dwojga jeszcze 
się zejdą?

reklama
e-mail: 

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14
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Nie ma ich w podręcznikach historii
Data 28.11 to data wyjątkowa. To właśnie w środę minęło 100 lat od wywalczenia przez Polki praw wyborczych czynnych i biernych. I 
choć w dzisiejszych czasach prawa te wydają się być oczywistością, były one efektem wieloletnich starań dużej grupy kobiet, których 
nazwisk nie ma niestety na kartach historii, w nazwach ulic czy pomnikach. 

Na skutek dekretu, podpisa-
nego 28 listopada 1918 roku, 
przez Tymczasowego Naczelni-
ka Państwa Józefa Piłsudskie-
go, w którego treści znalazły 
się następujące słowa „Wyborcą 
do Sejmu jest każdy obywatel 
państwa bez różnicy płci” oraz, 
że „Wybieralni do sejmu są 
wszyscy obywatele/obywatelki 
państwa posiadający czyn-
ne prawo wyborcze”, zostały 
przyznane kobietom prawa 
wyborcze. Prawa wyborcze ko-
biet nie zostały jednak, jak się 
niektórym wydaje nadane, ale 
wywalczone przez grupę pol-
skich sufrażystek, które wraz 
z kobietami z innych rejonów 
świata toczyły walkę o „sprawę 
kobiecą”, zakończoną w Polsce 
sukcesem szybciej niż np. w 
stanach Zjednoczonych.  Waż-
nym symbolem walki o prawa 
kobiet jest parasolka, ponieważ 
to właśnie parasolek użyła de-
legacja kobiet, aby zastukać w 
okno Piłsudskiego, domagając 

się wpuszczenia i wysłuchania, 
kiedy ten przetrzymywał je na 
mrozie. 

Prawdziwe Siłaczki
W Stulecie Praw Kobiet war-

to przypomnieć choć niektóre, 
ważne postaci tej walki. Wiele 
z tych kobiet działało w róż-
nych dziedzinach, przyczynia-
jąc się nie tylko do uzyskania 
przez kobiety praw wybor-
czych, ale także możliwości 
podjęcia pracy zarobkowej, 
dostępu do edukacji, polity-
ki, służby zdrowia czy moż-
liwości zakładania własnych 
wydawnictw oraz publiko-
wania informacji o sprawach 
kobiecych. Jedną z nich jest 
Justyna Budzyńska-Tylicka, 
która przedłożyła Piłsud-
skiemu dekret o przyznanie 
Polkom praw wyborczych, 
liderka Ligi Kobiet Polskich, 
społeczniczka, lekarka, stojąca 
na czele Centralnego Komite-
tu Równouprawnienia Kobiet, 
pionierka w dziedzinie pro-

pagowania zdrowia i higieny 
kobiet, działaczka w I Poradni 
Świadomego Macierzyństwa. 
Inna to Kazimiera Bujwido-
wa, promotorka czytelnic-
twa, która zakładała czytelnie 
dla kobiet, a także otworzyła 
pierwsze na ziemiach polskich 
gimnazjum dla dziewcząt i 
która była inicjatorką akcji 
pisania podań o prawo do 
studiów, dzięki czemu kobiety 
uzyskały wstęp na uniwersy-
tety. Tymczasem założyciel-
ka gazety „Ster” pierwszego 
polskiego pisma o prawach 
kobiet, w którym wiele kobiet 
tamtego okresu, publikowało 
artykuły o prawach kobiet, 
Paulina Kuczalska-Reinshmitt, 
społeczniczka, wydawczyni, 
publicystka zwana Wodzem, 
Hetmanką, Sterniczką, to tak-
że kobieta, która jako pierwsza 
sformułowała postulaty ko-
biece odrębnie od kwestii na-
rodowościowych. Nie sposób 
pominąć Marii Dulębianki, 

pisarki, feministki, działaczki 
społecznej, która już w 1908 
roku wyraziła chęć kandydo-
wania do Sejmu Krajowego 
we Lwowie i która przepro-
wadziła, przy wsparciu innych 
sufrażystek, pierwszą kampa-
nię wyborczą w czasach, gdy 
obecność kobiet w polityce 
była wciąż tylko marzeniem. 
Ogromnym wsparciem dla 
sprawy kobiecej była żona 
Marszałka, Aleksandra Piłsud-
ska, która popierała i broniła 
nie tylko postulatu o prawach 
wyborczych, ale także kwestii 
aktywnego udziału kobiet w 
wojsku. Wreszcie wszystkie 
pierwsze posłanki w Sejmie 
polskim w latach 1919-1922, 
które utorowały drogę wszyst-
kim współczesnym kobietom 
na każdym szczeblu politycz-
nego, a także samorządowego 
działania. Wśród nich Zofia 
Moraczewska, Maria Moczy-
dłowska, Zofia Sokolnicka, 
Irena Kosmowska i inne.  

Zapraszamy na film
Historia bez historii kobiet – 

herstorii jest pamięcią niepeł-
ną, ułomną i bez połowy toż-
samości. Apelujemy więc, aby 
uzupełnić ją o dzieje kobiet, 
ich walkę, troskę i działania. 
Świętujmy więc Stulecie Praw 
Kobiet kultywując pamięć o 
tych kobietach, które przyczy-
niły się do naszej wolności, 
ponieważ musimy wiedzieć 
skąd przyszłyśmy, żeby wie-
dzieć, dokąd idziemy.  

Z tej właśnie okazji Gryfiń-
ski Kolektyw Kobiet - Kata-
rzyna Kotula gryfiński Strajk 
Kobiet, oraz wicepełnomoc-
niczka Kongresu Kobiet Mag-
dalena Pieczyńska organizują 
przedpremierowy pokaz fil-
mu „Siłaczki”, w kinie Gryf w 
Gryfinie, w dniu 4 grudnia o 
godzinie 12.00 wraz ze spo-
tkaniem z twórcami, tak aby 
stosownie uczcić Stulecie Praw 
Kobiet. 

dost.

rakieta ze spaghetti 
W minioną sobotę 24 listopada zostały rozegrane coroczne zawody z robotyki w miejscowości Schwedt. Uczniów z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących oczywiście tam nie zabrakło.

W tym roku tematem prze-
wodnim był: „Człowiek na 
orbicie”, czyli wszystkie czyn-
ności jakie człowiek musi wy-
konać, aby dostać się na orbitę 
oraz na niej przetrwać. Na 
zawodach zostały rozegrane 4 
konkurencje - robot game (mi-
sje do wykonania przez robo-
ta), robot design (konstrukcja 
i programowanie robota), pro-
jekt badawczy, praca w grupie. 

Na projekt badawczy druży-
na Robociaki z naszej szkoły 
wybrała problem spożywania 
posiłków i napojów w stanie 

nieważkości przez astronau-
tów. Jako swoje rozwiązanie 
zaproponowała zagęścić spo-
żywane napoje poprzez doda-
nie do nich nic innego jak ki-
sielu. Taki nowatorski pomysł 
oraz samo zaprezentowanie 
projektu (uczniowie przebrali 
się za astronautów, sami wy-
konali stroje i pojemnik na 
napój) sędziowie nagrodzili 1 
miejscem w turnieju.

Także praca w grupie zosta-
ła wysoko oceniono, bo na 4 
miejscu. Tym razem należało 
wykonać w 5 minut rakie-

tę z makaronu do spaghetti, 
metrowego odcinka taśmy 
samoprzylepnej, sznurka i no-
życzek. Cała konstrukcja mu-
siała utrzymać pozycję piono-
wą przez 15 sekund. To naszej 
drużynie się udało, rakieta nie 
przewróciła się, a miała wyso-
kość 0,5 m.

Robot game i robot design 
Robociaki ukończyli na 6 
miejscu. Ogólnie po 4 konku-
rencjach Robociaki wywalczy-
li 5 miejsce z 10 drużyn, które 
wzięły udział w turnieju.

Opiekun Radosław Piwowarski Drużyna Robociaki: od lewej Aleksander Iwaniuk, Konrad Nowak, Amelia Kosiorek, Weronika Helpa.



18

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 91 (1324) 
Z

LE
C

A
JĄ

C
Y

 D
A

N
E

 D
LA

 W
Y

D
AW

C
Y IMIĘ

NAZWISKO

ADRES

PODPIS

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 mieszkanie m2 typu 
kawalerka o pow. 29m2 os. Górny Taras, czę-
ściowo umeblowane. Tel. 693 99 17 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 •  
 •  
 • mIeSZkaNIa – ZamIaNa
 •  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 
mieszkania, wszystkie media, fotowoltanika – 
prąd ze słońca, własna studnia. Cena do uzgod-
nienia. 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 pokojo-
we 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-rekre-
acyjną przy ul. A. Krajowej kwatera II nr 169. 
Szklarnia 15 m2, oczko wodne z rybami, woda, 
prąd, antena. Tel. 604 066 230 

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

 • Sprzedam działki budowlane w Steklnie nad 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 agro-
turystycznymi, blisko przejścia granicznego, w 
otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Tel. 
601 707 573, dzwonić w godz. 10-18

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

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

 • Kupię uzbrojoną działkę budowlaną z 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 
uzgodnienia. Tel. 606 100 366

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

 •  Sprzedam działkę w Moryniu z pozwoleniem na 
budowę i odbudowę istniejącego wiatraka holen-
derskiego na cele mieszkaniowe lub komercyjne. 
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 styropia-
nem. Cena 1350 zł. Tel. 604 439 139

 •  Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z in-
stalacją 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

 • 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
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POWIaTOWY UrZĄD PraCY W GrYFINIe
DYSPONUJe NaSTĘPUJĄCYmI OFerTamI PraCY:

1. Dyrektor przedszkola –praca Gryfino 
2. Fakturzystka-praca Pniewo
3. Fryzjer-praca Gryfino
4. Główny księgowy-  praca Krzywin 
5. Kasjer- sprzedawca-praca Gardno(orzeczenie o niepełnosprawności )
6. Kierowca samochodu dostawczego-praca Pniewo
7. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
8. Magazynier-praca Gryfino
9. Nauczyciel wspomagający / Oligofrenopedagog- Praca Widuchowa
10. Nauczyciel przedszkola- praca Stare Brynki, Gardno
11. Operator frezarek ster. numerycznie-praca Gardno
12. Pokojowa-praca Nowe Czarnowo
13. Pomoc rzeźnika/wędliniarza- praca Gryfino 
14. Pomocnik hydraulika-praca Gryfino
15. Pomocnik instalatora PV- praca Gryfino i zachodniopomorskie
16. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
17. Pracownik budowlany-praca Szczecin
18. Pracownik ochrony-praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełnosprawności )
19. Pomocnik lakiernika –praca Pniewo
20. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
21. Pracownik produkcji – praca Pniewo, Gardno
22. Recepcjonista –praca Czepino
23. Referent ds. kadr i płac-praca Nowe Czarnowo
24. Robotnik placowy-praca Pniewo
25. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
26. Sprzątaczka-praca Pniewo
27. Sprzątacz/ Sprzątaczka-Praca Gryfino
28. Sprzedawca- praca Gryfino 
29. Sprzedawca/kasjer z orzeczeniem o niepełnosprawności-praca Gardno
30. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino
31. Sprzedawca na stacji paliw-praca Kołbaskowo

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

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

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

 • 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 pi-
larek, kos, kosiarek. Tel. 508 363 401

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

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

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

 • ZaTrUDNIĘ meCHaNIka SamOCHODOWeGO 
Tel. 601 420 009

 •  ZaTrUDNIĘ BlaCHarZa-lakIerNIka, Tel. 
601 420 009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Salon u Tiffaniego wynajmie stanowisko manikiu-
rzystce-wizażystce. Tel. 537 01 07 85

 • Opiekunki do Niemiec od zaraz. Tel. 533 848 005

 •  Firma Aktivmed24.pl poszukuje opiekunki senio-
rów do Niemiec. Oferuje premie wakacyjne. Tel. 
530 555 015

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

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

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

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

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

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

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

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

  U S Ł U G I

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

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

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

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

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

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

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

  E D U K A C J A

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

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

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

dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 
501 168 276

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

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

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

 •  Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie 
do sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimnazjal-
nego, maturalnego, indywidualnie lub w ma-
łych grupach. Tel. 887 682 252

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

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

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

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

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

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

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

 •  Duże atrakcyjne ranczo wolnostojące z budyn-
kiem o dł. 60 m, z setkami daglezji i świerków 
srebrzystych w tym 5 ha młodego sadu cze-
reśni i gruszek zamienię na mniejsze między 
Gryfinem a Osinowem Dolnym przy głównej 
trasie. Tel. 513 288 745

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

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

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

  R O L N I C T W O  –  K U P N O

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

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

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

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

R Ó Ż N E 

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

 • Sprzedam tanio sprzęt RTV. Tel. 513 814 085
 • Sprzedam boks wędkarski koło Lidla. Tel. 600 986 

425
 • Sprzedam łódź wędkarską typ kanada. Tel. 600 

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

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

dzo dobry stanie. Tel. 663 507 887
 • 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 oko-
ło 5 m3 sprzedam - Babinek. Tel. 601 70 16 20 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dla królików szt. - 5 - 150 zł. Tel. 508 106 461
 • Sprzedam rurę do komina 13, szt. 10 + trójniki i ko-

lanka. Cena do uzgodnienia. Tel. 91 416 26 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 22
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

400A ze sterowaniem, reduktory spawalnicze, per-
kusję, 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 + wyposa-
żenie. Tel. 577 333 694

  R Ó Ż N E  –  K U P N O

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

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

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

 m a T r Y m O N I a l N e

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

30.11. apteka ul. 11 listopada 66-68 
1.12.    apteka    muszkieter ul. 9 maja 14 
2.12.    apteka    Gryfińska ul. Piastów 8
3.12.    apteka     Dr.max ul. B.Chrobrego 30
4.12.    apteka     Cefarm ul. Grunwaldzka 6
5.12.    apteka     Vademecum ul. 1 maja 15 H
6.12.    apteka     Centrum Zdrowia         ul. Niepodległości 28
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 91 (1324) 

liverpool i manchester w trzy dni

Piłkarski skok na Wyspy
Dzięki tanim liniom lotniczym Europę mamy na wyciągnięcie ręki. Razem z grupą zna-
jomych intensywnie nadrabiamy lata młodości, które pod względem podróży ograni-
czały się z oczywistych powodów do wyjazdów do NRD i na bułgarskie Złote Piaski. W 
minionym tygodniu skorzystaliśmy z oferty jednej z tanich linii. W czwartek wieczorem 
wylecieliśmy z Goleniowa do Liverpoolu. Wróciliśmy w niedzielę po południu.

Tradycyjnie bilety na taką 
eskapadę kupiliśmy z dwu-
miesięcznym wyprzedzeniem. 
Koszt przelotu zamknął się 
kwotą nieco ponad 130 złotych. 
Taniej niż pociągiem ze Szczeci-
na do Warszawy i z powrotem.

Piłka nożna i muzyka
Z gronem przyjaciół po Eu-

ropie staramy się podróżować 
tanio i tematycznie. Tym razem 
wyjazd miał mieć mocno pił-
karski akcent z dużą domieszką 
muzyki. Wszak w Liverpoolu 
narodzili się The Beatles.

Po nocy spędzonej w hotelu 
tuż przy lotnisku (35 funtów od 
osoby), rano rozpoczęliśmy zwie-
dzanie Liverpoolu. Na pierwszy 
ogień wizyta na Anfield. Udział 
w grupowej wycieczce po sta-
dionie FC Liverpool kosztował 
15 funtów. Każdy z uczestników 
otrzymał odtwarzacz audiowideo, 
czyli popularną „gadułkę”. Choć 
Polaków na Wyspach jest mnó-

stwo, organizatorzy nie zadbali, 
aby zamieścić nagranie w języku 
polskim. Czyżby uznali, że Polacy 
nie są kibicami FC Liverpool? 

Ponad 50-tysięczny obiekt za-
skoczył dwiema rzeczami. Było 
w nim czysto, jakby przed tygo-
dniem został oddany do użytku. 
Olbrzymie wręcz wrażenie zro-
biła sama płyta boiska. Jest rów-
na jak stół, ani jedna kępka tra-
wy nie wystawała ponad idealną 
prostą linię. Choć było samo 
południe trawnik był doświe-
tlany i ogrzewany specjalnymi 
lampami. Pan z obsługi poin-
formował nas, że iście lotnicze 
fotele na ławce rezerwowych są 
podgrzewane. Ale tylko te, na 
których zasiadają gospodarze… 

Na anfield zapomnieli  
o Widzewie

Wspomniany jegomość, choć 
dobrze po 50-tce, nie mógł so-
bie przypomnieć, aby Widzew 
Łódź zdołał na początku lat 80-
tych wyeliminować Czerwony 
Diabły z rozgrywek Pucharu 
Europy. - Niemożliwe! Nie przy-

pominam sobie, że kiedykolwiek 
polski zespół wyeliminował FC 
Liverpool - szedł w zaparte.

Ale od czego jest internet… 
Szybko udowodniliśmy mu, 
że po porażce na Anfield 2:3, 
Widzew wygrał u siebie 2:0 i 
odprawił dumnych Anglików 
z kwitkiem. Śmiechu i przeko-
marzania się z naszym opro-
wadzaczem było mnóstwo. Bo 
wszyscy na stadionie byli dla 
turystów niezwykle gościnni. 
No cóż, zależy im, aby zdobyć 
dodatkową przychylność dla 
klubu i mieć kibiców na całym 
świecie. Jedyne, czego nie wolno 
nam było zrobić, to stanąć na 
murawie… Szkoda, bo korciło 

niemiłosiernie.
Obok stadionu znajduje się 

nowy duży sklep z klubowymi 
akcesoriami. Za 15 funtów stali-
śmy się właścicielami gustownej 
czapeczki FC Liverpool. Gdy 
w kasie zapytaliśmy o bilety na 
mecz usłyszeliśmy, że nie ma do 
końca sezonu…

katedra tylko z zewnątrz
Po wizycie na stadionie pod-

jechaliśmy do olbrzymiej neo-
gotyckiej katedry, która należy 
do największych budynków 
sakralnych na Wyspach. Jej 
długość wynosi 188 metrów, a 
wysokość prawie 101 m. Nieste-
ty, niedane nam było zajrzeć do 
środka, bowiem akurat odby-

wała się w nim zamknięta uro-
czystość wręczenia uniwersytec-
kich dyplomów. Na parkingu je-
den z samochodów miał wybitą 
szybę. Na szczęście nie ten nasz 
z wypożyczalni. Wzdrygnęliśmy 
się mocno, bowiem złodziejstwa 
w tak nobliwym miejscu się nie 
spodziewaliśmy…

Następnie pojechaliśmy do 
muzeum The Beatles. Być w 
Liverpoolu i zapoznać się z hi-
storią tej wspaniałej grupy to 
obowiązek. Tutaj organizatorzy 
zadbali, aby „gadułki” mówiły 
do nas w języku polskim. Wstęp 
kosztował 16 funtów, a w mu-
zeum spędziliśmy prawie dwie 
godziny. Naprawdę było warto. 
W pomieszczeniach rozbrzmie-
wała wspaniała muzyka, a eks-
ponaty, w tym klasyczne okular-
ki Johna Lennona, przyprawiały 
o gęsią skórkę.

Prosto z muzeum udaliśmy 
się do Cavern Club, gdzie w  la-
tach 60-tych Bitelsi debiutowali 
i zaliczyli ponad 260 koncertów. 

Na tej samej scenie, co przed 
pół wieku, do tańca i wspólne-
go śpiewu porywał zgromadzo-
nych fanów brytyjskiej grupy 
pewien tamtejszy wokalista. 
Piwo lało się strumieniami, a 
publiczność bawiła się doskona-
le. Dawniej wstęp do Cavern był 
darmowy. Teraz trzeba było za-
płacić dwa funty. Cóż, wszędzie 
chcą zarobić…

Jedyny taki mecz w europie
Następnego dnia czekał nas 

główny punkt naszego wyjazdu, 
czyli mecz Manchester Utd - 
Crystal Palace. Zdobyć jakiekol-
wiek bilety na rozgrywki Pre-
mier League graniczy z cudem. 
Zdecydowana większość miejsc 

sprzedawana jest na począt-
ku sezonu na pniu, w postaci 
karnetów na cały sezon. Nam 
udało się tylko dlatego, że jeden 
z nas ma w Anglii rodzinę. I ta 
wśród znajomych rozpuściła 
prośbę o pomoc w zorganizo-
waniu biletów. No i znalazło się 
trzech karnetowiczów, którzy 
akurat na meczu z Crystal być 
nie mogli. Bardzo nie żałowali, 
bowiem we wtorek Manchester 
rozgrywał kolejny mecz - w 
Lidze Mistrzów z Young Boys 
Berno. 

Uwaga, bilety odstąpili nam 
za darmo! Handel karnetami 
jest zabroniony i w przypadku 
ujawnienia takiego procederu 
jest konfiskowany. W przypad-
ku odstąpienia miejsca na jakieś 
spotkanie trzeba o tym fakcie 
poinformować klub oraz po-
dać dane osoby wchodzącej w 
zastępstwie na mecz. Tym spo-
sobem znaleźliśmy się w gronie 
74 561 widzów, którzy obejrze-
li spotkanie z Crystal Palace. 
Miejsca mieliśmy w drugim rzę-
dzie tuż przy chorągiewce rzutu 
rożnego. Gwiazdy pierwszego 
formatu jak Pogba, Lukaku, 
Sanches czy Mata biegały obok 
nas na wyciągnięcie ręki. Nie-
stety, biegały bezproduktywnie, 
bo mecz zakończył się bezbram-
kowym remisem. Jak na złość 
było to jedyne spotkanie ze 
wszystkich kolejek topowych lig 
w całej Europie rozgrywanych 
w ten weekend, które zakończy-
ło się bez bramek. No cóż, nie 
można mieć wszystkiego. Nikt 
nie odbierze nam jednak wspa-
niałej atmosfery jaka panowała 
na Old Trafford, nie bez kozery 
zwanego Teatrem Marzeń.

Sklep na 40 kas!
Przed samym meczem wpa-

dliśmy jeszcze do klubowego 
sklepiku. Sklepik to taki żart. 
Jest ogromny o czym najlepiej 
świadczy liczba kas. My byliśmy 
obsługiwani (zakup to tradycyj-
na bejsbolówka za 15 funtów) w 
przedostatniej, która miała nu-
mer 39…

W niedzielę już na szybkiego 
zwiedziliśmy Lancaster, wpadli-
śmy do Primarku po koszulki za 
niespełna dwa funty, po czym 
pojechaliśmy do Liverpoolu 
oddać wypożyczone auto i uda-
liśmy się na lotnisko. W Gole-
niowie wylądowaliśmy pełni 
wrażeń po godzinie 20.

Na wyjazd poświęciliśmy je-
den dzień urlopu, a na miejscu 
wydaliśmy około 200 funtów. 
No i już podczas powrotnego 
lotu kombinowaliśmy, gdzie by 
tu wczesną wiosną polecieć na 
jakiś kolejny ligowy mecz.

Dariusz Jachno

Ciało w ciało, głowa w głowę. Ponad 74 tysięcy widzów stworzyło niesamowitą atmosferę. Foto: 
Dariusz Jachno

Mimo kilku wybornych okazji z obu stron mecz Manchester Utd - Crystal Palace zakończył się 
bezbramkowym remisem. Foto: Dariusz Jachno

W tym klubie pierwsze kroki stawiał słynny The Beatles. Foto: Dariusz Jachno

W szatni Czerwonych Diabłów przewodnik zaklinał się, że Liverpool w europejskich rozgrywkach 
na pewno nie został wyeliminowany przez Widzew Łódź. Foto: Dariusz Jachno


