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Wynajmę 
pomieszczenie 

magazynowo-produkcyjne
o pow. 167 m2 w Pniewie

reklama
e-mail: 

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

  Cena 2,00 zł (tym 5% VAT)      
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Zadzwoń lub napisz!

Nowe 7 Dni Gryfina

rozwiązać umowę!
Po skargach pasażerów na brud w budynku dworca PKP w Gryfinie, odpowiada 
rzecznik tej firmy. Posprzątali, ale nie wszystko. Nie radzą sobie z jednym z na-
jemców.

Po naszym artykule „Brud 
na stacji PKP!” prawie 2 tygo-
dni potrzebował rzecznik tej 
firmy na udzielenie odpowie-
dzi. Pozytywny element naszej 
interwencji jest taki, że po-
sprzątano salę kasową dworca 
i podłogę– sprawdziliśmy we 
wtorek. Dalej jednak nie jest 
tak dobrze. 

Rzecznik Michał Stilger pi-
sze - Utrzymaniem czystości 
na dworcu w Gryfinie zajmuje 
się firma „Pomorze” z siedzibą 
w Szczecinie. Kontrole jakości 
usługi sprzątania są wykony-
wane zgodnie z harmonogra-
mem. Zdarzają się sytuacje 
stwierdzenia niewłaściwego 
wykonania usługi. Wówczas 
firma sprzątająca wzywana jest 
do usunięcia nieprawidłowości. 

Problemem na tym dworcu 
jest jednak utrzymanie po-
wierzchni wynajmowanych 
przez firmy zewnętrzne. Przy-
kładowo najemca jednego z po-

mieszczeń, w którym znajduje 
się automat vendingowy, nie 
sprząta wynajmowanej prze-
strzeni. Po dokonaniu kontroli 
stanu nasz administrator każ-
dorazowo wzywa najemcę do 
utrzymywania pomieszczenia 
w należytej czystości, jednakże 
jego zalecenia nie są respekto-
wane.

Nasza wtorkowa „kontrola” 
potwierdziła, ze w pomieszcze-
niu gdzie stoi maszyna do sprze-
daży napojów nadal jest bardzo 
brudno. Jednak sama maszyna 
jest niemal pusta! Może wiec po 
prostu rozwiązać umowę na na-
jem i wyrzucić stamtąd wszyst-
ko, łącznie z maszyną? 

rk

W jakim kraju 
my żyjemy?!
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Dla naszego 
społeczeństwa, w ogromnej części katolickiego to 
czas refleksji, zadumy, ale i radości. 

I w tym właśnie czasie w 
większości publikatorów 
przedstawione są obchody 25–
lecia jednej ze stacji telewizyj-
nych z Torunia. W uroczysto-
ści tej uczestniczy prawie cały 
rząd, a głównym jej punktem 
jest wystąpienie premiera. W 
sposób wręcz bałwochwalczy 
składa on wraz ze wszystki-
mi członkami rządu pokłony 
przed jej właścicielem jedno-
cześnie składając modły o do-
bro sekty, przepraszam partii, 
którą reprezentuje. Niech tam, 
jeżeli dla niego sposób postę-
powania z epoki średniowie-
cza jest właściwy, to jego spra-
wa. Jeżeli robi to w imieniu 
swojego układu, to również 
jego i ich sprawa. 

Ale jak można w trakcie 
tego samego wystąpienia po 
raz kolejny dzielić społeczeń-
stwo, obrażać je, ubliżać co 
najmniej dwóm trzecim spo-
łeczeństwa mającemu inne 
poglądy. Jak można oskarżać 
taką rzeszę rodaków, że nie 
kochają swojej Ojczyzny – 
Polski, że nie są patriotami. 
Można to przyrównać do dzia-
łań w państwach muzułmań-
skich, gdzie w jednym kraju 
żyją różne odłamy religijne, 
których przywódcy ogłasza-

ją, że tylko ta ich wiara jest 
prawdziwa i należy walczyć, 
nawet z bronią z wszystkimi 
przeciwnikami. Krytykujemy 
islamistów, że walcząc w imię 
swojej wiary, swoich poglą-
dów doprowadzają do wojen 
domowych. Mordują inno-
wierców, sąsiadów, dzieci, całe 
rodziny za wiarę. 

A czy innym było właśnie 
wystąpienie premiera w To-
runiu? Dzieleniem, pogłę-
bianiem nienawiści wśród 
społeczeństwa, wręcz nawo-
ływaniem do patriotyczno – 
religijnej wojny bratobójczej. 
(…). Takie postępowanie 
narodowych przywódców do 
tego prowadzi i oby nie, ale 
może i doprowadzi. To już w 
naszym kraju było. Walka z 
politycznymi przeciwnikami 
za pomocą milicji i prokura-
torów. Zamykanie, a nawet 
likwidowanie osób o innych 
poglądach. Niezła refleksja 
przed świętami, przy okazji 
przedstawiająca poziom inte-
lektualny naszej obecnej wła-
dzy. Wesołych Świąt!!!   

A. Szczepaniak

Od redakcji. Felieton przed-
stawia punkt widzenia autora

Zgubiono
Na terenie Górnego Tarasu zgubiono klucze w etui. Uczciwego znalazcę pro-

si się o zwrot do redakcji lub o zgłoszenie pod numer telefonu: 502232992.

Planowe wyłączenia
7 grudnia - Chojna ulica Po-

lna 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 
28, 32, Zakład drzewny, Wulka-
nizacja, Kamieniarstwo, Grand, 
zakład mechaniczny w godz. 
8.30 - 13.

Żelisławiec (gm. Stare Czar-
nowo) ul. Binowska dz. nr 
260/2, 365, 375, 380, 389 do 394, 
403, 323/2 w godz. 9 - 15.

Graniczna Hydrofornia (gm. 
Chojna) w godz. 12 - 17.

10 grudnia - Chojna ul Szcze-
cińska 19, 19a, 21, 23, 27, 38, 40, 
46, 48, 50, 56 w godz. 8.30 - 13.

Nawodna (gm. Chojna) 1 do 
9 oraz 174 do 184 w godz. 8.30 
- 13.

Babinek (gm. Banie) 5 do 15, 
52 do 54 oraz przepompownia 
w godz. 8.30 - 10.30. 

Stare Czarnowo ul. Św. Floria-
na, Szczecińska 37, 39 w godz. 
9 - 14.

Chojna Stadnina w godz. 12 - 
17.

11 grudnia - Binowo (gm. 
Stare Czarnowo) 1 do 27 oraz 
32 do 35, dz. nr 4, 10/18, 131, 
134/1, 134/17, 134/25, 146, 
149/1, 149/3, 205/3, przepom-
pownia w godz. 9 - 15.

Gryfino ul. Wodna, Fabryczna 
11, 28, dz. nr 90 przepompow-
nia, 297/2, Rybacka 1 do 8, dz. 
nr 49, 55/3, 62/12 do 62/14 w 
godz. 9 - 14.

12 grudnia - Wełtyń (gm. 
Gryfino) ul. Parkowa, Cicha, 
Środkowa, Jeziorna, Osada Le-
śna w godz. 9 - 17.

Gryfino ul. Opolska dz. nr 
179/5, 239, 243/13, Wojska Pol-
skiego 2 do 2M, 20, dz. nr 240/1, 
243/4, 243/5, 245/3, 251/4, 
262/2, 263/2, 263/3, 253/4, Jana 
Pawła 2-go 2 do 6H w godz. 9 - 
14. red.

krzysztof konecki został przewodniczącym, 
a katarzyna Potapińska wiceprzewodniczącą 
rady miejskiej  morynia
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Flesz 
wydarzeń!

Znowu ktoś podpalił
W poniedziałek 3 listopada ok. 

godz. 3.42, strażacy z OSP Radzisze-
wo dostali informację o pożarze sa-
mochodu osobowego. Łącznie w 
okolicach węzła autostrady A6, Klu-
cza i Podjuch spłonęło kilkanaście 
samochodów osobowych. Policja 
prowadzi w tej sprawie dochodze-
nie. Jeśli ktoś ma podejrzenia bądź 
informacje o sprawcy prosimy o 
kontakt z policją. Tymczasem stra-
żacy zwracają uwagę, że parkowa-
nie samochodów na pętli autobu-
sowej Radziszewo lub w okolicy 
ogródków działkowych może być 
ryzykowne!

Na podwójnym gazie
W miniony poniedziałek w godzi-

nach wieczornych, na jednej z ulic 
Pyrzyc uwagę nieumundurowa-
nych policjantów wydziału krymi-
nalnego wzbudził dziwnie zacho-
wujący się mężczyzna. Po chwili 
wsiadł do stojącego na parkingu 
Opla i wyjechał na drogę zmuszając 
do zatrzymania inne samochody. 
Gdy kierowane przez niego auto 
zgasło, kierowca wysiadł głośno 
wyrażając swoje niezadowolenie. W 
kilka chwil później, gdy próbował 
kontynuować jazdę został zatrzy-
many przez policjantów. Na ko-
mendzie okazało się, że 34-latek 
miał w organizmie ponad półtora 
promila alkoholu. 

kolizja autobusu  
w rożnowie

Pierwszego grudnia o godz. 8.42 
strażacy z OSP Banie dostali infor-
mację o zdarzeniu. Zgłoszenie do-
tyczyło autobusu PKS, który w wy-
niku złych warunków atmosferycz-
nych na drodze wpadł w poślizg i 
wylądował w przydrożnym rowie. 
Działania zastępu polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz na wyciągnięciu autobusu na 
jezdnię. W trakcie działań droga 
wojewódzka była całkowicie za-
mknięta. W autobusie podróżowało 
5 osób. W akcji trwającej godzinę 
uczestniczył zastęp GBA OSP Banie. 

[foto flesz]

Spłonęła trafostacja
Tego samego dnia strażacy z OSP 

Banie dostali kolejny alarm, który 
dotyczył palącej się trafostacji na ul. 
Gryfińskiej w Baniach. Po dojecha-
niu na miejsce zdarzenia strażacy 
zastali spalone odgromniki na linii 
średniego napięcia, w wyniku poża-
ru zniszczeniu uległy również izola-
tory. Działania zastępu polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. 
W akcji trwającej ponad godzinę 
uczestniczył jeden zastęp GBA z 
OSP BANIE oraz pogotowie energe-
tyczne. 

Arkadiusze rządzą Baniami!
Rozmawiamy z nowym wójtem gminy Banie, Arkadiuszem Augustyniakiem. Zaczynamy od spraw kadro-
wych.

Podobno nastąpiła zmiana 
na stanowisku sekretarza gmi-
ny?

- Rozwiązałem umowę o pra-
cę z dotychczasowym sekreta-
rzem gminy. Jednak powołanie 
nowego sekretarza to długo-
trwała procedura – między in-
nymi konkurs na to stanowisko, 
a potrzebowałem szybko wspar-
cia w kierowaniu gminą, dlate-
go powołałem zastępcę wójta. 
Jest nim Arkadiusz Łysik, do-

świadczony samorządowiec. Był 
sekretarzem gminy Stare Czar-
nowo i radnym powiatowym, 
jest więc dobrze przygotowany 
do pełnienia tego stanowiska.

Pan też był przez kilka ka-
dencji radnym powiatowym. 
Czy to coś daje osobie, która 
zostaje potem wójtem gminy?

- Doświadczenie zebrane za-
równo podczas pełnienia man-
datu radnego Gminy Banie, 
jak i w ciągu ostatnich 12 lat w 

powiecie gryfińskim, bardzo 
pomaga. Dzięki temu znam m. 
in. kwestie związane z funkcjo-
nowaniem samorządu teryto-
rialnego, wzajemnymi relacjami 
między jego organami, budże-
tem gminy. 

Jest pan rewolucjonistą, któ-
ry uważa, że rozpoczynając 
kadencję na stanowisku wójta 
musi dużo i szybko zmienić?

- Zmiany jak najbardziej są 
potrzebne, jednakże muszą na-
stępować we właściwym czasie 
i po ich gruntownym przemy-
śleniu. Moim celem nie jest do-
konanie wielu, szybkich zmian, 
lecz rozsądnych i służących 
mieszkańcom gminy. 

Coś zmienić jednak trzeba. 
Co w pierwszej kolejności?

- Pierwsze zmiany, jakie moż-
na zauważyć w gminie Banie, są 
to pewne zmiany personalne, 
chcę bowiem stworzyć zespół 
kompetentnych i oddanych 
gminie Banie osób, z którymi 
stopniowo, w przemyślany spo-
sób będę wdrażał w życie przed-
stawiony przeze mnie program. 

Czy wycofa się pan z którejś 
z inwestycji zapowiadanych 
przez swą poprzedniczkę?

- W pierwszych dniach peł-
nienia funkcji wójta, kiedy za-
poznałem się z planowymi in-
westycjami, kondycją finansową 
gminy oraz przeprowadziłem 
rozmowy z pracownikami urzę-
du, stwierdziłem, że przepro-
wadzenie niektórych inwestycji 
nie jest zasadne. W związku z 
tym konieczna jest zmiana w 
tym zakresie. 

Jak panu może się udać peł-
nienie nowej funkcji z treno-
waniem piłkarzy ręcznych?

- Piłce ręcznej poświęcam się 
w wolnym czasie. Z zespołem 
seniorów i młodzieżą trenuję 
późnymi wieczorami, mecze 
rozgrywamy w weekendy, więc 
w żaden sposób nie koliduje to 
z obowiązkami wójta. Dodat-
kowo uważam, że nie należy 
rezygnować ze swoich pasji, w 
szczególności z takich, które z 
powodzeniem można pogodzić 
z nową rolą. 

Rozm R. Kwapisz

Mają wiceburmistrza  
i wybory uzupełniające
Barbara Rawecka, burmistrz Chojny wyznaczyła wiceburmistrza. Radni w Chojnie, w przeciwieństwie do 
tych w Gryfinie, odbyli już drugą sesję. Wyznaczyli nawet wysokość pensji burmistrz.

Na drugiej sesji przyrzecze-
nie złożył radny Michał Burak, 
który ze względów zdrowot-
nych nie był na pierwszym 
oficjalnym, spotkaniu rad-
nych. Tuż po pierwszej sesji 
burmistrz Barbara Rawecka 
na wiceburmistrza mianowała 
Marcina Pisanko. Jest on jed-
nym z radnych, którzy złożyli 
przyrzeczenie. Startował z listy 
Raweckiej, czyli Inicjatywy Sa-
morządowej. Jest absolwentem 
Wyższej Szkoły Administracji 
Publicznej w Szczecinie. Ma 
41 lat. Teraz w Chojnie trzeba 
przeprowadzić wybory uzu-
pełniające.

Wysokość pensji
Po drugiej sesji Rady Miej-

skiej w Chojnie wiadomo, że 
10 180 zł będzie teraz dosta-
wać burmistrz Barbara Ra-
wecka. W skład pensji wejdą 
- wynagrodzenie zasadnicze w 
kwocie 4700 zł, dodatek funk-

cyjny w kwocie 1900 zł, 20% 
dodatku wieloletnią pracę do 
wynagrodzenia zasadniczego 
w kwocie 940 zł oraz dodatek 

specjalny w wysokości 40% do 
wynagrodzenia zasadnicze-
go i dodatku funkcyjnego w 
kwocie 2640 zł. Burmistrzowi 

przysługuje również dodat-
kowe wynagrodzenie roczne i 
nagroda jubileuszowa.

AJ

Arkadiusz Augustyniak

Barbara Rawecka i Marcin Pisanko
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Nie tylko 
kolektory  
i fotowoltaika 
Bogusław Kopija z Chwarstnicy, właściciel firmy Pro-
vsolar zaczynał od montowania paneli słonecznych i 
fotowoltaicznych. Widać z sukcesem, gdyż firma sta-
le się rozrasta.

Do tego stopnia, że na 
obrzeżu Chwarstnicy trwa 
budowa hali produkcyjnej. 
Mieszkańcy wioski mówili 
nam, że ma tam zostać prze-
niesiona produkcja paneli. 
Jednak właściciel firmy – Bo-
gusław Kopija przedstawia swą 
koncepcję inaczej. W budowa-
nej właśnie hali będą głównie 
powstawać konstrukcje stalo-
we oraz stalowe elementy do 
konstrukcji drewnianych (np. 
okucia do drewna). Chce  tak-

że budować w niej konstrukcje 
obszarowe – duże elementy, 
na przykład dla wiatraków 
energetycznych. Planuje z tą 
produkcja wejść także na ry-
nek skandynawski – do Szwe-
cji i Norwegii, zatrudniając w 
Chwarstnicy około 30 osób. 
To dla potrzeb socjalnych pra-
cowników budowy, a potem 
załogi przedsiębiorstwa - za 
halą stanęły dwa drewniane 
domki. 

rk

Wymienią ponad kilometr
Droga wojewódzka pomiędzy Gardnem i Starym Czarnowem jest obecnie jedną 
z najgorszych w powiecie. Głównie z powodu licznych dziur w jezdni oraz zapa-
dania się poboczy. 

Wreszcie ruszyły prace re-
montowe na odcinku 1300 
metrów pomiędzy Kartnem (a 
dokładniej, siedziba instytutu 
hodowli zwierząt), i Glinną. 
Gdy jechaliśmy tamtędy w 
poniedziałek, 3 grudnia, cały 
ten fragment jezdni został już 
sfrezowany. Jak wyjaśnia kie-
rownik chojeńskiego oddziału 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
- trzeba także przebudować 
konstrukcję drogi. W latach 
gdy obecną drogę budowano, 
jako podłoża używano tłucz-
nia wapiennego, a ten z cza-
sem się „zlasował”. A droga w 
wielu miejscach zapadła. 

Dotyczy to także zapadają-
cych się poboczy. Na długo-

ści około 250 metrów trzeba 
je zrobić na nowo, nawet na 
szerokość półtora metra, gdyż 
obniżyły się o 15-20 cm w 
stosunku do jezdni. Krzysztof 

Zientek zapewnił nas, że pra-
ce na tym odcinku powinny 
skończyć się przed Bożym Na-
rodzeniem.

rk

Śmierć na torach
Do tragedii doszło w środę około godz. 11.30. Wtedy to samochód osobowy 
wjechał pod pociąg Polregio relacji Angermünde - Szczecin Główny w pobliżu 
Kołbaskowa. Kierowca auta zginął na miejscu. 

Wskutek zderzenia samo-
chód osobowy marki Skoda 
zapalił się i przez 200 metrów 
był ciągnięty przez hamujący 
skład pociągu. Pożarem obję-
ty został także przód zespołu 
trakcyjnego. Wszyscy pasa-
żerowie pociągu ewakuowali 
się z pomocą maszynisty - in-
formuje straż pożarna. Nie 
wiadomo było jeszcze wczoraj 
(czwartek 6 grudnia), kto był 
ofiarą tego tragicznego wy-
padku. To prawdopodobnie 
mieszkaniec naszego regionu, 
jak wynika z tablic rejestra-
cyjnych rozbitego uderzeniem 
lokomotywy samochodu. 

W punkcie kulminacyjnym 
akcji ratowniczej brało udział 
7 zastępów straży pożarnej (2 
z OSP Kołbaskowo, 2 z JRG 
Szczecin i 3 z JRG Police), do-

datkowo pogotowie ratunko-
we i policja. Działania straży 
pożarnej oprócz ugaszenia 
pożaru polegały na zabezpie-
czeniu wraz z policją miejsca 
zdarzenia.

Przejazd przez tory w tym 
miejscu jest niestrzeżony, ale 

oznakowany i wyposażony w 
sygnalizację świetlno-dźwię-
kową. Prokuratura zleciła sek-
cję zwłok, która ma pomoc 
w ustaleniu przyczyny zgonu 
kierowcy skody.  

AJ

Konsultacje z policją
Komenda Powiatowa Policji 

w Gryfinie, serdecznie zapra-
sza na konsultacje społeczne 
mieszkańców osiedla „Górny 
Taras” oraz ulic B. Chrobrego, 
Piastów, Kościelnej, Energety-
ków, Bałtyckiej, Niepodległo-
ści, Kościuszki, Słowiańskiej, 
Szczecińskiej, 1-go Maja, 
Targowej, Flisaczej, Pomor-
skiej, Krzywoustego, Sprzy-
mierzonych, Grunwaldzkiej, 

Pionierów, Orląt lwowskich, 
Mazurskiej, Opolskiej oraz 
przyległych, które odbędzie 
się w poniedziałek 10 grudnia 
o godzinie 18 w Komendzie 
Powiatowej Policji w Gryfinie 
przy ul. Policyjnej 2.

Celem konsultacji jest ze-

branie i omówienie Państwa 
opinii oraz ewentualnych 
uwag i sugestii dotyczących 
występujących zagrożeń w 
miejscu Państwa zamiesz-
kania. Powyższe konsultacje 
przeprowadzą dzielnicowi 
wskazanych rejonów służbo-
wych - mł. asp. Ewa Atroszko, 
st. asp. Przemysław Beta oraz 
asp. szt. Bolesław Kornas.

KP

Problem  
z alkoholem  
i parkowaniem

Komenda Powiatowa Policji 
w Gryfinie zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Starego 
Czarnowa na konsultacje 
społeczne mające na celu 
omówienie i realizację planu 
priorytetowego dzielnicowego 
za okres 1 lipca - 31 grudnia 
2018 r. - dotyczy gromadzenia 
się osób spożywających alko-
hol przy sklepach z alkoholem 
w miejscowości Stare Czarno-
wo oraz wdrożeniem nowego 
planu na okres 1 stycznia - 31 

czerwca 2019 r. - niewłaściwe 
parkowanie pojazdów na ul. 
Szczecińskiej, w rejonie banku 
oraz sklepów spożywczych. 

Konsultacje odbędą się 12 
grudnia (środa) o godz. 17 w 
Punkcie Przyjęć Interesan-
tów w Starym Czarnowie ul. 
Szczecińska 21. dost.
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Dla kogo Górka miłości?
Wprawdzie zapowiadany termin listopadowy w jednym miejscu nie został dotrzymany, jednak do końca prac rewaloryzacyjnych pozo-
stało już niewiele. Najbardziej kontrowersyjna będzie na pewno Górka Miłości.

Po ogłoszeniu, że prace przy 
renowacji miejskiej zieleni w 
Gryfinie mają się zakończyć w 
listopadzie br., 3 grudnia wy-
braliśmy się na rekonesans. 
Park miejski był praktycznie 
zakończony, łącznie z nasadze-
niami. Są tablice informacyjne 
z nazwami roślin, ławki i kosze 
na śmieci. Burmistrzowie nie 
dotrzymali natomiast obietnicy, 
że wyjście z parku na ulicę Ar-
mii Krajowej będzie przesunięte 
w dół od przejazdu kolejowego. 
W miejsce, którędy ludzie i tak 
chodzą na skróty.
Opolska – wybieg dla psów?

Dość cudacznie wygląda pra-
wie gotowe miejsce rekreacyjne 
przy ulicy Opolskiej (brak było 
tylko tablicy informacyjnej). Są 
ławeczki, przy każdej duży kosz 
na śmieci i schody od strony uli-
cy Kołłątaja. Dziwne wrażenie, 
o czym pisałem na początku, 
wywiera plama żółtego piasku 
pośrodku zieleńca. Czemu ona 
ma służyć? M. Andrusewicz z 

UM wyjaśnia, że jest to plac 
przeznaczony na plac zabaw dla 
dzieci. Tyle, że ma powstać do-
piero w przyszłości. A na razie 
jedna z mieszkanek sąsiedniego 
domu, przechodząc tędy z dziec-
kiem, powiedziała  nam - Wy-
gląda to dobrze, ale żeby nie stało 
się wybiegiem dla psów! 

Dla kogo Górka miłości?
To będzie miejsce dla spor-

towców i młodzieży. Wiele 
osób zapewne rozzłości pozo-
stawienie naturalnej, ziemnej 
nawierzchni ścieżek. Po deszczu 
Górka Miłości nie będzie więc 
do zdobycia nawet dla zakocha-
nych. Ba, pijaczkom ta stromi-
zna też sprawi kłopoty. Chyba, 
że pić zaczną dopiero po wejściu 
na górę. Tylko, jak potem zejdą? 

Nie poprawia sytuacji krótki 
fragment drewnianych schodów. 
Dlatego przydałaby się poręcz li-
nowa, jak na niektórych trasach 
turystycznych w górach. Oprócz 
tych od ulicy Słonecznej, podej-
ścia są tak strome, że starsza oso-
ba czy mama z małym dzieckiem 
się nie wdrapie. Chyba, że space-
rem od strony ulicy Słowackiego 
i Orzeszkowej. Tyle, że od ronda 
trzeba będzie dołożyć ponad 400 
metrów, a nawet 800 - jeśli wra-
cać będzie się tą samą drogą. 

Tu - na Górce też najwięcej 
zostało do zrobienia, zwłaszcza 
od strony przejazdu kolejowego. 
Także 5 grudnia na samej górze 
widzieliśmy jeszcze leżący słup z 
tablicami informacyjnymi i świe-
żo ścięte fragmenty pni. Oraz 
pracującą maszynę rozdrabnia-
jącą ścięte zarośla. Ona będzie tu 
miała jeszcze roboty na parę dni.

Wideo ze środowego spaceru 
po Górce Miłości na naszej stro-
nie na facebooku.

R. Kwapisz
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moryń - Jubileuszowy turniej 
W ubiegłym tygodniu w Moryniu odbyła się X, jubileuszowa edycja turnieju recytatorskiego, organizowanego przez Miejski Ośrodek 
Kultury i Bibliotekę Miejską w Moryniu. Konkurs w tym roku poświęcony był „Poezji patriotycznej i niepodległościowej”.

Rywalizacja przeprowadzo-
na była w trzech kategoriach 
wiekowych - kl. III-VI Szkół 
Podstawowych, kl. VII, VIII 
SP i III Gimnazjum oraz Do-
rośli – w sumie 36 uczestni-
ków z Cedyni, Mieszkowic, 
Chojny, Nawodnej, Troszyna, 
Dębna i Morynia. 

Jury w składzie - przewod-
nicząca Jadwiga Fragstein-
-Niemsdorff (Moryń), Barbara 
Nowicka (dyrektor MGOK 
w Mieszkowicach), Krysty-
na Leddin (bibliotekarz MBP 
Chojna) wyłoniły następują-
cych laureatów.

Zwycięzcy - W kategorii 
klas III-VI SP miejsce I – Ma-
ria Paluch (Cedyński Ośrodek 

Kultury i Sportu, instr. Bożena 
Rusak). W kategorii kl. VII i 
VIII SP oraz III Gimnazjum 
miejsce I – Patrycja Szczerba 
(Cedyński Ośrodek Kultury i 
Sportu, instr. Bożena Rusak) 

Nagroda główna Grand 
Prix - Puchar Burmistrza 
Morynia zdobyła Agata Kru-
pińska (Cedyński Ośrodek 
Kultury i Sportu, instr. Bożena 
Rusak). Nagrody książkowe 
oraz Puchar wręczył prze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Moryniu Krzysztof Konecki. 
Wszystkim uczestnikom i ich 
opiekunom bardzo serdecznie 
dziękujemy.

Marta Cacek - MOK Moryń

Siłaczki w Gryfinie

Przedpremiera filmu o polskich sufrażystkach
We wtorek 4 grudnia minęło 100 lat od przyznania kobietom praw wyborczych w Polsce. Z tej okazji Gryfiński Kolektyw Kobiet - wicepeł-
nomocniczka Kongresu Kobiet w Gryfinie Katarzyna Kotula i Magdalena Pieczyńska oraz Aleksandra Misiuna ze Stowarzyszenia Razem 
na Plus z Gryfina zorganizowały w Kinie Gryf w Gryfinie przedpremierowy pokaz fabularyzowanego dokumentu o polskich sufrażyst-
kach pt. „Siłaczki”. 

W pokazie wzięli udział 
twórcy dokumentu - Marta 
Dzido i Piotr Śliwowski, któ-
rzy mają na swoim koncie gło-
śno komentowany i nagrodzo-
ny dokument o bohaterkach 
rewolucji Sierpnia’80 „Solidar-
ność według kobiet”. W rolach 
głównych w filmie występują 
m.in. Maria Seweryn, Klara 
Bielawka i Marta Ojrzynska. 
W pokazie filmu w Gryfinie 
udział wzięła również, wcie-
lająca się w rolę Izabeli Mosz-
czyńskiej – Rzepeckiej, Iwona 
Kamińska – Lech, pełnomoc-
niczka Kongresu Kobiet z Piły. 
W spotkaniu udział wzięło bli-
sko 160 osób, przedstawicieli/
przedstawicielek organizacji 
pozarządowych, społeczni-
ków/społeczniczek, liderek 
oraz przeszło 120 uczniów 
gryfińskich szkół. W pokazie 
uczestniczył równie starosta 
gryfiński pan Wojciech Konar-
ski i pełniąca funkcję wicesta-
rosty gryfińskiego pani Ewa 
Dudar. Pokaz filmu poprzedzi-
ły wystąpienia twórców filmu 
- Marty Dzido i Piotra Śliwow-
skiego oraz aktorki – amatorki 
Iwony Kamińskiej – Lech. 

Wciąż jest o co walczyć
- Wydaje się, że te odległe 

czasy i te problemy nas już nie 

dotyczą, ale wiele kwestii, któ-
re podejmowały emancypant-
ki to sprawy wciąż aktualne. 
Chociażby równa płaca za tą 
samą pracę, kwestia alimentów 
– podkreślała Marta Dzido. 
Z kolei Piotr Śliwowski skie-
rował swoje słowa do licznie 
zgromadzonej młodzieży, aby 
wyciągnęli wnioski z herstorii 
i byli partnerami dla swoich 
dziewczyn, przyszłych żon i 
wspierali je. Iwona Kamińska 
- Lech apelowała o zaintere-
sowanie się herstorią i sami 
byli jej twórcami, organizując  
happeningi, pokazy czy lekcje 
obywatelskie. - Stańmy się po-
słańcami wiedzy o naszych pra-
babkach, dzięki którym może 

się odbywać chociażby dzisiej-
sze spotkanie. Poświęćmy temu 
więcej uwagę – prosiła Iwona 
Kamińska – Lech. Po pokazie 
organizatorki przeprowadziły 
quiz wiedzy o filmie, wręczając 
zwycięzcom upominki ufun-
dowane przez Gminę Gryfino 
i Pomorze Zachodnie. 

kiedy jeszcze Polski nie 
było na mapie

Siłaczki to opowieść o na-
szych prababkach, dzięki któ-
rym mamy dziś prawo głosu. 
Ludźmi jesteśmy i ludzkich 
praw żądamy! – przekonywała 
Kazimiera Bujwidowa, orę-
downiczka zniesienia zakazu 
wstępu kobiet na uniwersytety. 
Odważmy się być wolnymi! – 

zachęcała Maria Dulębianka, 
pierwsza kandydatka na posła 
do sejmu, w czasie kiedy ko-
biety nie miały jeszcze praw 
wyborczych. Chcemy całego 
życia! – krzyczała Zofia Nał-
kowska, żądając równości nie 
tylko pod względem politycz-
nym, ale także obyczajowym. 
Bez różnicy płci! – postulowa-
ła Paulina Kuczalska, nazywa-
na - nie bez powodu - papieży-
cą feminizmu.

Walczyły o prawa w kraju, 
którego nie było wówczas na 
mapie. Mówiono im: Teraz nie 
pora na walkę o prawa kobiet! 
Ale one nie chciały niepodle-
głej Polski bez wolnych Polek. 

Bojownice, patriotki, aktywist-
ki, żołnierki, sufrażystki - to o 
nich opowiada fabularyzowa-
ny dokument Siłaczki. O ich 
wieloletnim boju o sprawę ko-
biecą, bo – jak krzyczała Zofia 
Daszyńska - Golińska w 1911 
roku podczas marszu krakow-
skich emancypantek:  Praw się 
nie dostaje! Prawa się zdoby-
wa w walce!

Pokaz filmu „Siłaczki” moż-
liwy był dzięki współpracy z 

Burmistrzem Miasta i Gminy 
Gryfino, Gryfińskim Domem 
Kultury oraz dofinansowaniu 
z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego.  dost.

Twórcy Marta Dzido i Piotr Śliwowski
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Horror w odcinkach
Coraz więcej wskazuje na to, że hala sportowa w Gryfinie powstanie rok później, niż zapowiadali burmistrzowie (listopad 2019). I będzie 
zapewne kosztowała drożej.

T. Miler w swej wypowiedzi 
do naszego artykułu z dnia 2 
listopada zapewniał, że nie ma 
zagrożenia dla finansowania bu-
dowy hali, gdyż na rok bieżący 
jest w budżecie 2 mln złotych. A 
reszta „jest zapisana do zapłaty 
w przyszłym roku. Cała inwe-
stycja ma pełne finansowanie 
zapisane w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej”  – mówił wtedy 
zastępca burmistrza. 

Kilka dni później na stronie 
BIP Urzędu Miasta w Gryfinie 
ukazała się ta prognoza. Prze-
czytaliśmy w niej, że w roku 
2019 na ten cel przeznaczono 
tylko niespełna 8 mln złotych. A 
na rok 2020 dalsze ponad 5 mi-
lionów! Można to sprawdzić na 
samym końcu dokumentu, jest 
tam rubryka dotycząca finanso-
wania budowy hali sportowej. 
Skopiowaliśmy ją dla naszych 
czytelników.

Czy to znaczy, że w cytowanej 
wypowiedzi T. Miler kłamał? 
Niekoniecznie. Gdy to pisał, 
sytuacja mogła tak wyglądać. 
Jednak po zejściu wykonawcy z 
placu budowy na skutek fatal-
nych niedoróbek w projekcie, 
zaczęły się tajne rozmowy in-
westora i wykonawcy o tym, jak 
wybrnąć z tej sytuacji.

kombinują jak wybrnąć
Urząd nie chciał dopuścić do 

kompromitacji, a wykonawca 
nie chciał stracić zarobku. Przez 
jakiś czas trwały nerwowe roz-
mowy, których szczegółów nie 
znamy. Jednak teraz obie strony 
starają się robić dobrą minę do 
złej gry. Pokazuje to wypowiedź 
kierownika projektu ze strony 
firmy Moris Polska, Adama Pat-
ka. W wydaniu Gazety Gryfiń-
skiej z 27 listopada mówił on, że 
„Termin wykonania inwestycji, 
czyli listopad 2019 roku nie jest 
zagrożony”.

Czyżby A. Patek nie wiedział, 
że kilka dni wcześniej pojawiła 
się nowa Wieloletnia Prognoza 
Finansowa podpisana przez M. 
Sawaryna? Bo w niej są zupełnie 
inne dane o finansowaniu hali! 
Wychodzi na to, że publikując 
Prognozę burmistrzowie już 
wiedzieli, że z powodu opóźnie-

nia będącego skutkiem uzupeł-
niania projektu, raczej nie uda 
się hali ukończyć w listopadzie 
2019. Musieli więc się zabezpie-
czyć i przesunąć jedną trzecią 
kosztu inwestycji (5.5 z 13.5 mi-
liona) na rok 2020!

Piwnic też nie było?
W swym Sprostowaniu w 

poprzednim wydaniu naszej 
gazety, T. Miler wyjaśniał brak 
prac na budowie hali między 
innymi koniecznością konsul-
tacji z ochroną zabytków. Jed-
nak wygląda na to, że po prostu 
także piwnic nie było w doku-
mentacji budowlanej! Dowodzi 
tego moja dziwna rozmowa z 
kierownikiem budowy w dniu 
25 października. Spytał mnie 
wtedy, czy nie wiem, czy na 
tym terenie są jakieś piwnice. 
Odpowiedziałem, że jestem w 
Gryfinie dopiero 20 lat, więc nie 
wiem co tu było dawniej. Ale 
popytam znanych sobie pionie-
rów, którzy przyjechali tu jako 
dzieci i na pewno będą wiedzie-
li. Wtedy Marcin Buśluk powie-
dział coś w rodzaju - Nie, nie, to 
niech się pan nie fatyguje. 

Jednak były!
Dopiero po sprostowaniu T. 

Milera domyśliłem się, że wtedy 
kierownik budowy nie chciał 
ryzykować, że niedoróbka w 
planach zostanie ujawniona w 

prasie. A znana była już wcze-
śniej. Bo już 19 października, 
dzień po uroczystej wizycie 
wiceministra sportu, na placu 
budowy pojawiła się Paulina 
Kubacka, archeolog z Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków w Szczecinie (WUOZ). 
Przyjechała na prośbę kierow-
nika budowy, który znalazł pod-
czas wstępnych prac ziemnych 
stare piwnice! W poniedziałek, 
26 listopada Paulina Kubacka 
powiedziała mi, że znalezione 
na placu budowy pozostałości 
piwnic z przełomu XIX i XX 
wieku nie miały wartości histo-
rycznej i w protokole wizyty za-
pisała kierownikowi budowy, że 
po znalezieniu podobnych „ar-
tefaktów” nawet nie musi o tym 
zawiadamiać ochrony zabytków. 

Zapomnieli o ciepłociągu
Drugim z wyjaśnień wstrzy-

mania budowy, przytoczonych 
przez T. Milera w jego Sprosto-
waniu, był argument o koniecz-
ności poczynienia ustaleń w 
sprawie przełączenia ciepłociągu 
w ulicy Parkowej. 

Kierownik kontraktu ze strony 
firmy Moris Polska we wspo-
mnianym artykule GG, stano-
wiącym polemikę z naszymi 
argumentami, mówił bowiem, 
że - Teraz przygotowujemy się 
do położenia sieci ciepłowniczej 

(…) bez tego nie możemy ruszyć 
z pracami. A podłączenie to wy-
maga załatwienia wielu spraw 
formalnych z PGE (…) Przyłą-
czenie to zostanie wykonane w 
tym lub na początku przyszłego 
roku - koniec cytatu. Jest to po-
średnie przyznanie, że przyłącza 
nie było w projekcie. 

Ba, wygląda na to, że autor 
projektu wykonawczego nie był 
na przyszłym placu budowy. A 
mnie naiwnemu wydawało się 
dotąd, że zarówno przygotowa-
nie dokumentacji podłączania 
obiektu do sieci ciepłowniczej, 
jak szukanie piwnic na terenie 
placu budowy powinno się od-
bywać na etapie projektowania. 
A nie po rozpoczęciu budowy!

Potwierdza to odpowiedź 
PGe

Spytaliśmy więc rzecznika 
PGE o to, co się dzieje obecnie 
w tej sprawie. Sandra Apana-
sionek odpowiedziała 30 listo-
pada (plac budowy stał już od 
ponad miesiąca!) - Planowana 
przez Gminę Gryfino lokalizacja 
hali sportowej koliduje z częścią 
sieci ciepłowniczej tj. odrzutem 
od ul. Parkowej do ul. Niepod-
ległości, który służy zasilaniu w 
ciepło budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych przy ul. Nie-
podległości i Bolesława Chro-
brego. Niezbędne jest usunięcie 

tej kolizji poprzez demontaż 
kolidującego fragmentu sieci 
ciepłowniczej i wybudowanie 
nowego odcinka sieci w miejscu 
niekolidującym z planowaną lo-
kalizacją hali. Koszty inwestycji 
poniesie inwestor hali tj. Gmina 
Gryfino. Aktualnie procedowana 
jest umowa, której przedmiotem 
jest ustalenie m.in. zasad zmia-
ny przebiegu sieci ciepłowniczej. 
Spółka PGE GiEK nie partycypu-
je w kosztach usunięcia kolizji.

R. Kwapisz

Od redakcji 
Odpowiedź rzecznika PGE 

nie pozostawia chyba wątpli-
wości, że przyłącza ciepłowni-
czego nie było w projekcie gdy 
wykonawca wchodził na plac 
budowy. Nie wykluczone, że o 
tym wiedział i odbije sobie na 
gminie koszt przestoju. Jest też 
drobny pozytywny akcent w 
tym budowlanym horrorze. W 
poniedziałek, 3 grudnia widzie-
liśmy na placu budowy przy 
ul. Parkowej trzy samochody 
– w tym jeden firmowy Moris 
Polska. Wygląda więc na to, że 
znowu coś się zaczyna dziać. 
Następny odcinek HORRORU 
może się więc ukaże dopiero w 
styczniu, gdy znane będą nowe 
ustalenia.

Plac budowy hali nadal wygląda tak jak 21 listopada, gdy robilismy to zdjęcie
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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 huku morza i 
jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wte-
dy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką 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 spadł 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)

Przybądź Panie bo czekamy           
Twego przyjścia wyglądamy,              
Bo źle nam żyć bez Ciebie.                
Gotujmy drogę Panu, Prostujmy ścieżki Jego.
Przemieńmy swoje życie. Odwróćmy się od złego.

Fragment pieśni religijnej na czas
 Adwentu „Przybądź Panie bo czekamy”

Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego!

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 

namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Tra-
chonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfa-
sza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla od-
puszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wo-
łającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda 
dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się 
prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Rozpoczął się Adwent (słowo pocho-
dzi od łacińskiego „adventus”, które 
oznacza przyjście), czas przygotowań 
do narodzenia Pana Jezusa. Każdy z 
nas na swój sposób będzie przygo-
towywał się w swoim sercu do tego 
wyjątkowego wydarzenia i do tego 
wyjątkowego okresu. Jedną z form ta-
kich przygotowań są Roraty. Roraty to 
czekanie na przyjście Chrystusa w mo-
dlitwie. Sprawowane są codziennie od 
poniedziałku do soboty o 6:30. Dzieci 
mogą przyjść na nie z lampionami ad-

wentowymi. Po każdej porannej mszy 
w Domu Katechetycznym dla wier-
nych będzie czekało coś ciepłego do 
wypicia.

Czekam na Ciebie, Jezu mój mały, 
Ciche błagania ku niebu ślę.

Twojego przyjścia czeka świat cały, 
Sercem gorącym przyzywa Cię.

Spójrz, tęskniony na tej ziemi, przy-
bądź, Jezu, pociesz nas.

Szczerze kochać Cię będziemy, 
przyjdź, o Jezu, bo już czas.

Usłysz, Maryjo, głos Twoich dzieci, 
Tyś naszą Matką na każdy dzień,

O, daj nam Słońce, które rozświeci, 
Grzechu i błędu straszliwy cień.

Spójrz, tęskniony na tej ziemi, daj 
nam Zbawcę, Dziecię Twu,

My dla Niego żyć pragniemy, Jemu 
damy serca swe.

Pieśń religijna na czas Adwentu 
„Czekam na Ciebie, Jezu Mój Mały”

Roraty to msza święta odprawia-
na ku czci Maryi, którą  symbolizu-
je biała świeca z niebieską wstążką 
stojąca przy ołtarzu. Nazwa roraty 
pochodzi od łacińskiego „Rorate cæli 
desuper” („Spuśćcie rosę niebiosa”). 
Te wyjątkowe msze święte odprawiane 
są przez cały adwent w godzinach 
porannych. 6:30 ma nas mobilizować, 
wzmacniać i przygotowywać na to że 
w każdej chwili na świat może przyjść 
Jezus Chrystus.

Bądźcie gotowi, bo o godzinie, o któ-
rej się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie.

Łk 12, 40; Mt 24, 44

Zanim rodzinnie zasiądziemy do wi-
gilijnych i świątecznie przystrojonych 
stołów, czekają nas 4 tygodnie rado-
snych przygotowań. To bardzo ważny 
czas, w trakcie którego bardzo moc-
no doświadczamy faktu powtórnego 
przyjście Jezusa Chrystusa, którego 
Bożego Narodzenia oczekujemy. To 
okres, który powinien być wypełniony 
kontemplacją o Bogu i głębokim prze-
żywaniem Słowa Bożego, którego do-
świadczamy w trakcie kolejnych nie-
dziel adwentu. Po tym czasie zaczyna 
się Boże Narodzenie. Czas radosnego 
obdarowywania, przebaczania i miło-
wania. Wykorzystajmy te 4 tygodnie, 
by zatrzymać się w codziennym biegu 
i zastanowić nad swoim życiem i miej-
scem Jezusa Chrystusa w nim, czekając 
na Jego powtórne przyjście.

Staropolskie roraty
Od Bolesława, Łokietka, Leszka 
Od kiedy w Polsce Duch Pański mieszka, 
Stał na ołtarzu przed Mszą na roraty 
Siedmio-ramienny lichtarz bogaty. 
A stany państwa szły do ołtarza, 
I każdy jedną świecę rozżarza: 
Król – który berłem potężnem włada, 
Prymas – najpierwsza senatu rada, 
Senator świecki – opiekun prawa, 
Szlachcic – co królów Polsce nadawa, 
Żołnierz – co broni swoich współbraci, 
Kupiec – co handlem ziomków bogaci, 
Chłopek – co z pola, ze krwi i roli 
Dla reszty braci chleb ich mozoli, 
Każdy na świeczkę grosz swój przyłoży, 
I każdy gotów iść na Sąd Boży. 
Tak siedem stanów z ziemicy całej 
Siedmiu płomieńmi jasno gorzały, 
Siedem modlitew treści odmiennej 
Wyrażał lichtarz siedmioramienny.

Ludwik Kondratowicz (Syrokomla)

Redakcja
Źródła:
http://niedziela.pl/artykul/115889/nd/Ro-

raty-czyli-czekanie
Foto: pixabay.com.pl
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mikołajkowe Zawody Pływackie

Czterolatkowie pokazali co potrafią!
W niedzielę UKP „Marlin” zorganizował dla najmłodszych Mikołajkowe Zawody Pływackie, które były okazją do zaprezentowania swoich 
umiejętności. 

W konkurencji 25m z przy-
borem w kategorii 4 lata i 
młodsi zwyciężył Wojciech 
Iwan, przed Igorem Małolep-
szym i Antonim Kadłubkiem, 
czwarte miejsce zajął Bartosz 
Horniak, a piąte Ida Babińska.

W kategorii 5 lat najszybsi 
byli: Liwia Plombon i Wik-
tor Wróbel. Drugie miejsce 
zajęli Lena Orłowska i Ksa-
wery Czerlikowski, a trzecie 
Antonina Suchecka i Mateusz 
Fabian. Na czwartym miejscu 
dopłynęli Julia Grabowska i 
Maciej Dąbrowski, na piątym 
miejscu Antonina Derenow-
ska i Oliwier Gut. Szóste miej-
sce zajęli Hanna Zakrzewska i 
Dawid Zalewa, siódme Alek-
sandra Bober i Maciej Gości-
niec, ósme miejsce Antonina 
Kowalczyk i Adam Stępień, 
dziewiąte Wiktoria Wysota i 
Mateusz Wypchło. Jako 10. 
przypłynęła Marika Brodac-
ka, 11. Hanna Wichucka, 12. 
Natalia Wojtuniak, 13. Amelia 
Mazur, 14. Marcelina Proko-
powicz, 15. Franciszka Barto-
siewicz. 

W kategorii 6 lat na najwyż-
szym stopniu podium stanęli: 
Aleksandra Biskupska i Hu-
bert Malecki, drugi stopień 
zajęli: Aleksandra Karbowska 
i Mateusz Martyniak, a trzecie: 
Elena Kokoszka i Filip Ogre-
nicz. Tuż za podium znaleźli 
się: Lena Fijałkowska i Bar-
tosz Zając, na piątym miej-
scu Adrianna Kozieł i Antoni 

Zabłocki, na szóstym Hanna 
Małolepsza i Jan Stępień, na 
siódmym Łucja Kujawa i Karol 
Jonasik, na ósmym Marianna 
Rzewnik i Antoni Bober, na 
dziewiątym Roksana Brod-
nicka i Piotr Mielczarek, na 
10. Maria Kalin i Sebastian 
Kobzarów, na 11. Nikola La-
skowska i Igor Duchowski, na 
12. Gabriela Lisiecka i Bruno 
Dąbrowski, na 13. Igor Dą-
browski, na 14. Paweł Szczer-
biński-Godlewski, na 15. An-
toni Urbański i na 16. Maciej 
Juzyszyn.

Na dystansie 25m stylem 

dowolnym w kategorii 6 lat 
popłynęła tylko Oliwia Miziń-
ska. 

W kategorii 7 lat złoty medal 
wywalczyli: Julia Świeboda i 
Konrad Czerlikowski, srebro 
Katarzyna Dorawa i Stanisław 
Suchecki, a brąz Wiktoria 
Grzegorska i Maksymilian 
Plombon. Czwarte miejsce 
zajęła Aleksandra Kawczyńska 
i Filip Serafin, piąte miejsce 
wywalczyli Hanna Biskupska 
i Bartosz Dąbrowski, a szóste 
Mateusz Wichucki. 

Wśród ośmiolatków pierw-
sze miejsce zajęli: Maja Ka-

wicka i Tymoteusz Tarczyń-
ski, drugie miejsce zajęli Ala 
Walter-Jastrzębska i Hubert 
Wawrzyniak, na trzecim stop-
niu podium stanęła Martyna 
Kurtz, a czwarta była Malwina 
Szczęsna. 

W kategorii wiekowej 8-10 
lat najszybciej dystans 25m 
stylem dowolnym pokonali: 
Lena Bugajewska i Dominik 
Pasik. Tuż za nimi dopłynęli: 
Zuzanna Jazukiewicz i Stani-
sław Kadłubek, a trzecie miej-
sce zdobyli: Natalia Brodacka 
i Wojciech Ochocki. Niewiele 
do podium zabrakło Nell Fur-

gał i Stanisławowi Ulanow-
skiemu. Dzieci te dopiero w 
tym roku rozpoczęły przygodę 
z pływaniem. 

Na dystansie 25m stylem 
grzbietowym w kategorii 6 lat 
zwyciężyli Jagoda Żeluk i Mi-
chał Mężyński, a druga była 
Natalia Kuliś. 

W kategorii 7 lat najszybsi 
byli Lena Andrejczyk i Woj-
ciech Sadłowski, przed Anto-
nim Wieczorkiem. 

Wśród 8-latków pierwsze 
miejsce zajęli: Pola Czyleko i 
Tomasz Szczygielski, a drugie 
Martyna Andrych. Opr. DJ

Wystartował Plebiscyt na najpopularniejszego piłkarza

Kluby zgłaszają - kibice głosują
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej po raz piąty organizuje „Plebiscyt na najpopularniejszego piłkarza województwa zachodnio-
pomorskiego”. Podobnie jak w poprzednich latach impreza, obok finałowej gali, zakończy się „Balem Piłkarza”. Tym razem finałowa gala 
odbędzie się w nowo oddanym hotelu Hamilton, znajdującym się na świnoujskiej promenadzie.  

Jesteśmy przekonani, że w 
gronie laureatów nie zabraknie 
przedstawicieli naszego regio-
nu. Plebiscyt to dla klubów 
znakomita i bezpłatna okazja 
do wypromowania swoich 
zawodników. Piłkarze dzięki 
obecności w mediach mogą 
zaistnieć nie tylko w swoim 
najbliższym środowisku, ale 
także w całym województwie. 

Niestety, nie był to zbyt uda-

ny rok dla piłkarzy z naszego 
regionu. Nie oznacza to jed-
nak, że nie warto wziąć udział 
w tej dobrze zapowiadającej 
się zabawie. 

Oceniamy 2018 roku
W plebiscycie nagradzani są 

najlepsi i najpopularniejsi pił-
karze z naszego województwa, 
niezależnie od poziomu roz-
grywek, na których występują. 
Organizatorzy nie zapomnieli 

także o kobietach czy futsali-
stach, którzy mają swoje kate-
gorie. W niższych kategoriach 
od B klasy do klasy okręgowej 
oddzielnie wyróżniani będą 
piłkarze z regionu szczeciń-
skiego i koszalińskiego.

Jak zgłosić gracza?
Najważniejszą rzeczą jest 

zgłaszanie piłkarzy przez ich 
kluby. Na poziomie ekstra-
klasy Pogoń ma prawo zgło-

sić trzech piłkarzy do plebi-
scytu, Błękitni oraz zespoły 
z zachodniopomorskiego w 
III lidze po dwóch. Od ligi 
IV przez ligę okręgową, kla-
sy okręgowe oraz A i B-klasę 
kluby zgłaszają już tylko po 
jednym zawodniku. Futsalowa 
Pogoń ’04 Szczecin może wy-
typować trzech graczy. Jeżeli 
chodzi o rozgrywki kobiet, tu 
każdy seniorski zespół może 

wytypować jedną zawodnicz-
kę. 

Na zgłoszenia mailowe wy-
syłać należy pod adresem pił-
karskiej centrali: plebiscyt@
zzpn..pl

Do zgłoszenia piłkarza na-
leży dołączyć także zdjęcie 
zawodnika. Termin jest krótki. 
Zgłoszenia przyjmowane będą 
tylko do 11 grudnia. DJ

Najmłodsi pływacy UKP Marlin po raz pierwszy startowali w zawodach pływackich.
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Zachodniopomorska liga Pływacka- sezon 2018/2019

Karina najszybsza w klasyku
W sobotę wystartowała kolejna edycja Zachodniopomorskiej Ligi Pływackiej, 
która ma na celu wyłonienie najbardziej wszechstronnych zawodników. O wyni-
ku końcowym decyduje suma punktów zdobytych przez każdego uczestnika w 
pięciu konkurencjach dla rocznika starszego i w czterech dla rocznika młodszego. 

Dodatkowym warunkiem jest to, że pływak 
musi zostać sklasyfikowany we wszystkich sty-
lach podczas czterech rund zawodów (grzbie-
towy, klasyczny, dowolny, motylkowy i zmien-
ny). 

W tym roku gotowość do walki o tytuł naj-
bardziej wszechstronnego pływaka zgłosiło 192 
zawodników i zawodniczek z 11 klubów, w tym 
z tak dużych ośrodków jak Szczecin, Koszalin 
czy Stargard. UKP „Marlin” wystawiło 18 za-
wodników. Tegoroczną rywalizację pływacy 
rozpoczęli w Gryfinie. 

W najmłodszej  kategorii wiekowej bardzo 
dobry start zaliczyły  Karina Mitręga, która 
była najlepsza na dystansie 50m stylem kla-
sycznym i 8 na 50m stylem dowolnym. Ga-
briela Krawczyk stanęła na 3 stopniu podium 
za dystans 50m stylem klasycznym i 7 miejscu 
na 50m stylem dowolnym. Dwukrotnie tuż za 
podium stanął Mikołaj Rosiak, który był 4 na 
dystansie 50m stylem klasycznym i 5 na 50m 
stylem dowolnym. Łucja Witek zajęła 7 miejsce 
na dystansie 50m stylem klasycznym i 36 miej-
sce na 50m stylem dowolnym. Liwia Babińska 
dopłynęła jako 10 na dystansie 50m stylem kla-
sycznym i 26 na dystansie 50m stylem dowol-
nym. 

W tej kategorii trenerzy wystawili dwie szta-
fety. Pierwsza w składzie: Hanna Kruk, Karina 
Mitręga, Gabriela Krawczyk i Mikołaj Rosiak 
wywalczyła 7 miejsce. Druga sztafeta w skła-
dzie: Łucja Witek, Tymoteusz Tarczyński, Julia 
Świeboda i Liwia Babińska zajęła 12 miejsce. 

W starszej kategorii wiekowej najlepiej wy-
padł Szymon Serafin, który wywalczył srebro 
na dystansie 100m stylem grzbietowym, zaś 
Bartłomiej Prokopowicz był 13 na dystansie 
50m stylem motylkowym i 15 na 200m stylem 
dowolnym.

Sztafeta w składzie: Kacper Kubiś, Bartłomiej 
Prokopowicz, Zuzanna Wojdyła i Szymon Se-
rafin dopłynęła na 13 miejscu. 

Pozostali nasi zawodnicy, w obu kategoriach 
wiekowych, zajmowali miejsca w trzeciej i 
czwartej dziesiątce. 

Opr. DJ II liga piłki ręcznej

Galus razy 14
Szczypiorniści KPR Gryfino rozgromili w Kętrzynie tamtej-
szy MOSiR. Wygrana różnicą 14 bramek nie pozostawia 
wątpliwości koto niepodzielnie panował na parkiecie.

Na uwagę zasługuje aż 14 bra-
mek zdobytych przez Lucjana 
Galusa. W kolejnym meczu KPR 
podejmować będzie w sobotę, 
o godzinie 18 AZS Toruń. Ry-
wale zajmują ostatnie miejsce w 
tabeli, spotkanie będzie zatem 
stanowiło doskonałą okazję do 
zaprezentowania się przez mniej 

doświadczonych szczypiornistów 
KPR. DJ

MOSiR Kętrzyn - KPR Gryfino 
29:43 (12:21) 

KPR Gryfino: Słomczyński, 
Młynarczyk - Galus 14, Lasko 8, 
Telenga 6, Kminikowski 6, Pro-
kopczyk 4, Gala 3, Klemens 1, 
Twardowski 1, K. Blejsz, Matwis.

karate

Nasi stawali  
na podium
W Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji w 
Szczecinie odbył się VIII Otwarty Andrzejkowy Tur-
niej Karate zorganizowany przez Szczecińskie Cen-

trum Karate Kontaktowego. 

W zawodach wystartowa-
ło 108 zawodników z Ko-
strzyna, Gryfina i Szczecina. 
Bardzo dobrze zaprezento-
wali się nasi najmłodsi re-
prezentanci UKS Kamikaze 
Gryfino. W swojej kategorii 
wiekowej wygrał Franciszek 
Matoszko, a Mateusz Wę-
grzyn zdobył srebro. 

Również ich starsi koledzy 
zaprezentowali się dobrze. 

Jakub Wyrwicz zdobył złoty 
medal w konkurencji poma-
rańczowych pasów rocznika 
2005, a Łukasz Ossoliński był 
czwarty w roczniku 2004. 

W sobotę czekają nas ko-
lejne emocje. W Gryfinie 
odbędzie się XVIII Turniej w 
Karate i pływaniu LAGUNA 
CUP. Zapraszamy w imieniu 
organizatorów. DJ

Grand Prix Województw Zachodniopomorskiego i lubuskiego

Hanna wygrała w Koszalinie
W ubiegłym tygodniu pięciu zawodników UKP „Marlin” wzięło udział w Grand 
Prix Województw Zachodniopomorskiego i Lubuskiego za sezon 2018/19. 

W zawodach startują za-
wodnicy urodzeni w latach 
2003 - 2005. W każdej edycji 
zawodnik ma prawo startu w 
dwóch konkurencjach indywi-
dualnych. Tegoroczny  sezon 

rozpoczął się w Koszalinie i 
udział w nim wzięło 100 za-
wodników i zawodniczek z 8 
klubów. W najmłodszej kate-
gorii wiekowej wystartowała 
Hanna Zielińska, która zajęła 

pierwsze miejsce na dystansie 
50m stylem grzbietowym i 4 
na 100m stylem zmiennym.  
średniej kategorii wiekowej 
pływali Aleksander Chró-
ściak, który był 9 na dystansie 
100m stylem zmiennym i Ja-
kub Iliński, który dwukrotnie 
uplasował się na 12 miejscu na 
dystansie 100m stylem dowol-
nym i zmiennym. 

W najstarszej kategorii wie-
kowej Krzysztof Rosiak był 3 
na dystansie 200m stylem kla-
sycznym i 7 na 100m stylem 
dowolnym. Kacper Jastrowicz 
dopłynął jako 5 na dystansie 
50m stylem grzbietowym i 8 
na 100m stylem dowolnym. 

 Opr. DJ

Tabela
1. SKPR Kwidzyn 11 33 384:270 5 0 0 6 0 0
2. KS Tytani Wejherowo 11 30 377:289 5 0 1 5 0 0
3. SMS II Gdańsk 11 27 361:276 4 0 1 5 0 1
4. KPR Gryfino 11 27 338:289 5 0 1 4 0 1
5. MKS Grudziądz 11 18 348:331 4 0 3 2 0 2
6. MKS Brodnica 10 15 329:285 4 0 2 1 0 3
7. Szczypiorniak Gniezno 11 15 292:268 2 0 3 3 0 3
8. ITS Jeziorak Iława 11 14 311:303 2 0 3 3 0 3
9. AZS UKW Bydgoszcz 11 13 289:330 3 0 2 1 0 5

10. Latocha Gniew 11 11 291:354 3 0 2 1 0 5
11.  Szczypiorniak Olsztyn 11 10 280:324 2 0 4 1 0 4
12. MLKS Borowiak Czersk 10 9 263:298 2 0 4 1 0 3
13. MKS Kętrzyn 11 3 284:399 1 0 4 0 0 6
14. AZS Toruń 11 3 269:400 0 0 4 1 0 6Hanna Zielińska była jedyną pływaczką UKP Marlin startującą w Koszalinie.

Od lewej stoją Zenon Tylny, Mateusz Węgrzyn, Jakub Wyrwicz, Franciszek Matoszko, Łukasz 
Ossoliński i Tomasz Grąbczewski

Nasze medalistki, czyli Karina Mitręga (z lewej) oraz Gabriela Krawczyk.
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1983
(serial)
()

Ciężko ocenia się produkt i projekt 
który w sercu siedzi z tego tylko powo-
du, że powstał z rodzimej gliny. Tak my-
ślę o wszystkim filmach, które robią Po-
lacy i w których biorą udział Polacy. Tym 
cieplej myślę o tych, które próbują 
przebijać mury zagranicy. Agnieszka 
Holland od zawsze kojarzyła mi się z 
„Czarodziejskim ogrodem” i właśnia za-
granicą. Czuje się tam jak ryba w wo-
dzie i dobrze! W latach ‘90 zrobiła tam 
świetne, piękne, poruszające filmy jak 
„Europa, Europa”, „Całkowite zacmienie” 
czy właśnie „Tajemniczy ogród” a w 
1988 roku wprowadziła do kin film, któ-
ry do dzisiaj przyprawia mnie o ciarki - 
„Zabić księdza”. Te filmy już na zawsze 
ze mną zostaną. Od około 20 lat 
Agnieszka Holland zaczęła romansować 
z serialami i to bardzo skutecznie. Nie 
wiem, czy film nie jest o to zazdrosny, 
ale nasza reżyserka „maczała palce” w 
„Prawie ulicy”, „Dowodach zbrodni”, „Bez 
tajemnic”, „Dochodzeniu”, a ostatnio na-
wet reżyserowała „House od Cards” z 
Kevinem Spacey’em czy też świetny 
„The Affair”. Mam na myśli oczywiście 

pojedyncze odcinki, bo taka jest tende-
cja przy współczesnych serialach. W 
2017 roku do kin wszedł „Pokot” na 

podstawie prozy Olgi Tokarczuk, który 
zdobył uznanie wśród kinomaniaków i 
recenzentów. Scenariusz do niego Hol-
land napisała razem z pisarką. Od po-
czątku tego roku szeptało się o polskim 
serialu dla jednego z największych do-
starczycieli rozrywki online, czyli Netfli-
xa. Słowo się rzekło i okazało się, że to 
Agnieszka Holland razem z Kasią Ada-
mik, Olgą Chajdas i Agnieszką Smo-
czyńską wyreżyserowały serial „1983”. 
Sezon pierwszy właśnie trafił na plat-
formę i wtedy zawrzało. Dlaczego? Bo 
w zasadzie kinomaniacy są w opiniach 
podzieleni, ale czy to źle? „1983” zaczy-
na się od ataku terrorystycznego, który 
zaprzepaścił polskie szanse na zwalcze-
nie Związku Radzieckiego. To minęło. 
20 lat później Polska żyje w cieniu ra-

dzieckiego agresora, czując jego od-
dech na plecach. Zimna wojna trwa. 
Głównymi bohaterami serialu jest trój-
ka postaci: oficer śledczy z lekko nad-
szarpniętą reputacją (Robert Więckie-
wicz), młody chłopak pełen ideałów w 
głowie (Maciej Musiał) i dziewczyna, 
która za wszelką cenę chce rewolucji 
(Michalina Olszańska). Ścieżki tych troje 
będą się przecinać, czy tego chcą, czy 
nie. Tak się zaczyna pierwszy polski se-
rial dla Netflixa i początek jest ciekawy, 
intrygujący, nawet wciągający – takiej 
alternatywnej historii naszego kraju w 

filmie czy serialu mówię stanowsze 
TAK. Jeszcze na TAK jest Robert Więc-
kiewicz, który ładnie ostrzyżony pre-
zentuje się wręcz doskonale. Jak zwy-
kle gra świetnie i przydaje postaci swo-
jej charyzmy – dla Roberta w tej roli 
mówię też TAK. Przepiekne są w tym fil-
mie miejsca i budynki w których kręco-
no zdjęcia – niezwykła scenografia 
tworzy klimat jak z Orwella. Naprawdę 

zadbano o szczegóły, chociaż niektórzy 
czepiają się, że skoro bohaterowie uży-
wają najnowszych komórek, to czemu 
ktoś jeszcze jeździ Wołgą? Mi to nie 
przeszkadzało, ale coś w tym jest. Moż-
liwe jednak, że była to część wymyślo-
nej przez scenarzystę bądź reżyserki 
wizji świata – jestem w stanie w to 
uwierzyć, jednak… najgorszą rzeczą 
dla mnie w tym wszystkim są niestety 
dialogi i łopatologia niektórych scen. 
Wydaje mi się, że nie wszystko trzeba 
dopowiadać i kocham niedopowiedze-
nia ale może w tym wypadku się mylę. 

Kilka razy chciałam ścinać scenę, bo już 
wiedziałam to, co bohater mi jeszcze 
potwierdził. Znajomy zwrócił mi jednak 
uwagę na to, że może to wszystko dla 
widza z zagranicy, który mógłby nie ro-
zumieć? Ok, zgodzę się na pewne wątki 
historyczne, ale są i sceny zwyczajne, 
które też mają w sobie tę nadgorliwość. 
A co do samych dialogów to wydawały 
mi się trochę sztuczne i nadmuchane, 

jakby brakowało im powietrza i życia. 
Nie uwierzyłam w niektóre kwestie, 
chociaż bardzo chciałam. Wielu recen-
zetów narzeka na rolę Macieja Musiała, 
a dla mnie wypadł bardzo dobrze. Se-
rial „1983” miał mój plus i moje serce na 
samym wstępie, bo chciałam, żeby się 
udało, ale nie jest źle, po prostu oczeki-
wałam czegoś więcej. To solidny serial, 
który pokazuje ciekawą historię i ma do 
zaoferowania: klimat, bohaterów, aktor-
stwo i piękne zdjęcia – po prostu ja do 
niego już nie wrócę, ale z ciekawością 
obejrzę pierwszy odcinek drugiego se-
zonu jeśli powstanie.

PS Powstawały już podobne seriale, 
chociażby „Człowiek z Wysokiego Zamku” 
na podstawie prozy Philipa K. Dicka. Po-
prawny – zaledwie poprawny serial, ale 
pamietam, że mnie wciągnął swoją histo-
rią. Świetny jest też „Vaterland – Tajemni-
ca III Rzeszy” z Rutdgerem Hauerem w roli 
głównej, który opiera się na powieści Ro-
berta Harrisa. Oba te przykłady i serial 
„1983” wchodzą w gatunek fantastyki na-
ukowej, który zajmuje się historią alterna-
tywną - „co by było, gdyby…?”. To pytanie 
zadaję sobie myśląć o tym, że „1983” 
mógł zrobić ktoś inny lub przynajmniej 
ktoś inny mógł napisać scenariusz... 

Anna Pietras

7 - 13.12.2018 /  KINo HelIoS
(CHr kupiec

Nocne Maratony Filmowe:
maraton Władcy Pierścieni, pt. 23:00
Seanse Mikołajkowe:
Grinch, sb.-nd. 10:00, 12:15, 14:30
misja Yeti,sb.-nd. 11:15
miśków 2-ów w Nowym Jorku, sb.-nd. 
10:30, 12:45
Kino Kobiet:
Narodziny gwiazdy, pn. 18:30
Kino Konesera:
Wdowy, śr. 18:30
Kultura Dostępna:
Cicha noc, czw. 13:00, 18:00
Premiera:
Był sobie Deadpool, śr.-czw. 19:10
miśków 2-ów w Nowym Jorku, pt. 
10:15, 12:30, 17:00, sb. 16:40, nd. , czw. 
17:00, pn.-wt. 10:30, 12:45, 17:00, śr. 
12:15, 17:00
Zabójcze maszyny (dubbing), pt.-nd., 
wt.-czw. 13:15, pn. 12:45

Zabójcze umysły (napisy), pt., nd.-śr. 
17:45, 20:30, 21:45, sb. 18:45, 19:45, 
21:45, czw. 18:30, 20:15, 21:45
Polecamy:
robin Hood: Początek, 16:10, 21:20
Narodziny gwiazdy, pt., nd., wt. 14:10, 
18:30, sb. 12:50 18:30, pn. 14:10, ś. 
14:45, 20:30, czw. 15:00
miłość jest wszystkim, pt. 14:40, 20:15, 
sb.-czw. 15:00, 20:30
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie 
Grinewaldu (dubbing), wt.-czw. 11:20
Planeta singli 2, pt., nd.-wt. 19:10, czw. 
14:15
Helios dla dzieci:
Grinch, pt. 14:00, 16:00, 18:00 sb.-nd. 
18:00, pn. 12:00, 13:00, 15:00, 18:00, wt., 
czw. 11:15, 13:50, 15:45 18:00, śr. 13:15, 
14:30, 15:45, 18:00
misja Yeti, pt., pn. 11:30, wt. 11:15, śr. 
9:00, czw. 11:00

(Szczecin Outlet Park)
Nocne Maratony Filmowe:
maraton Władcy Pierścieni, pt. 23:00
Kultura Dostępna:
Cicha noc, czw. 13:00, 18:00
Kino Kobiet:
Narodziny gwiazdy, śr. 18:30
Premiera:
Był sobie Deadpool, śr.-czw. 19:15
miśków 2-ów w Nowym Jorku, pt. 
12:45 17:00, sb.-nd. 17:00, pn.-wt. 10:30, 
12:45 17:00, ś. 9:30, 12:45, 17:00, czw. 
10:30, 17:00
Zabójcze maszyny (dubbing), pt. 
12:15, 17:15, sb., pn.-czw. 11:45, 17:15, 
nd. 10:10, 17:15
Zabójcze umysły (napisy), 14:30, 
20:00
Diabeł: Inkarnacja, 15:00, 18:45, 20:45
Fuga, 19:30, 21:45
Polecamy:

robin Hood: Początek (dubbing), 
13:50
robin Hood: Początek (napisy), 20:15
Narodziny gwiazdy, pt.-wt. 16:30, 
18:30, 21:30, ś. 16:30, 21:50 czw. 18:30, 
21:30
Operacja Overlord, pt., nd.-czw. 13:20, 
21:50 sb. 13:30, 21:50
miłość jest wszystkim, pt., nd.-czw. 
10:20, 16:00, 19:00, sb. 16:00, 19:00
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie 
Grinewaldu (dubbing), pt., nd.-śr. 
15:40, sb., pn., czw. 10:10, 15:40
Planeta singli 2, pt. 19:15, 22:00, sb.-
-wt. 13:00, 19:15, 22:00, śr.-czw. 13:00, 
22:00
Helios dla dzieci:
Grinch, pt. 12:00, 13:30, 14:30, 15:45, 
16:45, 18:00, sb. 13:30, 15:45, 17:00, 
18:00, nd. 11:30, 13:30, 15:45, 16:45, 
18:00, pn. 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 
16:45, 18:00 , wt. 11:30, 12:15, 13:30, 

14:30, 15:45, 16:45, 18:00, śr. 10:00, 
11:45, 12:15, 13:15, 14:30, 15:45, 16:45, 
18:00, czw. 10:00 11:30, 12:15, 13:30, 
14:30, 15:45, 17:20 
misja Yeti, pt. 11:45, pn. 11:30, wt., czw. 
11:15, śr. 9:45

Trochę kultury

DARMoWe
bilety do kina

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

7 - 13.12.2018 / 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 „Fuga”? 
Jaka aktorka zagrała w tym obrazie główną rolę?

CO JeST GraNe
W tym tygodniu kino GRYF zapro-

ponuje nam premierowo najnowszy 
film Agnieszki Smoczyńkiej - „Fuga” z 
niezwykłą rolą Gabrieli Muskały. To 
ciekawy thriller psychologiczny któ-
rego główną bohaterka nie pamięta 
nic ze swojej przeszłości. Zostaje od-
naleziona przez rodzinę dwa lata po 
zaginięciu. Rodzina się cieszy, a ona? 
Ona jest zdezorientowana i nie pa-

mieta miłości do męża i syna. Nie 
chce do tego wracać, ale niedługo 
pamięć zaczyna wracać. Ciekawe, 
niepokojące, wciągające – polecam! 
Dodatkowo w repertuarze gryfińskie-

go kina znajdziecie „bajkę dla doro-
słych”, czyli „Dziadek do orzechów i 
cztery królestwa” z Keirą Knightley i 
Helen Mirren, a nawet Morganem 

Freemanem w rolach głównych. Na 
pewno warto dla tych przebranych w 
kostiumy aktorów! Dla dzieci nasze 
kino przygotowało mikołajkową nie-

spodziankę na weekend, czyli Kino 
dla Najmłodszych, a w nim animację 
„Poczta Świętego Mikołaja”. Dorośli 
spragnieni świątecznego klimatu 
mogą wciąż wybrać się na „Miłość jest 
wszystkim”, które skąpane jest w 
świętach i wprawia w przyjemny, 
świąteczny nastrój. Polecam i zapra-
szam do kina!

amp

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu „Robin Hood. Początek”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę? 
Czy w filmie wystąpił Jamie Foxx?

miłość jest wszystkim, pt.-pn., czw. 18:00
Dziadek do orzechów i cztery królestwa, pt.-pn., śr.-czw. 16:00

3D Dziadek do orzechów i cztery królestwa, sb.-nd. 14:00
Fuga, pt.-pn., czw. 20:30

Kino dlA nAjmłodszyCh -  Poczta Świetego mikołaja, sb.-nd. 12:15
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mikołaj 
przyszedł 
wcześniej
W tym roku postanowi-
liśmy zaprosić do nas 
Mikołaja odrobinę wcze-
śniej... 

Dlatego w środę, 5 grudnia 
o godz. 10 uczniowie Zespołu 
Szkół w Nowym Czarnowie 
wraz z nauczycielami naszej 
szkoły, wolontariuszami z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 2 w Gryfinie oraz za-
proszonymi gośćmi - ucznia-
mi klas I-III ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Dą-
browskiej w Gryfinie - barw-
nym korowodem ruszyli spod 
budynku szkoły w poszuki-
waniu Mikołaja. Wytyczony 
szlak zaprowadził wszystkich 
do Krzywego Lasu, gdzie Mi-
kołaj już na wszystkich cze-
kał. Po radosnym i słodkim 
powitaniu cała ekipa dotarła 
na salę wielofunkcyjną Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, gdzie odbyła się 
zabawa mikołajkowa. Uczest-
nicy spotkania świetnie się 
bawili - były piosenki, tańce, 
słodkie upominki i pyszny 
poczęstunek. Zabawa trwała 
jeszcze długo po tym, jak nasz 
Gość udał się w dalszą drogę, 
w odwiedziny do innych dzie-
ci. Dziękujemy Ci Mikołaju i 
czekamy na Ciebie za rok!!

Pragniemy serdecznie po-
dziękować Dyrektor DPS Pani 
Julii Porwit za udostępnienie 
sali. Dziękujemy także go-
ściom za wspólną zabawę oraz 
wolontariuszom za to, że po-
mogli nam pokonać tę trudną 
trasę i za to, że zawsze może-
my na Was liczyć!

ms

reklama
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To pewnie banał, ale dzieci uczą nas dorosłych tak wielu rze-
czy, że powinniśmy im być za to dozgonnie wdzięczni. Dzisiaj 
będzie o konstrukcji świata złożonego z wyrazów dźwiękona-
śladowczych, o których  ważności w świecie każdego dziecka 
dopiero się dowiedziałam. Mój syn zaprowadził mnie do świata 
dźwięków, które dla dziecka są pierwszymi symbolami, za po-
mocą których maluchy nazywają i rozpoznają różne przedmio-
ty. Na początku są dźwięki i odgłosy, dopiero potem pojawiają 
się nazwy i słowa, a chwilę potem całe zdania. Nasz świat 
oparty jest na wyrazach dźwiękonaśladowczych i to jest wspa-
niałe! Wszystko co znamy wydaje bowiem jakieś dźwięki – 
mniej lub bardziej donośne. 

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

Francis Bacon 

wypukły i jak się go dotknie 
w książce, to ma strukturę 
prawdziwego czarodziejskiego 
kamienia (co jest najfajniejsze 
dla dzieci, bo one kochają róż-
ne struktury). Jano i Wito stają 
się tak mali jak mrówki i inne 
stworzenia, których dźwięki i 
odgłosy tak bardzo interesują 
dzieci.

Jano i Wito szukają kamienia, 
by powrócić do normalnych 
rozmiarów, a w międzyczasie 
spotykają na swojej drodze 
zwierzęta, które żyją wśród 
traw. Uważam, że ta pozycja 
jest naprawdę rewelacyjna dla 
dzieci, które właśnie poznają 
świat. Ładnie wydana, z twar-
dymi stronami, przyjemną 
dla oka, ale oryginalną grafiką 
– wyróżnia się spośród resz-
ty książek i naprawdę warto 
zwrócić na nią uwagę. Muszę 
przyznać, że druga część („Jano 
i Wito w domu”) mnie rozcza-
rowała, a to głównie ze wzglę-
du na paradoksalną sytuację, 
jaka tym razem przytrafia się 
chłopcom i ich rodzicom. Tata 
stoi pod drzwiami i chce wejść 
do domu, a dzieci szukają klu-
czy, by mu otworzyć… dziwna, 
trochę nierealna sytuacja ale – 
jesteśmy w bajce i rozumiem, 
że ta sytuacja jest tylko pretek-
stem do poszukania różnych 
przedmiotów, które wydają 
odgłosy. Samo szukanie po raz 

kolejny nam się z synem podo-
bało. 

Zdecydowanie jednak więcej 
przyjemności sprawiła nam 
ostatnia część - „Jano i Wito w 
lesie”, gdzie chłopcy z babcią 
wybierają się do lasu, by poszu-
kać grzybów. Na początku jak 
zwykle mamy obrazek grzyba i 
jego magiczną fakturę – babcia 
pokazuje chłopcom, jak wy-
gląda grzyb, by wiedzieli czego 
szukać, a potem wchodzimy w 
las, gdzie czekają nas spotkania 
z różnymi zwierzakami. Spo-
tkane postaci z tej bajki wydają 
oczywiście swoje dźwięki, a my 
z każdą stroną idziemy dalej, 
szukając grzybów. 

Tekst, który czyta się dzie-
ciom, jest napisany w formie 
wierszyka i powtarza się w 
nim wyrazy dźwiękonaśla-
dowcze, które dziecko po 
którymś razie z kolei mówi 

za ciebie. Przyjemnie, ładnie, 
ciekawie. Mój syn pokochał 
„Jano i Wito” i bardzo często 
po nich sięga, by przenosić się 
do krainy magicznego kamie-
nia czy leśnego królestwa.

PS Najlepszym przykładem 
na to, że dzieci kochają wyrazy 
dźwiękonaśladowcze, dźwięki 
i naśladowanie nas jest miłość 
mojego syna do tekstu Julia-
na Tuwima „Lokomotywa”. Po 
kilku razach czytania, 2-letni 

chłopiec jest w stanie mówić 
jej fragmenty na głos – co dla 
mnie jest niesamowite! Podob-
nie jest z wierszykiem „Ptasie 
radio”. Klasyka wciąż jest w 
modzie – przynajmniej u mo-
jego syna. Brzechwa, Tuwim, 
Majka Jeżowska, Akademia 
Pana Kleksa i inni – nie zapo-
minajcie o Nich.

Czytanie książek uczy ro-
zumienia tekstu, rozumienia 
rzeczywistości, uruchamia 
wyobraźnię. Jeśli nauczymy 
młodych ludzi kreatywnego 
operowania obrazem, sło-
wem, dźwiękiem, to nie będą 
w pracy myśleć schematycz-
nie.

Michał Boni
 

Mama, która czyta, bo kocha

Wiola Wołoszyn
Tytuł: Jano i Wito. W trawie
Jano i Wito w domu
Jano i Wito w lesie
Ilustracje: Przemysław liput
liczba stron: 26
oprawa: oprawa twarda, 
książka kartonowa
Wydawnictwo: Mamania
Wymiary: 210x210
Waga: 320 g

Źródła:
* https://mamania.pl/product-pol-

-214-Jano-i-Wito-W-trawie.html
**http:// jagodnik.cmolas .org/

wp-content/uploads/2015/03/ART-
YKU%C5%81-ROLA-WYRAZ%C3%
93W-DZWI%C4%98KONA%C5%9A
LADOWCZYCH-W-ROZWOJU-MO-
WY-DZIECKA.pdf

foto: pixabay.com.pl

Jano i Wito

Jak już ma się dziecko, to zaczyna się patrzeć na świat ponie-
kąd jego oczami i z jego perspektywy. Stąd książki stają się dla 
nas na samym początku zbiorem wyrazów dźwiękonaśladow-
czych. Wszystko najpierw jest dźwiękiem lub odgłosem, a do-
piero w drugiej kolejności nazwą i słowem, których na samym 
początku maluch w ogóle nie rozpoznaje i nie pamięta. Dźwięki 
z kolei lubi, bawią go i je zapamiętuje.

**Wyraz dźwiękonaśladow-
czy, inaczej onomatopeja – to 
wyraz zawierający w swoim 
rdzeniu imitację dźwięków 
pozajęzykowych, np. bzz, 
kwa-kwa, ku-ku, gęgać, chlu-
pać, zgrzytać, bądź zjawisk 
rytmicznie powtarzających 
się, np. dyndać, zygzak. Ina-
czej mówiąc, są to słowa opar-
te na wrażeniach słuchowych, 
naśladujące dźwięki pozaję-
zykowe, np. odgłosy przyro-
dy, zwierząt lub maszyn bądź 
dźwięki towarzyszące rożnym 
czynnościom.

Wiola Wołoszyn z Prze-
mkiem Liputem stworzyła 
serię trzech książek, które 
idealnie wpisują się w potrze-
bę „czytania dźwięków” przez 
naszych najmłodszych czytel-
ników. 

*Wiola Wołoszyn, z wy-
kształcenia logopedka, z 
zamiłowania autorka bloga 
Matkawariatka.pl, postanowi-
ła stworzyć książkę, od której 
nie ucieknie żadne dziec-
ko. Fascynujący świat słów i 
dźwięków, kartonowe strony i 
zajmująca historia zaciekawią 
nawet najmłodszych czytel-
ników. Opowieść zilustrował 
Przemek Liput, który wykre-
ował radosne otoczenie wi-
dziane oczami małych dzieci, 
pełne ciepłych barw i przyja-
znych kształtów.

Głównymi bohaterami ksią-
żek są Jano i Wito – dwójka 
chłopców którzy są braćmi i 
mają różne przygody. W pierw-
szej części („Jano i Wito w tra-
wie”) chłopcy znajdują magicz-
ny kamień, który zmienia ich w 
bardzo malutkich. Kamień jest 
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reklama
e-mail: kontakt.

7dnigryfina@gmail.com

tel. 91 404 50 14

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

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

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

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

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

USłUGI remONTOWO-BUDOWlaNe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

576 314 405

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

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

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

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

Firma TRADE sp. z o.o.

 

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

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

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

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

WÓJT GmINY BaNIe 
informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie 
został wywieszony wykaz nr 4/2018 nieruchomości  

przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Baniach, 
Parnicy i Tywicy, obejmujący nieruchomości przeznaczone pod 
uprawy rolne, ogrodowe, pod działalność gospodarczą oraz pod 
budynkami gospodarczymi i garażami.

Treść wykazu dostępna jest pod adresem internetowym  
www.bip.banie.pl., zakładka nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 5 Urzędu 
Gminy Banie lub telefonicznie pod nr  91 41-66-381 wewn. 12.

BUrmISTrZ mIaSTa l GmINY GrYFINO informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pll podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz Nr 54/2018 obejmują-
cy nieruchomości, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy, 
najmu i użyczenia na czas oznaczony, do lat trzech. Szczegółowych informacji na temat 
nieruchomości objętych wykazem udziela się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa 
i Gospodarki Nieruchomościami, znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A, przy ul. Parko-
wej 3 w Gryfinie (li piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 2011 wew. 403.
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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. hermetycznie zamykany zbiornik 
2. oman, afrykańska bylina 
3. włoski port nad Adriatykiem w po-

bliżu San Marino 
4. kanalia 
5. dętka z dziurą 
6. termin filozofii chińskiej 
7. smoła, rodzaj laku 
8. odprawia mszę 
9. wyspa w Aleutach 
10. wydekoltowany stanik bez ręka-

wów 
11. pokrywa każdą lepszą drogę 
12. król Elidy 
13. dźwięk a + półton 
14. bicie, chłosta 
15. jednostka monetarna Łotwy 
16. miasto w Danii 
17. przedstawiciel ludu wsch. - germ. 
18. wyobrażana z małym Plutosem i 

rogiem obfitości 
19. dawna gra w karty 
20. brak, niedobór 
21. środek bielący 
22. miasto w Hiszpanii (Walencja) 
23. syn Posejdona 
24. naczynie z uchem 
25. pustynna zieleń 
26. brany na muszkę 
27. szczyt Filipin 

28. opracowanie utworu muzycznego 
29. rodzaj dawnego cła 
30. jednostka długości w fizyce 
31. włośnica 
32. człowiek oddany idei 
33. papugi żywiące się nektarem 

kwiatów 
34. uczy moralności 
35. orli na twarzy 
36. pianino z Kalisza 
37. potwornie głupia 
38. miasto w Birmie 
39. kwasy w komórce 
40. uosobienie zdrady 
41. imię Linekera 
42. Akwizgran 
43. do demakijażu 
44. matka Heliosa 
45. szeroki brzeg kapelusza 
46. ... Baba, z baśni 
47. odurzenie alkoholem 
48. reprymenda 
49. stolica kraju z piramidami 
50. nie liryk i nie dramaturg 
51. rzadkie imię żeńskie 
52. część spektaklu teatralnego 
53. część portu 
54. wezwanie, apel 
55. słoik 

Poziomo: 
56. masyw na Saharze 
57. lazur 
58. czeski taniec ludowy 
59. nieograniczona ilość 
60. zjednoczenie 
61. japońska kobieta nurek 
62. powieść Chateubrianda 
63. zgiełk, wrzawa 
64. opłata na granicy 
65. można je mieć na oczach lub no-

gach 
66. wielmoża 
67. stroje kobiece 
68. Cembrzyńska 
69. półwysep nad Morzem Białym 
70. grecka bogini niezgody 
71. powieść Józefa Nikodema Kłosow-

skiego 
72. wirus z Zairu 
73. japońska forma szermierki 
74. tamuje krwawienie 
75. malarz starej Warszawy 
76. baśniowy skarbiec 
77. ptak do polowań 
78. najszybciej biega wśród ssaków 
79. sędziwy kmieć ze „Starej baśni” 

Kraszewskiego 
80. lilaki 
81. miasto w USA w stanie Oklahoma 
82. popis gitarzysty 

83. miasto w Badenii Wirtenbergii 
(Niemcy) 

84. bardzo suchy typ sawanny płd. 
-amerykańskiej 

85. obwódka 
86. Ronald, były prezydent USA 
87. port nad Morzem Czarnym 
88. barwna kompozycja w oknie 
89. pęknięcie, zadrapanie 
90. czerwiec amerykański 
91. inicjator dadaizmu 
92. władca wiatrów 
93. Apis 
94. uszkodzenie maszyny 
95. jeden z twórców teorii kwantów 
96. ostrożne obchodzenie się z kimś 
97. zabity przez matkę 
98. bramkowy na boisku 
99. ptak, kurobród nowozelandzki z 

rzędu wróblowatych 
100. uznanie, zachwyt 
101. Bruce, mistrz Kung-Fu 
102. chorwacka wyspa 
103. mieszkają w igloo 
104. norweski grosz 
105. dymi na Luzonie 
106. z Kofi Annanem na czele 
107. kaczy głos

PODPOWIEDŹ: ANGSTREM, APATE, 
ENID, HUIA, KANIN, LO

aleksandra arendt  
BałTYk. HISTOrIe ZZa 

ParaWaNU 
Co Tomasz Raczek robił na 

transatlantyku Stefan Batory? 
Dlaczego po plaży paradowano 

w piżamach? 
Gdzie nad morzem była „nowa 

Warszawa”, a gdzie „małe Zakopa-
ne”? 

Morze intryguje, zachwyca i 
przeraża. Czas odkryć jego tajem-
nice i sprawdzić, ile prawdy jest 
w legendach. „Bałtyk. Historie zza 
parawanu” to zbiór historii o lu-
dziach, których losy splotły się z 
Wybrzeżem. 

Autorka przemierza Polskę od 
Wolina po Hel. Pokazuje jak zmie-
niały się nadmorskie kurorty i 
moda plażowa. Sprawdza jak wy-
gląda praca latarnika i co robią w 
morzu lokomotywy. A przy okazji 
udowadnia, że skakać na nartach 
można nie tylko w górach… 

Lektura doskonała zarówno 
dla tych, którzy w domowym za-
ciszu po pracy chcą poczuć za-
pach morskiej bryzy, jak i tych, 
którzy szukają książki do poczy-
tania podczas słonecznych kąpie-
li na plaży.
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Grenlandia i rzeź w Thorshavn
Po opłynięciu całego basenu morza bałtyckiego, przyszedł czas na żeglugę po wielkich wodach. Maszoperia, do której należałem miała 
całkowicie takie same zdanie w tym temacie.

Zaczęliśmy więc żeglować co-
raz dalej. Pamiętam, jakie wra-
żenie na mnie zrobiło wyjście 
po raz pierwszy na Skagerak, 
przepłynąć przez bramę na sze-
roki świat. Pierwsze rejsy w kie-
runku północy były jakby próbą 
generalną do tego co miałem 
w głowie. Po opłynięciu kilku 
norweskich fiordów, północnej 
Szkocji z Loch Ness i Kanałem 
Caledońskim, odwiedzeniem 
Irlandii i Walii, apetyt zaczął ro-
snąć, a oczy wyobraźni zaczęły 
patrzeć daleko na Północ. Na-
stępny cel to Islandia, Grenlan-
dia i Spitzbergen. Na możliwość 
popłynięcia w te miejsca czeka-
łem ponad dwadzieścia lat.

Cierpliwie zbierałem wie-
dzę, studiując literaturę, a do-
świadczenie żeglarskie poprzez 
uczestnictwo w co raz to w in-
nych rejsach i od swoich kole-
gów – żeglarzy.

Szczęśliwe spotkanie 
Los tak sprawił, że w 2009 

roku poznałem kpt. Janusza 
Kurbiela, uznanego znawcę wód 
północy. Szybko złapaliśmy 

wspólne fale i na maj 2010 roku 
umówiliśmy się na Grenlandię. 
Jako, że Janusz w tamtym cza-
sie był mieszkańcem Francji, 
musiałem z całym wypchanym 
workiem żeglarskim i prowian-

tem udać do Houfleur. Nie było 
to zbyt trudne, ale 40 kg trzeba 
było dźwigać. 

Po drodze miałem kilka prze-
siadek i wówczas to było naj-
cięższe. Dotarłem na jacht Janu-
sza „Vagobond Elle”w połowie 
maja i wspólnie z żoną Janusza 
zaczęliśmy przygotowywać się 
do wyprawy. Po dokończeniu 
drobnych prac remontowych, 
zasztauowaniu prowiantu, 2 
czerwca 2010 oddaliśmy cumy 
i tradycyjnie z prądem wyno-
szącym i z prądem Sekwany, 
wypłynęliśmy w rejs.

Trasa nasza pozwalała mi na 
zwiedzenie wielu portów, takich 

jak Cherburg, St. Helier na wy-
spie Jersey, gdzie pierwszy raz 
zobaczyłem pływ ponad 7m, 
Campbeltown, kilku kotwico-
wisk na groźnym zachodnim 
wybrzeżu Szkockim, Stor-
nowey na Hebrydach, no i w 
końcu Thorshavn na Wyspach 
Owczych. Ze względu na złą 
pogodę, nasz pobyt w stolicy 
wysp zaczął się przedłużać.

Dla zabicia czasu zaciągną-
łem się do pracy jako cook na 
wycieczkowym szkunerze, co 
pomogło mi lepiej zwiedzić wy-
spy i uroki ich przyrody. Może 
i dzięki złej pogodzie i tego, że 
staliśmy ponad plan, zobaczy-
łem coś, co było dla mnie nie-
zrozumiałe i szokujące.  

rzeź w Thorshavn
Zaczęło się od dziwnego po-

ruszenia w całym mieście. A 
później kto co miał do pływa-
nia, to wypływał na zatokę. Po 

kilku godzinach zobaczyłem 
łodzie i inne pływadła jak cią-
gną w stronę portowej rampy 
cielska zabitych grinwali. Po 
wyciągnięciu na rampę, za-
częło się rozbieranie zabitych 
sztuk. Wszystko to się działo 
w obecności tłumu gapiów i 
małych dzieci. Chyba nie będę 
opisywać w szczegółach całe-
go wydarzenia, tylko powiem 
co odpowiedzieli mi ludzie, 
których zapytałem o co w tym 
wszystkim chodzi. Tradycja, 
1000-letnia tradycja. Pytam 
jednak - dlaczego zabijają ciel-
ne samice? Odpowiedź - mało 
ważne. Dlaczego dzieci skaczą 
po płodach? Nie ma znaczenia. 

Więcej pytań nie zadawa-
łem, tylko jedna pani patrząc 
na mnie zaczęła wyjaśniać. 
Teraz całe mięso i słonina zo-
stanie podzielone na porcje dla 
wszystkich mieszkańców, po 
równo. Gdy przyjdzie święto 
narodowe, lub inna doniosła 
uroczystość z tego mięsa robią 
szaszłyki i inne swoje potrawy. 
Dzielenie mięsa i sprzątanie 
rampy trwało do późna w nocy. 
Już nie czekałem. Rano, gdy 
przyszedłem do portu, śladu 
żadnego nie było. Tak jakby nic 
się nie działo.

Na północ
Na drugi dzień wyruszyliśmy 

w dalszą drogę, kierując się na 
północ. Opływając Islandię od 
wschodu dotarliśmy do najbar-
dziej na północ wysuniętego 
portu rybackiego - Siglufiordur. 
Tutaj, po dobie postoju i wysu-
szeniu się, ruszyliśmy do Isofor-

dur, drugiego fiordu, najwyżej 
położonego.

Pogoda nam nie sprzyjała 
przynajmniej od połowy rejsu, 
mimo że był czerwiec i staty-
stycznie nie powinno padać. 

Na dodatek, przychodzą 
ostrzeżenia lodowe przy brze-
gach Grenlandii. Tym sposo-
bem znowu stoimy i czekamy 
na lepsze prognozy. Mój czas 
urlopu kończy się i muszę wra-
cać do pracy. Wsiadam w sa-
molot i po różnych kłopotach 
szczęśliwie ląduję w Gdańsku. 
Pierwszy raz w moim żeglar-
stwie, nie dopływam tam, gdzie 
chciałem.

Kpt. G. W.  
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Ogłoszenie wyróżnione - 5 zł

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

 • Posiadam do wynajęcia 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 wy-
najmę FIRMIE / dla 4 pracowników /.  Powierzchnia 
44.5m 2  / Cena 1500 zł. Zainteresowanych prosi-
my 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, diete-
tyka. Tel. 604 799 352

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

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

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

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

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

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

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

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

 M I E S Z K A N I A  –  Z A M I A N A

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

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

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

 • Zamienię mieszkanie 64 m2 na III p. Górny Taras 
na mieszkanie 2 lub 3 pokojowe (42-53m2) I lub II 
piętro lub kupię 2-3 pokojowe (42-53m2) z balko-
nem. 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 dom w Chwarstnicy z 2004 roku wraz 
z zabudowaniami. Tel. 784 539 407, 604 52 23 24

 • Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie do remontu 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 parterze 
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 połu-
dnie. 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 architekturą, 
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 gospodarcze, 
działka 6 arów. Tel. 601 457 606

 • Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 180 
m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazowe so-
lar na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, wiata, 
grill z garażem dwustanowiskowy i działka o róż-
nej 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 wysoko-
ści ceny najmu. Tel. 722 165 827 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam działkę rejon IV nr 268. Tel. 91 4692 823
 • Sprzedam działki budowlane z warunkami zabu-

dowy w okolicy Krzypnicy. Tel. 507 158 583
 • Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare 

Łysogórki. Wieś skanalizowana z usługami agro-
turystycznymi, blisko przejścia granicznego, w 
otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Tel. 
601 707 573, dzwonić w godz. 10-18

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

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

 • Kupię uzbrojoną działkę budowlaną z 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 
budowę domu jednorodzinnego o kącie nachy-
lenia dachu 40-45 stopni. Parter z poddaszem 
użytkowym. Kontakt: 662 227 277

 •
 • Sprzedam działki budowlane o pow. powyżej 

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

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

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

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

 G A R A Ż E  -  S P R Z E D A Ż

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

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

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

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

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

  G A R A Ż E  –  W Y N A J E M

 • 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 motocykl Suzuki Free Wind, poj. 650, 
rok prod. 1997, nie wymaga wkładu finansowego. 
Tel. 692 120 030

 • 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 mOTOrYZaCJa – kUPNO
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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. Kierownik składu opału-praca Radziszewo
7. Kierowca samochodu dostawczego-praca Pniewo
8. Kierowca samochodu dostawczego- praca Szczecin Zdroje
9. Kierowca/Magazynier-praca Szczecin
10. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
11. Nauczyciel przedszkola- praca Stare Brynki, Gardno
12. Pokojowa-praca Nowe Czarnowo
13. Pomoc kuchenna –praca Szczecin Zdroje
14. Pomoc rzeźnika/wędliniarza- praca Gryfino 
15. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
16. Pracownik budowlany-praca Szczecin
17. Pomocnik lakiernika –praca Pniewo
18. Pracownik produkcji – praca Pniewo, Gardno
19. Recepcjonista –praca Czepino
20. Referent ds. kadr i płac-praca Nowe Czarnowo
21. Robotnik budowlany- praca Gryfino, woj. zachodniopomorskie
22. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
23. Sprzątaczka-praca Pniewo
24. Sprzątacz/ Sprzątaczka-Praca Gryfino
25. Sprzedawca- praca Gryfino 
26. Sprzedawca/kasjer z orzeczeniem o niepełnosprawności-praca Gardno
27. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino
28. Sprzedawca na stacji paliw-praca Kołbaskowo

 •  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 piesków, 
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 mie-
sięcy 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 
pilarek, kos, kosiarek. Tel. 508 363 401

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

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

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

 • ZaTrUDNIĘ meCHaNIka SamOCHODOWeGO 
Tel. 601 420 009

 •  ZaTrUDNIĘ BlaCHarZa-lakIerNIka, Tel. 
601 420 009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 U S ł U G I

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

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

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

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

 • Usługi remontowo-budowlane, wykończenia 
wnętrz, szpachlowanie, malowanie, ścianki 
działowe z płyty Gk, sufity podwieszane, te-
rakota, 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 korepetycji 

z języka niemieckiego na każdym poziomie, z do-
jazdem 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 małych 
grupach. Tel. 887 682 252

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

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

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 537 
131

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

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

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

 •  Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głównej 
trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub wejdę 
we współpracę hodowlaną ptactwa domowego 
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 czereśni 
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 tanio akordeon 80 basów. Tel. 692 120 

030
 • Sprzedam wannę akrylową, nowa, nieużywana, 

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

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

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

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

 • Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac rozm. 
160x200 cm; 2 szafki nocne; szafę 3drzwiową 
z 2 lustrami, kolor olcha; słupek do łazienki 
30x35x160 biały wysoki połysk; tapczan+2 fo-
tele; 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 zaburto-
wym 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 
różne, komplety obiadowe, wazony, buty, sa-
mowary, szybkowary, różne materiały, monety, 
zegarki, piece do pieczenia, żyrandol, stare radio, 
magnetofon. Tel. 60 71 27 726

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

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

 • Sprzedam butle CO2, różne wielkości i pojemno-
ści. 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, uży-
wana, 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 tapi-
cerowanych do gastronomii po 40 zł/szt. Stoły, 
zlewozmywaki, lodówki, zmywarki ze stali nie-
rdzewnej. 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 
stanie, 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 
kolanka. Cena do uzgodnienia. Tel. 91 416 26 41

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

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

 • Sprzedam dla żeglarzy i wędkarzy - wał do napę-
du łodzi. Anody alum. i cynkowe. Tablica instru-
mentów. 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, zabu-
dowa 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 
przedwojenne z wkładem sprężynowym- kom-
plet- i część drugiego łóżka. Cena 300 zł. 2. Stare 
nuty - cena do uzg. 3. Rama do obrazu rzeźbio-
na..Tel; 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, 
waw2006@op.pl 

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

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

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

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

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

400A ze sterowaniem, reduktory spawalnicze, 
perkusję, fotel do rehabilitacji, akwalung, odku-
rzacz, 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 + wypo-
sażenie. 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

7.12.    apteka     w Galerii ul. Flisacza 63
8.12.    apteka ul. łużycka 3F
9.12.    apteka   Verbascum ul. 11 listopada 16
10.12.    apteka    mandragora ul. krasińskiego 89
11.12.    apteka ul. 11 listopada 66-68
12.12.    apteka   muszkieter ul. 9 maja 14
13.12.    apteka   Gryfińska ul. Piastów 8
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 92 (1326) 

Baczność. To tylko my kapitanie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie, kilka dni  temu obchodziła uroczystość wiązaną z pięćdziesięcioletnią 
rocznicą nadania szkole imienia legendarnego kapitana Żeglugi Wielkiej - Mamerta Stankiewicza.

W tym półwieczu było wie-
le miesięcy, tygodni i dni, w 
których wiele się działo, wiele 
zmieniało w tym zwykłym, a 
jednak niezwykłym budyn-
ku zwanym szkołą. Zmieniali 
się nauczyciele, dyrektorzy i 
otaczający wszystkich świat. 
Nie zmieniała się tylko panu-
jąca w klasach, korytarzach 

szkolnych - trwająca do dziś 
morska atmosfera. W piątek 
w sali gimnastycznej Dwójki 
spotkały się pokolenia. Przy-
szli ci, którzy przed laty z tor-
nistrami na plecach z różnych 
stron naszego miasta masze-
rowali po raz pierwszy w kie-
runku swojej szkoły. Trudno 
wymienić wszystkich znanych 

gryfinian, którzy pamiętają i 
pewno do końca życia nie za-
pomną miejsca, gdzie zaczęli 
poznawać pierwsze litery alfa-
betu, a pani nauczycielka była 
wyrocznią. 

Stare Wilczki
Oprócz dorosłych, byłych 

uczniów, przyszli również ci, 
którzy dzień wcześniej zostali 
Wilczkami morskimi i ślubo-
wali uczyć się i dbać o dobre 
imię szkoły. A przed nimi jest 
wiele dróg do wyboru. Poja-
wili się również ci, przed któ-
rymi uczniowie chylą z sza-
cunkiem głowy. Pedagodzy tej 
szkoły. To oni wbijali do głów 
uczniowskiej gromadzie, gdzie 
morza, gdzie rzeki, jak żyć w 
zmieniającym się świecie i co 
to jest szacunek. 

Goście
Na uroczystość jubileuszową  

pojawiło się  również wielu 
gości. Władze miasta, dawni 

Chrzest morski, to poważna sprawa
1W Szkole Podstawowej nr 2 im. Mamerta Stankiewicza w czwartek po południu od parteru po piętra morską bryzą powiało. 

Sala gimnastyczna zamieniła 
się w najprawdziwszą łajbę, a 
obecni w niej goście - w zało-
gę. Pojawiły się fale morskie, 
ryby, a i piratów nie zabrakło 
Nowicjusze - jak obyczaj naka-
zuje w marynarskich mundur-
kach, na chrzest i ślubowanie 
oczekują. Przybycie orszaku 
Neptuna, chrztu, rozpoczę-

ło nie łatwą dla nich próbę. 
Przejście przez koło, „coś” do 
wypicia w kubeczku buzię wy-
krzywiało, ale wszyscy trudny 
egzamin na Wilków morskich 
celująco zdali. Kapitan szkol-
nej łajby dyrektor Elżbieta 
Wnuk ślubowanie przyjęła i 
wręczając dyplomy nowicjuszy 
w pierwszoklasistów zamieni-

ła. I tak coroczna, listopadowa 
tradycja wśród zabawy i śmie-
chu się zakończyła, a kapitan 
Mamert Stankiewicz obser-
wując z niebiańskiego mostku 
kolejne pokolenie uczniów 
Dwójki powiedział „... znaczy, 
mam nowych marynarzy”.

ts

i obecni  uczniowie, pedago-
dzy. Było wiele życzeń, gra-
tulacji i wspomnień. - Szkoła 
jest dumna ze swoich uczniów, 
bo wielu z nich to dziś znani i 
szanowani mieszkańcy naszego 
miasta -  podkreśliła dyr. Elż-
bieta Wnuk, dziękując peda-
gogom, rodzicom za wspania-
łą, codzienną pracę. W części 
artystycznej wystąpili ucznio-
wie szkoły oraz uczniowie 
Gryfińskiej Szkoły Muzycznej.

Przeczytajcie tę książkę
Za kilka godzin zacznie 

się pierwszy krok w nowe 
pięćdziesięciolecie. Po kory-
tarzach, w czapce niewidce 
snuć się będzie postać w kapi-
tańskim mundurze, o którym 
cały morski świat słyszał - 
Przed laty, byłem na spotkaniu 
z kpt. Karolem Olgierdem Bor-
chardtem, marynistą, autorem 
m.in.     książki „Znaczy kapi-
tan”. Mam tę książkę. Niestety, 
bez autografu. Przegapiłem. 
Przeczytajcie ją. To urocza 
opowieść o morzach, okrętach, 
a przede wszystkim o Mamer-
cie Stankiewiczu o przezwisku 
„Znaczy kapitan”-  opowiadał 
Marcin Rak.  

ts


