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reklama

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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Rozwiązali 
Pogotowie 
dla Zwierząt!   

Dopiero 
druga,  
a już 
burzliwa 
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Zadzwoń lub napisz!

Nowe 7 Dni Gryfina

„Nie żyjemy, aby umierać; 
ale umieramy, aby żyć wiecznie.”
   Michael Buchberger

Pani Ewie Dudar
Wicestaroście Powiatu Gryfińskiego
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

TATY
Składają:

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski
Zarząd Powiatu Gryfińskiego

Przewodniczący Rady Powiatu
Radni Powiatu Gryfińskiego

Pracownicy Starostwa Powiatowego

kONDOleNCje

kONDOleNCje

…gdy napotkasz gwiazd płochliwy błysk 
znajdzie twój wzrok najjaśniejszy wśród nich 
niech spokojnie serce twe śpi…
    /A.Nowak/

Ewie Dudar i Jerzemu Piaseckiemu 
z powodu śmierci kochanego taty 

Czesława Piaseckiego 
Także wszystkim bliskim i rodzinie pogrążonej w smutku 

szczere wyrazy współczucia 
składają 

koleżanki i koledzy
z Koalicji Obywatelskiej w Gryfinie i powiecie gryfińskim,

Drużyny Ewy i Drużyny Andrzeja

Ewo i Jurku w tej smutnej chwili jesteśmy z Wami

Pożar boksu 
żeglarskiego

W środę, 12 grudnia tuż po 
godzinie 15 wezwano straża-
ków na teren przystani żeglar-
skiej w Gryfinie. Powodem 
było zadymienie jednego z 
boksów. Na miejscu okaza-
ło się, że tliła się drewniana 
konstrukcja stropu - prawdo-
podobnie od komina pieca, 

którym ogrzewany jest ów 
boks. Strażacy ugasili tlącą się 
konstrukcję, oddymili i prze-
wietrzyli pomieszczenie. Gdy 
przyjechaliśmy na miejsce 
zdarzenia, akcja ratownicza 
już się kończyła. Nikomu na 
szczęście nic się nie stało.

rk

Planowe wyłączenia
W najbliższym czasie z 

brakiem prądu będą 
musieli sobie radzić 
głównie  mieszkańcy 
z gminy Chojna. Ale 
nie tylko.

Jutro, w sobotę 15 
grudnia prądu nie 
będzie w Chojnie 
ul Dojazdo-
wa Redukcja 
Gazu, Zakład 
Stolarski od 
godz. 8.30 do 
13. W poniedziałek 17 grud-
nia w Graniczna hydrofornia 
od godz. 8.30 do 13. W miej-

scowości Radzisze-
wo ul. Ogrodo-

wa 47, 51, 53, 
działki. nr 
82/3, 82/4, 
82/5, 82/6 w 
godz. 9 - 15. 

Oraz w Bielin-
ku Żwirownia i 

Chojna stadnina od 
godz. 9 do 15. Natomiast 

we wtorek, 18 grudnia bez 
prądu od godz. 8 do 14 będą 
mieszkańcy ul. Gryfińskiej 62, 
64, 66, 68, 70 w Chwarstnicy.

red.

kto ma wolne 24 grudnia?
Nie wszystkie urzędy będą czynne 24 grudnia. Za to w zamian popracują innego 
dnia.

W najbliższą sobotę - 15 grudnia, pracować 
będzie Urząd Marszałkowski  Województwa 
Zachodniopomorskiego. Urząd będzie czyn-
ny od 7.30 do 15.30. W ten sposób urzędnicy 
Marszałka odpracują wolny dzień, który przy-
padnie w poniedziałek, 24 grudnia (Wigilia).

Również 15 grudnia burmistrz Chojny wy-
znaczył jako dodatkowy dzień, w którym Urząd 
Miejski będzie otwarty dla mieszkańców. 

Natomiast wszystkie sprawy w Starostwie bę-
dzie można załatwić w sobotę 22 grudnia w godz. 
7.30 - 15.30. 

W Widuchowej Urząd Gminy 24 grudnia bę-
dzie otwarty, co najwyżej nieco krócej niż nor-
malnie.

Pracownicy Urzędu Gminy w Gryfinie odpra-
cowali już Wigilię - 8 grudnia, i mają wolne.

Nie została jeszcze podjęta decyzja w Urzędzie 
Gminy Banie. md

jak tu się nie spóźnić. Zegar na budynku 
dworca PkP w Gryfinie nieczynny, a w halu 
kasowym - brak
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asfalt na międzyodrzu!
W środę 12 grudnia tuż za mostem od strony Gryfina, kierowcy jadący przez Mię-
dzyodrze zobaczyli ekipę drogowców kładących asfalt. Czy to znaczy, że cała 
droga do Odry zachodniej będzie miała nową nawierzchnię?

W czwartek przed południem 
prace już się kończyły. Objęły 
tylko zjazd z mostu do miej-
sca, gdzie można zatrzymać 
auto idąc na wielki plac zabaw, 
lub rowerem wjechać na ścież-
kę zaczynającą się kawałek za 
mostem. Krzysztof Ziętek z Za-
rządu Dróg Wojewódzkich wy-
jaśnia – Zostało nam trochę pie-
niędzy z kontraktów, więc posta-
nowiliśmy zrobić w tym miejscu 
nową nawierzchnię bitumiczną. 
Kostka kamienna jest dość śli-
ska, a często bywa wilgotna, 
więc często w tym miejscu jadący 
zbyt szybko kierowcy wpadali na 
barierę ochronną. Także rowe-
rzyści mieli trudny dojazd do 
początku ścieżki rowerowej. Na 
dodatek – przydrożny plac służą-
cy za parking był już obniżony o 
15-20 cm w stosunku do drogi i 
zbierały się tam potężne kałuże. 
Teraz powinno być bezpieczniej i 
wygodniej dla wszystkich – tak-

że dla pieszych. Przypomnijmy, 
kilka dni temu właśnie na tej 
drodze miało miejsce kolejne 
już dachowanie samochodu 
osobowego. 

a co dalej?
Spytaliśmy więc, czy nowa na-

wierzchnia będzie kładziona na 
całym odcinku pomiędzy mo-
stami. Jak się okazuje - niestety 
wymagałoby to ogromnych na-
kładów, gdyż konieczne byłoby 
palowanie. Pod spodem jest 
bowiem gruby torf, który w róż-
nych porach roku jest mniej lub 
bardziej nasycony wodą, przez 
co zmienia swoją objętość. Do-
tychczasowa nawierzchnia z 
kamiennej kostki podczas tych 
zmian „pracuje” równo i prawie 
nie czuje się zmian objętości 
torfu, który jest pod spodem. 
Gdyby tu ułożyć nawierzchnię z 
asfaltu lub nawet betonu, to pod 
wpływem ruchu podłoża szybko 
by popękała. 

Na dodatek – cofki
Nie tylko sam torf na całej 

długości tej drogi przez Między-
odrze stanowi problem. Chyba 
każdy mieszkaniec Gryfina lub 
innej miejscowości, jeżdżący 
przez Międzyodrze zna skutki 
powtarzających się nawet dwa 
razy w roku cofek. Gdy wie-
je silny północny wiatr, woda 
wlewa się na drogę, którą cza-
sami trzeba zamykać dla ruchu. 
Tak było na przykład 5 stycznia 
2017 roku. Podczas takich cofek 
grunt pod jezdnią także pracuje. 
Są różne technologie układania 
„poduszek” pod nawierzchnią 
dróg na takich gruntach, jednak 
są bardzo drogie i często nie na-
dają się do zastosowania na tak 
długich odcinkach. Pozostanie-
my więc przy kamiennej kostce. 
Przynajmniej – w najbliższych 
latach.

R. Kwapisz 

Dopiero druga, a już burzliwa 
Na wstępie II sesji Rady Miejskiej w Gryfinie okazało się, że ta kadencja nie będzie spokojna. Wręcz przeciwnie - burzliwa i być może w 
efekcie pracowita w działaniach kampanijnych. 

Już w punkcie interpelacji 
i zapytań radnych doszło do 
utarczek słownych pomiędzy 
nowymi i starymi radny-
mi. Najpierw była wojna PiS 
przeciw reszcie świata, a na-
stępnie do głosu dorwali się 
radni nauczyciele. Gdybym 
chciał przedstawić choć część 
ze zbędnych wypowiedzi, 
upstrzonych dowcipami i z 
sufitu wziętymi zupełnie nie 
merytorycznymi dodatkami, 
potrzebowałbym na to prawie 
wszystkie strony naszej gazety.    

Po ponad półtorej godziny 
w większości bezsensownej 
dyskusji przyjęto informację o 
stanie realizacji zadań oświa-
towych Gminy za rok szkolny 
2017/2018, a po niej raport z 

realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla miasta i gminy 
Gryfino za lata 2016-2017. 

Nadano nazwy
Nadano zgrabne nazwy te-

renom zielonym w Gryfinie: 
„Górka Miłości” i „Opolanka”.

W kolejnych punktach zaak-
ceptowano m. in. Wieloletni 
Plan Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i 
kanalizacyjnych PUK na lata 
2018-2022. Zasady wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich oraz 
przyznano dotację na remont 
zabytkowego obiektu sakral-
nego w roku 2018 - Kościół 
w Radziszewie w wysokości 
10.000 zł. 

Wyjątkowo, bez dyskusji 

desygnowano przedstawicie-
li Rady Miejskiej do składu 
Komisji Mieszkaniowej. W jej 
skład weszli radni: Małgorzata 

Wisińska, Wanda Hołub, Jo-
lanta Witowska i Adam Sob-
czak. 

Wynagrodzenie burmistrza
Ostatnia uchwała dotyczyła 

ustalenia wynagrodzenia Bur-
mistrza Miasta i Gminy Gry-
fino – Mieczysława Sawaryna. 
Rada przyznała mu wynagro-
dzenie zasadnicze w wysoko-
ści: 4.800 zł, dodatek funkcyj-
ny 2.100 zł, dodatek specjalny 
40 procent wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku oraz 
dodatek za wieloletnią pracę. 
Jak z tego wynika burmistrz 
będzie otrzymywał wynagro-
dzenie w takiej samej wysoko-
ści co w poprzedniej kadencji 
z uwzględnieniem obniżenia 
o 640 zł, które narzuciła panu-
jąca nam władza karząc samo-
rządowców za własne błędy.   

A. Szczepaniak

Rozwiązali 
pogotowie
Nieoczekiwanie powróciła głośna sprawa z marca br. 
- wywiezienia ponad setki zwierząt z posesji w Sta-
rym Czarnowie. Okazuje się, że organizacja która to 
zrobiła, została rozwiązana decyzją sądu!

Do naszej redakcji przyszedł 
młody czytelnik, który poskar-
żył się, że on i wielu innych ludzi 
wpłaciło pieniądze na konto Po-
gotowia dla Zwierząt, ale nie wie-
dzą co się w tej sprawie dzieje. My 
od początku byliśmy w tej spra-
wie sceptyczni i okazało się, że 
mieliśmy rację. Już wcześniej pi-
saliśmy, że starosta czarnkowsko-
-trzcianecki (tam Pogotowie było 
zarejestrowane), złożył wniosek 
do sądu o likwidację organizacji. 
Okazało się bowiem, że Sąd Okrę-
gowy w Poznaniu już w lutym (a 
więc przed akcją w St. Czarnowie) 
– zawiesił zarząd stowarzyszenia 
Pogotowie dla Zwierząt. 

Ostateczną decyzję co do li-
kwidacji stowarzyszenia podjąć 

ma Sąd Rejonowy w Poznaniu. 
Podobno poszkodowanych w 
wyniku działań tej organizacji 
było niemal 300! Między innymi 
Lidia Pięta, która przy pomocy 
wolontariuszy na swej posesji 
w St. Czarnowie opiekowała się 
licznymi zwierzętami. Pogotowie 
wykorzystało chwilowy stan po-
sesji po ulewach i przeprowadziło 
widowiskową akcję, dzięki której 
zebrało grubo ponad 100 tysięcy 
złotych.

Czy to znaczy, że mamy nie po-
magać organizacjom ratującym 
zwierzęta? Raczej powinniśmy 
przed wysłaniem większej sumy 
sprawdzić najpierw, co wiadomo 
o danej organizacji…

rk
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Na gębę, to byśmy chcieli
Od lat w Gryfinie słychać liczne głosy mieszkańców oczekujących na uruchomienie usług gastronomicznych na nowym nabrzeżu. Na 
razie - nie ma chętnych do inwestowania. 

Trudno odmówić racji kan-
dydatowi na burmistrza w nie-
dawnych wyborach samorzą-
dowych – Piotrowi Romani-
czowi z PiS, który w wywiadzie 
dla naszej gazety mówił w kon-
tekście braku zagospodarowa-
nia kwartałów nadodrzańskich 
- Nie można przez 4 lata mó-
wić, że nic się nie da zrobić, by 
wprowadzić funkcję handlową 
i usługową przy nabrzeżu, bo 
Unia Europejska zabrania. Pro-
jekt unijny nie dotyczy przecież 
zagospodarowania kwartałów 
nadodrzańskich, tylko samego 
nabrzeża! 

Większość czytelników za-
pewne się z nim zgodzi. Jeśli 
tak, to co przeszkadza uru-
chomieniu tu stałego punktu 
gastronomicznego, gdzie moż-
na by wypić kawę i zjeść lody? 
Oto kilka opinii w tej sprawie.

architekt marek Brzeziński 
- Trzeba wziąć pod uwagę 

uwarunkowania dwojakiego 
rodzaju. Po pierwsze, czy ist-
niejący plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje w 
tym akurat miejscu działalność 
handlowo – gastronomiczną! 
Po drugie, uwarunkowania 
rynkowe. Musi być z jednej 
strony popyt ze strony miesz-
kańców. A z drugiej strony 
– chętni przedsiębiorcy, któ-
rzy chcieliby tu prowadzi taką 
działalność Jednak zanim zain-
westują, policzą i wyjdzie im z 
rachunku, czy im to się opłaci.

Na razie wygląda na to, że są 
głosy zainteresowanych miesz-
kańców chcących wypić kawę i 
zjeść lody na nabrzeżu, ale jak 
dotychczas nikt zysku z sezo-
nowej działalności tu nie osią-
gnął. Była taka mała próba z 
samochodzikiem i stolikiem na 
nabrzeżu, ale oferta była tak 
skromna, że raczej nie mogło 
się udać. Tłumu klientów nie 
było. 

Gastronomik Dariusz 
ludwiczak 

Jeden z najbardziej znanych 
gryfińskich przedsiębiorców w 

tej branży od razu ucina - Ja 
nie jetem zainteresowany. Py-
tany, co jest przyczyną braku 
zainteresowania, nie tylko z 
jego strony odpowiedział – Nie 
ma dla kogo. Ludzie w mieście 
wprawdzie oczekują otwarcia 
gastronomii na nabrzeżu, ale 
tak naprawdę nie przyjdą. Bo 
to wcale nie jest miejsce tak 
uczęszczane przez mieszkań-
ców, jak by się mogło zdawać.

Handlowiec Waldemar 
Organiewicz

Jest w tej sprawie innego 
zdania - To może się udać. Ale 

trzeba przyjąć do wiadomości, 
że klienci nasi są coraz bardziej 
wymagający i nie oszukujmy 
się, coraz bardziej zamożni. 
Dlatego to musi być lokal na 
odpowiednim poziomie, także 
oferta powinna być na tyle bo-
gata, żeby mieszkańcy Gryfina 
chcieli iść specjalnie tam na 
swój ulubiony napój czy deser.

Ile by to kosztowało?
Spytaliśmy o to Andrzeja 

Szyłowa, szefa firmy Brukpol 
2, która właśnie przebudowa-
ła wielką halę po warsztatach 
szkolnych na Łużyckiej, na Za-

kład Aktywności Zawodowej. 
Zakładamy, że musiałby to być 
obiekt parterowy, murowany 
o powierzchni około 100 me-
trów kwadratowych z zaple-
czem. Andrzej Szyłow ocenił 
rzecz następująco – Stan su-
rowy zamknięty obiektu o tej 
wielkości (z oknami, drzwiami 
itd.), to co najmniej 300 tysięcy 
trzeba liczyć. Mniej przy takim 
obiekcie się nie da.

To nie wszystko
Jeśli chodzi o zgodność 

pomysłu z planem zagospo-
darowania przestrzennego 
to pamiętamy, że przed laty 
na terenie targowiska działał 
niewielki bar. Piotr Romanicz 
jest obecnie wiceprzewodni-
czącym Rady Miejskiej, więc 
ma pole do popisu. Bo jest 
niestety jeszcze jeden szko-
puł. Władze Gryfina wciąż nie 
mają wizji tego, co się stanie z 
placem gdzie obecnie znajdu-
je się miejskie targowisko. Są 
różne przymiarki i koncepcje 
zagospodarowania kwartałów 
nadodrzańskich. Jest pomysł 
o przeniesieniu targowiska 
w inne miejsce. Ale tego nie 
chcą tutejsi handlowcy. I spra-
wa stanęła. Kto więc wkrótce 
zainwestuje tyle pieniędzy w 
samo postawienie lokalu ga-
stronomicznego na gryfińskim 
nabrzeżu? Po drugiej stronie 
Odry nie było z tym proble-
mu...

R. Kwapisz

jest mS Gardno, będzie mS Gryfino
Kilka dni temu w Policach odbył się chrzest nowego statku PŻM o nazwie MS Gardno. Niestety to nie Gardno koło Gryfina, tylko nadmor-
skie. Jednak wciąż jest szansa na MS Gryfino.

Zgodnie z tradycją PŻM, mat-
ką chrzestną statku MS Gardno 
została Elżbieta Majchrowicz, 
długoletnia pracownica Polskiej 
Żeglugi Morskiej. - M/s Gardno 
to jest tak zwany jeziorowiec o 
nośności 35 tysięcy ton. Przysto-
sowany jest do żeglugi na Wiel-
kich Jeziorach amerykańskich, a 
to - od wielu lat nasz strategiczny 
rynek – powiedział nam Krzysz-
tof Gogol z Polskiej Żeglugi 
Morskiej. 

a co z mS Gryfino?
Przed kilku laty PŻM ogłosił 

zamiar zbudowania serii ma-
sowców o nośności ok. 35 tys. 
ton, a wśród nich jednostkę o 

nazwie MS Gryfino. Nasza re-
dakcja już nawet ogłosiła akcję 
poszukiwania kandydatek na 
matkę chrzestną tej jednostki i 
chętne się znalazły. Jednak po 
rozpoczęciu prac nad stępką MS 
Gryfino, słuch o tej jednostce 
zaginął. 

Czy więc powstanie?
Krzysztof Gogol powiedział 

nam, że jest taka szansa. - Ode-
braliśmy już z chińskiej stoczni 
trzy statki, porzucone przez po-
przedni zarząd Polskiej Żeglugi 
Morskiej. Po wynegocjowaniu o 
wiele lepszych lepszych warun-
ków - jeśli chodzi o ich zakup, zo-
stały odzyskane – mówi K. Go-

gol i dodaje. - MS Gryfino jest 
na liście statków, które chcemy 
odzyskać. Jeśli to się stanie to po-
informuję o tym waszą redakcję

krótka historia mS Gardno
MS Gardno został zbudowa-

ny przez stocznię Yangzijang 
w Chinach i oddany PŻM 16 

maja br. Jednak dopiero teraz 
dopłynął do Polski. W interne-
cie znaleźliśmy informację, że 
najpierw załadował on w Korei 
Południowej wyroby stalowe, z 
którymi popłynął przez Pacyfik 
do Salwadoru, Meksyku i Sta-
nów Zjednoczonych. W drugiej 
podróży z USA do Wielkiej Bry-

tanii statek transportował pelety 
drzewne.

W swojej głównej roli, czyli 
jeziorowca wystąpił w trzeciej 
podróży, w której popłynął z 
ładunkiem stali z IJmuiden w 
Holandii do Cleveland, Burns 
Harbour i Milwaukee. W tym 
samym porcie statek załadował 
kukurydzę, którą zawiózł do 
Bizerty w Tunezji. W niedale-
kim od Bizerty porcie Annaba 
na Gardno załadowano fosfo-
ryty na zamówienie Zakładów 
Chemicznych „Police” z Grupy 
Azoty. Z tym ładunkiem statek 
dotarł do Polic. MS Gardno pły-
wa pod flagą Bahamów.

rk
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Zrobili kuku Długoborskiemu czy gminie?
W. Długoborski decyzje rady ocenił jako Chojnaexit. Oficjalny powód wyjścia gminy Chojna z dwóch stowarzyszeń to brak wymiernych 
korzyści. 

W czwartek 13 grudnia 
radni postanowili, że gmina 
Chojna występuje z dwóch 
stowarzyszeń - Unii Miaste-
czek Polskich oraz Konwentu 
Gmin i Powiatów Rzeczypo-
spolitej Polskiej współpracują-
cych z samorządami Republiki 
Ukrainy. Ta pierwsza orga-
nizacja jest konikiem byłego 
wiceburmistrza Wojciecha 
Długoborskiego. Jest on nadal 
prezesem jej zarządu i nawet 
z tego powodu dostał wysokie 
odznaczenie państwowe. W 
Stowarzyszeniu Unii Miaste-

czek Polskich gmina Chojna 
była  od 1991 roku. Przed 

głosowaniem w tej sprawie 
nie dopuszczono W. Długo-

borskiego do głosu. Dopiero 
później mógł powiedzieć, że 
to dzięki Unii MP Chojna do-
stała 1 mln złotych dofinanso-
wania do budowy sali gimna-
stycznej. . 

Wystąpienie z konwentu 
Uzasadniono je tak: „De-

cydując się na członkostwo w 
Konwencie, wiązano duże na-
dzieje na wypracowanie sieci 
kontaktów, pozwalających na 
realizację wspólnych przed-
sięwzięć oraz pozyskiwanie 
środków finansowych z fun-

duszy europejskich. Pomimo 
udziału Gminy Chojna w kilku 
przedsięwzięciach Konwen-
tu o charakterze kulturalnym 
uznać należy, że roczna skład-
ka członkowska przewyższa 
zamierzone wymierne korzyści 
dla mieszkańców gminy. W 
związku z powyższym posta-
nawia się wystąpić z Konwentu 
Gmin i Powiatów Rzeczypo-
spolitej Polskiej współpracują-
cych z samorządami Republiki 
Ukrainy”.

AJ

Sport zamiast internetu
We wtorek 11 grudnia uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów 
Polskich w Gryfinie wzięli udział w spotkaniu pt. „Stop Cyberprzemocy”. 

Uczniowie podczas spotka-
nia zapoznali się z tematyką 
przemocy w sieci oraz alter-
natywnych sposobów spę-
dzania czasu. Ideą spotkania 
było przedstawienie uczniom 
jak praca zespołowa, przyjaźń 
płynąca ze sportu i pasji może 
przeciwstawić się złym uczu-
ciom towarzyszącym ofiarom 
cyberprzemocy (osamotnie-
niu, upokorzeniu, złości).

Spotkanie podzielone zo-
stało na część teoretyczną, 
podczas której wywiązała się 
ciekawa dyskusja powiązana 
z doświadczeniami uczniów 
oraz część praktyczną, pod-
czas której uczniowie wraz z 
profesjonalnymi piłkarzami 
wykonali kilka ćwiczeń zwią-
zanych z piłką ręczną. Całość 

spotkania zakończyła się qu-
izem, wspólnym zdjęciem 
oraz autografami piłkarzy.

Organizatorem spotkania 
był Burmistrz Miasta i Gminy 
Gryfino oraz Klub Sportowy 
Handball Sportowa S.A. Spo-

tkanie uświetnili są obecno-
ścią zawodnicy klubu Sandra 
SPA Pogoń Szczecin Jakub Ra-
dosz, Wojciech Matuszak, Ma-
rek Bartosik oraz Piotr Rybski.

WG

Witaj mikołaju!
Tradycyjnie, jak co roku dzieci z utęsknieniem i niecierpliwością czekają na nie-
zwykłego gościa. 

Mowa jest tu oczywiście 
o Świętym Mikołaju, który 
5 grudnia znalazł chwilę 
czasu i przybył do Cen-
trum Kultury w Baniach 
na mikołajkową prezen-
tację przygotowaną przez 
dzieci uczęszczające na za-
jęcia w Centrum Kultury 
w Baniach. Podczas uro-
czystości gościliśmy Wójta 
Gminy Banie Arkadiusza 
Augustyniaka, Panią Te-
resę Sadowską i rodziców. 
W oczekiwaniu na 

przybycie Mikołaja weso-
ły elf zaprosił do wspólnej 
zabawy wszystkie dzieci. 
Pojawienie się gościa z dalekiej 
północy wywołało wiele rado-
ści i uśmiechu. Po prezentacji 
Mikołaj obdarował wszystkich 
wspaniałymi prezentami. Ra-
dości dzieci ze spotkania z el-
fem i dobrodusznym gościem 
nie sposób opisać.

Dziękujemy zaproszonym 
gościom za przybycie oraz ro-
dzicom za zaangażowanie w 
organizację imprezy. dost.

Zaczął się  
od kuchenki?
W poniedziałek 10 grudnia przed godz. 20 w miej-
scowości Nowe Objezierze doszło, według zgłosze-
nia do pożaru kuchenki gazowej. 

Przybyli na miejsce strażacy 
zastali rozwinięty już pożar 
budynku jednorodzinnego. 
Płomienie w jednym z okien 
sięgały około 2 metrów. Na-
tychmiast przystąpiono do 
działań.. W budynku najwięk-
sze zagrożenie stanowiła bu-
tla propan-butan, którą było 
trudno zlokalizować ze wzglę-
du na błędną informację od 
właściciela budynku. Po ok. 
50 minutach jeden z ratowni-
ków natrafił na nią w zupełnie 
innej lokalizacji. Butla miała 
uszkodzony zawór i wydoby-
wał się z niej gaz. 

Do działań dołączyły kolej-
ne jednostki w tym z Witnicy 
oraz z JRG w Gryfinie, a także 
Chojny i Starego Objezierza. 
Wspólnymi siłami i dobrej 
koordynacji udało się opano-
wać ogień, który częściowo 
wdarł się na piętro budynku 

nadpalając stropy oraz więźbę 
dachową.

W wyniku pożaru doszczęt-
nie spłonął parter budynku 
oraz część strychu. Inne po-
mieszczenia oraz dach zostały 
jedynie nadpalone. Mężczy-
zna, który spowodował pożar 
ewakuował się przez okno do-
znając przy tym niegroźnych 
skaleczeń. Akcja była utrud-
niona ze względu na bardzo 
dużą ilość zalegających śmieci, 
ubrań, książek itp. rzeczy.

W działaniach brały udział 
3 zastępy OSP Moryń, OSP 
Witnica, OSP Chojna, OSP 
Stare Objezierze, 3 zastępy KP 
PSP w Gryfinie, zespół ratow-
nictwa medycznego, pogoto-
wie energetyczne oraz Policja. 
Działania zakończono tuż po 
1 w nocy.

dost./foto. OSP Moryń
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książka to pewna historia
Obserwując małe dzieci i ich zachwyt wobec książek, uważam, iż są one tak na-
turalnie zainteresowane książkami. Coś się jednak później dzieje.

Gdy opanują technikę czy-
tania, tracą kontakt z książką. 
Rodzice przestają czytać dzie-
ciom – umiesz czytać, czytaj 
sam. Książki stają się „tajem-
nicze i zamknięte”. Po prostu 
książce zaczyna…  źle patrzeć 
z oczu. Co zrobić, aby dzieci 
nie postrzegały książki jako 
zagrożenie i nie unikały jej?

Małgorzata Narożna, szcze-
cinianka, która od kilku lat 
prowadzi w Szczecinie klu-
boksięgarnię „Fika” dla dzieci 
i młodzieży, pomysłodawczyni 
wielu spotkań autorskich oraz 
akcji popularyzujących książ-
ki, np. „Tramwaj zwany Zaczy-
taniem, „Czyta się”, „wpadła” 
też i do Gryfina, aby… upo-
wszechniać czytelnictwo.

Wszystko zaczęło się cał-
kiem zwyczajnie Po swo-
bodnych pogaduszkach z 
drugoklasistami ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Gryfinie 
w Bibliotece Filia Górny Taras 
na książkowy temat: co to jest 
książka?, jakie są rodzaje ksią-
żek?, jakie czytają  książki?, 
czy w ogóle można ich przyła-
pać na czytaniu? taaaak, ale na 
czytaniu… smsów, przyszedł 
czas na CZYTANIE, fanta-
styczne CZYTANIE z M. Na-
rożną.

Zgubione prezenty 
mikołaja

 „Niedługo Boże Narodze-
nie. Dzieci, jak co roku, piszą 
listy do Świętego Mikołaja z 
prośbą o wymarzone prezen-
ty. Święty Mikołaj starannie 
przygotowuje podarki dla naj-
młodszych. Wszystko jest już 
gotowe, gdy wydarza się kata-
strofa! Prezenty się gubią…”

I od tego momentu zaczyna 
się prawdziwa bajkowa opo-
wieść „O Mikołaju, który zgu-
bił prezenty” D. Parlak, opo-
wieść o przyjaźni, wzajemnej 
pomocy i chęci dzielenia się z 
innymi. 

Po przeczytaniu bajki krótka 
refleksja: Co Ty możesz ofia-
rować Mikołajowi, drugiemu 
człowiekowi, swojej koleżance 
czy swojemu koledze?, w jaki 
sposób możesz podziękować 

Mikołajowi za prezenty? i za-
danie do wykonania – wyraź 
swoje myśli kredką, ołówkiem  
na papierze. Nastąpiła pełna 
konsternacja. Ja mam dzięko-
wać Mikołajowi? Hmmmm? 
Trudne zadanie. 

M. Narożna jest bardzo 
dowcipną osobą,  zdystanso-
waną wobec swojej popular-
ności w upowszechnianiu czy-
telnictwa, bardzo zachęcała do 
czytania książek. W towarzy-
stwie niezwykle sympatycznej 
p. Małgorzaty czas przezna-
czony na spotkanie minął bar-
dzo szybko.   Można było tak 
bez końca  słuchać czytania p. 
Małgorzaty i opowiadać, dzie-
lić się emocjami oraz rozwijać 
wyobraźnię. Spotkanie odbyło 
się 4 grudnia 2018 roku.

Ewa Chołdrych (tekst) / Maria 
Delczyk (foto)

Dziś ja 
pomagam tobie 
Pomysł „Szlachetnej paczki” krąży od kilku lat po kra-
ju. W dwutysięcznym trzynastym roku dotarł rów-
nież do Gryfina. 

Zadaniem Paczki jest pomoc 
tym ludziom, do których los 
odwrócił się bokiem. Którzy z 
różnych powodów w pewnych 
momentach swego życia gdzieś 
się pogubili. Dwudziestka gry-
fińskich wolontariuszy pod  
przewodnictwem liderki Mał-
gorzaty Pokrzykowskiej prawie 
przez cały rok pracuje, poszu-
kując dla swoich podopiecznych 
darczyńców oraz osób chcących 
pomagać, ludzi dobrej woli. 
Efektem tej pracy było podob-
nie jak w poprzednich latach 
sobotnie i niedzielne spotkanie 
w Szkole Podstawowej nr 1 im 
Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, 
podczas którego ofiarowane 
przez darczyńców przedmioty 
i paczki dostarczano do wybra-
nych rodzin. W dostarczaniu 
darów wolontariuszom poma-
gali ochotnicy - m.in. ucznio-
wie Technikum z ul. Łużyckiej, 
członkowie Ochotniczej Straży 

Pożarnej i Klubu Piłki Nożnej. 
Wśród prezentów,  oprócz środ-
ków czystości, książek, zabawek 
znalazł się również sprzęt  AGD, 
tak bardzo potrzebny wielu ro-
dzinom. 

Pojawili się również ponownie 
ofiarodawcy z Holandii. Szla-
chetna paczka, to nie tylko dar 
potrzebnych rzeczy, to również 
dar uśmiechu i serca wolontariu-
sza. A to tak bardzo dużo zna-
czy   dla starszych, samotnych  
ludzi. Grudzień to miesiąc pełen 
oczekiwania na ten szczególny 
wigilijny wieczór. Wieczór, pełen 
rodzinności, zapachu choinki, 
ale również wiele snującego się 
wśród ścian smutku. Człowiek 
musi pomagać człowiekowi, 
więc za tą pomoc darczyńcom, 
pomagającym, a przede wszyst-
kim wolontariuszom, najpięk-
niejszych prezentów i jak naj-
więcej szczęśliwych uśmiechów.

ts

Domu Dziennego Senior+ w Gryfinie

Gościł Teatr eliksir 
W ostatni dzień listopada Teatr Eliksir z Gryfińskiego Domu Kultury wystąpił z 
programem artystycznym w Dziennym Domu Senior+ w Gryfinie. 

Było to spotkanie andrzej-
kowe z udziałem wielu innych 
zaproszonych gości, m.in. wo-
lontariuszy z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Gryfinie, poety Jerzego Roma-
niuka i Andrzeja Romaniec-
kiego z klubu poetów „Gryfiń-
skie Strofy”.

Aktorzy Teatru Eliksir za-
prezentowali przy tej okazji 
kilka wierszy o różnej tema-
tyce, które głównie nawiązy-
wały tematycznie do obcho-
dzonej w tym roku rocznicy 
niepodległości Polski oraz 
100-lecia nadani kobietom w 
Polsce praw wyborczych. Teatr 

jest częstym gościem Domu 
Dziennego Senior+, co owo-
cuje od pewnego czasu już ści-
słą współpracą kulturalną.

Opiekunem artystycznym i 
reżyserem Teatru Eliksir jest 
instruktor GDK, Janusz Jani-
szewszki. 

JJ

Na Międzynarodowy dzień 
osób niepełnosprawnych

Laurka dla Boga
Stoi przed Tobą Wszechmocny Boże
Niepełnosprawny Anioł bo klęknąć nie może!!!
 Modlę się do Ciebie Boże stwórco mój
 bom podobno dzieciak Twój
Stworzyłeś mnie na obraz i podobieństwo swoje
Dzieciaka zdrowego cudownego
a widzisz zgarbionego, kulawego, niepełnosprawnego
 Jesteś miłosierny wszechmocny
 Zamiast mnie wspierać, kochać i miłować
 z upływem lat zaczynasz mnie krzyżować!!!!
Podobno na plecy moje ładujesz tylko tyle
ile udźwignąć zdołam, ja błagam i wołam
 Twojego ładunku udźwignąć nie mogę!!!!!!!!
 Proszę o zdrowy kręgosłup i sprawną nogę ......
Niezbadane są wyroki boskie
Czekałem na Twą litość, miłość i łaskę
 Ty dajesz mi kule, wózek protezy albo laskę
Oj Boże Boże nikt z Tobą równać się nie może
  Amen

Wanda Chruścicka
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Dobro wspólne
Po transformacji ustrojowej niewiele pozostało do-
bra wspólnego. Wyjątkiem są jeszcze lasy.

Szczególnie zaśmiecane są 
lasy, do których łatwo wjechać 
samochodem. Śmieci bez-
karnie zwożą tu poniektórzy 
właściciele domów jednoro-
dzinnych, jak też właściciele 
różnych firm i firemek. Czy-
nią to w dogodnym dla sie-
bie czasie z reguły wczesnym 
rankiem. Łatwo to zauważyć, 
gdy we wczesnych godzinach 
porannych jedzie się trasą do 
Szczecina. 

Szczególnie dostępne dla 
śmieciarzy są dwie leśne dro-
gi. Są one dogodnym dojaz-
dem dla pojazdów transpor-
tu leśnego, niemniej jednak 
powinny być w jakiś sposób 
dozorowane. Las ten trzebią 
nie tylko pracownicy leśni, co 
słychać z bliskiej odległości 
od wielu lat, najczęściej przed 
zimą. 

Gospodarzem terenu jest 
nasze lokalne Nadleśnic-
two - pełni ono jednak rolę 
miejskiej oazy zieleni dla co-
raz większej tu aglomeracji 
miejskiej (bloki ul. Opolskiej, 
domy wzdłuż terenu ogrodów 
działkowych oraz innych ulic 
aż do Lwowskiej). Szkoda, że 
teren ten nie jest we władaniu 
miasta. Tak jest na przykład 
w pobliskich Zdrojach. Postu-
lat taki zgłaszałam jako radna 
I kadencji. Nie było jednak 
wówczas perspektywy roz-
budowy miasta. A szkoda, bo 
już wówczas widać było, ze to 
idealne miejsce do rekreacji. 
Nawet wówczas były wyty-
czone tu szlaki piesze, lepiej 
oznaczone niż dziś. Czerwo-
ny szlak prowadził do Starych 
Brynek, gdzie jest ciekawy 

kościół, a po drodze jeziorko 
nazwane przez bywalców - 
wężowym. Choć oprócz węzy 
można tu z pomostu mieć 
kontakt z ptactwem wodnym. 
Czarnym szlakiem dojdziemy 
jeszcze dalej, również z cieka-
wym krajobrazem i żyjącymi 
tu dzikimi zwierzętami.

Las zawsze będzie domem, 
nie tylko dla zwierząt, ale i dla 
ludzi. Tu możemy naładować 
swoje akumulatory. Żaden 
park nam tego nie zastąpi, bo 
ma ograniczoną przestrzeń i 
zadrzewienie. Daje też pełną 
swobodę. Doświadczają tego 
moje koleżanki klubowe Wan-
da Ch. i Ula, co widać na foto.

Pozdrawiam wędrowców
Zofia Górkiewicz

autorki foto: Wanda Chru-
ścicka, Urszula Krawczyk

Motto W. Chruścickiej
Dobro wspólne
Ruch jest w stanie zastąpić 
każdy lek
Ale wszystkie leki 
razem wzięte
nie zastąpią nam ruchu...

Czas mija, ale 
wspomnienia pozostają
W  listopadowy dzień szybko zapada zmrok. Ciemne ulice niemieckiego mia-
steczka Mescherin  słabo oświetlają  nieliczne latarnie. W małym kościółku coraz 
więcej ludzi. Wszystkie miejsca zajęte nie tylko przez mieszkańców, lecz również 
przez licznie przybyłych gryfinian. Niedzielne spotkanie jest już kolejną, piątą 
uroczystością zorganizowaną przez Stowarzyszenie Pokolenia  Pokoleniom.

Wigilia nad Odrą to pomysł 
wspólnych polsko-niemiec-
kich świątecznych spotkań, 
które zyskały  spore zaintere-
sowanie po obu stron granicy. 
W kościele pojawiają się ci, 
którzy pamiętają gruzy zbom-
bardowanych domów i ci, 
którzy znają wojenne czasy już 
tylko z opowieści. Podobnych 
do tych, które zaprezentowa-
no na projekcji filmowej przez 
Ulę Łacny-Kwietniewską i 
Guntera Hoppnera. Różne 
były powojenne losy miesz-
kańców pogranicza. Czas jed-
nak szybko mija i zaciera nie 
tylko dawne ślady, ale zmienia 
również ludzi. - Dziś jesteśmy 
nie tylko sąsiadami, lecz rów-
nież przyjaciółmi. Most na 
wspólnej rzece już nie dzieli, a 
łączy. Mamy wspólne zainte-
resowania, problemy i sprawy 
-  powiedział Marek Brzeziń-
ski przewodniczący Stowa-
rzyszenia, witając obecnych w 
kościele gości. 

koncert i życzenia
W spotkaniu uczestniczyły 

władze Gryfina i Mescherina. 

Było wiele życzeń, gratulacji i 
serdeczności. Za inicjatywę, za 
integrację pokoleń Ewa Dudar 
w imieniu Starostwa Powiato-
wego podziękowała organiza-
torom. Jak każdego roku go-
spodarzami uroczystości byli 
Marta Szuster i Marek Brze-
ziński. W programie oprócz 
wspomnień, udział wzięła 
Klara Gmiter, której wyko-
nanie pieśni i kolęd wszyscy 
z ogromną przyjemnością 
wysłuchali. Wystąpił również 
niemiecki kwartet klarneci-
stów oraz młodzież z Nowe-

go Czarnowa wyśpiewująca 
skoczne pastorałki.

Wieniec adwentowy i choin-
ka, odwieczne symbole zbliża-
jących się świąt. Dzielenie się 
opłatkiem i śpiewanie kolęd 
zakończyło spotkanie w ko-
ściele. W świetlicy na uczest-
ników czekały ciasta, grzane 
wino i pogawędki. Spotkania 
wigilijne znalazły już swoje 
miejsce w kalendarzu i jak 
każde organizowane przez 
Stowarzyszenie Pokolenia - 
Pokoleniom, na długo pozo-
staje w pamięci uczestników. 

ts

Nowe aranżacje
We wtorek 11 grudnia w sali widowiskowej Gryfiń-
skiego Domu Kultury wystąpiła Grażyna Łobaszewska 
wraz z zespołem Ajagore. Blisko dwugodzinny kon-
cert znanej wokalistki zgromadził liczną publiczność.

,,Królowa Śniegu’’ na lodzie
Uczniowie Zespołu Szkół w 

Nowym Czarnowie udali się na 
wycieczkę do Szczecina. Celem 
wycieczki było obejrzenie w hali 
Netto Arena fantastycznego, ba-
śniowego widowiska dla dzieci 
,,Królowa Śniegu’’. Przedstawie-
nie oparte na motywach baśni 
H.CH Andersena przygotował 
zespół Moskiewskiej Rewii na 
Lodzie. Uczniowie byli zachwy-
ceni popisami jazdy figurowej na 
lodzie, kostiumami oraz oprawą 
muzyczną. Ogromne wrażenie 
na wszystkich wywarła gra świa-
teł i dekoracje. To przepiękne wi-
dowisko na pewno pozostanie na 
długo w naszej pamięci. Dost.

W programie koncertu zna-
lazły się m. in. utwory z ostat-
nich płyt artystki „Sklejam się” 
i „Dziwny jest”. Nie zabrakło 
oczywiście znanych przebo-
jów, w Gryfinie zaprezento-
wanych w nieco innych aran-

żacjach niż te znane z nagrań, 
co było dużą niespodzianką 
dla słuchaczy. Podczas wystę-
pu pojawiły się miłe akcenty 
świąteczne. G. Łobaszewska 
zaśpiewała dwie dziewiętna-
stowieczne polskie kolędy.

Gryfińska publiczność wy-
stęp Grażyny Łobaszewskiej i 
zespołu nagrodziła wielkimi 
brawami.

dost.
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Bank Spółdzielczy 
w Gry�nie

ul. Niepodległości 24
GRYFINO

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

Zapraszamy od 8.00 - 17.00

4,5%
NOWA

lokata
ZYskaj nawet do

www.bsgry�no.pl

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

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

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

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

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

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

Transport:  662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

reklama
e-mail: 

kontakt.
7dnigryfina

@gmail.com

tel. 91 404 50 14
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Z Życia Kościoła
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto 
ma żywność, niech tak samo czyni». Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im powiedział: «Nie 
pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wy-
muszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie». Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach 
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien 
rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze 
do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Ewangelia (Łk 3, 10-18)

„Gaudete” - „Radujcie się!”
To już trzecia Niedziela Adwentu. 

Jak ten czas szybko mija, a wraz z nim 
nasze życie. Doświadczenie przemija-
nia pozwala zauważyć, że każdy z nas 
jest w drodze. Nasze życie jest drogą 
do Boga. A Boża miłość jest drogą do 
nas. Bóg tak nas kocha, że wychodzi 
nam naprzeciw, aby obdarzyć nas swo-
im życiem. „Bóg tak umiłował świat, 
że Syna swego dał...” Bóg w swoim 
umiłowanym Synu wychodzi nam na-
przeciw, aby nasze życie nie rozsypało 
się w prochu rozpaczy na wieki. Całe 
nasze życie jest adwentem. Całe nasze 
życie jest przychodzeniem Pana, aby-
śmy mogli Go spotkać twarzą w twarz i 
cieszyć się Jego widokiem na wieki. Je-
zus Chrystus jest naszym „przyjściem” 
do Boga. Dlatego najważniejszym ad-
wentowym wezwaniem jest, abyśmy 
przygotowali dla Niego drogę. Do tego 
wzywają nas: Izajasz i Jan Chrzciciel 
-  wielcy prorocy adwentu. W przy-
chodzeniu Pana i Zbawiciela zawiera 
się uzasadnienie radości, która nadaje 
tytuł dzisiejszej Niedzieli: „Gaudete” 
- tzn. „Radujcie się!”. Ta radość – jak 
podpowiada Apostoł Paweł – możliwa 
jest tylko „w Panu”. Wraz z Chrystusem 
przychodzi radość prawdziwa. Poza 
Nim nie znajdziemy prawdziwej rado-
ści. Prorok Sofoniasz dostrzegając w 
swej wizji przychodzącego Zbawiciela 
woła: „Raduj się Córo Syjonu” – raduj 
się Ludu Boży, ludu wybrany przez 
Pana, bo oto nadchodzi Odkupiciel. 
Prorok Sofoniasz ogłasza radość, cho-
ciaż do dnia Narodzin Mesjasza – dzie-
li go kilka wieków. Św. Paweł, który 
spotkał „Przychodzącego” (a było to 
pod Damaszkiem) również – jak pro-
rok Sofoniasz – woła: „Radujcie się 
zawsze w Panu!” Tak woła o radości z 
więzienia (w Efezie), a więc z miejsca, 
w którym nie ma żadnych powodów, 
by się ciszyć. Tam przecież rozpozna-
je już swój wyrok: „Krew moja ma już 
być wylana na ofiarę”, jednak mówi 
o radości, która jest w Panu Jezusie 
Chrystusie. To jest radość inna, więk-
sza niż ta, jaką przeżywa dziecko w 
związku z nadchodzącymi świętami 
Bożego Narodzenia (gdy patrzy na 
choinkę i czeka na prezenty). Jest to ra-

dość większa od tej, która związana jest 
z jakimś ziemskim sukcesem. Nie jest 
to też radość, jaką niosą wesela, bale, 
towarzyskie spotkania. Taka radość nie 
istnieje za więzienną kratą, w czasie, 
gdy dramatycznie ważą się ziemskie 
losy życia. Św. Paweł zachęcając do ra-
dości wskazuje na jej źródło. Jest nim 
Pan Zmartwychwstały, zwyciężający 
zło, obdarowujący życiem w obfitości. 
On jest źródłem radości objawiającej 
się pokojem przewyższającym wszelki 
umysł i serce. W Panu jest źródło ra-
dości, który jest i który przychodzi. Tej 
radości doświadczają mistycy, ludzie 
modlitwy, ludzie głębokiej miłości, 
ludzie szlachetnego czynu. I chociaż 
na zewnątrz doświadczają cierpienia, 
wręcz krzyża, to jednak w swym ser-
cu przeżywają radość, która płynie ze 
spotkania, z przebywania w bliskości z 
Jezusem Chrystusem, który pragnie się 
ze mną spotkać nie gdzieś na zewnątrz 
mnie, ale w środku mnie. Tam On do 
mnie przychodzi. Ta bliskość przycho-
dzącego Pana każe mi siebie zapytać: 
Czy jestem blisko Pana? 

a ja, gdzie jestem?  
„Gdzie jesteś, adamie?  
Gdzie jesteś człowieku? 

Tak pyta Bóg, który szuka nas przez 
swojego Syna Jezusa Chrystusa. On 
nieustannie wypatruje mnie w tym, 
co należy do Niego: w swoich przy-
kazaniach, na Eucharystii, w czasie 
potrzebnym na modlitwę, szuka mnie 
w swym przykazaniu miłości wobec 
moich bliźnich, pośród których żyję, 
by zobaczyć czy jestem tam domow-
nikiem, czy tylko rzadkim gościem? 
Bóg szuka mnie tak, jak matka dziecka, 
które się zagubiło. Bóg szuka mnie jak 
najcenniejszego skarbu. Za ten skarb 
dał swego Syna. Bóg dając nam swoje-
go Syna, dał nam więcej niż siebie.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje Jana 
Chrzciciela, który głosi przychodzące-
go Mesjasza. Na tę wieść przychodzi do 
niego wielki tłum. Pytają: „Co mamy 
czynić?” Jak wiele mądrości jest w tym 
pytaniu. Mądrość tego pytania wyni-
ka stąd, że jest ono postawione Słowu 
Bożemu, które głosi Jan. W tym Słowie 
znajdują odpowiedź. Najpierw ci, co 

mają dwie suknie i żywność, słyszą o 
miłosierdziu. Potem celnicy – o uczci-
wości. W końcu żołnierze (przedsta-
wiciele silnych) – o służbie słabszym, 
bezbronnym. Siła, która służy słab-
szym, daje poczucie bezpieczeństwa. 
Każdy w tym Słowie słyszy zbawienną 
odpowiedź. W tej odpowiedzi jest spo-
sób przygotowania drogi Panu. Gdyby-
śmy częściej stawiali to pytanie Słowu 
Bożemu, moglibyśmy uniknąć tak wie-
lu problemów. Trzeba się modlić, aby 
wszyscy ludzie pytali się Słowa Bożego: 
Co mamy czynić? Co mamy czynić, 
aby się spotkać z Panem i doświad-
czyć Jego radości? Każda odpowiedź 
usłyszana w Bożym Słowie  rozświetla 
sumienie, inspiruje ku dobru, skłania 
do pojednania. Odpowiedź płynąca ze 
Słowa Bożego stwarza na nowo ludzi 
sumienia. Dzisiaj światu potrzeba bar-
dziej ludzi sumienia niż ludzi intelektu, 
artystów, czy telewizyjnych idoli. Dzi-
siaj potrzeba więcej ludzi sumienia, by 
świat nie pogrążył się w ciemnościach 
błędu. Potrzeba więcej ludzi sumienia, 
aby chronić się przed pokusą samoroz-
grzeszania, pod pretekstem, że inni tak 
czynią.

Pan jest blisko. W świetle Słowa 
Bożego możemy z cała pewnością po-
znać, co mamy czynić, aby się z Nim 
spotkać, aby doświadczyć radości 
prawdziwej, która jest w Nim.

W niedzielę „Gaudete”, która stanowi 
cezurę adwentowego czasu, Ewangelia 
skłania do refleksji nad czynem. Tłumy 
ludzi przychodzą do Jana, by przyjąć 
chrzest. Ludzie ci nie kierują się cieka-
wością. Są raczej poruszeni przepowia-
daniem Jana i jego surowym, ascetycz-
nym życiem. Chrzest, który przyjmują, 
jest znakiem ich głębokiej przemiany. 
Świadczy o tym również pytanie, które 
stawiają Janowi: „Cóż mamy czynić”? 
To pytanie stawiają różne kategorie 
osób, także grupy uważane za margi-
nes społeczny.

 Jan Chrzciciel nie proponuje innej 
drogi, nie wzywa ludzi, by pozostawili 
swoje zawody, rodziny, poszli na pusty-
nię i żyli jego stylem. Nie zachęca żoł-
nierzy, aby zostali pacyfistami, ani cel-
ników do rezygnacji z dotychczasowej 

pracy. Każdy ma pozostać na swoim 
miejscu, ale żyć inaczej. Kierować się 
sprawiedliwością i miłosierdziem.

W nawróceniu nie chodzi o zmia-
nę środowiska, miejsca pracy, ale o 
uczciwość i przejrzystość wewnętrzną. 
Grzech i problemy tkwią zazwyczaj nie 
w zawodzie, ale w sposobie wykonywa-
nia go. W nawróceniu nie chodzi rów-
nież o jakieś niezwykłe, spektakularne 
gesty. Liczy się wierność w codzien-
nym życiu. Przemiana nie dotyczy rze-
czy i sytuacji zewnętrznych. Prawdziwa 
przemiana dotyka wnętrza, serca i za-
czyna się od siebie.

Radość jest również owocem wy-
zwalania się z krępujących na co dzień 
więzów i różnorakich zniewoleń. Są 
nimi przykładowo: strach przed dru-
gim człowiekiem, codziennym to-
warzyszem drogi i tym nieznanym; 
uprzedzenia, osądy, stereotypy, fałszy-
we ideały (np. samorealizacji albo sa-
modoskonalenia), różne formy zazdro-
ści, pycha….

Te wszystkie zniewolenia czynią ser-
ce smutnym. Nie pozwalają być sobą, 
cieszyć się darami, talentami, ani ich 
rozwijać. Zamiast radości z tylu darów, 
a przede wszystkim, z największego 
daru – Jezusa, pozostaje wtedy za-
zdrość i demoniczny smutek.

Prawdziwej radości uczy Maryja. Na-
sza radość bywa hałaśliwa. Mylimy ją 
z głośnymi salwami śmiechu. Maryja 
pokazuje, że istnieje inna radość; ra-
dość, która dobrze czuje się w milcze-
niu, wyciszeniu, wewnętrznym pokoju, 
w słuchaniu i rozważaniu Bożego sło-
wa.

W jaki sposób przeżywam codzien-
ność? 

Co powinienem w najbliższym czasie 
zmienić? 

Czy „zmianę świata” zaczynam od 
siebie? 

Co mnie najbardziej zniewala? 
Czy moje życie przenika radość i po-

kój? 
Czy doświadczam od czasu do czasu 

smaku radości duchowej? 
Czy raczej szukam jedynie namiastek 

ludzkiej radości? 
Redakcja
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Zawody Dzieci i młodzieży Otylia Swim Cup-Winter edition

Spotkali pływackie gwiazdy
W miniony weekend w Szczecinie odbyły się zawody pływackie pod patronatem mistrzyni olimpijskiej Otylii Jędrzejczak. Zawody zgro-
madziły przeszło 850 młodych zawodników i zawodniczek z całej Polski, z tak dużych ośrodków pływackich jak Lublin, Warszawa, Byd-
goszcz, Gdańsk, Gdynia oraz z Ukrainy. Wśród startujących znalazło się 25 zawodników UKP „Marlin” Gryfino.

Uczestnicy zawodów mogły 
porozmawiać, zdobyć autograf 
i zrobić sobie zdjęcie z samą 
Otylią Jędrzejczak, a także z mi-
strzynią Europy Beatą Kamińską, 
wielokrotnym mistrz3m Europy 
Mateuszem Sawrymowiczem 
oraz uczestnikiem mistrzostw 
Europy Filipem Zborowskim. 
Każdy z uczestników otrzymał 
bardzo zdrowy i smaczny pakiet 
startowy. Sponsorzy zadbali by 
dzieci po wysiłku nie były głod-
ne, nie zabrakło im napojów.

W czasie zawodów była pro-
wadzona klasyfikacja na najlep-
szego zawodnika, w której brane 
były pod uwagę trzy najlepsze 
starty. W pierwszej dziesiątce 
znalazło się czterech naszych 
zawodników. Najwyżej została 
sklasyfikowana Hanna Zieliń-
ska na 5 miejscu, Aleksandra 

Szewczuk i Szymon Serafin na 
7 miejscu, a Mikołaj Rosiak na 
8 miejscu. Biorąc pod uwagę, że 
w każdej kategorii wiekowej było 
ponad 50 zawodników jest to 
duży sukces.

Starsi zawodnicy
W najstarszej grupie wiekowej 

wystartowała Hanna Zielińska, 
która trzykrotnie stanęła na po-
dium, dwukrotnie na trzecim 
stopniu za dystans 100m i 200m 
stylem grzbietowym oraz na 
drugim stopniu za dystans 50m 
stylem grzbietowym. Hanna była 
też piąta na 200m motylkiem, 
szósta na 100m motylkiem, 
dziewiąta na 50m stylem motyl-
kowym i 11. na 50m stylem do-
wolnym. 

Wśród dwunastolatków Ma-
teusz Rozmiarek był dwukrotnie 
szósty na dystansie 50m i 100m 
stylem klasycznym, siódmy na 
200m stylem klasycznym, 10. na 
100m stylem motylkowym, 11. 
na 50m stylem dowolnym i 15. 
na 50m motylkiem. Celestyna 
Szulc dopłynęła jako dziewiąta 
na dystansie 100m stylem kla-
sycznym, dwukrotnie 10. na 
50m i 200m stylem klasycznym, 
19. na 50m stylem dowolnym 
i dwukrotnie 22. na 100m sty-
lem dowolnym i 50m stylem 
motylkowym. Adrianna Gniłka 
uplasowała się na 11. miejscu 
na dystansie 100m stylem kla-
sycznym, 12. miejscu na 200m 
stylem klasycznym, 18. na 50m 
klasykiem, 21. miejscu na 100m 
grzbietem, 26. na 100m stylem 
dowolnym i 30. na 50m stylem 
dowolnym. Jagoda Kujawa za-
jęła 12. miejsce na dystansie 
100m stylem motylkowym, 15. 
na 100m stylem klasycznym, 16. 
na 200m stylem klasycznym, 20. 
na 50m stylem klasycznym, 27. 
na 100m stylem dowolnym, 29. 
na 50m stylem dowolnym i 32. 
na 50m stylem motylkowym. 
Iga Stróżyk była 17. na dystansie 

200m stylem grzbietowym, 19. 
na 100m grzbietem, 21. na 50m 
stylem grzbietowym, 33. na 50m 
motylkiem i 35. na 50m stylem 
dowolnym. 

W kategorii do 11 lat srebrny 
medal na dystansie 50m sty-
lem grzbietowym wywalczyła 
Aleksandra Szewczuk, na 100m 
grzbietem była czwarta, na 50m 
stylem dowolnym piąta, dwu-
krotnie ósma na dystansie 100m 
stylem dowolnym i 200m stylem 
grzbietowym i 13. na 50m mo-
tylkiem. Weronika Małolepsza 
dopłynęła jako szósta na dystan-
sie 100m stylem motylkowym, 
dwukrotnie ósma na dystansie 
200m stylem zmiennym i 50m 
stylem motylkowym, dwukrot-
nie 11. na dystansie 50m i 200m 
stylem dowolnym i 14. na 100m 
stylem dowolnym. Jan Sta-
szak był 13. na dystansie 100m 
grzbietem, dwukrotnie 16. na 
50 i 100m stylem klasycznym, 
28. na 100m stylem dowolnym i 
200m stylem dowolnym. Miłosz 
Wróbel zajął dziewiąte miejsce 
na dystansie 100m stylem motyl-
kowym,  31. na 50m motylkiem, 
32. na 50m grzbietem, dwukrot-
nie 37. na 100 i 200m stylem 
dowolnym i 50. na 50m stylem 
dowolnym. W tej kategorii wie-
kowej wystartowały również 
Karolina Fabian, Wiktoria Iwan i 
Oliwia Linkowska, które w swo-
ich startach zajmowały miejsca 
w czwartej i piątej dziesiątce. 

młodsi zawodnicy 
W roczniku 2008 najlepszy 

był Szymon Serafin, który był 
dwukrotnie piąty na dystansie 
50m stylem dowolnym i 100m 
stylem grzbietowym, szósty na 
200m stylem grzbietowym, siód-

my na 100m stylem dowolnym 
i dwukrotnie dziewiąty na 50 
grzbietem i 100m stylem dowol-
nym. Bartłomiej Prokopowicz 
zajął 15. miejsce na 100m stylem 
klasycznym, 16. na 200m stylem 
klasycznym, 19. na 200m stylem 
dowolnym, 22. na 50m stylem 
klasycznym, 25. na 100m stylem 
dowolnym i 36. na 50m stylem 
dowolnym. W tej kategorii wie-
kowej wystartowali również Ga-
briela Greń, Kacper Kubiś i Zu-
zanna Wojdyła, którzy w swoich 
startach zajmowali odleglejsze 
miejsca w czwartej i piątej dzie-
siątce. 

Wśród dziewięciolatków wiel-
ką niespodziankę sprawiła Ka-
rina Mitręga, która wywalczyła 
brązowy medal na dystansie 
100m stylem klasycznym. Po-
nadto była szósta miejsce na 
50 klasykiem, ósma na 100m 
grzbietem, 12. na 50m grzbie-
tem, dwukrotnie 15. na 50m mo-
tylkiem i 100m stylem dowol-
nym, 21. miejsce na 50m stylem 
dowolnym. Mikołaj Rosiak był 
dwukrotnie szósty na dystansie 
50m i 100m grzbietem, siódmy 
na 100m stylem dowolnym, 10. 
na 50m stylem dowolnym, 11. 
na 50m klasykiem i 15. na 50m 
motylkiem. Liwia Babińska upla-
sowała się na szóstym miejscu na 
dystansie 100m stylem klasycz-
nym, 16. na 100m stylem dowol-
nym, 19. na 50m motylkiem, 21. 
na 50m klasykiem, 29. na 50m 
grzbietem i 32. na 50m stylem 
dowolnym. 

W kategorii 2010 Filip Sapiń-
ski był ósmy na dystansie 100m 
stylem grzbietowym i 10. na 
100m stylem dowolnym. Ty-
moteusz Tarczyński zajął ósme 
miejsce na dystansie 50m stylem 
motylkowym, dziewiąte na 100m 
grzbietem, 13. na 100m stylem 
dowolnym, 21. na 50m stylem 
klasycznym, 30. na 50m stylem 
dowolnym i 34. na 50m grzbie-
tem. 

W najmłodszej kategorii wie-
kowej popłynęły Julia Świeboda, 
która uplasowała się na ósmym 
miejscu na dystansie 50m mo-
tylkiem, 19. na 50m klasykiem 
21. na 50m stylem dowolnym i 
31. na 50m grzbietem. Katarzy-
na Dorawa w swoich startach 
zajmowała miejsca w czwartej 
dziesiątce. 

DJ

Otylia Jędrzejczyk (z prawej) nie odmówiła nikomu wspólnego zdjęcia oraz autografu.

II liga piłki ręcznej

Wygrali jak chcieli
Na dobrą sprawę losy tego spotkania rozstrzygnęły się 
jeszcze przed jego rozpoczęciem. Rywale z Torunia do-
tarli do Gryfina opóźnieni i w zaledwie 8-osobowym skła-
dzie. Ekipa z Torunia to maruderzy II ligi i było jasne, że 
nie będą w stanie nawiązać z naszym zespołem wyrów-
nanej walki.

Trener Arkadiusz Augustyniak wiedząc, że rywale nie sprawią 
jego drużynie żadnych kłopotów po kwadransie gry wpuścił na 
parkiet zmienników dotychczas grających dużo mniej. Nie mieli 
oni żadnych problemów z udowodnieniem swojej wyższości.   

Mimo jednostronnego przebiegu spotkania publiczność bawi-
ła się doskonale. Odbył się konkurs kibica, a nagrody ufundowa-
li Ewelina Andrych Malinowe Studio, oraz The BODY Gryfino.

W ostatnim tegorocznym spotkaniu KPR zmierzy się w sobotę 
z SMS II w Gdańsku. DJ

KPR Gryfino - AZS UMK Toruń 30:15 (17:4)
KPR: Michał Młynarczyk, Jakub Młynarczyk 1 - Przemysław 

Kręcki 6, Bartosz Telenga 5, Maciej Jezierski 3, Przemysław Ło-
bos 3, Kamil Prokopczyk 2, Marek Karbowski 2, Szymon Tołysz 
2, Jakub Blejsz 1, Rafał Lasko 1, Paweł Twardowski 1, Oskar Gała 
1, Lucjan Galus 1, Michał Klemens 1, Mateusz Kminikowski,

Tabela
1. SKPR Kwidzyn 12 36 418:292
2. Tytani Wejherowo 12 33 409:315
3. SMS II Gdańsk 12 30 402:304
4. KPR Gryfino 12 30 368:304
5. MKS Grudziądz 12 21 389:348
6. MKS Brodnica 11 18 376:309
7. Szczypiorniak Gniezno 12 18 321:294
8. ITS Jeziorak Iława 12 14 337:335
9. AZS UKW Bydgoszcz 12 13 313:377
10. Latocha Gniew 12 11 319:395
11. Szczypiorniak Olsztyn 12 10 306:353
12. Borowiak Czersk 11 9 285:332
13. MOSIR Kętrzyn 12 3 301:440
14. AZS UMK Toruń 12 3 284:430
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XX Grand Prix Gryfina 2018 na mecie

Mikołaj Turek cały sezon grał najrówniej
Turniejem finałowym podsumowano całoroczne zmagania w Jubileuszowym XX szachowym Grand Prix Gryfina 2018. Rozgrywki zgro-
madziły pokaźną grupę pasjonatów Królewskiej Gry. W zawodach wystartowało 39 szachistów. 

Tradycyjnie walka przy sza-
chownicach zacięta, trwała do 
ostatniej rundy, a ostateczna 
kolejność po turniejach elimi-
nacyjnych nie uległa dużym 
zmianom. Wygrał Szymon 
Soszka 5,0p. przed Mikołajem 
Turkiem 4,5p. oraz Jakubem 
Lewkiem; Bartoszem Nędzar-
kiem; Dominikiem Mrozem; 
Adamem Hajdasiem i Kingą 
Dejewską, wszyscy 4,0p.

W czołówce klasyfikacji 
generalnej Grand Prix 2018 
zwyciężył Mikołaj Turek 63,0p. 
przed Bartoszem Nędzarkiem 
59,0p i Adamem Hajdasiem 

53,0p. Na czwartej pozycji 
uplasowała się najlepsza dziew-
czyna turnieju, Martyna Kury-
ło 46,5p. a na piątej zwycięzca 
klasyfikacji 10-latków turnieju 
Dominik Mróz 45,0p.

Klasyfikacji dziewcząt wy-
grała wspomniana wyżej Mar-
tyna Kuryło przed Aleksandrą 
Kucharczyk 35,0p. i Kingą De-

jewską 33,0p.
Puchary i nagrody odebrali 

również najmłodsi w klasyfi-
kacjach do lat 8 i 10, Dominik 
Mróz i Aleksander Kaliński. W 
zawodach sklasyfikowano 65 
zawodników.

Podczas sobotnich rozgry-
wek, podsumowano i nagro-
dzono gromkimi brawami 

ostatnie sukcesy zawodników 
UKS Biały Pion w wojewódz-
kich zawodach szkół podsta-
wowych w szachach drużyno-
wych. Po raz pierwszy w histo-
rii mistrzostw, na podium tego 
szczebla rozgrywek znalazły się 
szkoły z tego samego miasta. 
Reprezentanci SP-2 Gryfino 
zdobyli srebrny a drużyna SP-3 
Gryfino brązowy medal w ka-
tegorii IMS rocznik 2003-2005. 
Srebrnymi medalistami zostali: 
Mikołaj Turek; Nikodem Mróz; 
Adam Hajdaś i Kinga Dejew-
ska. Brązowe krążki zawisły na 
szyjach: Bartosza Nędzarka, 
Szymona Soszki; Gabriela Ja-
zukiewicza i Martyny Kuryło.

Blisko podium, uplasowały 
się młodsze drużyny tych szkół 
w kategorii dzieci, rocznik 
2006 i młodsi. Obie zdobyły w 
zawodach po 7,0 punktów i do 

trzeciego miejsca zabrakło jed-
nego punktu.

W tegorocznym cyklu Grand 
Prix odbyło się jedenaście tur-
niejów, w których odnotowano 
394 starty indywidualne. Roze-
grano 1414 partii szachowych. 
Najwięcej zwycięstw w turnie-
jach eliminacyjnych zaliczył 
zwycięzca całego cyklu czyli 
Mikołaj Turek, który zwycię-
żył cztery razy, przed Barto-
szem Nędzarkiem z trzema 
zwycięstwami. Najmłodszego 
i najstarszego uczestnika zma-
gań dzieli różnica jedenastu 
lat. Zuzia Pawlicz, najmłodsza 
uczestniczka urodziła się w 
2014 roku! W turniejach wy-
stąpiło 49 chłopców i 16 dziew-
cząt. W rozgrywkach zagrało 
36 zawodników rocznika 2008 
i młodszych.

Przed szachistami jeszcze 

jeden turniej i zasłużony świą-
teczny odpoczynek. W sobotę 
15 grudnia rozegrany zostanie 
XI Gryfiński Turniej Rodzin 
Szachowych, którego formuła 
obejmuje start trzyosobowych 
drużyn w składzie których za-
grać mogą dwaj juniorzy z se-
niorem. 

Nagrody i puchary dla naj-
lepszych odebrali:

Klasyfikacja Generalna 
Grand Prix 2018

1. Turek Mikołaj 63,0p.
2. Nędzarek Bartosz 59,0p.
3. Hajdaś Adam 53,0p.
4. Kuryło Martyna 46,5p.
5. Mróz Dominik 45,0p.
6. Szpura Bartosz 44,5p.
Sklasyfikowano 65 zawodni-

ków
Klasyfikacja dziewcząt
1. Kuryło Martyna 46,5p.
2. Kucharczyk Aleksandra 

35,0p.
3. Dejewska Kinga 33,0p.
4. Tokarek Hanna 31,5p.
5. Lesiak Nina 26,5p.
Sklasyfikowano 16 dziewcząt
Klasyfikacja do lat 10
1. Mróz Dominik 44,0p.
2. Olszewski Wojciech 38,0p.
3. Gągoliński Przemysław 

35,5p.
Sklasyfikowano 36 zawodni-

ków
Klasyfikacja do lat 8
1. Kaliński Aleksander 29,5p.
2. Lewandowski Filip 25,0p.
3. Lewek Jakub 22,5p.
Sklasyfikowano 14 zawodni-

ków

koszykówka szkolna

Olimpijki drugie w Rzepinie
W sobotę zespół Olimpijczyka Gryfino wziął udział w II Turnieju Mini Basket Ligi. Impreza rozgrywana była w Rzepinie.

W turnieju wzięło udział aż piętna-
ście drużyn. - Oczywiście nie zagra-
liśmy ze wszystkimi. Organizatorzy 
dokonali podziału na grupy z uwzględ-
nieniem wyników meczów pierwszego 
turnieju. Po ponad pięciogodzinnych 
zmaganiach możemy uznać ten wyjazd 
za bardzo udany. Ponieśliśmy tylko 
jedną porażkę z Mieszkowicami 14:19. 
Pozostałe mecze upłynęły pod znakiem 
dobrej gry naszych młodych koszykarek. 
Najlepiej dowodzą tego bardzo wysokie 
wygrane z SP nr 13 z Gorzowa 34:4, z 
Dębnem 30:18 i z Grupą Środowiskową 
z Gorzowa 32:13 - relacjonuje trener i 
nauczyciel Dariusz Żołnowski.

Osiągnięte wyniki pozwoliły Olim-
pijczykom zająć drugie miejsce w tur-
nieju.

Skład reprezentacji prowadzonej 
przez Dariusza Żołnowskiego: Gabrie-
la Sznigir, Zuzanna Matoszko, Ramona 
Paleczna, Maja Wolska, Laura Smolnik, 
Hanna Soroczyńska, Olivia Kędzia, 
Małgorzata Linkiewicz, Zosia Pomyka-
ła, Aleksandra Sowa, Antonia Górecka, 
Zuzanna Sołtysiak, Zofia Mędzin, Julia 
Pasik, Lena Błajszczak, Kasia Szuster, 
Gabriela Krawczyk. 

DJ

W całym cyklu Grand Prix 2018 startowało 65 szachistów.

Najlepsi w tegorocznym Grand Prix. Zwycięzca Mikołaj Turek drugi z lewej.

Miło widzieć takie uśmiechy na twarzach naszych młodych koszykarek.
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Kraina wielkiego nieba
()

Wszystkich troje ubóstwiam! Paula  
Dano zauważyłam w „Aż poleje się krew”, 
a potem zauroczył mnie w „Dobrym ser-
cu” i tak już zostało. Carey Mulligan po-
znałam dzięki dramatowi „Była sobie 
dziewczyna”. To tam zauważyłam tę uro-
dę i talent, który z każdym kolejnym fil-
mem rozkwita. Dzisiaj Pani Mulligan 
może przebierać w scenariuszach po wy-
stępach w takich hitach jak „Wstyd” czy 
„Drive”. Jake Gyllenhaal zaistniał dla mnie 
w „Tajemnicy Brokeback Mountain” i jako 
„Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej”, a 
potem czarował mnie w wielu swoich fil-

mach – przede wszystkim charyzmą i ta-
lentem, ale i urodą. Ta trójka spotkała się, 
by stworzyć „Krainę wielkiego nieba” i 
wyszło im z tego naprawdę piekne, praw-
dziwe i emocjonalne kino. Znamy takie 
historie. Znamy takie małżeństwa. Z po-
zoru szczęśliwe usmiechnięte, a podsta-
wy chwieją się w posadach. Jeanette i 
Jerry właśnie się przeprowadzili. Możli-
we, że chcieli zostawić problemy za 
sobą?, ale one jednak dadzą o sobie znać. 
On znowu wyjeżdża. Ona zostaje sama. 
W domu jest jeszcze dorastający syn. Ona 
wdaje się w romans. Czy Jego to obej-
dzie? „Kraina wielkiego nieba” to bardzo 
prawdziwy film o rodzinie i małżeństwie, 

które napotkało zbyt wiele problemów. 
Rozpad widzimy oczami dziecka – co 
sprawia, że emocje są na wyciagnięcie 
ręki. Nie jesteśmy w stanie się przed nimi 
obronić. Mocne, prawdziwe, emocjonal-

ne kino, które bazuje na emocjach i grze 
aktorskiej (niezwykli Mulligan i Gyllenha-
al). „Kraina wielkiego nieba” to taka ułu-
da życia idealnego, które każdy z nas 
chciałby wieść, a tak naprawdę wszyscy 

gdzieś po drodze borykamy się ze zwykły-
mi problemami (a często z tymi poważ-
niejszymi jak np. problemy w związku). 
Ten film gra na subtelnych tonach, na ge-
stach, spojrzeniach, dialogach, co sprawia 
że nas zaskakuje i wchodzi aż pod skórę – 
niezauważalnie i zdradliwie. Udał się Pau-
lowi Dano ten debiut! Wszystko w tym fil-
mie jest z pozoru piękne, a przy bliższym 
poznaniu zauważamy skazy, załamania, 
zakłamania. Jedyny zarzut do tego filmu 
mogę mieć taki, że chyba nie chcę do nie-
go wracać, bo nie chcę znowu przeżywać 
tych wszystkich emocji (ale to właściwie 
chyba zaleta).

Anna Pietras

14 - 20.12.2018 /  Kino HElioS
(CHr kupiec

Helios na Scenie:
Ucho, gardło, nóż, pt. 19:30
Kultura Dostępna:
listy do m. 3, czw. 13:00, 18:00
Premiera:
Był sobie Deadpool, pt., śr. 17:45, sb.-
-wt. 19:30, czw. 15:00
aquaman, śr. 20:15, czw. 20:00
mary Poppins powraca, śr.-czw. 
11:00, 17:00
Polecamy:
miśków 2-ów w Nowym jorku, pt. 
10:45, 17:00 sb.-nd. wt. 10:30, 12:45, 
17:15, pn. 10:30, 12:45, śr. 10:30, 12:45, 
16:15, czw. 10:30, 16:15
Zabójcze maszyny (dubbing), pt.-wt. 
10:00, śr. 10:45, czw. 11:15
Zabójcze umysły (napisy), pt.-wt. 
18:30, 21:15, śr.-czw. 18:30
robin Hood: Początek, pt., nd.-wt. 
16:00, sb. 15:30, śr.-czw. 13:45

Narodziny gwiazdy, pt., pn.-wt. 14:00, 
20:15 sb.-nd. 20:15, śr.-czw. 14:00, 
20:30 
miłość jest wszystkim, pt. 13:00, 
20:30, sb.-nd. 17:45 pn.-wt. 13:00, 
17:45, śr.-czw. 19:45
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie 
Grinewaldu (dubbing), sb. 11:15, nd.-
-pn. 10:00, wt. 11:00
Planeta singli 2, pt.-wt. 15:00, 20:30, 
śr. 15:00, 21:15, czw. 21:15
Bohemian rhapsody, sb.-nd. 13:00
kler, sb.-nd. 14:15
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki. Bajeczki maszy, 
cz. 1, nd. 10:30
Grinch, pt., pn.-śr. 11:30, 13:20, 15:45, 
18:00, sb. 111:15, 13:20, 18:00, nd. 
12:00, 13:40, 15:45, 18:00, czw. 10:30, 
12:45, 15:15, 17:30

(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
listy do m. 3, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Świąteczne przeboje, śr. 18:30
Premiera:
mary Poppins powraca (dubbing), śr.-
-czw. 12:45, 17:45
aquaman (napisy), śr. 17:00, 20:15, czw. 
17:00, 20:00
Był sobie Deadpool, pt.-wt. 14:30, 
19:30, śr.-czw. 14:30, 19:00
kursk, pt.-śr. 16:30, 20:00, czw. 16:30, 
20:15
The Quake. Trzęsienie ziemi, 13:50, 
19:15
Polecamy:
Zabójcze maszyny (dubbing), pt.-wt. 
12:45
Zabójcze umysły (napisy), pt.-wt., czw. 
18:30, 21:15, śr. 16:15, 20:30
Diabeł: Inkarnacja, pt. 15:00, 19:00, sb.-

-wt. 14:45, 19:00, śr.-czw. 14:45, 20:45
Fuga, 21:40
7 uczuć, sb.-nd. 13:40
kler, sb.-nd. 15:30
Narodziny gwiazdy, pt.-wt. 12:30, 21:00, 
śr. 12:30
miłość jest wszystkim, pt.-nd. 17:00, 
20:15, pn. 13:40, 20:15, wt. 13:40, 17:00, 
20:15, śr.-czw. 13:40, 19:30
Bohemian rhapsody, pt.-wt., czw. 16:15
Creed 2, pt. 12:15 sb., pn.-czw. 11:45, nd. 
12:00
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Gri-
newaldu (dubbing), pt. 13:45 15:30, sb.-
-nd. 10:45, pn.-czw. 10:45, 15:30
Planeta singli 2, pt.-wt. 15:00, 20:45, śr. 
15:00, 21:30, czw. 15:10, 21:30
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki. Bajeczki maszy, cz. 
1, nd. 10:30
miśków 2-ów w Nowym jorku, pt. 
10:00, 17:15, sb.-czw. 10:00, 12:15, 17:15

Grinch, pt. 11:15, 13:30, 15:45, 18:00 sb.-
-wt. 10:15, 11:15, 13:30, 15:45, 18:00 śr. 
10:15, 13:30, 15:45, 18:00, czw. 10:15, 
11:15, 13:45, 15:50
misja Yeti, pt. 12:15, sb. pn.-czw. 10:30, 
nd. 10:00

Trochę kultury

DARMoWE
bilety do kina

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

14 - 19.12.2018 / 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 „Robin Hood. POczątek”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

CO jeST GraNe
W tym tygodniu gryfińskie kino proponuje 

nam jeszcze komediową animację „Misków 2-ów 
w Nowym Jorku” (to dla najmłodszych fanów 
kina), a premierowo w repertuarze znajdziemy 
najnowszą wersję przygód Robin Hooda, który 
powraca. To raczej powrót nie na moje nerwy, bo 
zbyt wiele w tym nowym Robin Hoodzie się NIE 
udało, bym mogła przymknąć na to oko i delek-
tować się powrotem bohatera sprzed lat.  Nieste-
ty to nie moja bajka ten nowy Robin Hood przede 

wszystkim ze względu na słaby sce-
nariusz. Zdecydowanie bardziej pole-
cam skandynawski dreszczowiec 
„Winni”, a także najnowszy film kon-

trowersyjnego Gaspara Noe „Cli-
max”. Jestem pewna, że oba te ob-
razy znajdą swoich fanów. „Winni” 
to opowieść o wieczorze pewnego 

operatora telefonicznego, który chce tylko docze-
kać końca zmiany… w pewnym momencie 
dzwoni do niego kobieta, która zostaje porwana. 
Sytuacja się komplikuje, napięcie rośnie, a nasz 
bohater zostaje wciagnięty w intrygę – emocje 
niczym w „Locke” (naprawdę warto, jeśli nie ma-
cie nic przeciwko temu, że zostaniecie wbici w fo-
tel). „Climax” to z kolei wycieczka w krainę tańca i 
odurzenia. Taneczna próba przeradza się w dziką 
i nieprzewidywalną orgię. Zapraszam do kina.

amp
FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu „Deadpool 2”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę? 
Jak naprawdę nazywa się Deadpool?

robin Hood. Początek (napisy), pt., pn.-wt. 20:00, sb.-nd. 20:45
robin Hood. Początek (dubbing), sb.-nd. 15:00

Winni, pt., pn.-śr. 18:15
miśków 2-óch w Nowym jorku, pt. pn.-śr. 16:30, sb.-nd. 13:15

kINO Dla WYmaGająCYCH
Climax, śr. 20:00

Wdowy
()

Już „Głodem” zaintrygował świat, a 
potem dotarł do mnie ze swoim 
„Wstydem” i zjawiskową rolą Michaela 
Fassbendera. Chwilę potem był przy-
prawiający o dreszcze „Zniewolony”, a 
teraz do kin trafiły „Wdowy”, i mimo że 
uważam, że to najsłabszy film tego 
Pana, to i tak jest on najlepszym obra-
zem, jaki ostatnio widziałam. Steve 
McQueen, bo jego mam na myśli, to 
brytyjski reżyser, który zadebiutował 
pełnym metrażem w 2008 roku na Fe-

stiwalu Filmowym w Cannes. Tam po-
kazał swój „Głód”. Od tego czasu po-
kazuje nam swoje kolejne dzieła i każ-
de jest swoiste, mocne, docierające 
do głębi i pozostaje w nas na dłużej. 
Po „Wstydzie” i „Zniewolonym” długo 
nie mogłam się pozbierać. „Wdowy” to 
jednak zupełnie inne kino, to w zasa-
dzie kryminał połączony z dramatem. 
Cztery kobiety zostają wodwami po 
tym, jak ich mężowie giną w napa-
dzie. Nie byli grzecznymi chłopcami, a 
dziewczyny muszą teraz ponieść tego 
konsekwencje. Pierwsze kilka minut 

już w zasadzie ustawia nam klimat i 
sytuację, z jaką przyjdzie nam obco-
wać przez dwie godziny seansu. Po-
znajemy najważniejszych bohaterów 
już na samym początku. Główną bo-
haterką dramatu jest Veronica zagra-
na brawurowo przez Violę Davis. To 
ona była żoną przywódcy szajki. Hi-

storia rozwija się w swoim rytmie, ale 
nie jest to w żadnym razie rytm spo-
kojny – napięcie rośnie z każdą minu-
tą, bo nie wiemy, co zrobi bohaterka 
lub bohaterki, a chcemy się tego do-
wiedzieć. Wszystko w tym filmie jest 
przemyślane, dopracowane (nawet 
najmniejszy kadr), nieszablonowe i 
profesjonalne (każdy aktor gra tutaj 
swoją rolę po mistrzowsku; widać w 
tym dużą zasługę reżysera) – wszyst-
ko, poza jednym małym elementem, 
że sama historia i Liam Neeson w niej 
momentami mnie nie przekonywali i 

wraz z nimi coś mi w niej zgrzytało 
lekkim nieprawdopodobieństwem 
(ale pewnie się czepiam, a do tego 
scenariusz filmu został napisany na 
podstawie książki, więc może powin-
nam rozgrzeszyć McQueena?). Jeden 
malutki minus nie jest w stanie ode-
brać temu filmowi tego, że jest to na-
prawdę świetne kino i jakie tam są 
oryginalne i mocne sceny! Naprawdę 
warto zobaczyć „Wdowy”! Ze względu 
na konstrukcję scen, kadry i aktorstwo 
– momentami majstersztyk!

Anna Pietras
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Przyszli  
na świat  

w gryfińskim 
szpitalu 

WIOleTTa klePaCka 
ur. 08.12.2018 r. o godz. 8.30
waga 4340 g - dł. 59 cm

reklama

Mikołajkowy marsz
W sobotę 8 grudnia odbyły się tegoroczne Mikołajkowe Marsze na Orientację. W 
świątecznej zabawie wzięło udział ponad siedemdziesiąt osób.

Grudniowie marsze na 
orientację mają charakter za-
bawy w świątecznym nastroju 
a nie rywalizacji. Udział w im-
prezie wzięły drużyny ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 z Gryfina, 
Szkoły Podstawowej nr 2 z 

Gryfina, Szkoły Podstawo-
wej nr 4 z Goleniowa, Szkoły 
Podstawowej z Klinisk Wiel-
kich oraz drużyna reprezen-
tująca Gryfiński Dom Kultury. 
Miejscem, gdzie odbywał się 
rajd był las na gryfińskim 

Grajdołku.
Każdy z uczestników mu-

siał posiadać element ubioru 
w kolorze czerwonym. Więk-
szość młodych turystów po-
stawiła na mikołajowe czapki. 
Piechurzy mieli za zadanie 

odnaleźć zaznaczone na map-
kach punkty i prawidłowo od-
powiedzieć na przypisane do 
punktów pytania.

Najlepsi z klinisk
Grudniowy spacer po lesie 

z zadaniami, okazał się być 
świetną zabawą dla wszyst-
kich uczestników, którzy w 
komplecie szczęśliwie wró-
cili na metę rajdu. Komplet 
prawidłowych odpowiedzi 
udzieliły zespoły z SP Kliniska 
Wielkie oraz jeden z zespołów 
reprezentujących SP nr 2 z 
Gryfina. 

Organizatorem Mikołajko-
wych Marszów na Orientację 
był Gryfiński Dom Kultury. 
Trasę rajdu przygotowała i 
całą zabawę poprowadziła in-
struktor ds. turystyki Kamilla 
Gadomska.

dost.
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Dni kiedy wybieram się z moim synem do biblioteki są jed-
nymi z przyjemniejszych. Nie tylko robię coś dla niego, bo o to 
przede wszystkim mi wtedy chodzi, ile sprawiam sobie niekła-
maną przyjemność odkrywania świata książek na nowo. Te 
wyprawy są dla nas jak wycieczki w nieznane krainy, a może 
bardziej dla mnie, bo wyszukując nowe książki dla syna, wy-
pływam niejako w kierunku nieznanych lądów. Próbuję trochę 
po omacku przez siebie wybrać dla początkującego czytelni-
ka satysfakcjonującą lekturę (zarówno pełną rozrywki, jak i 
edukacyjne wartościową). Nie jest to łatwe! Jest za to bardzo 
przyjemne! Za każdym razem nie mogę się opanować i wycho-
dzimy z biblioteki przynajmniej z kilkoma pozycjami. Czasami 
wracamy do tych, które nam się spodobały, a inne oddajemy 
od razy, gdy nas nudzą lub rozczarowują. Dziecko jest najlep-
szym recenzentem, bo nie udaje, zawsze jest szczere i poddaje 
się swoim emocjom.

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

Francis Bacon 

Dlaczego nauka kolorów i 
kształtów jest taka ważna? 

*Rozróżniane kształtów to 
jeden z pierwszych sposobów 
identyfikacji i porządkowania 
informacji wizualnej.

Eksperci w dziedzinie na-
uczania początkowego po-
twierdzają, że umiejętność 
rozpoznawania i odwzorowy-
wania kształtów ma ogromne 
znaczenie w procesie nauki 
pisania i liczenia. Dzieci, pa-
trząc na kształty i szukając 
ich charakterystycznych cech: 
linii prostych, boków, kątów 
– rozwijają zdolność obserwa-
cji.

Próbując je odtworzyć i od-
wzorować, ćwiczą spostrze-
gawczość i rozwijają zdolności 
manualne, a także nabywają 
umiejętność orientacji w 
przestrzeni. Dzięki takiemu 
treningowi dziecko dużo 
szybciej poradzi sobie z nauką 
pisania liter i cyfr, a także bie-
glej będzie poruszać się wśród 
bardziej zaawansowanych za-
gadnień matematycznych.

Książki Dexeta to właściwie 
małe dzieła sztuki. Wspo-
mniana pozycja „Kto zjadł 
biedronkę?” to w zasadzie 
jedno wielkie zakręcone kółko 
lub zakręcona gąsienica (i to 
przestrzenna!), która odkrywa 
przed nami kolejne kolorowe 
plansze ze zwierzętami. Zada-
jemy po kolei pytania o wspo-
mnianą biedronkę, ale kolejne 
zwierzęta nie mają z nią nic 
wspólnego (i to nie one ją zja-
dły). Nie bójcie się, jest happy 
end, a żadna biedronka nie 
ucierpiała. To świetna książka, 
która oswaja dziecko ze zwie-
rzętami, a także ze wspomnia-
nymi kolorami i kształtami. 
Mój syn lubi ją czytać nawet 
teraz, mimo że najwięcej fraj-
dy sprawiała mu ona, gdy był 
o jakieś pół roku mniejszy.

Niebanalne, oryginalne, 
przemyślane, pięknie naryso-
wane, ciekawe i wciągające – 
takie są książki dla dzieci Hec-
tora Dexeta. Te bajki są pełne 
humoru i ukrytych niespo-
dzianek. Rozwijają wyobraźnię 
i wciągają malucha w zabawę. 
Jak wspomniałam na począt-
ku, są to książeczki w zasadzie 
w całości obrazkowe niewiele 
w nich tekstu, ale dzięki temu 
dają nam – rodzicom i dzie-
ciom – możliwości różnych 
odczytań i różnych interpreta-
cji, a to ćwiczy umysł. Ilustra-
cje są namalowane, by tworzy-
ły kilka różnych obrazków w 
zależności od tego, jak na nie 
spojrzymy lub którą stronę 
otworzymy – to przyjemnie 
zaskakuje i sprawia, że każde 
dziecko będzie zaintrygowane. 
Co więcej, wszystkie te książ-
ki mają schowki, zakamarki, 
dziurki, gdzie każde dziecko 
może wsadzić swojego pa-
luszka, a wiem, że wiele dzieci 
– jak i mój syn - to uwielbia. 
Wszystko jest tu przemyślane 
i przygotowane na spotkanie 
z najmłodszym czytelnikiem. 
Mam na myśli chociażby za-
okrąglone rogi i twarde kartki 
– przetrwają spotkanie z naj-
cięższymi przeciwnikami.

Moją ulubioną książką Hec-
tora Dexeta jest „A co to?”, 
która zadaje pytania i ujawnia, 
kto siedzi w jajku?, co się czai 
w wannie? i gdzie się podział 
lew? - to przyjemna, zabawna 
i bardzo kolorowa pozycja, 
pełna niespodzianek. Jedną 
z nowszych propozycji De-
xeta jest „Moje ciało”, która 
zdradza maluchom szczegóły 
o funkcjonowaniu naszego 
ciała. Po co nam palce u rąk 
i nóg? Czemu niektórzy no-

szą okulary i dlaczego mamie 
nagle rośnie brzuch? Polecam 
każdemu tę książkę, bo jest 
zabawna, świetnie zrobiona i 
pomoże dzieciom zrozumieć 
ludzkie ciało, a przy tym do-
starczy mnóstwo zabawy. Dla 
chłopców Dexet przygotował 
pozycję „W drogę”, która za-
biera nas w podróż przez ko-
lejne strony o podróżowaniu. 
Różne rodzaje samochodów, 
statków, podniebnych maszyn.

Spotkanie z Hectorem De-
xetem jest zawsze przyjemne, 
kolorowe, zabawne, zaskaku-
jące. Nawet jeśli czytamy te 
książki po raz kolejny, to za 
każdym razem odnajdujemy 
w nich coś nowego, innego i 
ciekawego. To taka jedna wiel-
ka zabawa w chowanego, którą 
mój syn uwielbia. I jeszcze to, 
co najważniejsze, te książki 
nie tylko dziecko zapraszają i 
zachęcają do zabawy, ale także 
nas rodziców, bo przy ich czy-
taniu aż prosi się o wygłupy, 
modulowanie głosem, zgady-
wanie i wypytywanie…

Za książką kryje się autor. 
Jego pisanie jest więc zawsze 
listem do czytelnika. Piszemy 
zazwyczaj listy do przyjaciół. 
Książka jest listem autora do 
przyjaciela.

Jarosław Iwaszkiewicz

Autor: Hector Dexet
Tytuły: A co to?
Kto zjadł biedronkę?
W drogę
nasze ciało
oto jest ogród
oprawa: oprawa twarda, 
książka kartonowa, rogi za-
okrąglone
Wydawnictwo: Mamania

Źródła:
*https://kreatywnewrota.pl/dla-
czego-nauka-ksztaltow-jest-taka-
-wazna/
foto: pixabay.com.pl

A co to?

Dla małych dzieci najważniejsze są najpierw dźwięki (jest 
mnóstwo fajnych książek z dźwiękami zwierząt czy przedmio-
tów; polecam!), o których pisałam Wam tydzień temu, a zaraz 
po nich są kolory i kształty. Maluchy uwielbiają kolorowe książ-
ki, ale takie naprawdę kolorowe i ubóstwiają kształty, ale przede 
wszystkim te najbardziej zwariowane, dlatego mnie i mojego 
syna już na samym początku urzekła książka „Kto zjadł bie-
dronkę?”. Kupiłam ją, gdy mały był naprawdę mały, a znalazłam 
ją w księgarni galerii sztuki. Zaintrygowała mnie swoją formą. 
To właśnie wtedy poznaliśmy Hectora Dexeta – francuskiego 
ilustratora i autora książek obrazkowych dla dzieci.
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Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

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

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

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

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

USłUGI remONTOWO-BUDOWlaNe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

576 314 405

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

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

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

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

Firma TRADE sp. z o.o.

 

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

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

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

Zatrudnię 
kierowców C+e 

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz 
system weekendowy 

(wyjazd ze Szczecina do Niemiec) 

Tel. 609 493 989

Przyjmę do pracy
fryzjerkę

w Gryfinie
tel. 504 020 860

SPRZEDAM
lokal gastronomiczny 

z domem mieszkalnym 
w centrum Maszewa 

Tel. 603 530 278 

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

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

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

Plaża BINOWO, 
POle BIWakOWe - zaprasza  

Możliwość postawienia 
przyczepy kempingowej, 

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

Pracuj jako Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Teraz trakcyjne bonusy jesienno-zimowe! 

Umów się na spotkanie w Stargardzie  
                         Tel. 517 175 599

aUTO-SkUP
telefon 

792 419 148

aUTO-SkUP
całe i uszkodzone, każda 

marka i model, 
osobowe i ciężarowe. 

Najlepsze ceny

Tel. 605 955 850

kUPIĘ każDe 
aUTO 

za gotówkę 
665 708 544

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

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

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

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

Prace 
wykończeniowe 
w wysokim standardzie 

Ocieplenia 
Kontakt

91 404 58 35 • 500 273 302

WYCIąG Z OGłOSZeNIa O PrZeTarGU USTNYm 
NIeOGraNICZONYm

Burmistrz miasta i Gminy Gryfino
informuje, 

że w dniu 16 stycznia 2019 r., o godz. 1100,w sali nr 34 Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, przeprowadzony 
zostanie trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 
nr 4 miasta Gryfino, ul. Aleksandra Fredry.
- działka nr  687 o pow. 0,1002 ha (KW 50943/3).  
 Cena wywoławcza netto - 70.000,00 zł.    Wadium – 7.000,00 zł,
- działka nr 686 o pow. 0,0787 ha (KW 50942/6).  
 Cena wywoławcza netto – 57.000,00 zł.   Wadium – 5.700,00 zł,
- działka nr 684 o pow. 0,0792 ha (KW 51330/0).  
 Cena wywoławcza netto – 60.000,00 zł.   Wadium – 6.000,00 zł,
- działka nr 683 o pow. 0,0906 ha (KW 51329/0).  
 Cena wywoławcza netto – 70.000,00 zł.   Wadium – 7.000,00 zł,
- działka nr 682 o pow. 0,0840 ha (KW 51328/3).  
 Cena wywoławcza netto – 65.000,00 zł.    Wadium – 6.500,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu uzyskać można  w Wydziale Działalności 
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 201) 
lub telefonicznie pod numerem  91 416 20 11 wew. 421.
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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. ... Banaszak - wokalistka 
2. werset Koranu 
3. czternasta litera grecka 
4. rewia 
5. nad nim Rzym 
6. miasto i port w Brazylii 
7. środek odurzający 
8. ze stolicą w Windhuk 
9. dawna jednostka pojemności 
10. staropolski naszyjnik z pereł 
11. mityczny król Teb 
12. imię Hayworth, aktorki amery-

kańskiej 
13. szybkie pociągnięcie smyczkiem 
14. powieść Jana Brzozy 
15. szybki styl pływacki 
16. zając morski, ryba atlantycka 
17. produkt uboczny z cukrowni 
18. kananejska bogini płodności 
19. łóżko na statku 
20. szczekają na Maderę 
21. japońska forma szermierki 
22. specjalista od pieców 
23. kuliste skupienia mineralne 
24. Shirley z powieści 
25. niemiecka partia faszystowska 
26. sir ... Guiness 
27. grek u Homera 
28. niewielkie państwo 
29. zołza, zgaga 

30. zastawiane przez kłusownika 
31. cząsteczka O2 
32. urok, wdzięk 
33. faworyt rodziny cara Mikołaja II 
34. spójnia, ogniwo 
35. postawa gimnastyczna 
36. Jigoro, japoński twórca judo 
37. miasto w USA w stanie Oklahoma 
38. nacjonalista 
39. majątek, gotówka 
40. roślina na roślinie 
41. przy towarze 
42. moneta równa 1/100 korony 
43. obwisły pod okiem 
44. ostatni film Gołębiewskiego 
45. szlak PKP 
46. w mitologii asyryjskiej córka 

boga burzy 
47. szczeliwo szklarza 
48. UB w ZSRR 
49. bale, kłody 
50. część sztuki teatralnej 
51. mityczny cesarz Chin 
52. pustynia piaszczysta 
53. ojczyzna Mandeli 
54. przy adresie 
55. samolot bojowy 
56. mała Aleksandra 

Poziomo: 
57. niejeden w sklepie mięsnym 

58. „wiekowa” liczba 
59. bogini Księżyca 
60. miasto w Turcji 
61. roślina włóknodajna 
62. grecki tragik (525-456 p.n.e.) 
63. niechęć do kogoś 
64. stolica Kenii 
65. rower dla pań 
66. łodyżki roślin okopowych 
67. imię „bestii” z ringu 
68. rozpadlina w skale wapiennej 
69. miasto włoskie 
70. stolica Jordanii 
71. mityczny władca wiatrów 
72. miasto w Rosji, port w pobliżu uj-

ścia Donu do M. Azowskiego 
73. szkodzi żelazu 
74. tymotka, trawa 
75. ustalenie, postawienie daty 
76. położenie, los człowieka 
77. syn Posejdona 
78. dźwięk wyższy o pół tonu od „a” 
79. gra w karty 
80. najstarsza epoka jury 
81. oprych, rozrabiaka 
82. galeria otaczająca dziedziniec meczetu 
83. środek owadobójczy 
84. powieść poetycka J. Słowackiego 
85. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz 

olimp. w rzucie młotem (1920) 
86. mgła na damskim kapeluszu 

87. sos pomidorowy do pizzy 
88. (1896-1963), poeta fr. - rumuń-

skiego pochodzenia 
89. człowiek śniegu 
90. ptak z workiem w dziobie 
91. osiłek pod Troją 
92. dręczenie 
93. wyspa koło Indonezji 
94. wyznanie grzechów 
95. przypiek 
96. zespół urzędników instytucji 
97. płyn do mycia naczyń 
98. bóg słońca Inków 
99. tatarak dawniej 
100. kieruje łodzią 
101. dokument historyczny dawnej Rosji 
102. autentyczne zdarzenie 
103. Rudolf, węg. szermierz, mistrz 

olimp. (1948, 52, 56, 60), 
104. jasny fiolet 
105. długa, niezgrabna noga 
106. wełniana, odpowiednio drapowana 

szata męska noszona w staroż. Rzy-
mie 

107. wąż dusiciel 
108. szereg półek

PODPOWIEDŹ: AMAAN, AZOW, IAIDO, 
INTI, JAO, TASZA

łukasz Skop   
ZrÓB TeN ZIelNIk! 

To nie jest zwykły zielnik. W 
tym zielniku nie ma miejsca na 
nudę. Tryskające humorem i 
oryginalnymi pomysłami strony 
zaskoczą Cię na każdym kroku! 
Zasuszysz tu sznurek z pokrzyw 
i łzy winorośli, skrzypową cho-
inkę i owocową tęczę. 

Odkryj rośliny znane i mniej 
znane, tajemnicze, doniczkowe i 
dziko żyjące. Rośliny tęczowe, 
rośliny podróżnicze, rośliny 
geometryczne, rośliny nerwo-
we, rośliny zbuntowane, rośliny 
szczęśliwe… 

To książka dla wszystkich, któ-
rzy chcą je poznać „od pod-
szewki” i nie boją się ubrudzić 
rąk ziemią. 

Na kartach tego zielnika napi-
szesz swoją własną, zieloną 
opowieść. Twoim przewodni-
kiem po fascynującym świecie 
roślin będzie Łukasz Skop, autor 
popularnego bloga Bez-Ogró-
dek, ogrodnik amator i amator 
ogrodów, dyplomowany bio-
technolog roślin.
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OBWIeSZCZeNIe
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Gryfino - teren elektrowni Dolna Odra

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), a także Uchwały Nr XXXV/343/17 
Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - teren Elektrowni 
Dolna Odra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2018 r. do 25 
stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w pokoju nr 13, w godzinach od 800  do 1500, 
a także w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gryfino.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 22 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w sali nr 25 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 r. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można wnosić 
uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Burmistrza Miasta 
i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. Uwagi i wnioski 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: 
planowanie@gryfino.pl.

Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UrZąD mIaSTa I GmINY W GrYFINIe

OGłaSZa NaBÓr
Na WOlNe STaNOWISkO  

UrZĘDNICZe
W WYDZIale ZamÓWIeŃ PUBlICZNYCH
Szczegółowe informacje o naborze na stronie internetowej

www.bip.gryfino.pl  - zakładka „Oferty pracy”,
na tablicach informacyjnych Urzędu przy ul. 1 Maja 16  

w Gryfinie oraz w Urzędzie – pokój nr 002 (Kadry)

OGłOSZeNIe

OGłOSZeNIe

Uwaga na dzieci!
Fatalne wykonanie barierki pomiędzy ulicą i sklepem Intermarche na Górnym 
Tarasie spowodował odpadanie szczebelków. Powstała wyrwa przez którą dziec-
ko może wypaść na drogę pod samochód.

Czytelnik poinformował nas 
o wypadających szczebelkach 
w barierce odgradzającej chod-
nik od ulicy 9 Maja. A stanowi 
ona fragment objazdu samo-
chodów ciężarowych przez 
Gryfino i ruch na niej duży. - 
Sam widziałem, jak małe dziec-
ko idące wzdłuż barierki o mało 
nie wpadło w dziurę w barierce. 
Bo w jednym miejscu brakuje 
kilku pionowych szczebelków 
obok siebie! Trzeba coś z tym 
zrobić! - opowiadał mężczyzna. 
I dodał, że według niego to fu-
szerka wykonawcy ogrodzenia. 

- To się ledwo trzyma! Nie trze-
ba tego kopnąć. Same odpadają 

po wstrząsach powodowanych 
przez ciężarówki!

Początkowo sądziliśmy, że 
czytelnik nieco przesadza w 
swej ocenie stanu barierki. 
Może szczeble zostały przez 
kogoś wyrwane? Jednak na 
miejscu okazało się, że miał 
rację. Te szczebelki nie zostały 
wyrwane. Same odpadły. Na 
naszym zdjęciu widać jeden 
z tutejszych spawów. Okrągła 
rurka została do drugiej rurki 
pod kątem prostym przyspa-
wana w dwóch tylko punktach 
styku. Jeśli spawacz się nie 
przyłożył – a w tym miejscu 
widać, że nie – szczeble będą 
łatwo odpadać. Jak długo jesz-
cze? 

rk 

Senator pyta 
o przystanek 
kolejowy Gryfino 
Południe
Po rozmowach z mieszkańcami Gryfina i okolicznych 
miejscowości senator RP Grzegorz Napieralski złożył 
do Ministra Infrastruktury pismo o możliwość rozwa-
żenia zbudowania przystanku kolejowego na połu-
dniu miasta Gryfino. 

Mógłby on sąsiadować z 
„Laguną”, co uczyniłoby ją 
bardziej atrakcyjną dla miesz-
kańców Szczecina. Miasto 
Gryfino rozwija się w kierun-
ku południowym, a dojazd 
do dworca kolejowego jest 
mocno utrudniony przez brak 
miejsc parkingowych w jego 
okolicach.

To nie jedyna inicjatywa se-
natora RP w zakresie poprawy 
transportu publicznego w Po-

wiecie Gryfińskim. Sukcesem 
okazało się oświadczenie złożo-
ne w Senacie RP w sprawie do-
stosowania przystanków kolejo-
wych do wsiadania pasażerów 
do nowoczesnych pociągów. 
Wspólnie z radnym Sejmiku 
Arturem Nyczem podejmowali 
działania na rzecz wydłużenia 
biegu pociągów planowanej 
kolei aglomeracyjnej do Dol-
nej Odry i zrównania cen bile-
tów do Gryfina i Dolnej Odry 
do tego samego poziomu. Ta 
ostatnia inicjatywa wpisuje się 
w skuteczną walkę o poprawę 
jakości powietrza przez ograni-
czenie ruchu samochodów oso-
bowych w mieście.

dost.

Grzegorz Napieralski, jak twierdzi, często podróżuje pociągami.
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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 miesz-
kanie m2 typu kawalerka o pow. 
29m2 os. Górny Taras, częściowo 
umeblowane. Tel. 693 99 17 41

 • Posiadam do wynajęcia umeblo-
wane mieszkanie typu kawalerka 
na Górnym tarasie. Tel. 693 99 17 
14

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

 • Posiadam do wynajęcia pokój jed-
noosobowy (umeblowany). Tel. 
731 490 270

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

 • Posiadam do wynajęcia kawalerkę 
umeblowaną 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 miesz-
kanie 2 pokojowe w Gryfinie. 800 
zł+czynsz+media+zwrotna kau-
cja. Tel. 511 304 517

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie 2 pokojowe w centrum Gryfina. 
Tel. 518 066 251

 • Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, 
jadalnia, kuchnia, łazienka, duże po-
dwórko, ogrzewanie centralne trze-
ba samemu opalać. Daleszewo ul. 
Gryfińska 38. Tel. 664 160 810 

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie 2-pokojowe, o pow. 40 m2, w 
Babinku, piwnica, chlewik, podwór-
ko. Tel. 602 839 600

 • Posiadam do wynajęcia umeblowa-
ny 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 kawaler-
kę o pow. 36m2, Stare Miasto. Tel. 
791 546 826

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

 • Posiadam do wynajęcia w Gryfinie 
przy ul. Czechosłowackiej pomiesz-
czenie z przeznaczeniem 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 działalność lub magazyn, pow. 
70 m2, wszystkie media, monito-
ring, ogrodzony teren. Gryfino ul. 
Czechosłowacka 2. Cena 500 zł. Tel. 
600 662 053

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

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

 • Szukam do wynajęcia pokoju za 
opiekę lub pomoc, ew. niewielką od-
płatność, może być na działkach. Tel. 
693 102 198

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 rehabilita-
cja i pogotowie) - zamienię na więk-
sze. Tel. 601 707 573

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

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

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 go-
spodarczym 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 po-
koje z kuchnią, działka 10 a, Wełtyń 
ul. Letniskowa 3, lub zamienię na 2 
pokojowe mieszkanie na parterze w 
Gryfinie. Tel. 603 421 366

 • Gryfino 3 pokoje sprzedam 260 tys. 
Osiedle południe. 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 miesz-
kanie 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 własno-
ściowe z dużym 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 gospodar-
cze, działka). Cena 79 tys. zł. Tel. 601 
457 606

 • Sprzedam w Widuchowej dom wol-
nostojący z wyposażeniem, zadbany, 
z ciekawą architekturą, przy spokoj-
nej uliczce, do zamieszkania od za-
raz. Tel. 513 814 085 

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

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

 • Sprzedam w Mieszkowicach dom 
mieszkalny 180 m.kw. nowa dachów-
ka, ogrzewanie gazowe solar na cie-
płą wodę, garaż do otynkowania, 
wiata, grill z garażem dwustanowi-
skowy i działka o różnej wielkości. 

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 jedno-
rodzinnego, bliźniaka lub parteru/
piętra domu w miejscowości 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 gene-
ralnego remontu. Bez pośredników. 
Tel. 501 549 719

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

 • kupię domek murowany na dział-
kach lub boks wędkarski. Tel 602 
523 178

 • Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 poko-
je 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 budowlaną w 
Pniewie przy ul. Dębowej. Media 
przy działce. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 603 179 008

 • Sprzedam działkę ogrodniczą w 
Gryfinie ul. W. Polskiego rej. IV. 
Domek murowany, oczko wodne, fo-
lia ogrodnicza, drzewa i krzewy owo-
cowe. Cena do uzgodnienia. Tel. 577 
333 694 Andrzej

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

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

 • Sprzedam działki budowlane w 
Steklnie nad jeziorem. 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 działkę pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną, 
położoną w Chwarstnicy przy ul. 
Łowieckiej (w odległości 100 m od ul. 
Gryfińskiej). Posiadam uzgodnienia 
dotyczące podłączenia energii elek-
trycznej i wody. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 660 052 677

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

 • Sprzedam działki budowlane z 
warunkami zabudowy w okolicy 
Krzypnicy. Tel. 507 158 583

 • Sprzedam działkę budowlaną we wsi 
Stare Łysogórki. Wieś skanalizowana 
z usługami agroturystycznymi, bli-
sko przejścia granicznego, w otulinie 
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 
Tel. 601 707 573, dzwonić w godz. 
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 • Sprzedam działki budowlane obręb 
Czepino, prąd, woda, od 12 do 17 
arów. Cicha, spokojna okolica. Tel. 
732 855 373

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

 • Kupię uzbrojoną działkę budowlaną 
z bezpośrednim lub bliskim dostę-
pem do ul. Jana Pawła II w Gryfinie. 
Tel. 502 816 108 

 • Tanio sprzedam działkę rekreacyj-
no-ogrodniczą przy ul .Wojska 
Polskiego, Rejon IV - działka 314. Tel. 
796 600 819

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

 • Sprzedam 2 działki k. Rewala - mo-
rze, prąd, woda, z warunk. zabu-
dowy, 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 rzemieślniczej 
działalności nieuciążliwej. Uzbrojenie 
pełne, tuż przy asfalcie. Tel. 91 415 22 
22

 • Działka budowlana w okolicach uli-
cy Armii Krajowej. Plan zagospoda-
rowania przewiduje budowę domu 
jednorodzinnego o kącie nachylenia 
dachu 40-45 stopni. Parter z podda-
szem użytkowym. Kontakt: 662 227 
277

G A R A Ż E  -  S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam garaż murowany, ogrze-
wany, 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 instalacją elektryczną. Garaż 
na os. Południe (nr 21) od strony blo-
ków. 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 podłącze-
nia prądu. Polecam! Tel. 798 528 366

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

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 ga-
rażowym. 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, szyberdach. 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 zimo-
wymi 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 samo-
chodową. Tel. 608 486 307

 • Sprzedam samochód ciężarowy 
IVECO ML75E15, 2002 r. prod., z win-
dą 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 rejestra-
cja 02.2010r., jeden właściciel, faktura 
vat - sprzedam za dobrą cenę. Tel. 
502 816 108 

M O T O R Y Z A C J A  –  K U P N O

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

 • Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
 • Kupię samochód osobowy minimum 
o poj. 1,6, rozkładane siedzenia, tylna 
klapa bagażnika otwierana wraz z 
szybą. Dość wysoki żeby wygodnie 
wsiadać. Zarejestrowany, ubezpie-
czony, sprawny technicznie i względ-
nie wyglądający. W miarę niedrogi. 
Tel. 781 747 903

 • Kupię każde auto. Tel. 579 052 471

P R A C A

 • Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, 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
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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

 • Poszukuję dorywczej pracy w week-
endy - sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 
665 245 645

 • Podejmę się pracy typu wyprowa-
dzania 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 narzę-
dziami i transportem poszukuje pra-
cy. Tel. 724 874 777

 • Zaopiekuję się dzieckiem od wrze-
śnia. 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, do-
świadczona w pracy z dziećmi, za-
opiekuje się dzieckiem w każdym 
wieku. Tel. 797 093 234

 • Dyplomowana pielęgniarka podej-
mie dodatkową pracę, znajomość 
języka niemieckiego. Gryfino, oko-
lice także strefa przygraniczna. Tel. 
798 441 629

Z A T R U D N I Ę

 • 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

 • Przyjmę do pracy w sklepie spożyw-
czym. Tel 91 415 03 31 

 • Poszukuję osoby do sprzątania na 
okres 2 miesięcy 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/bu-
dowlańców. Wszelkie informacje 
pod nr tel. +46762185566

 • Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okoli-
cach Berlina,. Zakwaterowanie, staw-
ki niemieckie, dowolny system pracy.  
Tel. 533 284 260

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

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

 • Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 
415 22 22

 • Szukam opiekunki do pomocy dla 
osoby po udarze. Może przymieszki-
wać w pokoju. Tel. 783 415 222

 • Firma AMBERCARE24 poszukuje 
opiekunki do Niemiec, wymagany j. 
niemiecki komunikatywny. Zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, legalne. 
Tel. 737 451 825 lub 737 886 919

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

 • Szukam wspólnika do prowadze-
nia sklepu przemysłowego. Tel. 
668 660 026

 • Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz 
– szpachlowanie, malowanie, zabu-
dowa kartonowo-gipsowa, itp. Tel. 
662 495 081

 • Zatrudnię kierowcę kat. C+E w trans-
porcie krajowym. Tel. 509 740 304

 • Zatrudnię kierowcę międzynarodo-
wego kat. C+E. Tel. 91 404 56 50

 • Kierowca z kat. C do zbiórki odzie-
ży w woj. zachodniopomorskim. 
Samozatrudnienie. Bardzo wysokie 
wynagrodzenia. Tel. 692 322 674

U S Ł U G I

 • Usługi remontowo-budowlane, wy-
kończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 
GK, sufity podwieszane, terakota, ce-
ramika oraz panele podłogowe. Tel. 
576 314 405

 • Opiekun zaopiekuje się starszą oso-
bą potrzebującą pomocy. Tel. 794 
299 368

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

 • Zlecę remont kuchni: położenie gla-
zury, malowanie i inne drobne prace. 
Tel. 697 995 957

 • Oferuję usługi remontowo – budow-
lane w zakresie malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, terakota, tape-
towanie, 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 udzie-
la korepetycji z języka niemieckiego 
na każdym poziomie, z dojazdem do 
klienta. Tel. 69 78 08 128

 • Nauka gry na perkusji. Tel. 
694 161 215

 • Nauka języka hiszpańskiego. Tel. 
794 998 104

 • Korepetycje z jęz. angielskiego dla 
uczniów i dorosłych. Nauczyciel z 
doświadczeniem. Tel. 501 168 276

 • Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 
697 288 030

 • Rosyjski indywidualnie i grupo-
wo. 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: przy-
gotowanie do sprawdzianu 6-klasi-
sty, egzaminu gimnazjalnego, matu-
ralnego, indywidualnie lub w małych 
grupach. Tel. 887 682 252

 •
 • rOlNICTWO – DZIerżaWa/

SPrZeDaż
 • Szkółka w karsku koło Nowogardu 
poleca drzewa owocowe w pojem-
nikach 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 ob-
rębie Steklna. Tel. 609 461 954

 • Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 
4x4, sprawny 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 współ-
pracę hodowlaną ptactwa domowe-
go w ekologii na wybiegu na trawie 
lub dofinansuję taką hodowlę. Tel. 
513 288 745

R O L N I C T W O  –  K U P N O

 • Kupię każdą ilość szparagów w tego-
rocznych 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 budowla-
ną. Tel. 91 415 22 22

 • Kupię każde zboże, rzepak, groch, 
grykę w ilościach samochodowych, 
zapewniam swój transport 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 kana-
da. Tel. 600 986 425

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

 • Oddam meble do pokoju dziecinne-
go, w bardzo dobry stanie. Tel. 663 
507 887

S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam tanio akordeon 80 ba-
sów. 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-wyrów-
narkę DYMA. Tel. 603 421 366

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

 • Tanio sprzedam łóżko sypialne-
+materac rozm. 160x200 cm; 2 
szafki nocne; szafę 3drzwiową z 
2 lustrami, kolor olcha; słupek do 
łazienki 30x35x160 biały wysoki 
połysk; tapczan+2 fotele; ławostół; 
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 do-
bry. Cena 150zł. Tel. 790 444 13 01 
po godz. 16

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

 • Sprzedam łódkę kabinową z silni-
kiem zaburtowym Suzuki 70 KM. 
Gryfino. Tel. 509 023 772

 • WYPOCZYNEK typu KLER 
SPRZEDAM - sofa (nierozkładana), 
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 niebie-
ski). Cena 300 zł. Tel. 608 252 945

 • Przyjmę za darmo meble do duże-
go pokoju. Tel. 66 57 299 26

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

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

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

 • Sprzedam butle CO2, różne wiel-
kości i pojemności. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 693 99 17 41

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

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

 • Sprzedam jacht - 11x3x 1,1 - żaglo-
wo-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 - zdemontowaną, prod. 
1986-1992, 23 m długości. Cena 
9800 zł do negocjacji. 50 szt. krze-
seł tapicerowanych 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, ciemnozielo-
ny, 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 bar-
dzo dobrym stanie, cena do uzgod-
nienia. 724 049 451 

 • Oddam kwiat doniczkowy - agawę. 
Tel. 888 740 876

 • Sprzedam lodówkę, duża, używa-
na - 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 długo-
ści, 8 kul, 88-92 rok. 10 000 zł. 2 sło-
ty nierdzewki + lodówki + zmywar-
ki, 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. nie-
miecki Brokje, 20 kW, cena 4 tys. 
zł. Wannę plastikową z obudową, 
cena 350 zł. Obrazy, antyki, łóżko. 
Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 
536 459, waw2006@op.pl

 • Sprzedam dla żeglarzy i wędkarzy 
- wał do napędu łodzi. Anody alum. 
i cynkowe. Tablica instrumentów. 
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 ide-
alny, cena do uzgodnienia. Tel. 505 
719 178

 • Sprzedam używane antyki. Tel. 91 
415 22 22

 • Sprzedam lodówkę, pralkę, zamra-
żarkę. 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 moto-
rowej -różne wymiary-Pi-45 L i Pi-
25x35, Pi 35-20x35, Pi 30-20x35 i Pi 
25-.0 Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 
609 536 459, waw2006@op.pl 

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

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

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

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

14.12.    apteka   Dr. max ul. B.Chrobrego 30
15.12.    apteka   Cefarm ul. Grunwaldzka 6
16.12.    apteka   Vademecum ul. 1 maja 15 H
17.12.    apteka   Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
18.12.    apteka   w Galerii ul. Flisacza 63
19.12.    apteka ul. łużycka 3 F
20.12.    apteka   Verbascum ul. 11 listopada 16
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 93 (1326) 

Piwnice, które zatrzymały budowę

Teren rekreacyjny przy ulicy Opolskiej po deszczu tonie w wodzie

kolejna sztuczka milera (2)
Oto, jaki wniosek złożyliśmy drogą mailową już 
21 listopada

Proszę o szybkie udostępnie-
nie dokumentów związanych z 
budową hali sportowej w Gry-
finie przez firmę Moris Polska. 
W pierwszej kolejności protokół 
przekazania placu budowy oraz 
pismo z Moris Polska uzasad-
niające zejście wykonawcy z 
placu budowy w listopadzie br.

Ryszard Kwapisz
Do zamknięcia dzisiejszego 

wydania odpowiedzi od Toma-
sza Milera nie otrzymaliśmy. 
Przyszła dopiero o godzinie 
15.39, gdy gazeta była u wydaw-
cy. To ponownie zastosowana 
wobec nas sztuczka T. Milera. 
Niby w końcu dostarcza ocze-
kiwane dokumenty, ale świado-
mie (był dziennikarzem i zna 
procedurę przygotowania gaze-
ty), dopiero o takiej godzinie, że 
nie możemy go wykorzystać w 
bieżącym numerze. 

Jednak postanowiliśmy wyco-
fać stronę z drukarni i wstawić 
część przysłanego nagle doku-
mentu (bez podpisów).

Prosimy zwrócić uwagę na 
to, że w samym Protokole nie 
ma żadnych uwag wykonawcy. 
Coś takiego przy budowach na 
terenach miejskich po prostu się 
nie zdarza. Wykonawca przecież 
musi szukać „dziury w całym”, 

żeby się zabezpieczyć przed ka-
rami. Będziemy ich szukać w 
dokumencie, który w tym Pro-
tokole ma niewinnie brzmiący 
tytuł: 

2. Oświadczenie kierownika 
budowy zostanie dostarczone 
przez Wykonawcę w późniejszym 
terminie…

Z tego co nam wiadomo, 
wpłynął on do UM w ostat-
nich dniach września i zawiera 
te właśnie stwierdzenia, które 
stanowią wyjaśnienie dlaczego 
Wykonawca zszedł z placu bu-
dowy.  

I przypominamy panu Mile-
rowi, że nigdy nie napisaliśmy, 
że któraś ze stron „zerwała 
umowę” lub „wypowiedziała 
kontrakt” dotyczący budowy 
hali sportowej w Gryfinie. Taka 
sugestia zawarta była jedynie w 
wywiadzie M. Szabałkina. 

My piszemy o fakcie – po 
rozpoczęciu budowy, po kilku 
dniach wykonawcy z placu bu-
dowy znikli. I nie ma ich do dzi-
siaj. A przyczyna może być za-
warta właśnie w tych pismach, 
do których dostępu T. Miler 
dotąd nam odmawiał. Ten drugi 
wciąż jest trzymany głęboko w 
szufladzie zastępcy burmistrza. 

Red.

Kolejna sztuczka Milera
Przed tygodniem zapowiadałem przerwę w pisaniu serialu o jednej z inwestycji. 
Niestety, nagle wypłynęła sprawa złego odwodnienia na Opolskiej. Wychodzi na 
to, że gmina Gryfino inwestuje dużo, ale kiepsko. 

Kiedy przed tygodniem pi-
saliśmy o kończącej się rewa-
loryzacji zieleni miejskiej w 
Gryfinie, byliśmy też na Opol-
skiej. Od  mieszkańców słysze-
liśmy wcześniej, że zbiera się 
tam po deszczu woda. Jednak 
w dniu gdy tam byliśmy – ka-
łuży nie było. Niestety, we 
wtorek już była i to wielka. 
Czyżby projektant nie wie-
dział, że na położonym nisko 
placu, na który będzie spływać 
także woda deszczowa z kilku 
skarp o dużej powierzchni – 
będzie się zbierać wielka ilość 
wody?

Winien projektant czy 
inwestor?

Można by to traktować jako 
jednostkowy błąd. Jest jednak 
inaczej. W tym roku kończono 
przedłużającą się i kilka mi-
lionów droższą, przebudowę 
drogi przez Wełtyń. Powód – 
błąd w projekcie. Nie zrobiono 
badania gruntu i w wyniku 
tej oszczędności dopiero w 
trakcie budowy wyszło, że w 
jednym miejscu pod drogą jest 
nawet 14 metrowa warstwa 

torfu. Konieczny był nowy 
projekt i zmieniona techno-
logia. Jak nam w wywiadzie 
powiedziała radna Ewa Dudar 
– to gmina Gryfino przygoto-
wywała projekt. Na szczęście 
zwiększone koszty robót fi-
nansował Urząd Marszałkow-
ski. 

Ile może stracić 
wykonawca? 

Nie znamy tekstu umowy 
na budowę hali z firmą Moris 
Polska. Znamy jednak wa-
runki przetargu. Dlatego, dla 
wyobrażenia skali problemu, 
przyjmijmy to co było w nich 
zapisane. Czyli, za każdy dzień 
opóźnienia oddania hali Mo-
ris Polska zobowiązywał się 
przyjąć wynagrodzenie niższe 
o 0,2 procenta ceny brutto, 
wynoszącej - na razie- 13,5 
miliona złotych. Załóżmy, że 
spóźniliby się o 30 dni (a plac 
budowy stoi już dłużej), była-
by to suma bliska 800 tysiąc-
om złotych! 

Ile może stracić gmina?
Z drugiej strony, stracić na 

tym biznesie może też gmi-
na. Bowiem za każdy miesiąc 
przestoju na placu budowy 
z winy inwestora, zwyczajo-
wa kara płacona wykonawcy 
wynosi kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Nawet do 100 tysięcy! 
Wykonawca bowiem wynajął i 
przywiózł maszyny, które mo-
głyby pracować gdzie indziej. 
Podpisał też umowy z dodat-
kowymi pracownikami itd. 
Jednak PGE stawia sprawę ja-
sno – koszt projektu i wykona-
nia nowego przełącza ciepło-
ciągu pokrywa gmina! Pod-
czas sesji RM radny Robert 
Jonasik złożył interpelację o 
koszt niezbędnego przyłącza, 
Tomasz Miler odpowiedział, 
że będzie to kosztować 100 ty-
sięcy złotych. Oby faktycznie 
kosztowało tylko tyle!

R. Kwapisz

PS. Dostali dotację
W środę, 12 grudnia bur-

mistrz Sawaryn poinformował 
nas, że dwa dni temu podpisał  
umowę z ministrem sportu na 
2,5 milionową dotację na bu-
dowę pechowej hali. 


