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Mimo deklaracji niektórych lo-
kalnych polityków zmniejsza 

się liczba mieszkańców w prawie 
wszystkich  gminach naszego po-

wiatu. Wyjątkiem jest Moryń. O 
567 mieszkańców jest nas mniej 
w powiecie – tak wynika z danych 
pokazujących liczbę osób zamel-
dowanych w poszczególnych gmi-
nach. Pamiętajmy jednak, że są 
jeszcze osoby niezameldowane 
(często cudzoziemcy) i ci, którzy 

Mężczyzna podejrzany o oszu-
stwo metodą „na policjan-

ta” został zatrzymany w Gryfinie 
podczas próby wypłaty z konta kil-
kunastu tysięcy złotych. Pieniądze 
wpłaciła wcześniej oszukana po-
krzywdzona 79-letnia kobieta. To 
dzięki pracownicy Poczty Polskiej 
28-letni sprawca został zatrzy-
many. To gryfnianka zawiadomiła 
policję.
-Przyszła gdy zorientowała się,  
że padła ofiarą oszustwa. Domy-
śliła się tego dopiero po rozmo-
wie z rodziną, gdy powiedziała, że 
wpłaciła pieniądze na konto wska-
zane przez osobę podającą się za 
policjanta, który zadzwonił na jej 
telefon stacjonarny. Córka od razu 
zorientowała się, że to oszustwo i 
wspólne z mamą przyszła złożyć 
zawiadomienie - informuje po-
dinsp. Małgorzata Stanisławska
Więcej na s. 3

za chlebem wyjechali już dawno, 
a w rejestrach figurują. 
Wykres pokazuje liczebność 
mieszkańców w poszczególnych 
gminach powiatu gryfińskiego. 
Trend spadkowy utrzymuje się 
od kilkunastu lat. Dane są na 31 
grudnia ubr. 

Lider jest tylko jeden
Portal igryfino ma naj-
więcej czytelników, 
jest największy w po-
wiecie. Do tego jest 
jeszcze gazeta…
Więcej s.15

Onanizował się przy 
dzieciach na placu  
zabaw
-Ustaliliśmy i zatrzy-
maliśmy mężczyznę 
podejrzanego o nie-
obyczajny wybryk – 
mówi nam asp. szt. 
Marcin Karpierz, oficer 
prasowy komendanta 
powiatowego policji w 
Gryfinie.
Więcej s.2

Kandydaci do rady
Lista kandydatów do 
Rady Miejskiej w Gry-
finie na str. 4

Maciej Czaczyk naucza
Na spotkanie do szkoły 
przyjechał do Cedyni 
kleryk, który w 2011 
r. zwyciężył w drugiej 
edycji telewizyjnego 
programu „Must Be 
the Music”.
Więcej s.10 

Nowa ścieżka rowero-
wa
To historyczny mo-
ment dla rozwoju tu-
rystyki rowerowej w 
naszym powiecie i nie 
tylko.
Więcej s.12

Inwestycja pod  
elektrownią
Wykonawca zakończył 
główne prace budow-
lanych na terenie mo-
dernizowanej stacji 
elektroenergetycznej 
Krajnik.
Więcej s.15

Stał się domowym  
katem
Znęcał się psychicznie 
i fizycznie nad swoją 
żoną.
Więcej s.16
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Co tak śmierdzi
Niesamowity fetor unosi się 
ostatnio w o okolicy parkingu 
przy Urzędzie Miasta i Gminy w 
Gryfinie. Początkowo trudno go 
było zlokalizować. Okazało się, 
że to od przywiezionej „ziemi ba-
giennej”. Torf to raczej nie był...
Rozkładające się mokre szczątki 
roślin wydają specyficzny zapach. 
Stąd ta przykra woń.

Kruszarka raniła pracownika
Pracownik obsługujący kruszar-
kę doznał obrażeń ciała. Dzisiaj 
wieczorem został operowany w 
szpitalu przy Unii Lubelskiej. Do 
wypadku doszło 10 października 
2018 r. około godz. 14 na terenie 
kopalni Golice (gm. Cedynia) na-
leżącej do Szczecińskich Kopalni 
Surowców Mineralnych.
Jak się dowiadujemy, kruszarka 
ma zabezpieczenie przez elemen-
tami metalowymi i powinna wy-
łączyć się w przypadku wykrycia 
takiego przedmiotu. Dlaczego 
zatem doszło do wypadku? Na to 
pytanie postara się odpowiedzieć 
prokurator z Prokuratury Rejono-
wej w Gryfinie, który przyjechał 
do Golic. Zdarzenie bada też ko-
misja ds. wypadków górniczych.

Pijany wjechał w słupki
Policjanci zatrzymali nietrzeź-
wego kierowcę w Stołecznej 
(gmina Trzcińsko-Zdrój). Miesz-
kaniec Chojny najpierw pokłócił 
się z dziewczyną, a potem pod 
wpływem silnych emocji usiadł 
za kierownicą i wyjeżdżając nie 
zmieścił się między słupkami.... 
W dodatku okazało się, że był 
nietrzeźwy.
Do zdarzenia doszło w poniedzia-
łek 8 października 2018 r.

Czołówka na prostej 
Pomiędzy Chojną a Mętnem na 
drodze wojewódzkiej nr 124 do-
szło 8 października br. po połu-
dniu do groźnie wyglądającego 
czołowego zderzenia dwóch sa-
mochodów osobowych. W tym 
zdarzeniu drogowym udział brały 
cztery osoby.
Na szczęście odniesione obraże-
nia przez uczestników kolizji nie 
okazały się poważne.
Jak się dowiadujemy, volkswage-
nem passatem podróżowały trzy 
osoby. Natomiast kierowca fiata 
uno uciekł w stronę lasu.
Policja go jednak znalazła... Teraz 
odpowie za kolizję i ucieczkę.

Włamał się do Pałacyku
Włamywacz stojakiem na rowery 
wybił szybę. Przez otwór okienny 
wszedł do środka. Pałacyku pod 
Lwami w Gryfinie. Ten obiekt na-
leżący do Gryfińskiego Domu Kul-
tury stał się celem dla wandala. 
Policję poinformowała dyrekcja 
GDK, że w Pałacyku podobno nic 
nie zginęło. Trzeba tylko wstawić 
wybitą szybę...
Do aktu wandalizmu doszło w 
dawnej wozowni, która jakiś czas 
temu była siedzibą Centrum In-
formacji Turystycznej, a co cieka-
we, jako jedyna poddana została 
renowacji jeszcze w kadencji bur-
mistrza Henryka Piłata.

Tak też było w kilku miejscach w 
Chojnie. Na plac zabaw musiała 
przyjechać policja. Młody (ponad 
20-letni) mężczyzna na placu za-
baw obserwując bawiące się dzie-
ci onanizował się na ławce.
-Ustaliliśmy i zatrzymaliśmy męż-
czyznę podejrzanego o nieoby-
czajny wybryk. To młody miesz-
kaniec powiatu gryfińskiego. Ma 
niewiele ponad 20 lat – mówi 
nam asp. szt. Marcin Karpierz, ofi-
cer prasowy komendanta powia-
towego policji w Gryfinie.
Mężczyzna stanie przed sądem. 
Będzie odpowiadał z art. 140 Ko-
deksu Wykroczeń
-Mężczyzna został czasowo aresz-
towany. Nie udzielam w tej spra-
wie informacji ze względu na do-
bro śledztwa - informuje igryfino 
Joanna Biranowska-Sochalska, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie.
Do incydentów dochodziło we 
wrześniu 2018 r. w Chojnie.

Z reguły za nieobyczajny wybryk uznaje się zachowanie kogoś w miejscu powszechnie dostępnym, które budzi obrzydze-
nie, obrazę lub oburzenie u widzących to zachowanie osób.

 Choroba nie omija nikogo i może 
pojawić się w każdym domu, ale 
ta impreza  przypomina o tym, że 
chorobę  można pokonać.
-Nowotwór jest chorobą, ale nie 
wyrokiem. Ten marsz to dowód, 
że z chorobą można  walczyć i wy-
grać, że profilaktyka ratuje nasze 
życie. Więc jak zawsze mamy apel, 
tak do kobiet, jak do mężczyzn. 
Nie odsuwajcie badań na później! 
- powiedziała Ewa Olejarz, prze-
wodnicząca stowarzyszenia, wita-
jąc  przybyłych uczestników mar-
szu. -Te białe i róże symbole, to 

Jak każdego roku, gdy  lato odchodzi  ustępując miejsca jesieni, Stowarzyszenie Amazonek „Ewa”    w Gryfinie organizuje 
„Marsz życia”. W tym roku był to dziesiąty marsz Różowej Wstążeczki  i szósty Niebieskiej.

pamięć  o tych, którzy odeszli…. 
– dodała przewodnicząca.
Lista  gości uczestniczących była 
tak długa, że trudno byłoby  
wszystkich wymienić  Nie można 
jednak pominąć  udziału  Stowa-
rzyszeń „ Agata” ze Szczecina” i 
„Teresa” z Chojny  oraz stowa-
rzyszenie ze Schwedt.   Wielu 
uczestników marszu przychodzi  
każdego roku. I każdego roku ra-
zem śpiewają  hymn amazonek, 
i wypuszczają  baloniki do nieba. 
A w niedzielę niebo było tak „sze-
rokie” i błękitne, że zmieściło się  

ich naprawdę dużo.  
Były również, jak każdego roku, 
specjalne podziękowania dla tych 
dzięki którym Marsz Życia mógł 
odbyć się bezpiecznie. Nie zostały 
pominięte ani służby porządko-
we, ani ratownicy medyczni. Po-
dziękowania nie ominęły również 
koleżanki pracujące na rzecz sto-
warzyszenia.  Duże brawa otrzy-
mali motocykliści.  Całość prowa-
dził Kuba Kasprzyk prezentując 
małych artystów z Przedszkola nr 
2 im Misia Uszatka. Grała kapela 

ludowa Gardnianki.  Na wszyst-
kich uczestników   marszu w Klu-
bie Nauczyciela czekała kawa i 
ciastko.
Organizacja każdego marszu wy-
maga sporo pracy  i wysiłku. Jed-
nak cel jest szczytny – marsz ku ży-
ciu. Więc dlaczego cały „pochód”  
jakby „przemknął”  na nabrzeże  
małymi, bocznymi uliczkami? TWS
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Córka domyśliła się, że to oszu-
stwo
Dzięki pracownicy poczty i poli-
cjantom z Gryfina  11 października 
2018 r. udaremnione  oszustwo, 
mimo że osoby pokrzywdzone 
zdążyły już wpłacić pieniądze na 
wskazane przez naciągacza konta. 
Tego dnia do Komisariatu II Poli-
cji w Zielonej Górze zgłosiła się z 
córką 79-letnia zielonogórzanka. 
–Przyszła, gdy zorientowała się, 
że padła ofiarą oszustwa. Domy-
śliła się tego dopiero po rozmo-
wie z rodziną, gdy powiedziała, że 
wpłaciła pieniądze na konto wska-
zane przez osobę podającą się za 
policjanta, który zadzwonił na jej 
telefon stacjonarny. Córka od razu 
zorientowała się, że to oszustwo i 
wspólne z mamą przyszła złożyć 
zawiadomienie - informuje po-
dinsp. Małgorzata Stanisławska. 
Pieniądze poszły przelewem z 
poczty
Po wyjaśnieniach 79-latki i jej 
córki policjanci pojechali z po-
krzywdzoną na pocztę, próbując 
„odkręcić” wpłatę. Wspólnie z 
pracownikami spróbowali zablo-
kować wypłatę pieniędzy. Nie 
dało się już w tym momencie. 
-Wtedy okazało się, że w niewiel-
kiej miejscowości województwa 
zachodniopomorskiego ktoś wła-
śnie próbuje podjąć pieniądze z 
konta – informuje podinsp. Mał-
gorzata Stanisławska.

Dzięki czujności pracownicy poczty - sprawca szukany od lat - został zatrzymany. To mieszkaniec na-
szego powiatu. Jednak sprawę prowadzą i będą wyjaśniać zielonogórscy policjanci.
W ostatnim czasie bardzo intensywnie działają oszuści, którzy wyłudzali lub próbowali wyłudzić od 
osób starszych pieniądze metodą „na policjanta”. 

Ta miejscowością było Gryfino!
Współpraca policjantów z komen-

dą w Gryfinie
Zielonogórscy policjanci natych-
miast skontaktowali się z dyżur-
nym Komendy Powiatowej Policji 
w Gryfinie. Dyżurny skierował 
na pocztę patrol policji. Funkcjo-
nariusze zatrzymali mężczyznę, 
który chciał wypłacić pieniądze 
należące do starszej pani. Mun-
durowi zadziałali w ostatniej 
chwili. Okazało się, że to 28–letni 
mieszkaniec Gryfina. Po spraw-
dzeniu wyszło na jaw, że znany 
jest tutejszym organom ścigania. 
Wcześniej notowany był za inne 
przestępstwa. 
Dzięki zaangażowaniu naszych 
policjantów pieniądze zostały 
odzyskane, a podejrzany wkrót-
ce usłyszy zarzuty. Śledczy będą 
także sprawdzać czy zatrzymany 
mężczyzna nie ma na swoim kon-
cie innych podobnych spraw oraz 
czy nie jest zamieszany w inne ta-
kie zdarzenia. 
Ostrzeżenia policji
-Ten przypadek pokazuje, że 
oszuści nie odpuszczają, stosu-
jąc wymyślne legendy, metody i 

socjotechniki aby zmanipulować 
starsze osoby, wpędzić je w sytu-
ację stresową, która uniemożliwia 
racjonalne myślenie i działanie. 
Przy tej okazji kolejny raz prze-
strzegamy przed podejmowaniem 
w pośpiechu decyzji o przekaza-
niu pieniędzy i przypominamy, 
że policjanci od nikogo nie żądają 
pieniędzy. Jeżeli odebrali Państwo 
podejrzany telefon od osoby po-
dającej się za policjanta z prośbą 
czy żądaniem wpłaty pieniędzy 
na wskazane konto, możecie mieć 
pewność, że macie do czynienia 
z oszustem. Przestrzegamy przed 
pochopnym podejmowaniem 
decyzji i wypłatach z banku czy 
przelewach na poczcie zwłaszcza 
dużych sum i przypominamy, że 
policjanci NIGDY nie żądają od ni-
kogo wpłaty pieniędzy na wskaza-
ne konta, a już na pewno nie robią 
tego telefonicznie – to jest sposób 
działania oszustów – przestrzega 
podinsp. Małgorzata Stanisław-
ska.
na podst. mat policji

Spłonęła żywcem
-Nie ma jeszcze określonej 
oficjalnej przyczyny tego 
zdarzenia. Trwają czynności 
mające wyjaśnić okoliczności 
tragedii. Nadzór na postępo-
waniem objęła Prokuratura 
Rejonowa w Gryfinie – in-
formuje nas asp. szt. Marcin 
Karpierz, oficer prasowy ko-
mendanta policji w Gryfinie.
Do tragedii doszło 15 paź-
dziernika 2018 r. w Mieszko-
wicach w kamienicy komu-
nalnej przy ulicy Kościelnej. 
Około 60-letnia kobieta miała 
problemy zdrowotne. Jak się 
nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
kobieta oblała się łatwopalną 
substancją i podpaliła. Nasi 
rozmówcy podkreślają, że ich 
sąsiadka była w złej kondycji 
fizycznej i psychicznej. 

Niewybuchy w polu i 
lesie
W ostatni weekend aż w 
trzech miejscach odkryto 
niewybuchy z okresu II wojny 
światowej. -Między Chlebo-
wem a Gardnem w dwóch 
miejscach natrafiono w polu 
na cztery pociski, moździerz, 
pocisk od czołgu i cztery 
niewybuchy. Kolejne niebez-
pieczne znalezisko znajduje 
się na terenie gminy Banie 
w okolicach drogi Kunowo 
– Sosnowo. Tam odkryto po-
cisk moździerzowy. Niewy-
buchów pilnują nasi i funk-
cjonariusze – informuje asp. 
szt. Marcin Karpierz, oficer 
prasowy komendanta powia-
towego policji w Gryfinie.
Niewybuchy saperzy podjęli 
w poniedziałek. 

Zaczaił się na golfa
Właściciel pozostawił przy 
drodze starszy model vol-
kswagena golfa. Ale nawet 
takie auto znalazło swojego 
amatora. W nocy złodziej 
chciał się wpiąć w instalację. 
Przepłoszony uciekł. Z próbą 
kradzieży mieliśmy do czy-
nienia na ulicy Odrzańskiej 
w Chojnie.  Sprawę prowadzi 
KPP w Gryfinie.

Zmarł kandydat na radnego
Kandydat na radnego Kazi-
mierz Komorzycki zmarł w 
poniedziałek (15 październi-
ka 2018 r.) w czasie operacji 
w szpitalu. Miał 71 lat. Ka-
zimierz Komorzycki był dłu-
goletnim dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Krzymowie. 
W latach 2010 - 2014 pełnił 
funkcję przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Chojnie. Był 
kandydatem na radnego w 
wyborach samorządowych.
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KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska z liderem Andrzejem Urbańskim
Okręg nr 1 (stare miasto):1. Rafał Guga, 2. Jolanta Witowska, 3. Bogdan Warda, 4. Barbara Szulc, 5. 
Marek Sanecki, 6. Alicja Przepiórka, 7. Robert Rzechółka, 8. Robert Rawdanowicz, 9. Urszula Kwiet-
niewska-Łacny
Okręg nr 2 (Górny Taras):1. Andrzej Urbański, 2. Magdalena Pieczyńska, 3. Maciej Puzik, 4. Anna 
Pęciak, 5. Zdzisław Szczepkowski, 6. Ałła Zajączkowska, 7. Dariusz Ulanowski, 8. Małgorzata Król, 9. 
Łukasz Martyniak
Okręg nr 3 – wsie: 1. Jerzy Piasecki, 2. Małgorzata Wisińska, 3. Roman Krzak, 4. Barbara Karwacka, 
5. Tomasz Łukaszewicz, 6. Katarzyna Gęślowska, 7. Robert Końca, 8. Sebastian Miesiąc, 9. Agnieszka 
Walsh
KW Prawo i Sprawiedliwość z liderem Piotrem Romaniczem
Okręg nr 1 (stare miasto): 1. Piotr Romanicz, 2. Wanda Hołub, 3. Andrzej Adamek, 4. Wiliam Boś, 5. 
Lilianna Adamski, 6. Krystian Szyszka, 7. Halina Szczepańska, 8. Anna Sobczak, 9. Tadeusz Szot
Okręg nr 2 (Górny Taras):1. Robert Jonasik, 2. Bogusław Urbański, 3. Jolanta Karaczun, 4. Aleksan-
dra Sujecka, 5. Robert Trochimiak, 6. Piotr Hołub, 7. Robert Adameczek, 8. Sara Boś, 9. Lilia Maria 
Kuźniewska
Okręg nr 3 – wsie:1. Władysław Sobczak, 2. Leszek Łozowiecki, 3. Lidia Misiewicz, 4. Roman Polań-
ski, 5. Daniel Kardasz, 6. Katarzyna Jonasik, 7. Anna Polak, 8. Stanisław Brambor, 9. Jolanta Wiza
KWW Mieczysława Sawaryna z liderem Mieczysławem Sawarynem
Okręg nr 1 (stare miasto), 1. Mieczysław Sawaryn, 2. Roland Adamiak, 3. Zbigniew Kozakiewicz, 4. 
Janusz Skrzypiński, 5. Ewa De La Torre, 6. Zofia Rudyńska, 7. Edyta Kasprzyk, 8. Monika Waniewska, 
9. Krzysztof Hładki

Startują 4 komitety z kandydatami na burmistrzów: Andrzejem Urbańskim, Piotrem Romaniczem, Mieczysławem Sawarynem i Jackiem Kawką.  
108 kandydatów na listach wyborczych do Rady Miejskiej w Gryfinie:

Okręg nr 2 (Górny Taras): 1. Marcin Para, 2. Piotr Zwoliński, 3. 
Łukasz Kamiński, 4. Marcin Pazik, 5. Edyta Molasy-Malinowska, 
6. Justyna Kadłubek, 7. Wioletta Gruber, 8. Roksana Grabowska, 
9. Mateusz Kostka
Okręg nr 3 – wsie: 1. Elżbieta Kasprzyk, 2. Tomasz Namieciński, 
3. Zenon Trzepacz, 4. Małgorzata Rubczak, 5. Leszek Jaremczuk, 
6. Tomasz Lisowski, 7. Monika Kwok, 8. Ewa Kawka, 9. Zdzisław 
Kmieciak
KWW Gryfiński Blok Samorządowy z liderem Jackiem Kawką
Okręg nr 1 (stare miasto): 1. Leszek Jackiewicz, 2. Józef Lewan-
dowski, 3. Anna Lisiecka, 4. Henryk Janaszkiewicz, 5. Stanisława 
Wieczorek, 6. Krzysztof Rybicki, 7. Józefa Różak, 8. Mirosław Ko-
perski, 9. Wioletta Adamczyk
Okręg nr 2 (Górny Taras):1. Jacek Kawka, 2. Wiesława Langow-
ska, 3. Anna Kowalska, 4. Józef Gralewicz, 5. Łukasz Krawczyk, 6. 
Roman Bara, 7. Marianna Bzdęga, 8. Eugeniusz Marczak, 9. Anna 
Koperska
Okręg 3 – wsie:1. Jarosław Kardasz, 2. Stanisław Różański, 3. Ha-
lina Stelmach, 4. Paweł Jóźwiak, 5. Marlena Parzych, 6. Dariusz 
Chyski, 7. Krystyna Jackiewicz, 8. Hubert Adamczyk, 9. Justyna 
Kawka

Jak co roku, policjanci apelują 
do kierowców o zachowanie roz-
sądku, a co najważniejsze dosto-
sowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze, oraz obo-
wiązujących znaków drogowych. 
Wraz ze zmianą pory roku na ze-
wnątrz szybko zapada zmierzch, 
jest mgliście i deszczowo. Na dro-
dze znacznie pogarsza się widocz-
ność, co utrudnia zauważenie za-
równo pieszych jak i zwierząt na 
drodze.
W przypadku, gdy jednak docho-
dzi do zderzenia ze zwierzęciem, 
należy pamiętać o zachowaniu 
niezbędnych środków ostrożno-
ści, a przede wszystkim:
-Zabezpieczyć miejsce zdarzenia 
- zjechać na pobocze, włączyć 
światła awaryjne i wystawić trój-
kąt ostrzegawczy;
-Wezwać na miejsce zdarzenia 
policję;
-W przypadku, gdy na skutek zda-
rzenia są ranni należy udzielić im 
pomocy, wezwać Pogotowie Ra-
tunkowe;
-W żadnym wypadku nie nale-
ży podchodzić do potrąconego 
zwierzęcia, gdyż ranne może za-
atakować.
na podst. mat. policji

Jesień to pora roku, gdzie pogarszają się warunki atmosferyczne i drogowe, dlatego wsiadając za kierownicę zachowajmy szczególną ostrożność. 

Uwaga, zwierzęta na drodze
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Sąd i pensja burmistrza
Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny podjął decyzję w 
sprawie skargi, jaką złożył 
burmistrz Chojny w sprawie 
obniżenia swojego wyna-
grodzenia. Obniżki pensji 
dokonała Rada Miejska. O 
decyzji sądu czytajcie na 
www.chojnakulturalnie.pl

Rolę Pipi zagra Ola
Aleksandra Pietrucha zdo-
bywczynią głównej roli Pip-
pi Pończoszanki w nowej 
produkcji Filharmonii Go-
rzowskiej. „Dogonić Pippi” 
to tytuł musicalu, w którym 
główną rolę zagra mieszkan-
ka naszego regionu. Więcej 
na www.chojnakulturalnie.
pl

Uważaj na e-maile z pod-
pisem ZUS
Uwaga na wzmożoną aktyw-
ność oszustów, którzy chcą 
uzyskać dostęp do danych 
zgromadzonych na kompu-
terach klientów ZUS! W te-
macie wiadomości wpisana 
jest fraza „Zaległe składki”, 
zaś w samym e-mailu proś-
ba o potwierdzenie ode-
brania wiadomości. O oszu-
stwie „na ZUS” napisano na 
www.chojnakulturalnie.pl

Kobieto, zbadaj piersi
Badania mammograficzne 
w mammobusie odbędą się 
w Chojnie 5 listopada 2018 
r. na placu Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej. Jak 
się zarejestrować i jakie do-
kumenty wziąć – czytaj na 
www.chojnakulturalnie.pl

Będzie niezwykły kon-
cert!
Zagra Michał Kmieciak. 
Koncert już 25 październi-
ka 2018 o godz. 19.00 w 
restauracji „Ratuszowa” w 
Chojnie. O Michale Kmiecia-
ku i jego muzyce czytajcie 
więcej na www.chojnakul-
turalnie.pl

Dwa typy kampanii
W Cedyni mamy 2 kandyda-
tów na stanowisko burmi-
strza. Adam Zarzycki posta-
wił na spotkania i rozmowy 
z mieszkańcami podczas ze-
brań. Oprócz ulotek wybor-
czych ma też swoją gazetę 
„Fakty Cedyńskie”. Gabriela 
Kotowicz postawiła na kam-
panię „od drzwi do drzwi”. 
Wzięła ostatnio urlop w pra-
cy i odwiedza mieszkańców 
w ich domach.

Portal należy do stowarzyszenia. 
Redakcję tworzą członkowie To-
warzystwa Miłośników Ziemi Ce-
dyńskiej, których wyjątkowo dużo 
jest w gminie Chojna. A teraz tro-
chę historii.
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Cedyńskiej swoją działalność roz-
poczęło ponad 20 lat temu Pierw-
szy swój portal internetowy: ce-
dyniabezcenzury.pl założyło w 
2011 roku, który skierowany był 
głównie do mieszkańców miasta 
i gminy Cedynia. Tym razem sto-
warzyszenie postanowiło, że zało-
ży kolejny portal internetowy pod 

Kilka słów od redakcji  chojnakulturalnie dla czytelników

nazwą Chojna Kulturalnie.
Będziemy Was informować o bie-
żących sprawach, zdarzeniach, 
podyskutujemy o przeszłości, te-
raźniejszości i przyszłości. Chojna 
Kulturalnie to przede wszystkim 
portal ukierunkowany na kulturę, 
społeczeństwo, oświatę. Chcemy 
na naszym portalu zamieszczać 
jak najwięcej informacji związa-
nych z :
-wydarzeniami, które będą się 
odbywać w naszym rejonie;
-imprezach plenerowych;
-imprezach organizowanych w 
placówkach oświatowych, poza 

oświatowych oraz kulturalnych;
-opisywać sukcesy naszych miesz-
kańców, zarówno tych najmłod-
szych jak i starszych;
-śledzić na bieżąco placówki 
oświatowe w naszej gminie i opi-
sywać ich ważne wydarzenia, a 
także sukcesy podopiecznych;
-informować Was o bezpłatnych 
jak i płatnych zajęciach dla miesz-
kańców na terenie miasta i gminy 
Chojna;
-będziemy pisać o problemach 
dotykających mieszkańców naszej 
gminy.
Chcielibyśmy nawiązać współpra-

cę z osobami, które pomogą nam 
w realizowaniu kolejnego dla nas 
ważnego punktu portalu – a mia-
nowicie historia regionu. Ludź-
mi, którzy mają coś ciekawego 
do powiedzenia, znają region od 
podszewki i chętnie napiszą o nim 
coś dla nas. Chcielibyśmy jako re-
dakcja umożliwić poznanie miesz-
kańcom własnego miasta, gminy 
i okolic – ważnych wydarzeń hi-
storycznych, historii zabytków itp. 
Więc jeśli jesteś taką osobą, ode-
zwij się do nas. Zapraszamy!
redakcja chojankulturalnie.pl

Chcemy stworzyć nowy portal otwartej społeczności pogranicza polsko-niemieckiego. Powstaliśmy z potrzeby chwili w 
momencie, kiedy wiele mediów należy do polityków lub ze światem polityki są powiązane. Z przykrością stwierdzamy, 
że często nie stać ich na obiektywizm... My chcemy być niezależni, otwarci na zmieniający się świat, ale też reagować na 
głosy naszych czytelników. Bo przecież wspólnie tworzymy naszą lokalną rzeczywistość, w której ważne jest wzajemne 
zrozumienie. Czekamy na opinie, uwagi, komentarze – na Waszą reakcję. Zapraszamy serdecznie na nasz portal chojna-
kulturalnie.pl

Portal igryfino napisał ostatnio, że 
w gablocie gminnej jeden z plaka-
tów został zaklejony nekrologiem. 
Chodziło o nekrolog informujący 
o śmierci i pogrzebie Stanisława 
Nizio. Kartka została nałożona 
bezpośrednio na plakat Norberta 
Oleśkowa. Sprawa dziwna, ponie-
waż w gablocie było sporo miej-
sca (co widać na zdjęciu w fotoga-
lerii). Poza tym są trzy klucze do 
gminnej gabloty, wszystkie odda-
ne za pozwoleniem władz.
Plakaty burmistrza i jego kandy-
data na radnego zostały dziwnym 
trafem nienaruszone. Zniesma-
czony incydentem Norbert Oleś-
ków poszedł po klucz i zdjął swój 
plakat. Teraz wśród nekrologów 
wiszą plakaty burmistrza i jego 
kandydata na radnego.

W gablocie, gdzie wiesza się plakaty koło kościoła w Chojnie na Barnkowie, pojawiły się plakaty wyborcze. Były tam 
plakaty komitetu obecnego burmistrza i komitetu pretendującego do przejęcia władzy. Tak „się złożyło” nekrolog został 
naklejony na plakacie konkurenta obecnej władzy…
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Na spotkanie zatytułowane 
„Trudna droga do odna-
lezienia samego siebie” 

przyjechał do Cedyni Maciej Cza-
czyk, który w 2011 r. zwyciężył 
w drugiej edycji telewizyjnego 
programu „Must Be the Music. 
Tylko muzyka”, zachwycając jury 
wykonaniem utworów Tadeusza 
Nalepy i Erica Claptona. Maciej 
Czaczyk obecnie studiuje w Arcy-
biskupim Wyższym Seminarium 
Duchownym w Szczecinie. Do Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w 
Cedyni zaprosił go uczący religii 
ks. wikariusz Mateusz Pluskota.
Uzdolniony muzycznie mieszka-
niec gminy Gryfino opowiadał 
uczniom klas starszych o swojej 
muzycznej drodze oraz o tym, 
co spowodowało, że postanowił 
zostać duchownym. Przyznał, że 
na początku kariera i pieniądze 
stały się dla niego najważniejsze. 
Odrzucił wyznawane wcześniej 
wartości. Dopiero po pewnym 
czasie zrozumiał, że popełnił błąd. 
Nowej życiowej drogi postanowił 
poszukać, zostając duchownym.
Kierowane do młodzieży prze-
strogi, Maciej Czaczyk uzupełniał, 
grając na gitarze i śpiewając. Na 
pamiątkę spotkania w Cedyni 
pozostawił społeczności szkolnej 
swój autograf wraz z dedykacją.

Maciej Czaczyk uświadamia młodzież. Robi to grając i śpiewając
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Kilkuset rowerzystów przyje-
chało 14 października 2018 r. na 
otwarcie nowej ścieżki rowe-
rowej z Siekierek do Trzcińska 
Zdrój. Trasa liczy 36 km trasę 

rowerową. Rowerzyści wystarto-
wali w Godkowie Osiedlu (gmina 
Chojna). To historyczny moment 
dla rozwoju turystyki rowerowej 
w naszym powiecie i nie tylko.

Ścieżka rowerowa Pojezierzy Za-
chodnich (trochę dziwnie wymy-
ślona nazwa) przyniesie pełne 
korzyści gdy zostanie otwarty dla 
pieszych i rowerzystów most w 

Siekierkach. Do tego jednak dale-
ka droga.
„Szlaban” uroczyście otwarty
Na starcie przywitał licznych gości 
marszałek Olgierd Geblewicz, rad-

na sejmiku Ewa Dudar i nadzo-
rujący ze strony urzędu marszał-
kowskiego Mariusz Sikora.
Długi peleton udał się na trasę. 
Piknik przygotowano w Przyje-
zierzu (gmina Moryń). A pogoda 
tego dnia była piękna, słoneczna.
37 km pięknej trasy
Trasa rowerowa nr 20 na odcin-
ku Siekierki - Trzcińsko-Zdrój ma 
37 km długości. Cała trasa ma 
nawierzchnię asfaltową, a dzięki 
budowie na nasypie dawnej linii 
kolejowej jazda nią jest przyjem-
na, wygodna, łatwa i bezpieczna. 
Trasa przebiega po terenie Ce-
dyńskiego Parku Krajobrazowe-
go i jego otuliny - piękne widoki 
gwarantowane.
Stacja kolejowa Godków, gdzie 
rozpoczęła się impreza, jest na 
środku trasy.
Od Siekierek po Trzcińsko-Zdrój
W miejscowości Siekierki trasa 
rozpoczyna się przy moście kole-
jowym, który w ciągu dwóch lat 
zostanie przebudowany i zamie-
niony w drogę rowerową prowa-
dzącą przez Odrę do Niemiec. W 
Trzcińsku-Zdroju na trasę można 
wjechać od strony ul. Ceglanej 
bądź drogi prowadzącej do War-
nic. Otwarta trasa daje nowe 
możliwości dla turystyki rowero-
wej o jakiej jeszcze niedawno się 
nawet nie śniło.
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Zmodernizowana stacja wraz z 
liniami istotnie poprawi bezpie-
czeństwo energetyczne woje-
wództwa zachodniopomorskiego.
Będzie bezpieczniej. Rozbudowa 
i modernizacja stacji elektroener-
getycznej w Krajniku to inwestycja 
prowadzona na zlecenie Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych. Sta-
cja Krajnik zlokalizowana jest w 
sąsiedztwie elektrowni Dolna 

Wykonawca zakończył główne prace budowlanych na terenie modernizowanej stacji elektroenergetycznej Krajnik. Jednym z elementów inwestycji 
była przebudowa dwóch linii 400 kV Vierraden 507/508 łączących polski i niemiecki system przesyłowy.

Odra, a więc głównego źródła 
energii dla Gryfina, całej aglo-
meracji Szczecina i województwa 
zachodniopomorskiego. Jest to 
obiekt krytyczny dla stabilnego 
zasilania setek tysięcy odbiorców 
prywatnych i przemysłowych .
- Inwestycja postępuje zgodnie 
z harmonogramem – informuje 
przedstawiciel wykonawcy, inż. 
Jarosław Błażyński z firmy ELTEL 

Networks Energetyka S.A.: 
Prace modernizacyjne rozpoczęły 
się w sierpniu 2015 roku, o czym 
informowaliśmy na łamach tej ga-
zety.
Zaawansowanie projektu
Projekt zrealizowano w ponad 70 
proc. Najbardziej zaawansowana 
jest modernizacja i rozbudowa 
rozdzielni 400 kV. Z końcem sierp-
nia zakończono budowę szóstej, 

a tym samym jej ostatniej gałę-
zi. Równolegle trwają też prace 
przy rozdzielni 220 kV. Aktualnie 
modernizowane są siedemnaste 
i osiemnaste z dwudziestu trzech 
pól. Po planowanym na paździer-
nik zakończeniu tego elementu, 
sukcesywnie modernizowane 
będą kolejne pola. W większości 
zrealizowano także prace zwią-
zane z przebudową kilku linii 
najwyższych napięć. Linie 400 kV 
Vierraden 507/508 łączące polski 
i niemiecki system przesyłowy zo-
stały przebudowane i ponownie 
uruchomione w lipcu br. Przebu-
dowa trzech ostatnich linii 220 
kV planowana jest jeszcze w tym 
roku. O projekcie
W ramach rozbudowy i moder-
nizacji stacji Krajnik wymienia-
na jest cała aparatura stacyjna. 
Przebudowywane są też wprowa-
dzenia linii najwyższych napięć. 
Dzięki temu praca stacji będzie 
stabilniejsza i bezpieczniejsza, co 

Na portal internetowy igryfino 
dziennie wchodzi  ok. 6 tys. użyt-
kowników unikalnych. To oznacza, 
że każdego dnia może nas czytać 
około 12 tysięcy czytelników. Po-

w praktyce oznacza pewniejsze 
dostawy energii elektrycznej do 
tysięcy domów i firm w północno-
-zachodniej Polsce. Przedsięwzię-
cie realizowane jest na zlecenie 
Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych S.A. (PSE) – spółki Skarbu 
Państwa, która odpowiada za 
bezpieczeństwo Krajowego Sys-
temu Elektroenergetycznego 
oraz przesył energii elektrycznej 
w Polsce. Wykonawcą jest ELTEL 
Networks Energetyka S.A. – jedna 
z bardziej doświadczonych firm 
w branży budownictwa elektro-
energetycznego w Polsce.
Inwestorem są Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne SA (PSE) opera-
tor systemu przesyłowego (OSP) 
energii elektrycznej w Polsce. 
Spółka jest własnością Skarbu 
Państwa o szczególnym znaczeniu 
dla polskiej gospodarki. Wyko-
nawcą jest wspomniany już ELTEL 
Networks Energetyka S.A. dost.

Od kilku lat liderem na rynku medialnym powiatu gryfińskiego jest portal igryfino. Mówią o tym statystyki. 

łowa z unikalnych użytkowników 
czyta nas na małych ekranach 
(typu smartfon), a połowa na mo-
nitorach komputerowych (stąd 
liczbę można przemnożyć przez 
3). Niemal każdego dnia najwię-

cej wejść jest na portal igryfino. 
Dziękujemy!
Co ciekawe, kolejny portal w ran-
kingu oglądalności jest ponad 
3 razy mniejszy! My codziennie 
zamieszczamy kilkanaście artyku-
łów. Staramy się też szybko poda-
wać newsy.
Dziennie potrafimy zamieścić tyle 

artykułów i zdjęć, co w niektórych 
tygodnikach nie ma w ciągu całe-
go tygodnia. 
Ile jaki portal ma czytelników uni-
kalnych można sprawdzić samo-
dzielnie. Lider jest tylko jeden. 
Wystarczy wejść  np. na stronę 
http://www.speedtest.pl/wycena 
aby się o tym przekonać.
Portal igryfino ma najwięcej czy-
telników, jest największy w po-

wiecie. Redakcja dziękuje Czytel-
nikom za zaufanie. Do tego mamy 
jeszcze gazetę, którą zapewne 
trzymacie Państwo w ręku.
Wykres pokazuje największe pu-
blikatory działające na terenie 
powiatu gryfińskiego. Niektórych 
małych mediów statystyki  speed-
test nawet nie uwzględniają. Ina-
czej jest z igryfino.pl
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Podczas kłótni wyzywał żonę wul-
garnymi słowami. Na dodatek bił 
ją rękami po twarzy i ciele, ko-
pał, szarpał za odzież, popychał. 
Utrudniał jej też wspólne za-
mieszkiwanie. W nocy nie dawał 
spać -  włączał światło w pokoju, 
budził żonę i wyganiał z domu. 
-Prokurator rejonowy skierował 
do Sądu Rejonowego w Gryfinie 
akt oskarżenia przeciwko podej-
rzanemu - informuje Joanna Bira-
nowska-Sochalska, rzecznik pra-
sowy Prokuratury Okręgowej w 

Szczecinie. - Wobec agresywnego 
mężczyzny na wniosek prokurato-
ra zostało zastosowane tymcza-
sowe aresztowanie. Ten środek 
zapobiegawczy był stosowany 
także w dniu kierowania do sądu 
aktu oskarżenia. Podejrzany był 
w przeszłości karany sądownie. 
Za czyn zarzucony podejrzanemu 
m.in. na podstawie art. 207 § 1 kk 
grozi kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat - informuje 
prokurator Joanna Biranowska-
-Sochalska.

Nie najlepsze informacje płyną 
o stanie zdrowia księdza Jana 

Zalewskiego. Od 1 października 
2018 r. nie jest już proboszczem 
parafii pw. Świętej Trójcy w Choj-
nie. Z tego co nieoficjalnie wia-
domo, nie może pełnić posługi ze 
względów zdrowotnych. Ksiądz 
ma zamieszkać w domu swoich 
rodziców w Gryfinie.
Ksiądz Jan Zalewski to znany z 
różnych akcji kapłan. Kilka lat 
swoją posługę pełnił w Danii, ale 
kontakt z lokalną społecznością 
zawsze utrzymywał. Nowym ad-
ministratorem parafii pw. Świętej 
Trójcy w Chojnie jest ks. Janusz 
Mieszkowski.

Natychmiast do akcji gaśniczej 
przystąpiło kilka zastępów straża-
ków. Na miejscu pojawił się także 
sztab kryzysowy. Akcja ratownicza 
trwała kilka godzin.
 -Po przybyciu na miejsce zdarze-
nia strażacy zabezpieczyli teren, 
weszli do środka mieszkania w 
aparatach ochrony dróg odde-
chowych i podali prąd wody na 
palące się elementy wyposażenia. 
W tym samym czasie kolejny za-
stęp prowadził oddymianie klatki 
schodowej oraz mieszkań i ewa-
kuacje mieszkańców - informuje 
strażak z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Gryfinie.
W działaniach udział brały 3 jed-
nostki JRG Gryfino, 2 jednostki 
OSP Banie, OSP Dłusko Gryfińskie, 
OSP Chwarstnica, OSP Sobieradz, 
policja, ZRM. Na miejsce przyje-
chała też wójt Teresa Sadowska.

Nie jest już proboszczem i zamieszka w Gryfinie

Ustalenia przyczyn pożaru trwa-
ją. Nieoficjalnie wiadomo, że 5 
października 2018 r. w jednym z 

mieszkań odbywała się libacja al-
koholowa. Jeden z jej uczestników 
podobno zasnął z papierosem…

Do pożaru doszło w nocy w budynku mieszkalnym wie-
lorodzinnym w miejscowości Rożnowo (gmina Banie). Tę 
noc poszkodowane rodziny pamiętać będą bardzo długo.

Znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. Naduży-
wał alkoholu. Kiedy sobie wypił, wszczynał awantury do-
mowe.

HUMOR
-Dlaczego jesień to najbar-
dziej niebezpieczna pora 
roku?
-Bo można dostać z liścia.
********************

Sędzia do oskarżonego:
– Dlaczego pan nie ratował 
swojej żony, gdy tonęła?
– A skąd ja, Wysoki Sądzie, 
miałem wiedzieć, że 
tonie?! Wrzeszczała jak 
zwykle...
********************

Jaką szkołę musi ukoń-
czyć polityk, żeby spełnił 
wszystkie swoje obietnice?
- Hogwart.
********************

Pani od języka polskiego 
pyta Jasia:
- Jeżeli powiem jestem 
piękna, to jaki to będzie 
czas?
- Z całą pewnością prze-
szły.
********************

W świetlicy trwa spotkanie 
przedwyborcze. Kandydat 
mówi do zgromadzonych: 
- Chcę was uwolnić od 
biedy, anarchizmu, bezro-
bocia... 
- A ma pan coś na reuma-
tyzm?
*******************

W środku nocy mąż budzi 
żonę i podaje jej dwie 
tabletki.
- Co to jest? - pyta zdumio-
na żona.
- Aspiryna, na ból głowy, 
kochanie - mówi przymil-
nie mąż.
- Ależ mnie nie boli głowa.
- Ha! Mam cię!
*******************

Nauczyciel pyta Jasia: 
-Jakie kwiaty najbardziej 
lubisz? 
- Róże. 
- Proszę, napisz to na 
tablicy. 
- Chyba jednak wolę maki - 
mówi Jasio
*******************

Jak zarabiać pieniądze na 
Facebooku?
1. Zaloguj się na Facebo-
oka.
2. Wejdź w ustawienia.
3. Dezaktywuj konto.
4. Idź do pracy.


