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POLSKI WYDAWCA

Pożyczki
do 25 000 zł

tel. 509 924 043

reKLAmAreKLAmA reKLAmA

Okna i drzwi z PCV  
Bramy garażowe

Tel. 91 415 09 42  •  e-mail: domexgryf@o2.pl
Pomiar i doradztwo u Klienta - GRATIS!

ul. Kościelna 28 
Gryfino

r e K L A m A
e-mail: 

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

 Cena 1,50 zł      Wtorek

Wynajmę pomieszczenie 
magazynowo-produkcyjne

o pow. 167 m2 w Pniewie
 tel. 690 155 179

Proszę o tymczasową  zmianę reklamy DAR- JAN na pierwszej stronie.
Treść nowej reklamy
Wynajmę pomieszczenie magazynowo-produkcyjne
o pow 167m2 w Pniewie
tel. 690-155-179
Klient prosił aby w tle wstawić gra�kę hali.
Reklama ma być takiej samej wielkości, 

czytaj s. 2

Deszczowe 
dożynki  
w Wełtyniu 

s. 7 i 8

Tylko dwa 
lokalne 
komitety 

s. 2 i 10

Kalendarz 
wyborczy

s. 10

Dożynki 
w Starym 
Czarnowie 

s. 5

SporT.  
Hipsz gotów 
uSTąpić !

s. 12

ruszyły nasze 
piłkarskie ligi  

s. 11

Śmiertelne zderzenie 
z budynkiem 

piły  
i siekiery  
w parku

Zawory w SM regalica

Będą zakładać 
dziesiątki! 
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Nowe 7 Dni Gryfina

Chcą ten kociokwik 
przenieść na samorząd

1. Już kilka dni temu ruszył ka-
lendarz wyborczy do wyborów 
samorządowych. Wczoraj minął 
termin na zarejestrowanie komi-
tetów wyborczych, ujawniane są 
codziennie kolejne kandydatury 
na włodarzy gmin czy na radnych. 
Tymczasem obserwując, czytając, 
słuchając ogólnopolskiej debaty 
prowadzonej w mediach zarówno 
publicznych, jak i prywatnych ma 
się wrażenie swoistego déjà vu. 
Głównym tematem rozpoczętej 
już kampanii samorządowej nie są 
problemy lokalne z ich odmienno-
ścią i specyfiką, ale jest nadal wza-
jemne okładanie się aktualnie tych 
rządzących na poziomie krajowym 
z opozycją wobec tych aktualnie 
rządzących, czyli gorszący dyskurs 
publiczny, którego większość Pola-
ków ma zdecydowanie dosyć.

2. W tej sytuacji wydaje się 
oczywiste postawienie pytania - co 
ma wspólnego wyborcza kampa-
nia samorządowa, problemy gmin, 
powiatów, a nawet województw z 
codziennym mordobiciem upra-
wianym od kilku lat między PiS-
-em, a tzw. totalną opozycją mor-
dobiciem   pokazywanym „pasja-
mi” w mediach „niezależnych” je-
dynie od przeciwnej strony sporu? 
Otóż na ogół nic nie ma, albo ma 
bardzo niewiele. Nie tylko nie ma 
tu związku tematycznego, ale jest 
też tak, że w wielu miejscach oso-
by rządzące w gminach odpowia-
dające lepiej lub  gorzej za sukces 
rozwojowy i komfort życia miesz-
kańców niewiele mają wspólnego 
z miłościwie nam panującymi w 
kraju bądź z tymi niemiłościwie 
rządzących krytykującymi.  Dla-
czego więc obserwujemy teraz, 
gdy rozpoczęła się kampania sa-
morządowa, dominujący przekaz  
medialny, z którego miałoby wy-
nikać jakoby funkcje prezydentów, 
burmistrzów, wójtów, a nawet rad-
nych miałyby być przez wyborców 
rozdane między przedstawicieli  
głównych nurtów politycznych w 
kraju?

3. Sprawa  jest  dość prosta 
- chodzi o zawłaszczenie przez 
głównie partie nie tylko władzy na 
poziomie krajowym - co wszak już  
mamy - ale także władzy na pozio-
mie samorządowym.   W  tym celu  
pomija się zupełnie w medialnej 
publicystyce odmienność sceny 
samorządowej  od krajowej – tutaj 
„na dole” grają zupełnie inni akto-

rzy i inne zespoły. Wybory samo-
rządowe, zwłaszcza na poziomie 
gmin, nie są wyborami polityczny-
mi, a problemy tu istotne nic nie 
mają wspólnego ani z treścią ani 
z formą, nadawanej codziennie na 
wszelkich falach, gorszącej okła-
danki krajowego PiS z krajowym 
PO z asystą do tego 3-5 innych 
partii.  To ten  krajowy establi-
sment polityczny próbuje odwró-
cić za wszelką cenę „kota ogonem” 
i wciska np. elektoratowi sondaże 
odnoszące się do wyborów parla-
mentarnych jako miarodajnie, czy 
przewidujące wynik w wyborach 
samorządowych.  

4. Udział w tej zaplanowanej 
przez polityków mistyfikacji biorą 
z pełnym zaangażowaniem  media 
krajowe w istocie zależne albo od 
rządu (publiczne) albo z drugiej 
strony co najmniej sympatyzujące 
z opozycją. A Ty wyborco masz 
paść ofiarą tego propagandowego 
spisku partyjniaków i ich szcze-
kaczy i wybierać w wyborach sa-
morządowych nie optymalne dla 
lokalnego interesu opcje, ale wy-
bierać między „rządem a opozy-
cją”, czyli głosować na ten narzu-
cony schemat. I w tej „wspólnej” 
sprawie to pomiędzy okładającymi 
się na co dzień  stronami panuje 
zupełna zgoda – jedni i drudzy 
chcieli by, aby Polska również na 
poziomie samorządowym należała 
wyłącznie do nich i ich aktywu. A 
ma to umożliwić wciągniecie  wy-
borców nawet w czasie wyborów 
samorządowych w niezwykle eks-
cytujący i twórczy spór o wyższo-
ści PiS z przystawkami nad PO z 
sojusznikami i odwrotnie.

5. Nie dajmy się więc omamić. 
Wybierajmy ludzi, którym nie 
grozi konflikt lojalności, czyli z 
jednej strony wymogi posłuszeń-
stwa wobec partii, z której startują, 
a z drugiej strony lojalności wobec 
oczekiwań i realnych potrzeb spo-
łeczności, które w przypadku wy-
boru,  będą  reprezentować. Ordy-
nacja wyborcza wymaga, aby star-
tować na jakiejś liście, wiele będzie 
w tych wyborach list partyjnych. 
Ale obserwujmy czego konkretna 
partia wymaga od wybranych z 
jej list radnych czy włodarzy - pa-
trzmy, aby się nie stało tak, że wy-
branego przez nas burmistrza czy 
wójta to będzie „miała” najpierw 
jakaś partia, która go wystawiła, 
a nie lokalne społeczeństwo. To 
co się już dzieje w obszarze dys-
kursu publicznego w wykonaniu 
głównych aktorów polskiej sceny 
politycznej czyni to i zagrożenie 
bardzo realnym - politycy naj-
wyraźniej swój „kociokwik” chcą 
przenieść na samorząd.              

 Marek Słomski

Nasz felieton

Planowe wyłączenia
W tym tygodniu sporo wyłączeń czeka mieszkańców Gryfina, ale nie tylko.

Dzisiaj (wtorek 28 sierpnia) prądu nie bę-
dzie w Gryfinie ul. Rybacka, Łączna dz. nr 
100 przepompownia w godzinach 8-13. A 
także przy ul. Zielna, Fabryczna, Polna 2, 
dz. nr 159/1. Tutaj po południu od godz. 
14 do 19. 

A jutro (środa 29 sierpnia) o godz. 
8 wyłączą prąd w Starych Brynkach 
2A do 2R, 8, 18A do 18K, dz. nr 4/11 
do 4/42, 21/2 oczyszczalnia, 13/21. 
Powróci ok. godz. 13. I kolejne wyłączenie w Gry-
finie. Tym razem ul. Lechicka w godz. 9-15. Po po-
łudniu (godz. 14-19) prądu nie będzie w Steklnie 

15 do 43, dz.nr 69/2, 73/2, 81/3, 81/5, 
82/2, 82/3, 83/13 do 83/55, 85/7, 97/5, 

111/1, 67/1, 75, 97/2, 66/4, 66/8, 69/4, 
przepompownia.

W czwartek (30 sierpnia) Gryfino 
ul. Okrężna, Armii Krajowej 9, 11, 17, 

19, Reymonta 37 od godz. 9 do 15. Oraz 
miejscowość Wysoka Gryfińska w godz. 14-19.

Natomiast w piątek (31 sierpnia) najpierw w 
Pniewie ul. Leśna 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 18 od 
godz. 8 do 13. I Radziszewo ul. Polarna od godz. 
14 do 19.

red.

W Gryfinie zarejestrowano 
dwa lokalne komitety 

Według kalendarza wyborcze-
go do wyborów samorządowych 
w 2018 roku w dniu 27.08.2018 
roku minął termin zgłaszania 
do rejestracji komitetów wybor-
czych. Zainteresowani musieli 
dokonać zgłoszenia w Delega-
turze Państwowej Komisji Wy-
borczej w Szczecinie. Do czasu 
zamknięcia i oddania do druku 

naszej gazety w szczecińskiej 
Delegaturze PKW zgłoszone 
były tylko dwa komitety lokalne 
do wyborów na stanowisko bur-
mistrza i radnych Rady Miej-
skiej w Gryfinie. Są to Komitety 
Wyborcze Wyborców: Mieczy-
sława Sawaryna oraz Gryfiński 
Blok Samorządowy. 

Oczywiście, prócz komitetów 

lokalnych na pewno do wybo-
rów na burmistrza i radnych 
wystawią też swoje listy partyjne 
komitety wyborcze zarejestro-
wane na terenie kraju. Będzie 
więc z czego wybierać.  

A. Szczepaniak
Od redakcji. Pełen kalendarz 

wyborczy na str 10

Śmiertelne zderzenie  
z budynkiem
W sobotę 25 sierpnia około godziny 4 rano miał miejsce wypadek motocyklisty 
w miejscowości Daleszewo. 

Kierowca prowadzący z 
dużą prędkością motor marki 
Honda, wypadł z drogi i ude-
rzył w budynek gospodarczy. 
Uderzenie było tak silne, że 
przebił ścianę budynku! Na 
skutek odniesionych obra-
żeń motocyklista zmarł. Były 
problemy z ustaleniem jego 
danych, gdyż nie miał przy 
sobie dokumentów. Według 
ostatnich wiadomości, był to 
22 – letni pracownik piekar-
ni w Pniewie. Na temat jego i 
okoliczności zdarzenia krąży 
już wiele pogłosek. 

Działania strażaków skupiły 
się na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, co polegało między 
innymi na zasłonięciu miejsca 

zdarzenia płachtami ochron-
nymi. To one od razu nasunę-
ły świadkom domysły, że wy-
padek miał skutek śmiertelny. 
Po przebiciu ściany strażacy 
musieli też podstemplować 
ściany obiektu. W nocnych 
działaniach w Daleszewie 
udział brali strażacy z Gryfina, 
policja, Państwowe Ratownic-
two Medyczne oraz prokura-
tor. Czynności są prowadzone 
pod nadzorem Prokuratury. 

Ironia losu polega na tym, że 
wypadek w którym zginął jego 
sprawca może zostać zakwali-
fikowany jako... kolizja!

Rk
foto PSP



„Twój biznes pod banderą sukcesu”
Twoja firma wyróżnia się wizją i innowacyjnym myśleniem? 
Prowadzenie biznesu na Pomorzu Zachodnim przyniosło Ci sukces? 
Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu” to klucz do prestiżowego grona 
 najbardziej inspirujących przedsiębiorstw w regionie.

1
7.08 – 9.09

Przyjmowanie zgłoszeń
Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przed-
siębiorców z Pomorza Zachodniego. Aby zgłosić swoją firmę 
do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie www.biznes.wzp.pl
Odpowiedzi zawarte w formularzu posłużą do wytypowania 
30 najbardziej inspirujących przedsiębiorców w regionie i zapro-
szenia ich do udziału w dalszej części konkursu.
Udział w konkursie jest bezpłatny!

3
10.09 – 22.10

Wybór laureatów
Na podstawie zgłoszeń wytypujemy 30 przedsiębiorstw 
w każdej z 3 kategorii – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Ocenione zostaną w szczególności następujące aspekty:
n jaki był Twój pomysł na biznes i jaka idea za nim stała?
n czym firma wyróżnia się na tle konkurencji?
n czy potrafi podejmować i skutecznie radzić sobie 

z wyzwaniami?

7.08 – 9.09   Nominacje
Nominacje to szansa dla mieszkańców, by wskazać wy-
jątkowe firmy, które zasługują na wyróżnienie. Odezwie-
my się do nominowanych firm ze specjalnym zaprosze-
niem do konkursu. 
Formularz nominacji jest dostępny 
na www.biznes.wzp.pl 

2

23.10 – 27.11  
Prezentacja laureatów 
Z 30 laureatami zakwalifikowanymi do drugiego 
etapu konkursu nakręcimy spoty reklamowe, 
które będą emitowane w internecie podczas 
głosowania. Chcemy w ten sposób pokazać inspirujące 
firmy z regionu oraz zachęcić innych do czerpania 
z doświadczeń naszych laureatów.

4

6.11 – 27.11
Głosowanie użytkowników

Głosowanie to kluczowy element konkursu, w którym użyt-
kownicy wezmą udział w zabawie „Giełda Biznesu”.
Uczestnicy głosowania otrzymają pulę wirtualnej waluty, którą 
będą mogli zainwestować w akcje wybranych laureatów. Wynik 
firmy w głosowaniu będzie symbolizowany przez wartość akcji 
laureata w grze. Wartość akcji będzie budowana przez zaanga-
żowanie uczestników głosujących na wybranego laureata.

5

6.11 – 27.11  
Głosowanie Kapituły 
Niezależnie od uczestników „Giełdy Biznesu”, swoich 
faworytów wybiorą złonkowie Kapituły Konkursu, czy-
li osoby, które dzielą z przedsiębiorcami doświadcze-
nie budowania i prowadzenia prosperującej firmy na 
Pomorzu Zachodnim. Łącznie Kapituła wybierze 
3 zwycięzców – po jednym w każdej kategorii (mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwo).

6

11 grudnia 2018  
Gala

„Twój biznes pod banderą sukcesu” 
Okazją do podsumowania konkursu będzie uroczysta Gala. 
Wyłonimy zwycięzców, nagrodzimy laureatów oraz głosujących.

7

KONKURS KROK PO KROKU

6 zwycięzców konkursu otrzyma bon o wartości 
10 000 zł. Bon można przeznaczyć na: szkolenia, 
konsultacje biznesowe, warsztaty, studia podyplo-
mowe, wejściówki na krajowe i międzynarodowe 
imprezy branżowe. Każdy sam wybierze nagro-
dę dopasowaną do swoich potrzeb!
Dodatkowo będą mieli okazję zaistnieć w me-
diach – opowiedzieć o swoich firmach w kam-
panii reklamowej emitowanej nawet po oficjal-
nym zakończeniu konkursu.
Każdy zwycięzca zostanie uhonorowany prestiżową 
statuetką „Bandera Sukcesu”.

24 laureatów konkursu otrzyma bony o wartości 
600 zł.
Bon można przeznaczyć na: szkolenia, warsztaty, 
udział w imprezach branżowych lub inne usługi, 
które mogą w korzystny sposób wpłynąć na rozwój 
i poszerzenie kompetencji pracowników.
Dodatkowo laureaci będą mieli okazję opowie-
dzieć o swoich firmach w kampanii reklamowej.

20 osób, które zajmie najwyższe miejsca w gło-
sowaniu, otrzyma nagrody w postaci tabletów 
Apple iPad.

1 osoba, która najlepiej uargumentuje, dlaczego 
zgłaszany przez nią przedsiębiorca powinien znaleźć 
się w konkursie, otrzyma nagrodę w postaci tabletu 
Apple iPad.            n

NAGRODY

     Dla zwycięzców

     Dla laureatów

Dla głosujących

     Dla nominujących

Laura Hołowacz Prezeska Zarządu i współza-
łożycielka CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., 
regionalnego lidera branży TSL.
Sławomir Czumak Członek Zarządu firmy Backer 
OBR Sp. z o.o. – światowej klasy producenta elek-
trycznych elementów grzejnych, rezystorów i paneli 
sterujących do pomp ciepła.
Zbigniew Nagay Prezes Zarządu i współzałoży-
ciel firmy Radex Sp. j., specjalizującej się w zarządza-
niu higieną w zakładach przemysłu spożywczego.

KAPITUŁA
KONKURSU

ZOBACZ WIĘCEJ NA     www.biznes.wzp.pl

Jesteś przedsiębiorcą z Pomorza Zachodniego? Weź udział w wyjątkowym konkursie!

onkurs dla przedsiębiorców, w którym 
liczy się wizja i pomysł na biznes. Unikal-
na giełda lokalnych przedsiębiorców. 

Interaktywna gra, w której mieszkańcy 
głosują na swoich faworytów. W ten inno-
wacyjny sposób Pomorze Zachodnie pro-
muje nasz region.

Właśnie wystartowała kampania wizerun-
kowa „Pomorze Zachodnie. Biznes w do-
brym położeniu”. Głównym celem pro-
jektu jest promocja regionu jako miejsca 
o wyjątkowych walorach – innowacyjne-

go, wspierającego nowe technologie, nie-
zwykle atrakcyjnego dla przedsiębiorców 
i inwestorów. Najważniejszą inicjatywą re-
alizowaną w ramach kampanii jest konkurs 
„Twój biznes pod banderą sukcesu”. Skie-
rowany jest do właścicieli mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. 
Zwycięzcy otrzymają bony o warto-
ści 10 000 zł.  Dodatkowo będą mieli oka-
zję zaistnieć w mediach – opowiedzieć 
o swoich firmach w kampanii reklamowej 
emitowanej nawet po oficjalnym zakończe-
niu konkursu.

K



4

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 66 (1299) 

Do parku miejskiego wejdą piły i siekiery
Kilkadziesiąt drzew zostanie wyciętych w parku Miejskim im. Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie. Prace już rozpoczęto. Teraz już przycięto 
cisy, co budzi protesty.

Drzewa do wycinki są już 
oznakowane i czekają na piły i 
siekiery. Można przejść się po 
parku i zobaczyć pomarańczo-
we napisy. To te drzewa mają 
zniknąć! Trwa jednak okres 
lęgowy ptaków, który zakończy 
się w połowie października. W 
związku z tym, teraz miejsca 
gniazdowania ptaków oraz te, 
które stanowią ich ostoję, nie 
mogą być niszczone. Obecnie 
jednak rozpoczęto przycinanie 
cisów. Co jest grane?

Co to za „łatanie”
W związku z okresem lęgo-

wym trudno było przypuszczać, 
że inwestor teraz rozpocznie 
przycinkę. Nikt chyba nie sądził, 
że przycinka nastąpi w sierpniu. 
- Moje pytania są takie: skoro 
nie można było obcinać wcze-
śniej – to dlaczego obcięto 21 
sierpnia? Przecież chyba sezon 
ochronny dla ptaków nie minął? 
A skoro można było przyciąć te 
cisy w lecie, to dlaczego do tej 
pory była tam w alejce „dziura” 
i teraz wstawia się „łatę”? – py-
tał mieszkaniec Gryfina. Sprawa 

tym bardziej dziwi, że alejkę 
można było poprowadzić ina-
czej.

Przycięli za pozwoleniem 
władz

Przycinka cisów to świadoma 
decyzja władz Gryfina. Tłuma-
czą to zaleceniami ogrodników. 
Jakich? Nie podają. - W trakcie 
inwentaryzacji drzew i krzewów 
na terenie Parku Miejskiego w 
Gryfinie, w obecności inspektora 
nadzoru ds. pielęgnacji i ochro-
ny drzew ze strony wykonawcy i 

inspektora nadzoru ds. zieleni ze 
strony Inwestora – gminy Gryfi-
no, dla cisu pospolitego zalecono 
cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, 
gdyż cis jest gatunkiem iglaków, 
który dobrze regeneruje się pod 
wpływem cięć pielęgnacyjnych. 
Zgodnie z zaleceniami ogrodni-
ków cisy powinno się przycinać 
dwa razy do roku, pierwsze cię-
cia dokonuje się wiosną, a drugie 
zaleca się przeprowadzić późnym 
latem, nie później niż w drugiej 
połowie sierpnia. Ponadto, w 
trakcie oględzin nie stwierdzono 

na tym krzewie występowania 
gniazd ptaków, dlatego zgodnie z 
zaleceniami można było dokonać 
cięć w drugiej połowie sierpnia 
–  tłumaczy zastępca burmistrza 
Gryfina Tomasz Miler.

Więcej pytań i komentarzy
Wielu mieszkańców jest obu-

rzonych prowadzonymi praca-
mi. - Trudno wypowiadać się co 
do jakości prac wykonywanych 
przez firmę budowlaną, gdyż od 
kwietnia do połowy sierpnia nie 
ma ani jednego kawałka parku 
wyremontowanego. Za ten skan-
dal organizacyjny winić trzeba 
gospodarza terenu, czyli gminę. 
Firma pewnie ma ileś zleceń, no i 
w pierwszej kolejności wykonuje 
tam, gdzie gospodarz wyma-
ga sprawnej realizacji. Szkoda, 
że to nie dotyczy parku – pisze 
mieszkaniec. - Pamiętam remont 
alejek w parku wykonywany ja-
kieś 20 lat temu. Nikt wtedy nie 
wpadł na pomysł rozgrzebania 
dosłownie całego parku na raz! 
A jakość tych prac była bardzo 
dobra – dodaje mieszkaniec.

Park to plac budowy. Jednak 

wciąż jest użytkowany, choć z 
utrudnieniami, przez mieszkań-
ców. Oni obserwują przebieg 
prac i komentują roboty na bie-
żąco.

- Jak człowiek patrzył na wy-
rywanie i niszczenie dobrych 
alejek, zrywania krawężników, 
wyrzucania połamanych maszy-
nami budowlanymi krawężni-
ków na stertę gruzu, to się chcia-
ło płakać nad marnotrawstwem 
publicznych pieniędzy. Przecież 
alejki były w dobrym stanie – na 
pewno krawężniki były wręcz 
idealne. Te pieniądze zmarno-
wane na wymianę krawężni-
ków mogły być wykorzystanie w 
innych miejscach gminy, gdzie 
brakuje chodników! Podobnie z 
nawierzchnią. Przez 20 lat woda 
wypłukała alejki głównie na 
stoku. Ale chyba wystarczyło na-
prawić zniszczone miejsca, a nie 
zrywać wszystkie alejki w parku 
do gołej ziemi. Sterta zwalo-
nych krawężników przy murach 
obronnych jeszcze wciąż straszy 
niegospodarnością – ocenia ko-
lejny mieszkaniec Gryfina.

AJ

Zawory w Sm regalica

Będą zakładać dziesiątki!
Budząca wielkie emocje w Gryfinie sprawa wymiany zaworów grzejnikowych ma dalszy ciąg. Teraz pytania czytelników dotyczą efektu 
ankiety, którą należało złożyć w spółdzielni do piątku.

W poniedziałek spytaliśmy 
prezesa Bogdana Wardę, ile 
wypełnionych ankiet wpłynęło 
do zarządu spółdzielni i jakie 
decyzje podjęto na ich podsta-
wie. Prezes mówi, że do piątku 
wpłynęło aż 1400 ankiet, a w 
poniedziałek donoszono ko-
lejne. Spośród tych 1400, aż w 
1100 ankietach lokatorzy żądali 
wymiany zaworów na tak zwa-
ne dziesiątki – takie jak mieli 
lokatorzy do tej pory. W uprosz-
czeniu, po włączeniu takiego 
zaworu na najniższą wartość na 
pokrętle czyli na gwiazdkę *, 
temperatura w pomieszczeniu 
powinna nie być niższa jak oko-
ło plus 10 stopni Celsjusza. Tak 
sobie zażyczyli spółdzielcy wy-
pełniający ankiety, więc już od 
dzisiaj, czyli wtorku 28 sierpnia, 
ma ruszyć instalowanie właśnie 
tego rodzaju zaworów – dodaje 
prezes.

Dlaczego wymiana?
Prezes Warda powtórnie 

podkreśla, że po 20 latach stare 
zawory i białe głowice termosta-
tyczne  nie funkcjonują prawi-
dłowo. Przyczyniło się do tego 
także wielu lokatorów, którzy 
wykorzystując fakt, że zawory 
nie były plombowane, ustawiali 
je sobie dowolnie, rozregulo-
wując cały system. A mało kto 
pamięta, że zawory z całym 

budynku stanowią jeden sys-
tem! Gdyby udało się z czasem 
zamontować jak najwięcej za-
worów „szesnastek” (ale do tego 
trzeba przekonać lokatorów!),  
wykres różnic dopłat i nadpłat 
bardzo by się spłaszczył, co by-
łoby znacznie sprawiedliwsze. 
Ale skoro obecnie spółdzielcy 
w ankietach zadecydowali, że to 

mają być dziesiątki, tak będzie.  
Jednak nowe głowice już są 

plombowane, dlatego nie da 
się bez uszkodzenia przestawić 
ustawień zaworów termosta-
tycznych (metalowych przy 
grzejniku) według ich własnego 
widzimisię. Procedura wymiany 

wygląda tak, że po wstawieniu 
nowych zaworów termostatycz-
nych następuje ich kryzowanie/
ustawienie w zależności od 
wielkości grzejnika, od położe-
nia i odległości od źródła ciepła, 
a następnie są plombowane. 

rk

Co robią na 1 Maja?
Trwają prace przy fundamentach wieżowca przy 
ulicy 1 Maja w Gryfinie. Czyżby usuwano jakąś ka-
tastrofę?

Na to by wskazywały prace 
robione przy fundamentach 
budynku, obok garaży. Okazuje 
się jednak, że to „tylko” popra-
wienie prac wykonanych przed 
laty. Podjazd do garaży uzyska 
nową nawierzchnie, na sypiącej 
się starej kierowcy już niszczyli 
opony. Zmieniony też będzie 
kąt opadania podjazdu od kra-
wężnika aż do drzwi garaży. Był 

też problem z odprowadzaniem 
wody deszczowej. Instalacja w 
drodze należy do powiatu, a 
dom stoi na działce spółdzielni 
Regalica. Strony się nie dogada-
ły, więc trzeba było przeprojek-
tować odpływ. Przy okazji po-
stawione zostaną nowe ścianki 
oporowe po obu stronach wie-
żowca. 

rk
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After Party gwiazdą dożynek
W tym roku Święto Plonów (dożynki gminne) odbędzie się przy ulicy Warcisława w Kołbaczu. Na uroczystość zapraszamy w sobotę 1 
września. 

- Zapraszam serdecznie do 
Kołbacza na największe dożyn-
ki gminne w powiecie gryfiń-
skim. Razem podziękujmy rol-
nikom za ich ciężką pracę. Nie 
zabraknie przy tym konkursów, 
niespodzianek i wspólnej za-
bawy. W tym roku gwiazdą 
wieczoru będzie zespół After 
Party - zapewnia wójt  Marze-
na Grzywińska. Święto Plo-
nów rozpoczniemy o godzinie 
14 od mszy świętej w kościele 
p.w Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Kołbaczu, w intencji 
rolników i w podziękowaniu 
za tegoroczne plony. Po mszy 
korowód z wieńcami dożyn-
kowymi poprowadzi renomo-
wany zespół folklorystyczny 
Pyrzyczanie. O godzinie 15 
uroczyście rozpocznie się 
Święto Plonów w Kołbaczu.

Zespoły disco polo
Gwiazdą tegorocznej edy-

cji będzie zespół disco-polo 
AFTER PARTY, czyli twórcy 
takiego hitu jak „Ona lubi po-
marańcze”, który w popular-
nym serwisie muzycznym ma 
ponad 43 miliony wyświetleń! 
Pozostałe ich utwory w po-
pularnych serwisach społecz-
nościowych osiągają miliony 
wyświetleń. Obok nich wystą-
pią inni znani artyści disco-
-polo: CORD z Polic, Mr Se-
bii znany widzom POLO TV 
oraz pochodzący z Kołbacza 
Blue-Box. Tuż przed blokiem 
koncertowym publiczność 
rozgrzeją pokazy tańca. Na 
początek 15 minutowa roz-
grzewka z zumba fitness, pro-
wadzona przez instruktorkę 
Martę Nowak ze Stargardu, a 

później zobaczymy rytmicz-
ne, kolorowe i akrobatyczne 
pokazy tańca wykonane przez 
najmłodszych, pod czujnym 
okiem instruktorów ze szkoły 
tańca Hipnosic Power z Gryfi-
na oraz Shock Dance ze Szcze-
cina.

Konkursy i zabawy
Na mieszkańców czekać 

będą liczne atrakcje i konkur-
sy z nagrodami - na Najład-
niejszy wieniec dożynkowy, na 
Najciekawszą aranżację stoiska 
wystawienniczego, Staroczar-
nowskie specjały oraz Cała 

gmina w kwiatach - edycja 
2018.

Organizatorzy nie zapo-
mnieli o najmłodszych miesz-
kańcach gminy, na których 
czekać będzie szereg darmo-
wych atrakcji - spektakl in-
teraktywny, duża zjeżdżalnia 
clown, basen kuleczki, kule 
wodne, mega piłkarzyki, ścian-
ka wspinaczkowa, euro bungee 
(4 stanowiskowe), malowanie 
twarzy, klaun baloniarz oraz 
wata cukrowa. Dodatkowo na 
stoiskach wystawienniczych 
czekać będą lokalne kulinarne 
specjały, a sołectwo Kołbacz 
przygotuje z okazji dożynek 
smakołyki do degustacji. Na 
finał dożynek, po godzinie 23 
niebo nad Kołbaczem rozbły-
śnie podczas pokazu sztucz-
nych ogni. red.

Unifikacja tabliczek
Zgodnie z zapowiedziami gmina Stare Czarnowo na nowo buduje swoją markę. Pomóc ma w tym nowe, przejrzyste, a przede wszystkim 
czytelne oznaczenie ulic z wykorzystaniem promocyjnego logo. Na początku zmiany obejmą miejscowości Stare Czarnowo i Kołbacz, a 
następnie sukcesywnie kolejne miejsca.

Obecnie jeszcze każda miej-
scowość w gminie oznaczona 
jest zupełnie inaczej. Oznako-
wania różnią się od siebie kro-
jem, czcionką, wielkością czy 
nawet kolorem tabliczek. Co 
więcej część miejsc w gminie 
w ogóle nie posiada oznako-
wana. Niebawem sytuacja ta 
będzie jednak wyglądać zupeł-
nie inaczej. Tabliczki i słupki 
zostały już wymienione w Sta-
rym Czarnowie. Następnie po 
odbiorze inwestycji drogowej 
zostaną zamontowane w Koł-
baczu. Sukcesywnie wymie-
nione będą także w kolejnych miejscowościach. - Po kilku- nastu miesiącach prac i starań 

udało się zatwierdzić naszą 
markę oraz logo. Naprawiliśmy 
to co przez wiele lat było po 
prostu zaniedbane, a właściwie 
niedopilnowane. Teraz efekt 
działań wdrażamy w życie, 
stąd jednolite oznakowanie ulic 
pojawi się sukcesywnie w po-
szczególnych miejscowościach 
gminy - przekonuje zastępca 
wójta gminy Stare Czarnowo 
Marcin Krawczyk.

Kolory - symbole
Przypomnijmy, że znak pro-

mocyjny gminy złożony jest z 
trzech kolorów. Hasło brzmi: 

STARE CZARNOWO gmina 
piękna z natury. Barwy odno-
szą się do największych atutów 
gminy. Kolor żółty przypomi-
na łany zbóż i chleb, bowiem 
w gminie większość gruntów 
stanowią urodzajne pola. Od-
cień zielony ma kojarzyć się 
ogromną ilością lasów i tere-
nów atrakcyjnych przyrodni-
czo m.in. z Puszczą Bukową. 
Z kolei niebieski odwołuje się 
do wody i akwenów wodnych, 
a gmina graniczy z niezwykle 
czystym jeziorem Miedwie.

red.

A tak w ubiegłym roku mieszkańcy dekorowali swoje posesje

ruszyły rozgrywki w klasie B. Na początek w Gardnie walczyły drużyny Odrzanki radziszewo  
i Grota Gardno. Wynik 1-1. Tym razem bramkarz Odrzanki wybił piłkę efektownym wyskokiem
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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, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160
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Plon niesiemy plon, gospodarzom w dom
Od wieków, każdego roku gdy słońce powoli zaczyna żegnać lato, a na polach po złotych kłosach ściele się ściernisko, gospodynie szy-
kują się na dożynkowe święto. 

Ciężką rolnika pracę zakoń-
czyły zebrane plony, więc czas 
wieńce splatać, do korowodu 
się gotowić, a i mąkę na pierw-
szy chleb szykować. I mimo, 
że już na polach dawno nie 
dzwonią kosy, a o sierpach już 
pamięci nie ma, to radość i 
duma z zakończenia żniw trwa 
do dziś. Do dziś również trwa 
piękna dożynkowa tradycja. 

Dożynki rozpoczęły się 
od Mszy Świętej pod gołym 
niebem, po której nastąpiło 
poświęcenie wieńców dożyn-
kowych. Następnie wszyscy 
zgromadzeni goście przeszli 
korowodem ulicami Wełtynia. 
Uroczystego otwarcia dożynek 
dokonali zastępca burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino Pa-
weł Nikitiński, przewodni-
cząca Rady Miejskiej Elżbieta 
Kasprzyk oraz starości tego-
rocznych dożynek - Barbara 
Rackiewicz i Robert Lipok. W 
konkursie na najładniejszy do-

żynkowy wieniec zwyciężyło 
sołectwo Wysoka Gryfińska. 
I trzeba przyznać, że został 
wykonany perfekcyjnie, ze 
starannie dobranych kłosów. 
Drugie i trzecie miejsce zajęły 
wieńce z Wełtynia i Czepina.

Nad Wełtyniem chmurzy się 
niebo, ale wieńce pod sceną w 
urodzie się prześcigają.  Pach-

nący, świeży bochen chleba 
czeka kiedy starosta i staro-
ścina gospodarzowi gminy go 
ofiarują, prosząc by dzielił go 
sprawiedliwie i żeby na żad-
nym stole tego chleba nie za-
brakło. Ludowość, bo to ludo-
we święto, kapele reprezentują. 
Mieszkańcy i goście pospołu 
przy stole siedli, muzyka po-

śród deszczu się snuje i jak-
by jednak czegoś brakowało. 
Zniknęła gdzieś dożynkowa, 
radosna atmosfera, która  była 
jeszcze przed laty, wieńców też 
mnogości dawnej nie było, a 
Wełtynianka co mogła to robi-
ła, żeby korowód rozśpiewać. 
Coś się porobiło. Może deszcz, 
może parasole, a może inny 
czas?

Choć pogoda wciąż była 
raczej przeciwna zabawie na 
dworze, ludzi stopniowo przy-
bywało. Od godziny 16 na do-
żynkowej scenie prezentowały 
się kapele ludowe: Borzymian-
ka, Wełtynianka i Gardnianki. 
Dzieci mogły wziąć udział w 
zmaganiach sportowych i kon-
kursach, czynne były liczne 
stoiska z jadłem i rękodzie-

Starości tegorocznych dożynek - Barbara Rackiewicz i Robert Lipok

Już przy drugim utworze ludzie zaczęli klaskać i tańczyć Koncert Dikandy przeszedł oczekiwania publicznosci

Tym razem dmuchane zamki stały na placu kościelnym Ks. proboszcz Benon Latus święci wieńce dożynkowe

Uczestnicy mszy chowali się pod parasolami
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Zwycięski wieniec z Wysokiej Gryfińskiej

łem. Jak zwykle było też sto-
isko stowarzyszenia Na rzecz 
Osób z niepełnosprawnością 
umysłową.

Gwiazdą wieczoru była gra-
jąca „muzykę świata” grupa 
Dikanda. Jej koncert zaczął się 
o godzinie 19 zaraz po desz-
czu, jednak plac dożynkowy 
był niemal pełen i atmosfera 
już naprawdę „na ludowo”. 
Gdy tylko zespół zaczął grać, 
zgromadzeni zaczęli klaskać, 
przy drugim utworze tańczyć, 
a potem zabawa się rozkręcała 
coraz bardziej. Występ Dikan-
dy na dożynkach okazał się 
dobrym pomysłem!

Od godziny 21 do 2 nad ra-
nem trwała zabawa ludowa z 
zespołem „MEDEJS”.

Wideo z przemarszem ko-
rowodu dożynkowego moż-
na obejrzeć na naszej stronie 
Nowe 7 Dni Gryfina na face-
booku.

Redakcja

Wełtynianka robiła co mogła

Nieliczni stali na deszczu

Nabożeństwo pod gołym niebemMięsiwo kroili samodzielnie
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Zgłoś do nagrody Bociana
Przed nami 13. już edycja konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”. Laureatów poznamy podczas uroczystej sesji 
Rady Powiatu w Gryfinie w listopadzie br. 

Zapraszamy do zgłaszania 
kandydatów, którzy w okresie 
od 1 września ubiegłego roku 
do końca sierpnia tego roku 
poprzez swoją aktywność i 
osiągnięcia wspierali i przy-
czynili się do szeroko rozu-
mianego rozwoju i promocji 
powiatu gryfińskiego w kraju i 
poza jego granicami. Wnioski 
można składać do 30 września 
2018 r.

Zgodnie z nowymi, przyjęty-
mi w ubiegłym roku zasadami, 
nagrody zostaną przyznane w 
czterech kategoriach - kultura, 
sport, pro publico bono oraz 
przedsiębiorca roku.

Z wnioskiem o przyznanie 
nagrody wystąpić mogą orga-
nizacje pozarządowe, instytu-

cje, przedsiębiorstwa, laure-
atów nagrody z poprzednich 
edycji oraz osoby fizyczne (w 
grupie liczącej co najmniej 10 
osób).

Wyboru nominowanych do 
nagrody i laureatów dokona 
kapituła powołana przez Za-
rząd Powiatu.

Przy ocenie wniosków, pod 
uwagę będą brane takie kryte-

ria jak wpływ działalności na 
promocję i rozwój powiatu, 
innowacyjność i cykliczność 
działania, oraz ranga osią-
gnięć.

Nagroda ma charakter rze-
czowo-finansowy. Laureaci po-
szczególnych kategorii oprócz 
statuetki bociana i okoliczno-
ściowego dyplomu otrzymają 
3000 zł.

Wnioski do  
końca września

Regulamin konkursu wraz 
z wnioskiem do pobrania, 
jest dostępny na stronie www.
gryfino.powiat.pl

Zgłoszenia należy przesłać 
pocztą lub przekazać osobiście 
do Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 
4, w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem „Nagroda Starosty 
Gryfińskiego” w terminie do 
30 września 2018 r. (decyduje 
data wpływu do urzędu).

W razie pytań lub wątpli-
wości wszelkich informacji o 
konkursie udzielają pracow-
nicy Wydziału Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki pod 
numerem telefonu 91 404 50 
00 wew. 223.  dost.

Włodzimierz 
Czarzasty w Gryfinie

W ramach przedwybor-
czych spotkań wyborów do 
samorządów Gryfino odwie-
dzi Przewodniczący Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej Wło-
dzimierz Czarzasty. Otwarte 
spotkanie z Przewodniczącym 
SLD odbędzie się 31.08.2018 
r. (piątek) w Klubie „Odys” w 

Gryfinie o godzinie 16.30. Do 
uczestnictwa w tym spotka-
niu organizatorzy serdecznie 
zapraszają członków i sympa-
tyków SLD oraz wszystkich 
zainteresowanych przyszłością 
gminy, powiatu, jak i całego 
kraju.    

A. Szczepaniak

Koncert pieśni na Kwadracie
Sobotnie deszcze rozwiał wiatr. Niedzielna, słoneczna pogoda sprzyjała mini 
koncertowi, na który mieszkańców naszego miasta zaprosił pastor Kościoła Zie-
lonoświątkowego w Gryfinie - Zenon Wołek. Jest to nie pierwsze i na pewno nie 
ostatnie spotkanie, na które Gryfinianie otrzymają zaproszenie. 

Program koncertu w wyko-
naniu wokalistów obejmował 
pieśni religijne. Myśl przewod-
nia spotkania to ”Blisko Boga, 
blisko siebie”, co w dzisiejszym 
zapędzonym życiu ma ogrom-
ne znaczenie. Jak to w Gryfi-
nie, słuchaczy nie za wielu, ale 
ci korzy przyszli, nie żałują. Z 
przyjemnością nie tylko słucha-
li, ale wspólnie śpiewali, znane 
sobie, chociaż trochę inaczej, bo 
radośniej brzmiące pieśni. Parę 
ciepłych słów o miłości, o Panu 
Bogu powiedział do zebranych 

pastor. A serdeczności nigdy nie 
za wiele. Było sympatycznie i za-
bawowo. Dzieci cieszyły się z ba-
loników i wymalowanych buzi. 

Można było odpocząć, posłu-
chać i podziękować pastorowi za 
ożywienie sennego, popołudnio-
wego Gryfina. ts

Poeci w „Wigorze”
Uczestnicy Domu dziennego pobytu Senior oczekują na kolejne spotkanie. Tym ra-
zem w swoich progach gościć będą członków grupy poetyckiej „Gryfińskie strofy”.

Członkowie tej grupy to zwykli, 
ale jednak niezwykli ludzie. Na-
uczyciele, emeryci, przedsiębiorcy. 
Mijamy ich na ulicy, w pracy i bar-
dzo często nie wiemy, że spotkali-
śmy poetę. Kogoś, kto  otaczający 
nas świat widzi w innych kolorach. 
Spotkanie jak zwykle zorganizował 
Tadek Wasilewski, artysta, anima-
tor kultury, humanista. Kochający 
swą pracę i ludzi, dla których pra-
cuje.  A oni? Zapatrzeni w Tadka, 
zasłuchani, bo on nie tylko czasem 
im zaśpiewa. On jak nikt inny ro-
zumie ich myśli i porusza wska-
zówki starego, zatrzymującego się 
zegara. Początkowe obawy, że  to 
poetyckie spotkanie z wierszami „z 
szuflady” może się nie udać, było 
niepotrzebne. Udało się. Pięknymi 
słowami, bo takim językiem po-
sługuje się poezja - Joasia  Cichała, 
Darek Ulanowski, Natalia Owcza-
rek, Maria Miszewska, Andrzej 
Romaniecki, Natalka Owczarek i 
Wanda Chruścicka    opowiadali 

o uczuciach, gwiazdach, spotka-
niach. Zasłuchani w wierszach słu-
chacze odnajdywali siebie. Nie za-
brakło również  historii powojen-
nego Gryfina, opowiedzianej przez 
Kubę Sieradzkiego z biblioteki. W 
jednej chwili ożyły wspomnienia. 
Ta ulica była, ale już jej nie ma. A 
tu był dom. I rosły drzewa. A gdzie 
to jest? I jeszcze była muzyka. No 
bo jak poezja bez muzyki? I jesz-
cze jeden film. Tadek ze starą wa-

lizką na pustej drodze. A w walizce 
tyle myśli, tyle refleksji, tyle prze-
żyć i pomysłów. To było świetne 
spotkanie. Kierownictwo się stara. 
Czuje się to w atmosferze. Warto 
więc znikającą poezję przewrócić 
do łask. Bo ona  maluje szary świat 
kolorami.  Szanowni  Państwo, jeśli 
Wasza zamknięta szuflada kryje 
zapisane kartki, zadzwońcie do  
poetów -512352295 lub 690142528

ts

mieszkańcy osiedla w Gardnie skarżą 
się, że w tym roku PUK jeszcze ani razu 
nie mył pojemników na śmieci. Wciąż 
trwają ciepłe dni, a w ich mieszkaniach 
much więcej niż zwykle
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Warto znać 

Kalendarz wyborczy do wyborów 
samorządowych 2018 
Premier kilka dni temu podał termin wyborów samorządowych. W tym roku odbędą się one 21 października. Druga tura wyborów 
na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów ma się odbyć 2 tygodnie później. Poniżej przedstawiamy podany przez PKW  kalendarz 
wyborczy czyli harmonogram poszczególnych czynności, ważnych  nie tylko dla  komitetów wyborczych  i kandydatów ale także dla 
wyborców.

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich 
granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 27 sierpnia 2018 r. zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o 
utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września 2018 r. zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r. powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 17 września 2018 r. utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i 
aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00
zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego 
okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 
Warszawy

do dnia 21 września 2018 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i 
granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o 
lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania 
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

do dnia 21 września 2018 r. zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r.
przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów 
wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do 
wszystkich sejmików województw

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00 zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 28 września 2018 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, 
numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w 
wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 1 października 2018 r.

przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które 
zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany 
numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o 
charakterze ogólnowojewódzkim

do dnia 1 października 2018 r. powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

do dnia 1 października 2018 r. sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 8 października 2018 r.

rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast,

do dnia 8 października 2018 r. zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

od dnia 8 października 2018 r.
do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji 
wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 16 października 2018 r. składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie 
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 głosowanie
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 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

AUTO-SKUP
całe i uszkodzone, każda marka 

i model, 
osobowe i ciężarowe. Najlepsze 

ceny

Tel. 605 955 850

Zatrudnię  
kierowców C+e 

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz  
system weekendowy 

(wyjazd ze Szczecina do Niemiec) 

Tel. 609 493 989

KUPIĘ KAŻDe 
AUTO 

za gotówkę 
665 708 544

USłUGI remONTOWO-BUDOWLANe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

576 314 405

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 

WYNAjmĘ 
stanowisko lub cały 

salon fryzjerski 
w Gryfinie

Tel. 50 40 208 60

PLAŻA BINOWO,  
POLe BIWAKOWe - zaprasza  

Możliwość postawienia 
przyczepy kempingowej, 

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

UrZĄD mIASTA I GmINY W GrYFINIe

OGłASZA NABÓr
NA WOLNe STANOWISKO UrZĘDNICZe

W BIUrZe OBSłUGI rADY
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)

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino  
informuje,

że w pierwszy poniedziałek września,
tj. dnia 3 września 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  

z siedzibą przy ul. 1 Maja 16 

będzie otwarty dla interesantów  
od godz. 8.00 do godz. 18.00.

Kasa czynna od godz 9.00 do godz. 17.00

OGłOSZeNIeOGłOSZeNIe

Z boisk piłkarskich województwa
energetyk wygrywa w A-klasie

Piłkarze Energetyka Gryfino w dwóch 
kolejkach spotkań wywalczyli komplet 
sześciu punktów. W niedzielę w Lipianach 
pokonali miejscową Stal 3:1. - Wygrana 
różnicą dwóch bramek to najniższy wymiar 
kary jaki mógł spotkać naszych rywali - 
mówił po meczu usatysfakcjonowany tre-
ner Energetyka Marcin Łapiński.

Oto przegląd wydarzeń na boiskach na-
szego województwa.

III liga piłkarska.  
Świt i Pogoń zawodzą

Jak na razie trudno być zadowolonym z 
postawy Świtu, a tym bardziej rezerw Po-
goni. Wprawdzie oba szczecińskie zespo-
ły zgodnie zremisowały 2:2, ale ciułanie 
punktów nie może satysfakcjonować kibi-
ców.     

Choć w zespole Pogoni grało czterech 
zawodników z pierwszego składu portow-
cy zaledwie zremisowali. Dobre i to, biorąc 
pod uwagę fakt, że bramkę na wagę jedne-
go punktu zdobyli, w ostatniej minucie.

Z kolei Świt w ostatniej minucie zaprze-
paścił okazję do zwycięstwa. Podopieczni 
Pawła Ozgi prowadzili 2:0, mieli okazję 
podwyższyć na 3:0, aby w ostatnim kwa-
dransie zaprzepaścić cały dorobek. Goście 
wyrównali po rzucie karnym po którym 
arbiter nie wznowił już gry.

Pogoń II Szczecin - Bałtyk Koszalin 2:2 
(1:1)

Bramki: Kowalczyk (14), Kalenik (90) - 

Gruchała-Węsierski (23), Gregorek (50)
Pogoń: Grobelny - Chouwer (68 Kitano), 

Rudol, Kuzko, Marczuk, Wawrzynowicz, 
Kowalczyk (35 Kalenik), Błanik, Wędry-
chowski, Słoma (52 Żurawski), Furst (62 
Krzyżaniak)

Świt Skolwin - Wda Świecie 2:2 (0:0)
Bramki: Nagórski (59), Wyganowski 

(67-karny) - Żurowski (77), Maliszewski 
(90-karny).

Świt: Matłoka - Murawski, Wojdak, Bil, 
Filipowicz, G. Szczepanik, O. Szczepanik, 
Peda (69 Zieliński), Wyganowski (70 Za-
krzewski), Dziąbek (50 Knyrek, 75 Em-
che), Nagórski.

W pozostałych wynikach: Gwardia - 
Mieszko 2:4, Wierzyca - Kotwica 1:2, Po-
lonia  - KP  0:1, Chemik - Bałtyk G. 1:3, 
Górnik - Radunia 1:2, Lech II  - Sokół 1:1, 
Jarota - KKS 0:1 

Tabela
1. Radunia Stężyca 4 12 9-3
2. KP Starogard Gdański 4 10 
8-2
3. Kotwica Kołobrzeg 4 9 5-3
4. Mieszko Gniezno 4 8 11-6
5. Bałtyk Gdynia 4 7 5-3
6. Świt Skolwin 4 6 4-3
7. KKS 1925 Kalisz 4 5 3-3
8. Sokół Kleczew 4 5 4-6
9. Jarota Jarocin 4 5 3-3
10. Lech II Poznań 4 5 6-6
11. Wda Świecie 4 5 6-6
12. Polonia Środa  4 4 7-5
13. Wierzyca Pelplin 4 4 3-4

14. Gwardia Koszalin 4 4 6-8
15. Chemik Bydgoszcz 4 3 4-8
16. Bałtyk Koszalin 4 2 4-12
17. Pogoń II Szczecin 4 1 2-5
18. Górnik Konin 4 1 3-7

IV LIGA  
Chemik idzie jak po swoje

Piłkarze Chemika Police po awansie 
do czwartej ligi nie zwalniają tempa. W 
czwartym meczu odnieśli czwarte zwycię-
stwo. Tym razem bardzo cenne, bo poko-
nanie mającej w planach awans Vinety, to 
duża sztuka.

Chemik Police - Vineta Wolin 2:0 (2:0)
Bramki: B. Ława 2 (16, 36 - karny).
Chemik: Szybka - Odlanicki-Poczobut 

(75 Hajdukiewicz), Andrzejewski, Wiej-
kuć, Woś, Klimkowicz (75 Ziółkowski), 
Kowalczyk, B. Ława, Protasenko (65 Kry-
stek), Kapelusz, Białek (70 Midzio).

Vineta: Salamon - Tarka, Klym, Skorb, 
Łodyga (60 Grochowski), Palczewski (46 
Cyburt), Nagórski, R. Wiśniewski (71 
Grześkowiak), Szymfeld, Aleksandrowicz 
(46 Kostka), K. Wiśniewski.

Hutnik Szczecin - Morzycko Moryń 4:2 
(2:2)

Bramki: Adamczyk 3, Klimek - Janczak, 
Chrzanowski.

Pogoń Połczyn Zdrój - Ina Goleniów 1:4 
(1:2)

Bramki: Walczak (9) - Tomaszewicz (15), 
Jarząbek (33), Winogrodzki (55), Gil (90).

Rega Trzebiatów - Gryf Polanów 2:1

Bramki dla Regi: Zelmachowicz, Duń-
czak.

Gryf Kamień Pomorski - Orzeł Wałcz 
1:1 (0:0)

Bramka dla Orła: Wegner.

MKP Szczecinek - Leśnik Manowo 3:0 
(0:0)

Bramki: Saganowski 2 (68, 78), Góra 
(80).

Sokół Karlino - Rasel Dygowo 1:0 (0:0)
Bramka: Gozdal (67).

Sparta Węgorzyno - Błękitni II Stargard  
6:2

Olimp Gościno - Kluczevia Stargard  1:1
Tabela
1. Chemik Police 4 12 12-1
2. Ina Goleniów 4 10 8-3
3. Rega Trzebiatów 4 10 6-2
4. Vineta Wolin 4 9 12 / 4
5. Kluczevia Stargard 4 8 9-3
6. Sparta Węgorzyno 4 7 14-11
7. MKP Szczecinek 4 6 7-9
8. GKS Leśnik Manowo 4 6 6-8
9. Sokół Karlino 4 5 3-5
10. Rasel Dygowo 4 4 3-3
11. Gryf Kamień Pomorski 4 4 5-6
12. Morzycko Moryń 4 4 10-13
13. Orzeł Wałcz 4 4 10-7
14. Gryf Polanów 4 4 5-6
15. Olimp Gościno 4 4 4-5
16. Hutnik Szczecin 4 3 6-15
17. Błękitni II Stargard 4 1 5-14
18. Pogoń Połczyn Zdrój 4 0 2-12
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rozmowa z marcinem łapińskim, trenerem A-klasowego energetyka Gryfino

Energetyk to teraz amatorski klub
Po niemal dziesięciu latach zdecydował się pan wrócić do Energetyka. Już nie jako piłkarz, ale trener. Co skłoniła Pana, żeby akurat przy 
tak gęstej atmosferze, jaka obecnie panuje wokół Energetyka zdecydować się na ten krok?

- Nie bardzo rozumiem tych 
wszystkich, którzy krytyku-
ją wszystko to, co dzieje się w 
Energetyku. Z drugiego szere-
gu, z tylnego siedzenia łatwo 
oceniać. Oczywiście także uwa-
żam, że miejsce tego klubu jest 
zdecydowanie wyżej niż w A-
-klasie. Piłka nożna na poziomie 
czwartej ligi to jak najbardziej 
realny poziom dla Energety-
ka. Nie będę oceniał działania 
obecnego zarządu. Być może 
popełniono jakieś błędy. Proszę 
jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że nikt inny nie był zaintereso-

wany działaniem w Energetyku. 
Jak widać łatwo krytykować, 
ale samemu wziąć się do pracy 
jest już dużo trudniej. Mam na-
dzieję, że moja osoba to będzie 
takie ziarenko, które sprawi, że 
wszystko z czasem się odmieni i 
pójdzie w dobrą stronę. 

Na jakich warunkach przyjął 
pan posadę szkoleniowca?

- Objęcie drużyny zapropono-
wał mi wiceprezes Energetyka 
Bogdan Kosmalski. Na wstę-
pie zaznaczyłem, że przez rok 
mam jeszcze zobowiązania w 
FC Schwedt. Gram w tamtej-
szym zespole i nie mogę z dnia 
na dzień tego zostawić. To wią-
że się z wieloma dodatkowym 
problemami w prowadzeniu ze-
społu. Muszę chociażby uczest-
niczyć w treningach niemiec-
kiego zespołu. To jednak zostało 
zaaprobowane przez Energetyk. 
Otrzymuję wynagrodzenie 
adekwatne do tego, jakie otrzy-
mują inni trenerzy pracujący w 
amatorskich klubach. Nie widzę 
powodów, dla których miałby 
pracować całkiem za darmo. 
Przecież za swoją pracę pienią-

dze otrzymują szkoleniowcy 
pracujący z dziećmi w różnego 
rodzaju klubach. Prowadząc 
Energetyk poświęcam czas, któ-
ry mógłbym spędzić z rodziną.

Nikt chyba nie może wyma-
gać od trenera pracy za dar-
mo. Co innego piłkarze. Moim 
zdaniem na tym poziomie po-
winni grać wyłącznie dla przy-
jemności. Już sama możliwość 
biegania za piłką po równej 
trawiastej murawie powinna 
w A-klasie być wystarczającym 
bonusem.

- Zgadzam się z tym całkowi-
cie. Z tym, że z tą równą mu-
rawą to ostatnio w Energetyku 
nie jest tak do końca różowo. 
Na głównej płycie trenują i gra-
ją także inne drużyny. Murawa 
miała przejść generalną reno-
wację, ale chyba na planach się 
skończyło. Obym się mylił.

Ile razy w tygodniu trenuje 
Energetyk?

- Jak na amatorski zespół 
przystało, dwa razy w tygodniu. 
Teoretycznie kadra liczy 25 za-
wodników w tym czterech ju-
niorów. Ale na treningach bywa 

od 10 do 15 zawodników. Tak 
to już jest w amatorskim klubie. 
Gdybym na podstawie meczów 
stwierdził, że potrzebny jest 
nam trzeci trening wówczas 
jakoś byśmy to zorganizowali. 
Inauguracja sezonu wypadła 
bardzo dobrze. Zwycięstwo w 
derby z Błękitem Pniewy, w 
którym jest kilku zawodników 
z potencjałem na trzecią ligę 
daje powody do optymizmu. W 
niedzielę pewnie wygraliśmy ze 
Stalą Lipiany. Stworzył się ze-
spół, w którym panuje dobra at-
mosfera. Nie chcę niczego obie-
cywać, ale sądzę, że stać nas na 
odegranie znaczącej roli. Awan-
su jednak obiecywać nie będę. 

Pracuje pan w amatorskim 
klubie na poziomie klasy A. 
Satysfakcjonuje to pana?

- Na pewno nie. Mam nadzie-
ję, że w Energetyku przyjdzie mi 
pracować dłużej niż tylko jeden 
sezon. W tej chwili jesteśmy na 
tym poziomie, ale w perspek-
tywie czasu klub stać na grę w 
czwartej lidze. 

Ma pan 39 lat. Jak na piłka-
rza całkiem sporo.

- W Schwedt nikt mi w ru-
brykę nie zagląda. Podobnie jak 
Energetyk gramy na szóstym 
poziomie rozgrywek, ale gry-
fiński zespół z tym niemieckim 
nie miałby raczej szans. Zresztą 
zweryfikuje to boisko, bo z pew-
nością rozegramy jakiś sparing. 
W Schwedt jestem najskutecz-
niejszym piłkarzem, strzelam 
jeszcze regularnie bramki, ale 
powoli czas kończyć przygodę z 
futbolem. Od przyszłego sezonu 
skupię się już raczej wyłącznie 
na prowadzeniu Energetyka. I 
nie zamierzam łączyć funkcji 
szkoleniowca z grą. Z doświad-
czenia wiem, że nie może to być 
z korzyścią dla drużyny. 

Jest pan nauczycielem z wy-
kształcenia. Ale nie pracuje 
pan w zawodzie. Dlaczego?

- Jeszcze niedawno pracowałem 
w szkole specjalnej w Czarnowie. 
Lubię pracę nauczyciela, ale pa-
pierkowa robota mnie wykańcza. 
Niskie zarobki też zrobiły swoje. 
W tej chwili pracuje fizycznie z 
Schwedt. Nie narzekam.

Rozmawiał Dariusz Jachno
Foto: Marcin Łapiński 

Marcin Łapiński jako gracz FC Schwedt 02. 
Foto: Fussball.de

Będą konsekwencje?

Prezes Hipsz reaguje na transparent
W internecie na klubowej stronie Energetyka ukazał się komunikat podpisany przez prezesa Klubu Marka Hipsza. Autor oświadczenia 
odnosi się w nim do treści transparentu jaki zawisł na stadionie Energetyka podczas spotkania z Błękitem Pniewo. Oto jego treść: 

Komunikat
Prezes Zarządu KS Energe-

tyk Gryfino informuje w dniu 
19.08.2018 r. na meczu ligowym 
między Energetykiem Gryfino 
a GKS Błękitem Pniewo, miał 
miejsce incydent, który w po-
ważny sposób naruszył moje 
dobre imię. Kilka osób ze śro-
dowiska gryfińskich pseudokibi-
ców w sposób bardzo wymowny, 
używając dużego transparentu, 
starało się mnie „przekonać” do 
odejścia ze stanowiska Preze-
sa. Z uwagi na fakt, iż napis na 
transparencie zawierał w tekście 
moje nazwisko oraz poprze-
dzający je wulgaryzm, pragnę 
poinformować, że przekroczy-
ło to granice nie tylko zwykłej 
przyzwoitości, ale też naruszyło 
moją godność oraz zhańbiło na-
zwisko, na które moja rodzina 
pracowała od pokoleń.

Niniejszym oświadczam, że 
nie pozwolę hańbić swojego na-
zwiska przez osoby, które praw-

dopodobnie nawet nie orientują 
się jak wyglądają realia związane 
z prowadzeniem klubu sporto-
wego. Wywieszenie wulgarnego 
transparentu z moim nazwi-
skiem w miejscu publicznym 
traktuję jako czyn niewybaczal-
ny i zrobię wszystko, co w mojej 
mocy, żeby osoby, które są odpo-
wiedzialne za to nieprzyzwoite 
i niczym nieuzasadnione dzia-
łanie, poniosły konsekwencje – 
tak społeczne, jak i finansowe.

Pragnę przypomnieć, że w 
2016 r. do wyborów na Preze-
sa Klubu Sportowego Energe-
tyk Gryfino nie zgłosiła swojej 
kandydatury żadna osoba poza 
mną, w związku z czym posta-
nowiłem piastować to stanowi-
sko przez następne cztery lata. 
Pomimo ogromnych nacisków 
ze strony pseudokibiców nie 
zamierzam z niego rezygnować, 
chyba że zmusi mnie do tego 
sytuacja zdrowotna, zawodowa 
albo w przypadku, gdy pojawi 

się osoba, która wyrazi chęć ob-
jęcia tego stanowiska, a swoje 
aspiracje poprze odpowiednimi 
argumentami. Jeżeli ktokolwiek 
zapewni mnie na piśmie, że 
wprowadzi do klubu dodatkowy 
strumień środków finansowych 
(pomijając dotacje z UMiG), 
dzięki któremu zapewni płyn-
ność finansową klubu, a tak-
że sfinansuje obozy sportowe 
dla grup młodzieżowych oraz 
comiesięczne wypłaty dla za-
wodników, to jestem w stanie 
natychmiast zrezygnować z peł-
nienia funkcji Prezesa KS Ener-
getyk Gryfino.

W związku z powyższym, zro-
bię wszystko, żeby przekonać 
członków zarządu, kierowników 
sekcji oraz członków naszego 
Stowarzyszenia, żeby taka osoba 
została wybrana na Prezesa Za-
rządu KS Energetyk Gryfino.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu

Marek Hipsz

Nasz komentarz
Nigdy z naszej strony nie bę-

dzie zgody na chamstwo na sta-
dionach, boiskach i w halach 
sportowych. To nie są miejsca na 
wyzwiska i wulgaryzmy. Dlatego 
też w pełni popieramy stanowi-
sko, jakie w obronie własnego do-
brego imienia zajął Marek Hipsz.

Z drugiej jednak strony rozu-
miemy też rozgoryczenie kibiców. 
Energetyk pod wodzą obecnego 
prezesa sięgnął dna. 

Panie prezesie, gdy ktoś pluje 
w twarz, nie można udawać, że 
pada deszcz. Najwyższa już pora 
na złożenie rezygnacji. 

Jeden z najważniejszych i naj-
silniejszych klubów w wojewódz-
twie znalazł się na opłotkach 

amatorskiego futbolu. Zespół 
seniorów w klasie A to wymierny 
efekt działalności prezesa Hipsza. 
Skoro nie ma się pomysłu na fi-
nansowanie klubu trzeba podjąć 
męską decyzję i ustąpić. Tkwienie 
w marazmie do niczego dobrego 
nie może doprowadzić. Napraw-
dę, Energetyk bez pana się nie 
zawali. Argument, że nie było 
chętnych do objęcia prezesury w 
Energetyku, to doprawdy żaden 
argument za pozostawaniem na 
stanowisku. 

No i warto pamiętać, że nie ma 
ludzi nie do zastąpienia... 

Dariusz Jachno
Od red. W pierwszym zdaniu 

komunikatu jest błąd stylistyczny, 
którego nie poprawialiśmy.

Transparent z meczu Energetyk - Błękit. Foto: facebook - Fanatycy znad Regalicy Energetyk Gryfino.
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Aktualne Rozkłady Jazdy Gryfiński Informator Lokalny
Ważne telefony i Adresy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

GrYFINO „CeNTrUm” linie nr 1, 1A, 1B, 2
w kierunku DOLNA ODrA

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

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

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

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

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

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

SZCZeCIN DWOrZeC AUTOBUSOWY linie 1, 1A, 1B
kierunek Gryfino, Dolna Odra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogłoszenie wyróżnione - 5 zł

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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com91 404 50 14 91 404 10 14

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

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

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

 • Wynajmę kawalerkę w Gryfinie, Stare miasto, 
I piętro. Tel. 600 986 425

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we z balkonem na Górnym Tarasie, wyposa-
żone. Tel. 690 518 692

 • Wynajmę pokój jednoosobowy. tel. 731 490 
270.

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

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

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

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

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

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

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

D L A  F i r M  -  W Y N A J E M

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

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

 • Firmie wynajmę  mieszkanie  w centrum 
Gryfina. Powierzchnia 44.5 m 2  / Cena 1500 zł. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt na nr 502 
744 075

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum Gryfina 
o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel. 
509 797 167

 • Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze 
pod działalność. Tel. 785 537 131

 • Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w 
centrum (kamienica). Tel. 517 812 133

 • Posiadam do wynajęcia halę pod małą działal-
ność lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie me-
dia, monitoring, ogrodzony teren. Gryfino ul. 
Czechosłowacka 2. Cena 500 zł. Tel. 600 662 053

 • Wydzierżawię lub sprzedam lokal o pow. 100 
m2 pod działalność w Gryfinie przy Lagunie ul. 
Wodnika. Tel. 509 415 439

 • Posiadam do wynajęcia lub sprzedaży lokal o 
pow. 80 m2 na parterze w atrakcyjnej cenie. Tel. 
602 767 638

 • Posiadam do wynajęcia pomieszczenie w CW 
Laguna na prowadzenie działalności o tematyce 
kosmetyka, stylizacja paznokci, podologia, die-
tetyka. Tel. 604 799 352

M i E S Z K A N i A  -  p o S Z u K u J Ę

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

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

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

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

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

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

M i E S Z K A N i A  –  Z A M i A N A

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

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

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

 • Zamienię mieszkanie 64 m2 na III p. Górny Taras 
na mieszkanie 2 lub 3 pokojowe (42-53m2) I lub 
II piętro lub kupię 2-3 pokojowe (42-53m2) z bal-
konem. Tel. 508 929 212

 • Zamienię mieszkanie 2-pokojowe w TBS 
Goleniów na podobne lub większe w Gryfinie. 
Tel. 531 918 546

 • Zamienię dwa mieszkania, jedno w Gryfinie na 
ul. Krasińskiego o pow. 49,19 m2, I piętro. Drugie 
w Świnoujściu I piętro, pow. 86 m2 na domek. 
Mogą być okolice Gryfina. Tel. 692 277 771

 • Zamienię M4 na III pietrze na M3 na I lub II 
piętrze, pow. 42-50 m2, lub kupię 2 pokoje w 
Gryfinie na górnym Tarasie lub Centrum. Tel. 508 
929 212

M i E S Z K A N i A  –  S p r Z E D A Ż

 • Gryfino 3 pokoje sprzedam 260 tys. Osiedle po-
łudnie. Tel. 509 740 063 

 • Sprzedam dom na wsi z 75a działką. Tel. 604 110 
333

 • Sprzedam pół domu lub wynajmę. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 697 631 896 

 • Sprzedam pół domu (do remontu, ale można 
mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 2 piwnice i poddasze oraz zabudowa-
nia gospodarcze na działce o pow. 3650 m2 w 
Wierzchlasie. Tel. 664 094 054

 • Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, Górny 
Taras, parter. Tel. 667 996 850

 • Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, pow. 74 m 
kw, 3 piętro, duży balkon, Górny Taras. Tel. 506 
066 993

 • Sprzedam lub zamienię na mieszkanie działkę w 
Wełtyniu o pow. 22 arów. Tel. 507 36 59 36

 • Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, os. Południe, 
pow. 64 m2. Cena 260 tys. zł. Tel. 509 740 063

 • Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 47 m2 w cen-
trum Gryfina - 3 wieżowiec (elektrowniany), 6 
piętro. Tel. 696 952 919

 • Sprzedam mieszkanie blisko centrum Gryfina, 
pow. 77,80 m2 (trzy pokoje). Tel. 531 839 496

 • Sprzedam duże mieszkanie własnościowe z du-
żym balkonem. Tel. 515 065 497

 • Sprzedam kawalerkę 23 m2, II piętro, balkon, w 
centrum Gryfina. www.sprzedajemy.pl wpisać: 
kawalerka w Gryfinie. Tel. 504 700 455

 • Sprzedam/wynajmę 2 pokojowe mieszkanie w 
Lubanowie, 42m2 (2 piwnice, pomieszczenie 
gospodarcze, działka). Cena 79 tys. zł. Tel. 601 
457 606

 • Sprzedam w Widuchowej dom wolnostojący z 
wyposażeniem, zadbany, z ciekawą architektu-
rą, przy spokojnej uliczce, do zamieszkania od 
zaraz. Tel. 513 814 085 

 • Sprzedam w Gryfinie dom wolnostojący, ocie-
plony, Stare Miasto, cały podpiwniczony, o pow. 
160 m2, ogrzewanie piec komputerowy – eko-
groszek, miał, drewno lub ogrzewanie gazem. 
Garaż o pow. 40 m2 z kanałem samochodowym. 
Część rekreacyjna, posesja 600 m2, możliwość 
działalności gospodarczej. Cena do negocjacji. 
W rozliczeniu możliwość zamiany na dom o 
pow. do 120 m2 Gryfino lub okolice do 20 km.  
Tel. 500 369 686

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

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

 • Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 
180 m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazo-
we solar na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, 
wiata, grill z garażem dwustanowiskowy i dział-
ka o różnej wielkości. Kontakt; 91 414 52 38, 609 
536 459, waw2006@op.pl. 

 • Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Nowym 
Czarnowie. 3 pokojowe 4 piętro. Cena wynajmu 
1000 zł plus opłaty. Kaucja jednorazowa wyso-
kości ceny najmu. Tel. 722 165 827 

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

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

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

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

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

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

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

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

M i E S Z K A N i A  -  K u p N o

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

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

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

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

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

N i E r u C H o M o Ś C i  –  S p r Z E D A Ż

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

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

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

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

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

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

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

 • Steklno, działka 542 m2 sprzedam - na prze-
ciw plaży, ogrodzona, prąd, woda, kanaliza, 
pawilon letni z tarasem, łazienka, pomiesz-
czenia gospodarcze. Wiadomość 501 104 445

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

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

 • Sprzedam działki budowlane z warunkami zabu-
dowy w okolicy Krzypnicy. Tel. 507 158 583

 • Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare 
Łysogórki. Wieś skanalizowana z usługami agro-
turystycznymi, blisko przejścia granicznego, w 
otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 
Tel. 601 707 573, dzwonić w godz. 10-18

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

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

 • Kupię uzbrojoną działkę budowlaną z bezpo-
średnim lub bliskim dostępem do ul. Jana Pawła 
II w Gryfinie. Tel. 502 816 108 

 • Tanio sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodniczą 
przy ul .Wojska Polskiego, Rejon IV - działka 314. 
Tel. 796 600 819

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

 • Sprzedam 2 działki k. Rewala - morze, prąd, woda, 
z warunk. zabudowy, 2 po 30 arów. Cena 30 zł/
m2. Sprzedam nad Odrą, 30 km od Kostrzyna 2 
działki - 800, 1300 m2 - z pozw. budowy. Cena 35 
zł/m2 Tel. 603 795 459, 91414 52 38

 • Sprzedam działki budowlane o pow. 15 arów 
przy ul. Wojska Polskiego w Gryfinie. Tel. 602 15 
11 46

 • Sprzedam działki budowlane w Wełtyniu. Tel. 
733 599 105

 • Sprzedam łąki w Piasecznie, 0,7 h, czarnoziem, 
torf. Tel. 557 089 188

 • Sprzedam nieuzbrojoną działkę w Daleszewie o 
pow. 0,82 ha. Tel. 601 859 652

 • Zamienię działkę budowlaną przy ul. Jana Pawła 
II (przy samym asfalcie) na mieszkanie M3 lub 
M4 w Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 91 415 
22 22

 • Sprzedam działkę koło Jana Pawła II lub zamie-
nię na mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22

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

 • Działka budowlana w okolicach ulicy Armii 
Krajowej. Plan zagospodarowania przewiduje 
budowę domu jednorodzinnego o kącie nachy-
lenia dachu 40-45 stopni. Parter z poddaszem 
użytkowym. Kontakt: 662 227 277

 •
 • Sprzedam działki budowlane o pow. powyżej 

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

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

 • Sprzedam działkę w Moryniu z pozwoleniem na 
budowę i odbudowę istniejącego wiatraka ho-
lenderskiego na cele mieszkaniowe lub komer-
cyjne. Tel. 91 414 63 53 lub 601 639 800

G A r A Ż E  -  S p r Z E D A Ż

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

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

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

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

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

G A r A Ż E  –  W Y N A J E M

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

 • Posiadam do wynajęcia garaż na os. Południe. 
Tel. 606 432 625

 • Posiadam do wynajęcia garaż murowany w cen-
trum Gryfina. Tel. 604 383 038

 • Posiadam do wynajęcia garaż murowany poło-
żony w rejonie ulic Słowiańskiej i Targowej. Tel. 
661 911 681

G A r A Ż E  –  K u p N o

 • Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. 
Tel. 691 057 180

M o T o r Y Z A C J A  –  S p r Z E D A Ż

 • Sprzedam alufelgi z oponami do BMW rozm. 205 
na 60 na 15. Tel. 697 44 78 78 

 • Sprzedam motor Kawasaki VERSYS 650 ABS, 
bezwypadkowy, przebieg 10 700km, szyba z de-
flektorem Kawasaki, gmole, akcesoryjna kierow-
nica, akcesoryjne regulowane klamki, wydech 
Scorpion, osłona baku, alarm, Opony stan bdb, 
wymieniony akumulator, kierunkowskazy ledo-
we. Nowe ubezpieczenie OC i przegląd. Cena 
13000zł, do negocjacji. Tel: 660 727 737 

 • Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5 diesel, 
116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336 400km, 
OC do 10/2018 przegląd do 09/2018, PIERWSZY 
właściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyber-
dach. Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Cena 
3200 zł. Tel. 695 927 388

 • Sprzedam samochodową instalację gazową 
(zbiornik ma homologację do 2027 r.). Tel. 
696 068 527

 • Sprzedam samochód osobowy Peugeot 307 SW 
diesel, rok prod. 2006. Na angielskich blachach, 
w pełni sprawny technicznie. Tel. 724 874 777

 • Sprzedam alufelgi z oponami zimowymi do 
BMW, rozm. 205/60/15. Tel. 697 44 78 78

 • Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105 KM, 
rocz. 2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092 176 

 • Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997, 
115 KM, przebieg 202 tys. km, przegląd do 
15.12.2018. Cena 4500 zł do negocjacji. Tel. 515 
285 671

 • Sprzedam małą przyczepkę samochodową. Tel. 
608 486 307

 • Sprzedam samochód ciężarowy IVECO ML75E15, 
2002 r. prod., z windą załadunkową, 2,8 t, cena 
10 tys. zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 
459

 • SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony 
w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r., jeden 
właściciel, faktura vat - sprzedam za dobrą cenę. 
Tel. 502 816 108 

 • Sprzedam samochód Nissan Almera Tino, rok 
prod. 2000, poj. 2000. Cena do negocjacji. Tel. 
537 131 179 lub 601 49 50 66

 • Sprzedam Toyotę Yaris, rocznik 2007, po wypad-
ku, bez silnika, częściowo rozebrana, części są 
oryginalne. Tel. 600 22 67 53

 • Sprzedam Opel Corsa 1,0 benzyna, rok prod. 
1996, 2 drzwiowy, czerwony, gotowy do jazdy. 
Cena 900 zł. Tel. 502 543 922

 • Sprzedam Volkswagena Golfa V, poj. 1,9 Diesel, 
rocznik 2008 (wersja 2009), ważny przegląd i 
ubezpieczenie, hak, klima, elektryczne szyby 
i lusterka, 5 poduszek. Opony letnie na alufel-
gach, zimowe na felgach stalowych. Cena 19 tys. 
zł. Tel. 603 914 557. 

 • Sprzedam tanio Mercedes C250 W202 2.5 diesel, 
116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336 400km.

 • OC do 10/2018, przegląd do 09/2018. Pierwszy 
właściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyber-
dach. Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Tel. 
695 927 388

 • Sprzedam BMW 318i, benzyna, 115 KM, przebieg 
ponad 200 tys. km, rocznik 1997, kombi. Cena 
4500 zł. Tel. 515 285 671

 • Sprzedam Forda Mondeo, rok produkcji 2006, 
pojemność 2.0 diesel, przebieg: 314 tys., po 
przeglądzie technicznym. Cena: 5900zł. Dwa 
komplety kół (letnie, zimowe). Kontakt: 601 715 
764 

 • SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony 
w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010 r., jeden 
właściciel, faktura vat - sprzedam. tel.: 502 816 
108 

M o T o r Y Z A C J A  –  K u p N o

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

 • Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
 • Kupię samochód osobowy minimum o poj. 1,6, 

rozkładane siedzenia, tylna klapa bagażnika 
otwierana wraz z szybą. Dość wysoki żeby wy-
godnie wsiadać. Zarejestrowany, ubezpieczony, 
sprawny technicznie i względnie wyglądający. 
W miarę niedrogi. Tel. 781 747 903

 • Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
 • Kupię stare samochody, motocykle, motoro-

wery. Tel. 790 716 816
 • Kupię każdego Mercedesa. Tel. 737 539 555
 • Kupię każdą Toyotę. Tel. 737 799 666
 • Kupię małą przyczepkę samochodową. Tel. 

695 798 660
 • Kupię złom, akumulatory, fiaty, polonezy, 

żuki i inne, również wraki, oraz konstrukcje 
stalowe za rozsądną cenę. Gryfino. Zabiorę 
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własnym transportem. Ceny do negocjacji. Tel. 
722 310 481

 •
 • PrACA
 • Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 

– Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797

S Z u K A M

 • Poszukuję dorywczej pracy w weekendy - sprzą-
tanie mieszkań, biur. Tel. 665 245 645

 • Podejmę się pracy typu wyprowadzania pie-
sków, robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289 

 • Sprzątacza pokoju lub apartamenty w Gryfinie, 
raz w tygodniu. Tel. 5 700 130 37

 • Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i 
transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874 
777

 • Zaopiekuję się dzieckiem od września. Posiadam 
duże doświadczenie. Tel.727 687 666 

 • Podejmę pracę, jako stróż w Gryfinie lub okolicy. 
Tel. 608 266 429

 • Podejmę się sprzątania mieszkań w Gryfinie. Tel. 
609 633 545

 • Młoda i pełna energii mama, doświadczona w 
pracy z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każ-
dym wieku. Tel. 797 093 234

 • Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodat-
kową pracę, znajomość języka niemieckiego. 
Gryfino, okolice także strefa przygraniczna. Tel. 
798 441 629

Z A T r u D N i Ę

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

 • Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel. 517 
60 10 22

 • Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam 
stolarzy/budowlańców. Wszelkie informacje 
pod nr tel. +46762185566

 • Zatrudnię elektryka instalatora - branża bu-
dowlana. Tel. 501 037 553

 • DO PrACY PrZYjmĘ meCHANIKA - naprawa 
pilarek, kos, kosiarek. Tel. 508 363 401

 • Poszukuję osoby do opieki nad osobą starszą 85 
lat sprawną fizycznie z lekką chorobą alzheime-
ra. Zapewniam zakwaterowanie w domku jed-
norodzinnym z ogrodem. Tel. 533 505 899 

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

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

 • ZATrUDNIĘ meCHANIKA 
SAmOCHODOWeGO TeL. 601 420 009

 • ZATrUDNIĘ BLACHArZA-LAKIerNIKA, TeL. 
601 420 009

 • KIerOWCA C+e, POLSKA-SZWeCjA-POLSKA, 
TeL. 601 420 009 

 • Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 
29

 • Pracownik budowlany-wykończenia wnętrz. 
Szpachlowanie, malowanie itp. Tel. 662 495 081 

 • Zatrudnię pokojową/pokojowego do 
pracy w hotelach na terenie Niemiec. 
Zakwaterowanie, stawki niemieckie. Tel. (91) 
351 66 70  

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

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

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

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

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

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

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

 • Opiekunki do Niemiec od zaraz. Tel. 533 848 005
 • Firma Aktivmed24.pl poszukuje opiekunki se-

niorów do Niemiec. Oferuje premie wakacyjne. 
Tel. 530 555 015

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

 • Firma AmBerCAre24 poszukuje opiekunki 
do Niemiec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny. Zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legal-
ne. Tel. 737 451 825 lub 737 886 919

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

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

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

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

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

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

u S Ł u G i

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

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

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

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

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

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

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

E D u K A C J A

 • Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
 • Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepety-

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

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

dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 
501 168 276

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

dyplomowany. Tel. 696 068 527
 • Korepetycje z jęz. polskiego na poziomie szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Tel. 604 696 030
 • Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich 

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

 • Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie 
do sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimna-
zjalnego, maturalnego, indywidualnie lub w 
małych grupach. Tel. 887 682 252

r o L N i C T W o  –  D Z i E r Ż A W A /
S p r Z E D A Ż

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

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

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

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

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

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

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

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

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

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

r o L N i C T W o  –  K u p N o

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

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

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

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

r Ó Ż N E 

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

 • Sprzedam łódź wędkarską typ kanada. Tel. 600 
986 425

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

 • Oddam meble do pokoju dziecinnego, w 
bardzo dobry stanie. Tel. 663 507 887

 • SPrZeDAŻ
 • Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej 

w Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel. 505 719 178
 • Sprzedam maszynę do szycia Singer Model 

4210. Stan bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790 
444 13 01 po godz. 16

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

 • Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem zaburto-
wym Suzuki 70 KM. Gryfino. Tel. 509 023 772

 • WYPOCZYNEK typu KLER SPRZEDAM - sofa 
(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 niebieski). Cena 300 zł. Tel. 608 252 945

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

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

 • Sprzedam kryształy, torby, komplety do kawy 
różne, komplety obiadowe, wazony, buty, sa-
mowary, szybkowary, różne materiały, mone-
ty, zegarki, piece do pieczenia, żyrandol, stare 
radio, magnetofon. Tel. 60 71 27 726

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

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

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

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

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

 • Sprzedam jacht - 11x3x 1,1 - żaglowo-motoro-
wy, 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 długo-
ści. Cena 9800 zł do negocjacji. 50 szt. krzeseł 
tapicerowanych do gastronomii po 40 zł/szt. 
Stoły, zlewozmywaki, lodówki, zmywarki ze 
stali nierdzewnej. Cena do uzgodnienia. Tel. 
91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459

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

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

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

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

 • Sprzedam lodówkę, duża, używana - 300 zł; 
Klatki dla królików szt. - 5 - 150 zł. Tel. 508 106 
461

 • Sprzedam rurę do komina 13, szt. 10 + trójniki 
i kolanka. Cena do uzgodnienia. Tel. 91 416 26 
41

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

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

 • Sprzedam dla żeglarzy i wędkarzy - wał do 
napędu łodzi. Anody alum. i cynkowe. Tablica 
instrumentów. Sprzęgło na wał. Śruby do ło-
dzi. 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 węd-

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

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

415 22 22
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

400A ze sterowaniem, reduktory spawalnicze, 
perkusję, fotel do rehabilitacji, akwalung, od-
kurzacz, piankę. Tel. 696 818 153

 • Sprzedam wózek inwalidzki akumulatorowy 
Jet3 oraz wózek inwalidzki Jazzy 1100. Tel. 
577 333 694

 • Sprzedam wełnę mineralną URSA PLATINUM 
DF32 o grubości 15 cm, klasy A1. Posiadam 
47 rolek. W rolce jest 3,188 m2. Cena za całość 
3300 zł. Tel. 693 992 852

 • Sprzedam 3 CCD Digital Video Comcorder 
GL2. Canon DM-GL ZA made Japan + torba + 
wyposażenie. Tel. 577 333 694

r Ó Ż N E  –  K u p N o

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

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

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

m A T r Y m O N I A L N e

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

28.08.  Apteka     Vademecum ul. 1 maja 15 H
29.08 . Apteka     Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
30.08.  Apteka     W Galerii ul. Flisacza 63
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.

DYŻURY APTEK

POWIATOWY UrZĄD PrACY W GrYFINIe
DYSPONUje NASTĘPUjĄCYmI OFerTAmI PrACY:

1. Blacharz samochodowy-praca Gryfino
2. Dozorca-praca Gryfino
3. Dyrektor przedszkola –praca Gryfino 
4. Fryzjer-praca Gryfino,Szczecin
5. Główna księgowa-praca Krzywin
6. Kelner-Barman- praca Gryfino
7. Konserwator- praca Gryfino 
8. Lakiernik samochodowy-praca Gryfino
9. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
10. Magazynier- praca Gryfino
11. Mechanik pojazdów samochodowych – praca Widuchowa
12. Mechanik samochodów ciężarowych-praca Widuchowa
13. Młodszy opiekun-praca Nowe Czarnowo
14. Monter Izolacji-praca Nowe Czarnowo
15. Monter okien – praca Gryfino 
16. Nauczyciel Informatyki-praca Krzywin
17. Nauczyciel matematyki-praca Krzywin
18. Nauczyciel wychowania przedszkolnego- praca Gardno, Stare Brynki
19. Pielęgniarka-praca Nowe Czarnowo
20. Pomoc kuchenna- praca Czepino, Gryfino
21. Pomocnik instalatora PV- praca woj. zachodniopomorskie
22. Pomocnik mechanika samochodów ciężarowych-Widuchowa
23. Pomocnik stolarza- Praca Parnica
24. Pracownik ogólnobudowlany- praca Gryfino i okolice 
25. Pracownik gospodarczy – praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepeł-

nosprawności )
26. Pracownik gospodarczy-praca Pniewo
27. Pracownik ochrony-  Praca Nowe Czarnowo
28. Pracownik produkcji – praca Nowe Czarnowo, Pniewo, Gardno
29. Recepcjonista-praca Czepino
30. Robotnik gospodarczy-praca Gryfino, Widuchowa
31. Spawacz-praca Borzym
32. Sprzątaczka-praca Pniewo, Gryfino 
33. Sprzątacz/Sprzątaczka-praca Gryfino
34. Sprzedawca- praca Gryfino, Nowe Czarnowo, Gardno, Banie
35. Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo
36. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino
37. Tynkarz- praca woj. Zachodniopomorskie

PUP INFORMUJE
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kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 66 (1299) 

 

 

 
 
 

 
Osobom bez doświadczenia, pragnącym rozpocząć pracę w charakterze pomocnika montera 

rusztowań, proponujemy bezpłatny, tygodniowy kurs przygotowania do zawodu  

Oczekiwania:   
 Umiejętność pracy w zespole 
 Chęć zdobycia nowych doświadczeń 
 Brak lęku wysokości 
 Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie 

Zakres obowiązków: 
 Montaż i demontaż rusztowań 
 Prace pomocnicze związane z montażem rusztowań 
 Rozładunek i załadunek aut ciężarowych z rusztowaniami  

Proponujemy:  
 Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 Możliwość odbycia kursu przygotowawczego do zawodu pomocnika montera 

rusztowań i zdobycia uprawnień montera rusztowań 
 Atrakcyjny system wynagrodzeń 
 System szkoleń podnoszących kwalifikacje 
 Transport i zakwaterowanie 
 Pełny zakres ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych w Polsce 
 Bogaty pakiet socjalny 

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą pracy ZADZWOŃ 798 290 290                                    
lub wejdź na naszą stronę www.multiserwis.com.pl w zakładkę Kariera i Aplikuj 

 
UWAGA! Na dokumentach CV oraz listach motywacyjnych prosimy  o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, 

zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. 2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami."Dokumenty bez klauzuli o przetwarzaniu danych 
osobowych nie będą przyjmowane. Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poufnie. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi. 

Monter rusztowań i  Pomocnik montera rusztowań (do przyuczenia do zawodu) 
                          Miejsce pracy: Niemcy – budowa w Schwedt 

reKLAmA


