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MAGAZYN

POLSKI WYDAWCA

reKLAMA

Piątek

28 września 2018 r.

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. 6

Pożar  
koło Chojny

s. 2
Gdzie była 
najlepsza 
oranżada? 

s. 5
Podsłuchane  
na ławeczce...  
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199 milionów  
na czystsze powietrze  

czytaj s. 4

OGŁOSZeNIe WYbOrCZe

PUK ma 
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prezesa 

Za parę lat obwodnica, 
potem droga    

czytaj s. 3
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Nowe 7 Dni Gryfina

Wiktor Jędrzejak 
mistrzem Polski

We wtorkowym wydaniu popełniliśmy błąd w nazwisku lek-
koatlety Hermesa, za co przepraszamy. Na Mistrzostwach Polski 
młodzików w Bełchatowie złoty medal w biegu na 2000 m zdo-
był Wiktor Jędrzejak. 

red.

Planowe 
wyłączenia
W najbliższym tygodniu bez prądu będą musieli so-
bie poradzić mieszkańcy ośmiu miejscowości w na-
szym powiecie. 

Piątek 28 września - Przy-
jezierze (gm. Moryń) 
ulica Letniskowa nu-
mery od 22 do 41 w 
godz. 8-14. Chojna 
ulica Pływacka 13, 
14, 15, 17, 19, 21, 
23 w godz. 9-12.

Poniedziałek 
1 października 
- Dłusko Gry-
fińskie (gm. 
Banie) w godz. 
8-13.30. Żórawie (gm. Gryfi-
no) ul. Borówkowa 17, Dębo-
wa 11 w godz. 9-15. Dłusko 
Gryfińskie (gm. Banie) Hy-
drofornia w godz. 12.30 - 17. 

Wtorek 2 października - 
Piaseczno kolonia (gm. Ba-
nie) - Hydrofornia w godz. 
8-13. Piaseczno numery od 54 
do 72 w godz. 13-17.

Czwartek 4 paź-
dziernika - Żó-

rawie (gm. 
Gryfino) 18, 
22, 28a, dz. 
nr 76/1, ul. 
B o r ó w k o w a 

16 oraz dz. nr 
79/2, Malinowa 

20, 24, 28, oraz dz. nr 
69/4 w godz. 9-13. Pniewo 

(gm. Gryfino) ul. Polna 8b, 10, 
22, 22a w godz. 9-14.

Piątek 5 października - Gry-
fino ul. Jana Pawła II nr 56d 
do 56k w godz. 9-15. Żórawie 
ul. Borówkowa 10, 10a, 14, dz. 
nr 244/3, Jagodowa 27a, 30,31, 
Malinowa 32, 33, dz. nr 71, 
Żórawie 23, 27,29, 35, dz. nr 
97 w godz. 9-16.

red.

Przedszkolacy z gryfińskiej 
Dwójki podczas akcji - 
Zbieramy kasztany

Opolska w Gryfinie - mieszkańcy już 
nie burzą się, że nic się nie dzieje. 
Teraz - nie wiedzą co tu będzie

Palił się „tylko” 
budynek gospodarczy

W środę wtorek 25 września 
doszło do pożaru budynku 
mieszkalnego w miejscowości 
Barnkowo koło Chojny. Po 
przybyciu pierwszych jedno-
stek OSP stwierdzono pożar 
budynku gospodarczego przy 
domu mieszkalnym. Działania 
strażaków polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz ugaszeniu części drew-
nianej budynku gospodarcze-
go. Strażacy weszli do budyn-
ku mieszkalnego w celu prze-
szukania obecności osób po-
stronnych lub mieszkańców. 
Nikogo jednak nie znaleziono.  
Ze względu na trudne warun-

ki we wnętrzu strażacy pra-
cowali w aparatach powietrz-
nych. Okazało się, że zapaliły 
się odpady trzymane w części 
gospodarczej. W akcji wzięli 

udział strażacy z OSP Chojna, 
Brwice, Nawodna, Trzcińsko-
-Zdrój i PSP Gryfino, a także 
policjanci.

Foto ze str. PSP Gryfino
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Flesz 
wydarzeń!

Drzewo na drodze
W poniedziałek 24 wrze-

śnia ok. godz. 12.57 strażacy 
z Morynia wyjechali do miej-
scowości Dolsko, gdzie do-
szło do złamania się części 
drzewa, które zablokowało 
jeden pas ruchu w kierunku 
na Chojnę. Po dotarciu na 
miejsce i jego zabezpiecze-
niu usunięto drzewo przy 
pomocy piły do drewna. W 
działaniach brał udział jeden 
zastęp OSP Moryń.

Głupi żart - poważne 
konsekwencje

Policcy policjanci zatrzy-
mali 3 młodych mężczyzn, 
którzy w miniony weekend 
zainscenizowali na jednym z 
osiedli w Policach porwanie 
jednego z nich. Osoba zgła-
szająca poinformowała, że 
dwóch mężczyzn pobiło, a 
następnie wsadziło do ba-
gażnika samochodu młode-
go mężczyznę, po czym z pi-
skiem opon odjechali z miej-
sca zdarzenia. Po zatrzyma-
niu mężczyzn oświadczyli 
– że się nudzili i wpadli na 
pomysł zorganizowania sfin-
gowanego uprowadzenia. 
Teraz za ten wybryk odpo-
wiedzą przed sądem. Za 
umyślne wprowadzenie w 
błąd organu państwowego 
grozi kara aresztu, ogranicze-
nia wolności albo grywna do 
1500 zł.

Podwójny strzał
Policjanci zatrzymali w Peł-

czycach 31-latka, podejrze-
wanego o znęcanie się nad 
najbliższymi. W trakcie prze-
szukania pokoju zajmowane-
go przez mężczyznę, funk-
cjonariusze znaleźli 2 krzaki 
konopi indyjskich oraz pra-
wie 1,5 grama suszu marihu-
any. Prokurator wystąpił do 
Sądu z wnioskiem o zastoso-
wanie wobec mężczyzny 
środka zapobiegawczego w 
postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 2 mie-
sięcy, do którego Sąd przy-
chylił się w całości.

Nie będzie przerw ciepła?
Jak donosi biuletyn CIRE 24, PGE GiEK modernizuje w Elektrowni Dolna Odra system sterowania instalacją 
ciepłowniczą. System ABB Ability Symphony Plus zastąpi działający od lat 90. system Master. 

- Nowa funkcjonalność umoż-
liwi nam nie tylko zdalne stero-
wanie urządzeniami, ale także 
natychmiastowe reagowanie na 
zmiany parametrów w blokach 
energetycznych oraz w sieci cie-
płowniczej. Wprowadzany system 
spełni też wysokie wymagania 
bezpieczeństwa cybernetycznego 
stawiane obecnie systemom tech-
nologicznym, pracującym w obrę-
bie sieci sterowania przemysłowe-
go. Wprowadzone rozwiązania są 
korzystne zarówno dla elektrowni, 

jak i dla mieszkańców Gryfina, 
wpływając na bezpieczeństwo do-
staw ciepła - powiedział Sławo-
mir Zawada, prezes zarządu 
PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna.

Generalnym wykonawcą 
prac modernizacyjnych w 
Elektrowni Dolna Odra jest 
firma Intec. Wdraża ona sys-
tem sterowania Symphony 
Plus wraz z systemami zabez-
pieczeń oraz uruchomieniem 

automatyki i monitoringu 
pracy węzłów. A także komór 
ciepłowniczych w kilkunastu 
miejscach w Gryfinie. Szko-
da, że prezes nie powiedział o 
wyczekiwanym końcu corocz-
nych przerw w dostawie ciepła 
do naszego miasta. To by była 
najmilsza wiadomość.

rk

PUK ma nowego prezesa
Licząca 164 pracowników załoga gryfińskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ma nowego szefa. Pre-
zes Miklewicz ma imponujący zawodowy życiorys, ale i mnóstwo do zrobienia.

Zbigniewa Miklewicza od-
wiedziliśmy w jego nowym ga-
binecie przy ul. Szczecińskiej. 
Właśnie spotykał się z przed-
stawicielami kolejnych działów 
przedsiębiorstwa. - Stanowisko 
prezesa objąłem w poniedzia-
łek, 24 września. Obecnie zapo-
znaję się z zakładem i załogą. 
Przejmuję obowiązki od swego 
poprzednika, pana Stypy. Mój 
zastępca jest jeszcze na urlo-
pie. Kiedy wszystkie czynności 

wstępne zostaną wykonane i 
będę już mógł powiedzieć coś o 
tym jak widzę firmę, zapraszam 
na dłuższą rozmowę - powie-
dział pozując nam do zdjęcia.

burmistrz o rządzeniu  
PUK-iem

Jak nam powiedział Mieczy-
sław Sawaryn, wyboru nowego 
prezesa PUK dokonała Rada 
Nadzorcza, gdyż dwa konkur-
sy zakończyły się bez rozstrzy-
gnięcia, a wybrana ostatecznie 

kandydatka na prezesa – sama 
się wycofała

Burmistrza spytaliśmy też, 
czy zmienił zdanie i nowy pre-
zes będzie rządził jednoosobo-
wo. Jednak M. Sawaryn twardo 
stoi na stanowisku, że zarządy 
gminnych spółek powinny być 
dwuosobowe. Dlatego PUK-
-iem nadal będzie rządzić para 
– tym razem prezes Miklewicz 
i (dotychczasowy) dyrektor za-
rządzający Kulawik.                    rk

Ostatnia przed wyborami
Czwartkowa sesja Rady Miejskiej w Gryfinie rozpoczęła się zaskakująco i nietypowo. Momentami na sali było 
bardzo nerwowo. 

Zaskoczenie było przeka-
zanie burmistrzom przez soł-
tysa Gardna Tadeusza Fellera 
dwóch urn z popiołami upa-
miętniającymi minioną kaden-
cję. Tym bardziej było to dla 
wszystkich niezrozumiałe, gdyż 
akurat w tej kadencji w Gardnie 
wykonano najwięcej spośród 
wszystkich gminnych miejsco-
wości remontów dróg i innych 
drobniejszych inwestycji.

Następnie burmistrz Mie-
czysław Sawaryn przedstawił 
nowego prezesa Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych w 
Gryfinie – Zbigniewa Miklewi-
cza, z wykształcenia ekonomi-
stę, który  rozpoczął pracę 24 
września br. Podczas realizacji 
punktu „Zgłaszanie interpelacji 
i zapytań radnych” doszło do 
utarczek słownych pomiędzy 
kilkoma radnymi, a nerwowa 
atmosfera udzieliła się całej 
sali. Był to przede wszystkim 
efekt prowadzonej już – gorącej 

kampanii wyborczej członków 
różnych komitetów wybor-
czych. Na szczęście dalsza część 
sesji kontynuowana była już w 
miarę spokojnie. Przyjęto in-
formacje: z wykonania budżetu 
Gminy Gryfino za I półrocze 
2018 r., o działalności bieżącej 
i sytuacji finansowej Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych  

w Gryfinie oraz o działalności 
bieżącej i sytuacji finansowej 
Gryfińskiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego. 

były też sprawy 
administracyjne i finansowe

Podjęto także uchwały w 
sprawach: wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze bezprzetar-

gowej, części nieruchomości 
gruntowej, położonej w ob-
rębie ewidencyjnym Steklno. 
Wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowych, 
położonych w obrębie ewi-
dencyjnym miasta Gryfino na 
rzecz aktualnego użytkownika 
wieczystego. A także - wyra-
żenia zgody na ustanowienie 
służebności gruntowej w dział-
ce gminnej, położonej w obrę-
bie ewidencyjnym nr 3 miasta 
Gryfino. Zmieniono uchwałę 
z dnia 24 listopada 2011 r. w 
sprawie zwolnień z podatku 
od nieruchomości. Dokonano 
zmian budżetu Gminy Gryfino 
na 2018 rok oraz zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gryfino na lata 2018-
2025. głosowano też sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Gryfino do 2030 r. Po-
tem sala szybko pustoszała...

A. Szczepaniak 
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199 milionów na czystsze powietrze
We wtorek, 25 września w elektrowni Dolna Odra podpisano porozumienie o kolejnej inwestycji – budowę instalacji odazotowania spa-
lin czterech bloków. Zyska na tym środowisko a elektrownia może pracować dłużej na węglu.

PGE GiEK oraz konsorcjum firm w składzie SBB Energy (lider konsorcjum wykonawczego), 
Polimex Energetyka i Polimex Mostostal podpisały umowę na budowę instalacji katalityczne-
go odazotowania spalin dla czterech bloków energetycznych w ramach realizacji programu in-
westycyjnego „Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji 
BAT”. Wartość kontraktu wynosi prawie 200 mln zł netto. Termin zakończenia prac planowany 
jest na IV kwartał 2021 roku. Realizacja inwestycji pozwoli na prawie trzykrotne zmniejszenie 
emisji tlenków azotu do atmosfery. 

Dzięki inwestycji kotły OP-650 bloków nr 5, 6, 7 i 8 w Elektrowni Dolna Odra spełniać będą 
standardy wynikające z konkluzji BAT/BREF, określające rygorystyczne normy w zakresie do-
puszczalnych wielkości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. W ramach prac, elektrow-
nia zmodernizuje także instalacje odsiarczania spalin bloków energetycznych nr 7 i 8, w celu 
znacznego ograniczenia emisji tlenków siarki. Realizacja programu „Dostosowanie bloków nr 
5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT” zapewni utrzymanie emisji tlen-
ków siarki na poziomie poniżej 130 mg/Nm3, tlenków azotu poniżej 150mg/Nm3 oraz pyłu na 
poziomie mniejszym niż 10 mg/Nm³. 

Może w połowie 2019?
Dyrektor Norbert Gru-

dzień – pytany przez naszego 
reportera, kiedy będziemy 
mogli spotkać się na podob-
nie podniosłej uroczystości 
powiedział nam, że być może 
w połowie przyszłego roku. 
Lub w najgorszym przypadku 
do końca 2019 roku. Bo wtedy 
może się zakończyć procedura 
przetargowa.   Mówił bowiem 
o kolejnej wielkiej inwestycji 
w Dolnej Odrze – budowie 
dwóch bloków gazowych po 

500 megawatów każdy. Obie 
inwestycje – już uruchomiona 
dzisiejszym porozumieniem 
budowa instalacji katalitycz-
nego odazotowania spalin dla 
czterech bloków energetycz-
nych (5-8), oraz zapowiadana 
budowa nowych bloków gazo-
wych – idą równolegle. Nowe 
bloki powstaną obok starej 
części węglowej, na jej terenie 
by się nie zmieściły. 

rk

Dyrektor Norbert Grudzień

Zarząd ZEDO

Reprezentanci strony społecznej porozumienia

Jako pierwszy wystąpił poseł 
Artur Szałabawka – Przypo-
mniał zagrożenie zamknięcia 
naszej elektrowni i podkreślił 
zasługi rządu PiS w odwróce-
niu tej tendencji. Wymienił tu 
byłego marszałka Sejmu Bru-
dzińskiego, przypomniał też o 
udziale burmistrza Sawaryna 
w tym dziele. 

Sławomir Zawada  - Pre-
zes GiEK – Trzy lata praco-
waliśmy, by projekt sprostał 
obowiązującym i przyszłym 
wymogom środowiskowym. 

Dokumenty do dzisiejsze-
go podpisania dopinaliśmy 
jeszcze dzisiaj (chodziło o 
zabezpieczenie finansowe wy-
konawcy – red.). Podziękował 
wszystkim uczestnikom tego 
projektu.

Norbert Grudzień - Dy-
rektor ZEDO. Dwa lata temu 
pojawiły się dodatkowe ogra-
niczenia środowiskowe, co 
skomplikowało przygoto-
wania, ale dzięki uzyskane-
mu projektowi i wykonawcy 
Dolna Odra będzie na węglu 
pracować co najmniej do 2035 
roku. A trzeba pamiętać, że 
Dolna Odra to jedyna elek-
trownia systemowa w tej czę-
ści Polski.

Ziemowit Słomczyk - Pre-
zes konsorcjum  SBB Energia 
(pierwszy raz w DO) – To 
piękna, kompaktowa elek-
trownia. Nasza firma działa 
w branży energetycznej 25 
lat. Mamy determinację bu 
zrealizować zadania, a trzeba 
pamiętać, że obecne czasy są 

niekorzystne dla inwestycji 
węglowych. 

Burmistrz Mieczysław Sawa-
ryn (członek Rady Nadzorczej 
PGE) – To wspaniała inwesty-
cja, dzięki której także Gryfi-
no wychodzi z marazmu. W 
imieniu mieszkańców dziękuję 
za podjęcie decyzji o tej inwe-
stycji.

Starosta W. Konarski - Przed 
kilku laty włączyliśmy się w 
ruch społeczny ratowania 
elektrowni Dolna Odra. Dzi-
siaj możemy już być spokojni, 
że nie zostanie wyłączona.

będą jeździć po dachu
W rozmowie z wykonaw-

cami nowych urządzeń dla 
Dolnej Odry dowiedzieliśmy 
się, że będzie to 3 000 ton kon-
strukcji! Tak ogromna ilość 
musi się zmieścić ma niewiel-
kiej przestrzeni, hala jest po-
między blokami naszej elek-
trowni., jak nam opowiadali, 
w związku z tą kompaktowo-
ścią DO pojawił się problem 

z technologią montażu urzą-
dzeń, ale wymyślili nowa me-
todę montażu. Między innymi 
– materiał na plac budowy bę-
dzie dostarczany wagonikami 
jeżdżącymi po dachu kotłow-
ni, na którym zostaną ułożone 
szyny!

ruszą w maju
Wprawdzie z wypowiedzi 

polityków i prezesów wynika-
ło, że budowa nowych urzą-
dzeń zacznie się szybko, ale 

to nie takie proste, jak nam 
powiedzieli przedstawiciele 
władz Dolnej Odry, podpi-
sanie porozumienia było ko-
nieczne jak najszybciej, dopie-
ro po nim można zacząć stara-
nia o uzyskanie pozwoleń bu-
dowlanych. Jeśli sprawy pójdą 
równie sprawnie, to wykonaw-
cy na plac budowy powinni 
wejść pod koniec pierwszego 
półrocza 2019 roku.

R. Kwapisz

Moment podpisania

Artur Szałabawka
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Lista kandydatów z Komitetu 
Wyborczego Wyborców 
Szymona Lesiewicza 
Kandydujących do Rady Gminy Banie. Poniżej lista z 
podziałem na okręgi.
Kandydatem na Wójta Gminy Banie z tego komitetu 
jest Szymon Tomasz Lesiewicz.

Okręg nr 1
Szymon Tomasz Lesiewicz

Okręg nr 2
Żaneta Magdalena Grabarczyk

Okręg nr 3 
Halina Irena Świst
 
Okręg nr 5 
Halina Góralska
 
Okręg nr 6 
Karol Przerada
 
Okręg nr 7 
Anna Miętka
 
Okręg nr 11
Agnieszka Andżelika Farbaniec
 
Okręg nr 12
Izabela Pyter
 
Okręg nr 13
Ewa Dorota Skocz
 
Okręg nr 14 
Monika Baranowska
 
Okręg nr 15
Aleksandra Radzimirska-Terembuła

Gdzie była najlepsza oranżada? 
Gmina Gryfino i Biblioteka Publiczna w Gryfinie zapraszają na rodzinną grę miejską pt.: „Od Syberii do Wolnych Związków Zawodowych 
Pomorza Zachodniego”. 

Gra, która odbędzie się w so-
botę 29 września, między go-
dzinami 12 a 17 to nic innego, 
jak godzinny spacer ulicami 
Gryfina w poszukiwaniu śla-
dów historii naszego miasta. 
W grze uczestniczyć mogą za-
równo pojedyncze osoby, jak 
większe np. rodzinne lub kole-
żeńskie grupy. Do gry można 
przystąpić w dowolnym czasie 
między 12 a 16 (między 16 a 
17 na własne ryzyko). Nie pro-
wadzimy zapisów.

Start o godz. 12 przy skrzy-
żowaniu ul. Mieszka I i Łużyc-
kiej. Tam uczestnicy otrzyma-
ją mapki z trasą do pokonania 
oraz pierwsze zadania. Po dro-
dze należy odwiedzić 5 przy-
stanków gry i na podstawie 

własnej inteligencji oraz otrzy-
manych informacji, odpowie-
dzieć na takie min. pytania:
•	 Gdzie produkowano naj-

pyszniejszą oranżadę pod 
Słońcem?

•	 Gdzie była pierwsza po 
wojnie piekarnia?

•	 Gdzie stoi dotąd pierwszy 
zbudowany po wojnie bu-
dynek?

•	 W którym miejscu stał dom 
handlowy „Radefeld”?

•	 Jakie tajemnice kryje wieża 
gryfińskiego kościoła?

•	 W którym roku odbudowa-
no most na Regalicy?

•	 Czy gryfiński kościół ma 
komin?

•	 W którym roku powstała 
opozycja antykomunistycz-
na w Gryfinie?

•	 Gdzie pozostały resztki 

dawnego kina „Gryf ”?
•	 Które miejsce odwiedził w 

naszym mieście Jacek Ku-
roń?

Każdy zespół, który od-
wiedzi wszystkie przystanki 
otrzyma nagrodę, zaś ci którzy 
zdobędą najwięcej punktów – 
nagrody specjalne. Rozdanie 
tych nagród jest przewidziane 
na godz. 18.

Grę zakończy rozdanie na-
gród, połączone z ogniskiem 
(Święto Pieczonego Ziemnia-
ka organizowane przez Szkołę 
Podstawową nr 1) i potańców-
ką przy muzyce retro w okoli-
cy dawnego „grzybka” w po-
bliżu plaży na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gryfinie.  

Współorganizatorami ro-
dzinnej gry miejskiej są: Gry-
fińskie Stowarzyszenia „Pa-

mięć i Prawda”, Towarzystwo 
Miłośników Historii Ziemi 
Gryfińskiej, Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Gryfinie oraz OSP w 
Radziszewie.

Honorowy patronat nad im-

prezą objęli Przewodnicząca 
Rady Miejskiej oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Gryfino. 

BP w Gryfinie/
foto. Krzysztof Serdakowski

Gryfino rok 1962 baszta bańska i kościół w tle

reKLAMA
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Podsłuchane na ławeczce
Będąc na spacerze, dla odpoczynku usiadłem sobie na ławeczce stojącej na „Kwadracie”. Kilka minut później na sąsiednią przysiadły się 
dwie młode panie z gromadką dzieci. Mimochodem, wcale tego nie planując, usłyszałem ich rozmowę. 

Jedna z nich zapytała drugą: 
Co u Ciebie słych, czy pra-
cujesz i jak sobie radzisz? W 
odpowiedzi usłyszała: całkiem 
dobrze sobie radzę. Pracuję 
tylko na ½ etatu, więcej mi 
nie potrzeba, bo i po co. Do-
staję na dzieci 1.500 zł – czyli 
tyle samo, co w ostatniej pracy 
na cały etat. Dzięki tej kasie 
mogę już przyjmować gości w 

mieszkaniu, w którym jeszcze 
do niedawna, jak sama wiesz, 
miałam tylko stare graty. Ku-
piłam sobie nowe meble, a 
nawet fajny telewizor. A prze-
cież te pieniądze są na dzieci? 
A kto to sprawdza? Ale i one 
też mają lepiej. Spały na roz-
walonych łóżeczkach, które 
dostałam od znajomych. Teraz 
do ich pokoju przestawiłam te 

meble, które miałam w salonie 
i śpią teraz na dwóch kana-
pach. Właściwie, to już na sa-
mym początku mieliśmy kupić 
używany samochód ale jeszcze 
troszkę poczekamy, bo mąż już 
trzy razy podchodził do egza-
minu i wciąż nie może go zdać 
i mieć prawo jazdy. Ale dzie-
ciom też chyba coś kupujesz? 
Wyobraź sobie, że kilka razy 

byłam z nimi w „ciuchbudzie”. 
Za każdym razem nakupowa-
łam im po kilka toreb ubrań, 
a w sumie dotychczas zapła-
ciłam za nie nawet nie 500 zł. 
Jak się chce, to można oszczę-
dzać. To się nieźle ustawiłaś. 
A co będę sobie żałować, dają 
to biorę. Chata umeblowana, 
dzieci i tak szybko wyrastają 
ze swoich ubrań, za dwa, trzy 

miesiące kupimy samochód, a 
ja jeszcze mam kupę wolnego 
czasu dla siebie. W przyszłym 
roku już zaplanowaliśmy, że 
jak mąż dostanie urlop, to 
dzieci zostawiamy u babci a 
sami jedziemy na zagraniczny 
urlop. Może do Grecji albo do 
Włoch. Jeszcze zobaczymy. 
Oby tak dalej.   

A. Szczepaniak   

Tyle lat czekania – czyli obwodnica
Spotkanie w Urzędzie Miasta  i Gminy Gryfino miało charakter prawie uroczysty. Po długim oczekiwaniu, po wielu staraniach, wreszcie 
w Warszawie zapadła decyzja dotycząca budowy obwodnicy Gryfina oraz nowego odcinka drogi krajowej nr 31 na odcinku od węzła 
Radziszewo – do Gryfina. 

Celem obwodnicy jest m. in. 
jest poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, tranzyto-
wego i lokalnego. Zmniej-
szenie poziomu emisji spalin 
oraz zwiększenie atrakcyjno-
ści gospodarczej i turystycznej 
gminy. - Kilka dni temu został 
podpisany dokument na rozpo-
częcie prac dotyczący obwodni-
cy. Wykazaliście się wyjątkową 
determinacją w doprowadze-
niu do realizacji tego projektu. 
Cóż, my zrobiliśmy wszystko. 
Teraz już tylko burmistrz bę-
dzie musiał pilnować „reszty”. 
Rząd nasz ma w planie wiele 
jeszcze gminnych dróg do zre-
alizowania – powiedział gość 
spotkania, poseł PiS  Artur 
Szałabawka. 

Powiało optymizmem
Wśród gości spotkania byli 

również ci, którzy wiele lat 
temu rozpoczęli batalię o gry-
fińską obwodnicę - sołtys Ra-
dziszewa Marek Gałęzowski 

oraz Zenon Trzepacz. Stwo-
rzyli komitet, zbierali podpi-
sy i... czekali. Ćwierć wieku 
nadziei. W mijanych latach  
„plątało” się wiele obietnic. 
Czy dziś uwierzyli, że wreszcie 
ich upór i starania dobiły do 
mety? 

Ktoś z obecnych zapytał – 
Co będzie jak zmieni się wła-

dza?  Mimo, że poseł Artur 
Szałabawka raczej nie przewi-
duje takiej możliwości - od-
powiedział, że żaden rząd nie 
zmieni rozpoczętych, tak  po-
ważnych inwestycji. 

Oby wszystko dobre
Porzekadło mówi, że 

wszystko dobre, co się dobrze 

kończy. A kończąc to wyjątko-
we spotkanie burmistrz Mie-
czysław Sawaryn powiedział 
- Zrobiliśmy dużo, postaramy 
się zrobić jeszcze więcej. Przed 
nami coraz więcej zadań do 
realizacji. Wierzę, że się uda. 
Idziemy do przodu. Dobro 
Gryfina, dobro całej gminy jest 
celem nadrzędnym. Cóż, opty-
mizmu nigdy za wiele. Tylko, 
że znowu trzeba będzie cze-
kać. Tym razem do 2024 roku. 
I oby nie było tak, jak w wielu 
niewielkich miastach, gdzie 
po powstaniu obwodnic spa-
dły obroty miejscowych skle-
pów i punktów usługowych.

Kilometr za 8 milionów
Jak nam po tej uroczystości 

powiedział Mieczysław Sawa-
ryn, koszt budowy obwodnicy 
ma wynieść ok. 44 milionów 
złotych. Będzie to 5.5 km dro-
gi typu GP, po 1 pasie w każ-
dym kierunku, o szerokości 
3.5 metra. Sama budowa ma 
się zacząć w 2022 roku (czyli 
w ostatnim roku ewentualnej 
drugiej kadencji M. Sawa-
ryna - red.). A zakończyć w 
2024. Natomiast planowany, 
ale już z podpisem Ministra 
infrastruktury drugi etap 
– czyli budowa nowej nitki 
drogi krajowej 31, omijający 
Radziszewo i Daleszewo, ma 
być budowany w latach 2024 
– 2026. I kosztować prawie 80 
milionów.

ts/rk

Od lewej - Artur Szałabawka, Kamil Frelichowski i Tomasz Miler

Tu będzie 
obwodnica
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rusza projekt dla trzylatków  
„Mała książka – wielki człowiek”
Od 1 października do końca 2018 roku w Oddziale Dziecięcym Biblioteki Publicznej w Gryfinie będzie trwać druga edycja ogólnopol-
skiej  kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”.

Akcja ma zachęcić rodziców 
do odwiedzania bibliotek i 
codziennego czytania z dziec-
kiem. Każdy trzylatek, który 
przyjdzie do biblioteki, otrzy-
ma w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą, a w niej książkę 
„Pierwsze wiersze dla…” oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece za-
kończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z 
księgozbioru dziecięcego Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a 
po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zaintereso-

wania. W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice. 
„Książką połączeni, czyli o 
roli czytania w życiu dziec-
ka” to broszura informacyjna,  
przypominająca o korzyściach 
wynikających z czytania dzie-
ciom oraz podpowiadająca, 
skąd czerpać nowe inspiracje 
czytelnicze. Dzięki akcji dziec-
ko pozna ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzieciństwa 
(bibliotekę) i zostanie pełno-
prawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego.

Warto czytać
Badania wykazują, że dzieci 

wychowywane pośród książek 
są bardziej pewne siebie, mają 

większy niż rówieśnicy zasób 
słownictwa i dobrze rozwi-
niętą wyobraźnię. Pożytki z 
czytania mają także konkretny 
wymiar materialny: czytające 
dzieci osiągają sukcesy i zara-
biają więcej od tych, które nie 
czytają.

Nieodłącznym elementem 
czytania dzieciom w wieku 
przedszkolnym jest obecność 
rodzica/opiekuna, który nie 
tylko wciela się w książko-
wych bohaterów, ale staje się 
przewodnikiem w nowej przy-
godzie przeżywanej wspólnie 
z dzieckiem, budując tym 
samym relacje, które z całą 

pewnością zaowocują w przy-
szłości.

Wyprawki Czytelnicze dla 
trzylatków można odebrać w 
prawie 3 tys. bibliotek na te-
renie całej Polski. W ramach 
tegorocznej akcji zostanie roz-
dane ok. 100 tys. wyprawek.

Po więcej informacji za-
praszamy do Oddziału dla 
Dzieci i Młodzieży Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie lub na 
stronę www.biblioteka.gryfino.
pl oraz  na Facebooku .

Zapraszamy rodziców do bi-
blioteki z trzylatkami!

MK

Spotkanie z podologiem  
w Dziennym Domu Senior+
Podologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób, schorzeń, wad stóp i stawu skokowo- goleniowego. 

Zabiegi podologiczne mają 
różnoraki charakter i wyma-
gają od osoby praktykującej 
ten zawód wiedzy z zakresu 
nauk medycznych. - Dla mnie 
to nie tylko zawód, ale i pasja, 
hobby. Lubię pomagać, dawać 
ulgę w bólu, dzielić się swo-
ją wiedza i doświadczeniem. 
Poczucie pięknych, zdrowych 
stóp to główny cel spotkań - tak 
o swojej pasji mówi Małgo-
rzata Chołuj - podolog, która 
niedawno  odwiedziła Dzien-
ny Dom Senior+ w Gryfinie.  

Seniorzy są grupą,  która szcze-
gólnie wymaga poświęcenie 
im więcej czasu. Obecnie pani 
Małgorzata stara się odwiedzać 
m.in. domy seniora. Spotkania 
takie są  okazją aby uświadamiać 
że warto korzystać z pomocy 
specjalisty.

Pani Małgorzacie Chołuj miłe 
podziękowanie za pouczające i 
ciekawe spotkanie z w zakresie 
podologii przekazują seniorzy 
z Dziennego Domu Senior+ w 
Gryfinie. 

dost.

Rodzinna zabawa w Starym Czarnowie
Ogólnopolska kampania „Postaw na rodzinę” zawita do Starego Czarnego. 

Podczas imprezy „Bawimy 
się na trzeźwo” wystąpi kabaret 
Czwarta Fala. Nie zabraknie in-
nych atrakcji. Wydarzenie od-
będzie się już jutro, w sobotę 29 
września, na terenie za boiskiem 
orlik. Początek o godzinie 13.

Impreza zorganizowana zo-
stanie w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Postaw na rodzinę”, 
której celem jest promowanie 
solidarności międzypokolenio-
wej, budowa prawidłowych re-
lacji między rodzicami i dziećmi 
oraz zachęcanie do wspólnego 
spędzania czasu. Ideę społecz-
nej, wspólnej inicjatywy połą-
czono z wieloma atrakcjami i 

niespodziankami niezależnie od 
wieku.

Wydarzenie rozpocznie zespół 
Kalimera pod przewodnictwem 
Anny Dybki z Cedyni, który po-
trafi zadziwić przekazem swojej 
twórczości. Odwiedzi nas rów-
nież Łukasz Tokarski, młody 
gryfinianin, którego muzyczne-
go talentu wciąż rozkwita, czego 
dowodem jest wyróżnienie w 
kategorii 14-16 lat na XII Ogól-
nopolskim Konkursie Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej o 
„Złotą Sosnę”.

Na sportowo
Nie zabraknie elementów 

sportowych. Będą to pokazy ka-
rate grupy Kamikaze i grupy ta-
necznej MCTKiS Banie. Wystąpi 
również chór Con Amore z Ze-

społu Szkół w Kołbaczu. Ozdobą 
wydarzenia będzie występ kaba-
retu Czwarta Fala, wielokrotnie 
nagradzanego na ogólnopolskich 

festiwalach. Porwie on uczestni-
ków do świata, w którym nigdy 
niczego nie można być pewnym. 
Do najbardziej znanych postaci 
wykreowanych przez kabaret 
należą dwaj dresiarze - Kloc i 
Wentyl. Młodość, pomysłowość i 
energia sceniczna - tak najkrócej 
można opisać twórczość grupy 
komików. Całość dopełnią zaba-
wy, konkursy z nagrodami i nie-
spodziankami.

Inicjatorem przedsięwzięcia 
jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starym Czarnowie 
oraz Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych.                                           pk
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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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Z Życia Kościoła
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powo-
du mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza na-
groda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. 

8 Błogosławieństw
Ewangelia wg św. Mateusza

Modlitwa wypełniała jego życie, 
modlił się nierzadko wiele godzin, a 
potrzeba codziennej pokuty była sen-
sem jego życia. Sypiał kilka godzin 
na sienniku bez poduszki. Umartwiał 
swoje ciało, biczował i nie jadł, a zimą 
chodził boso. Otaczał opieką zwłaszcza 
starszych od siebie zakonników, zmę-
czonych, schorowanych. Poświęcał im 
czas i był dla nich oparciem.

*Zapamiętano go jako płomiennego 
kaznodzieję. Był jednym z pierwszych 
duchownych, który wprowadził do 
Kościoła język polski poprzez kazania 
i poetyckie teksty. Tradycja przypisała 
mu autorstwo wielu pobożnych pie-
śni. Sam je układał i uczył wiernych 
śpiewać. Służyły one pogłębieniu życia 
duchowego, zapoznaniu się z praw-
dami wiary i moralności, ukochaniu 
tajemnic Bożych, zwłaszcza osoby Je-
zusa Chrystusa i Jego Matki. Nie tylko 
sam układał teksty, ale zachęcał do 
tego także swoich współbraci. Ponadto 
układał w języku polskim koronki, go-
dzinki i inne nabożeństwa.

Władysława z Gielniowa pamięta-
my dzięki jego specjalnej modlitwie 
do Imienia Jezusa i najświętszej Ma-
ryi Panny. Stworzył Żołtarz Jezusów, 
utwór, w którym każda strofa zaczyna 
się od imienia Jezus.

Jezusa Judasz przedał za pieniądze 
nędzne, 
Bog Ociec Syna wydał na zbawienie 
duszne. 
Jezus kiedy wieczerzał, swe ciało roz-
dawał, 
Apostoły swe smętne swoją krwią na-
pawał.

Jezus w ogrodek wstąpił <z> swymi 
miłosniki,
Trzykroć się Oćcu modlił za wszytki 
grzeszniki;
Krwawy pot s niego płynął dla boju 
silnego. 
Duszo miła, oględaj miłosnika twego!

Jezusa miłosnego gdy Żydowie jęli, 
Baranka niewinnego rwali i targali;

Opak ręce związali Panu niebieskie-
mu, 
Pędem rychłym bieżeli do miasta świę-
tego.

Fragment „Żołtarza Jezusów”

W 1504 roku Władysław został 
gwardianem przy kościele św. Anny w 
Warszawie. Rok później zmarł po eks-
tazie, jakiej doznał w Wielki Piątek.  

*Uniósł się wówczas na oczach tłu-
mu wypełniającego świątynię w górę 
ponad ambonę i zaczął wołać: „Jezu, 
Jezu!”.

Po śmierci oddano mu część, prze-
niesiono jego relikwie, co nastąpiło w 
bardzo uroczysty sposób. Władysława 
beatyfikowano 11 lutego 1750 roku, 
ale oficjalnie i uroczyście zrobiono to 
dopiero 3 lata później, co pokryło się z 
300. rocznicą przybycia bernardynów 
do Polski.

*W roku 1759 Klemens XIII ogłosił 
bł. Władysława patronem Królestwa 
Polskiego i Litwy. 19 grudnia 1962 r. 
papież Jan XXIII ogłosił go głównym 
patronem Warszawy.

Pisał po łacinie i po polsku. Pozo-
stały po nim głównie pieśni religijne. 
Bywa uznawany za najwybitniejszego 
twórcę średniowiecza, którego znamy 
z imienia. Do jego grobu przychodzili 
wierni, by modlić się i wyprosić łaski. 
W kościele św. Anny można znaleźć 
kaplicę poświęconą błogosławionemu 
Władysławowi. W 1966 roku katedra 
krakowska podarowała kościołowi 
warszawskiemu relikwie ramienia bło-
gosławionego. W jego mieście rodzin-
nym - Gielniowie - stoi kapliczka mu 
poświęcona.

Redakcja

*https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swie-
ci/09-25a.php3

Foto: pixabay.com.pl

W zeszły wtorek kościół wspominał postać błogosławionego Władysława z 
Gielniowa, który urodził się około 1440 roku, a zmarł w 1505 w Warszawie. Był 
polskim poetą, pieśniarzem, średniowiecznym kaznodzieją, bernardynem, ale 
przede wszystkim został błogosławionym kościoła katolickiego. Z tego względu 
wspominamy życie, czyny i twórczość Władysława z Gielniowa.

Władysław 
Gielniowczyk

Błogosławiony, o którym dzisiaj 
przypominamy, urodził się w ubogiej 
rodzinie w Gielniowie, gdzie uczęsz-
czał do szkółki parafialnej. Na studia 
wyjechał do Krakowa. Tam poznał 
Bernardynów. 

*1 sierpnia 1462 r. Marcin [takie 
imię dostał na chrzcie] wstąpił do 
bernardynów i przyjął imię zakonne 
Władysław.

Do 1487 roku przebywał w Krakowie 
i pełnił obowiązki kapłańskie. Potem 
podróżował, sprawując urząd wika-
riusza prowincji i prowincjała. Czuwał 
nad domami zakonów w Polsce, ale 
nie tylko, bo także w Mediolanie i w 
Urbino. Bardzo przysłużył się swojemu 
zakonowi przede wszystkim przez to, 
że był współautorem konstytucji, która 

stała się przez pewien czas dla prowin-
cji Urbino obowiązkowym kodeksem 
prawnym.
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Chojeńska DREWCO stawia na innowacje
Stół, ława, komoda, któż ich nie potrzebuje w swoim domu. Takie meble dla największych marek produkuje chojeńska DREWCO. 

Dzięki odważnemu się-
gnięciu po środki unijne z 
programu regionalnego firma 
doposażyła park maszynowy, 
otworzyła się na nowe zlece-
nia oraz rynki. Postawili na 
rozwój poprzez innowacje w 
obróbce drewna i planowa-
nia produkcji. – Chojeńskie 
DREWCO jest przykładem dla 
innych firm jak się rozwijać. – 
przekonuje marszałek Olgierd 
Geblewicz i dodaje, że za kilka 
tygodni przedsiębiorcy będą 
mogli rozpocząć starania o ko-
lejne wsparcie.

IKEA, Zorka, Postęp lub 
duński Karup to tylko nie-
którzy z gigantów, lub dużych 
graczy na rynku meblowym, z 
którymi współpracuje chojeń-
ska firma DREWCO. Powsta-
łe w 2006 przedsiębiorstwo 
systematycznie się rozwija, 

tak jak i cała branża meblo-
wo – drzewiarska na Pomorzu 
Zachodnim. Ich specjalnością 
i znakiem rozpoznawczym 
jest masowa produkcja kom-
ponentów meblarskich oraz 
mebli z litego drewna: sosny i 
buka, a także okazjonalnie ol-
chy i dębu. Produkują też go-
towe meble szkieletowe.

Nowa obrabiarka
Kolejny krok dla DREWCO 

ma zapewnić 5 osiowe cen-
trum obróbki. Warta ponad 
664 tys. zł inwestycja została 
wsparta kwotą ponad 243 tys. 
zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na 
lata 2014-2020. Obrabiarka 
CNC znacząco zwiększyła 
możliwości technologiczne 
firmy w zakresie produkcji ele-

mentów meblarskich o skom-
plikowanym kształcie i geo-
metrii. Zwiększyła się jakość 
i dokładność odwzorowania 
realizowanych projektów. To 
także odpowiedź przedsię-
biorstwa na ryzyko załamania 

popytu na oferowane do tej 
pory produkty. Maszyna po-
zwala na obróbkę nie tylko 
drewna litego, ale także płyty 
wiórowej, sklejki, MDF, a na-
wet tworzyw sztucznych i me-
tali nieżelaznych. DREWCO 

będzie mogło rozpocząć pro-
dukcję np. elementów okien, 
drzwi, skomplikowanych bla-
tów, czy ram luster. - Chojeń-
skie DREWCO jest przykładem 
dla innych firm jak się rozwi-
jać. – przekonuje O. Geblewicz 
i dodaje, że za kilka tygodni 
przedsiębiorcy będą się mogli 
rozpocząć starania o kolejne 
wsparcie. 

Firma z Chojny mogła się-
gnąć po unijne wsparcie m. in. 
dlatego, że znacząco unowo-
cześniła proces obróbki drew-
na, a także usprawniła organi-
zację i planowanie produkcji. 
Kolejny konkurs dla przedsię-
biorców stawiających na inno-
wacyjne inwestycje ruszy już 
w grudniu, a nabór wniosków 
potrwa do 1 marca. Do wzię-
cia będzie ponad 80 mln zł.

dost.

Karate najmłodszych

W Baniach nabierali doświadczenia
W Baniach odbył się II Turniej Nadziei Olimpijskich w Karate. 

- Celem turnieju było zdoby-
cia doświadczenia przez dzieci 
zaczynające rywalizację w ka-
rate - wyjaśnia trener Tomasz 
Grąbczewski.

Podczas turnieju odbyły się 
konkurencje z podziałem na 
stopnie zaawansowania: białe, 
żółte i pomarańczowe pasy. 

W turnieju wzięli udział za-

wodnicy ze Szczecina, Stargar-
du, Pyrzyc, Lipian, Dąbrowy 
Górniczej, Kostrzyna, Gryfina 
i Bań. 

Gryfino reprezentowali za-
wodnicy i sędziowie z klubu 
UKS Kamikaze. Wszyscy za-
wodnicy startowali w konku-
rencji kata indywidualnego. 

Najlepiej z zaprezentowali się 
najmłodsi. 

W konkurencji kata indy-
widualnego białych pasów 
chłopców Mateusz Węgrzyn 
zdobył drugie miejsce (wygry-
wając 3 walki), a Franciszek 
Matoszko był trzeci (wygry-
wając 2 walki). 

Swój pierwszy start w zawo-

dach zaliczył Łukasz Ossoliń-
ski wygrywając pierwszą wal-
kę. Kolejne przegrał i ostatecz-
nie uplasował się na piątym 
miejscu w kategorii białych 
pasów w rywalizacji 13-latków. 

Również na piątym miejscu 
uplasowała się Klaudia Ko-
walska w rywalizacji żółtych 
pasów. 

Słaby start zaliczył najbar-
dziej doświadczony Jakub 
Wyrwicz, który wyszedł do 
pierwszej walki mało skoncen-
trowany i w efekcie przegrał 
odpadając z turnieju. Sędzią 
głównym zawodów był To-
masz Grąbczewski, sędziowała 
także Daria Orzechowska. 

Opr. DJ
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Złoto i brąz kajakarzy
W sobotę 22 września w Poznaniu na Malcie doby-
ły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. 
Wystartowali kajakarze K.S. Energetyk Gryfino.    

W zawodach wzięło udział 
27 Klubów Sportowych z wo-
jewództw - Zachodniopomor-
skiego i Wielkopolskiego. Wy-
startowało 380 zawodników 
w kategorii Młodzik, którzy 
ścigali się na dystansie 2000 
m. W tych zawodach Młodzicy 
zdobywali punkty do Współza-
wodnictwa Dzieci i Młodzieży 
przy Ministerstwie Sportu.

Zawodnicy Klubu Sportowe-
go Energetyk wypadli bardzo 
dobrze zdobywając następują-
ce miejsca:

K- 1  2000m Młodzików - 27 
miejsce zajął – Maciejewski 
Dominik; 28 – miejsce zajął  
Szubert  Michał

K -2  2000m  Młodzików - 
3 miejsce zajęli Kościkiewicz 
Oskar – Wojciechowski Artur; 
5 miejsce Welzandt Sylwester 
– Kubiak Albert; 15 – miejsce 
Maciejewski Dominik – Szu-
bert Michał

K- 4  2000m Młodzików - 1 
miejsce Kościkiewicz Oskar 
- Welzandt Sylwester - Woj-
ciechowski Artur – Kubiak 
Albert.

Trener Lesław Duma podsu-
mował zawody - Był to dobry 
start naszych zawodników w 
Poznaniu. Teraz 29 września 
startujemy w Mistrzostwach 
Polski w Maratonie Kajakowym 
w Gorzowie Wlkp.       dost.

Andrzej Strejlau wylosował rywala

błękit zagra  
z Vinetą
W siedzibie Zachodniopomorskiego Związku Piłki 
Nożnej rozlosowano pary IV rundy Pucharu Polski na 
szczeblu województwa Zachodniopomorskiego. Do 
tego szczebla rozgrywek z drużyn z naszego regionu 
dotarł Błękit Pniewo oraz Odra Chojna.

W rolę „Sierotki Marysi” 
wcielił się były selekcjoner 
reprezentacji Polski Andrzej 
Strejlau. Pełniący obecnie rolę 
komentatora telewizyjnego dla 
Błękitu wylosował Vinetę Wo-
lin, natomiast dla Odry Choj-
na - Orkan Suchań.

Spotkania rozegrane zostaną 
1 grudnia o godzinie 13. Na-

sze zespoły będą pełniły rolę 
gospodarzy.

W razie awansu w kolejnej 
rundzie Błękit zmierzy się ze 
zwycięzcą spotkania Ehrle 
Dobra - Świt Skolwin, nato-
miast Odra Chojna zagra ze 
zwycięzcą spotkania Iskierka 
Szczecin - Błękitni II Stargard. 
DJ

Wszyscy nasi 
pierwsi!
W miniona sobotę w Złocieńcu odbyły się Woje-
wódzkie Mistrzostwa LOK w Strzelaniu sportowym.

Pod wodzą trenera Andrzeja 
Grendy gryfiński klub strze-
lecki „Regalica” Gryfino repre-
zentowali:

1. Julia Gorzkiewicz - kara-
binek sportowy

2.Jakub Tokarski - karabinek 
sportowy

3. Jacek Dołgań - pistolet 
sportowy

4. Piotr Porwit - pistolet 
sportowy .

Zawodnicy startowali w ka-
tegorii do lat szesnastu i w ka-
tegorii do lat dwudziestu.

Forma niezła, wszyscy w 
swoich kategoriach zajęli 
Pierwsze miejsca  Drużynowo 
siłą rzeczy I miejsce!

sz.

Andrzej Strejlau losuje rywala dla Błękitu Pniewo. W środku sędzia z powiatu gryfińskiego - Jakub Cymerman pełniący funkcję przedstawiciela Wydziału 
Gier i Ewidencji ZZPN, z lewej Jan Bednarek, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Foto: Dariusz Jachno 
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28.09 - 4.10.2018 /  Kino Helios
(CHR Kupiec)

Kultura Dostępna:
Najlepszy, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Zimna Wojna, śr. 18:30
Kino Na Temat:
Spacer z dinozaurami, pt. 15:30
Dywizjon 303. Historia prawdziwa, 
pn., śr. 13:30, wt. 13:45
Mała Stopa, pt. 9:00, 11:00, pn. 9:45, 
11:45
Premiery:
Kler, pt.-sb., wt. 12:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 21:00, nd.-pn., śr. 12:00, 15:00, 
18:00, 20:00, czw. 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00
Mała Stopa, pt. 12:00, 17:00, sb.-nd., 
wt. 10:00, 13:15, 17:00, pn. 17:00, śr. 
9:30, 11:45, 17:00, czw. 9:45, 11:30, 
17:00

Polecamy:
Johnny english: Nokaut, pt.-nd., wt.-
-czw. 16:30, 19:15, 21:15, pn. 19:15, 
21:15
Kamerdyner, pt. 15:00, 18:00, sb. 13:45, 
18:30, nd.-pn. 14:00, 18:30, 21:00, wt. 
13:45, 18:30, śr.-czw. 13:45, 20:00
Zegar czarnoskiężnika, pt. 13:15, 
14:15, sb. 10:30, 14:00, 15:15, nd., wt. 
10:45, 14:15, 17:30, pn. 11:00, 17:30, śr. 
11:00, 14:00, 17:30, czw. 10:30, 14:00, 
18:30
Zakonnica, pt.-wt., czw. 21:30, śr. 21:00
Dywizjon 303. Historia prawdziwa, 
sb. 11:30, nd. 11:45, wt. 11:30
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: Tomek i Przyjacie-
le, cz. 4, nd. 10:30
Księżniczka i smok, pt. 10:15, 13:15, 
18:30, sb. 10:15, 12:15, nd., wt. 10:15, 

12:15, 15:45, pn 15:45, śt. 10:00, 15:45, 
czw. 9:45, 12:15, 15:45

(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Najlepszy, czw. 13:00, 18:00
Przedpremiera:
Hotel Transylwania 3, sb.-nd. 17:30
Premiery:
Kler, 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Mała stopa, pt. 13:00, 17:45, sb. 11:00, 
13:15, 15:30, 17:45, nd. 10:00, 13:15, 
15:30, 17:45, pn., śr. 13:15, 15:30, 17:45, 
wt. 10:15, 13:15, 15:30, 17:45, czw. 
11:00, 13:15, 17:15
Searching, pt.-nd, wt.-śr. 14:30, 18:45, 
21:15, pn. 14:45, 18:45, 21:15, czw. 
14:30, 19:45, 21:15
Mam przyjaciół w niebie, pt., pn. 

17:30, sb. 10:00, 19:45, nd. 19:45, wt.-
-czw. 10:00, 17:30
Polecamy:
Johnny english: Nokaut, pt. 15:15, 
19:30, 22:00, sb.-nd. 10:30, 15:15, 19:30, 
pb.-czw. 10:30, 15:15, 19:30, 22:00
Kamerdyner, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30
Zegar czarnoskiężnika, pt. 14:00, 
16:30, sb.-nd., wt.-śr. 12:15, 14:45, 17:15, 
pn. 9:30, 14:45, 17:15, czw. 12:15, 14:45
Juliusz, pt.-nd., wt.-czw. 10:45, 21:45, 
pn. 12:30, 21:45
Zakonnica, pt., pn.-śr. 19:45, sb.-nd. 22:00
Dywizjon 303. Historia prawdziwa, 
pt. 15:00, sb.-nd. 10:30, 13:00, pn. 12:00, 
wt.-śr. 13:00, czw. 10:30
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: Tomek i Przyjacie-
le, cz. 4, nd. 10:30
Księżniczka i smok, pt., wt. 12:45, 
17:00, sb.-nd., czw. 10:15, 12:45, 17:00, 
pn. 11:30, 13:30, 17:00, czw. 

Trochę kultury

DARMoWe
bilety do kina

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

28.09 - 3.10.2018 / Kino GRYF

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Informujemy, że bilety konkursowe – zaproszenia do kina Helios – nie obowiązują na filmy wyświetlane w technice 3D

DARMoWe
bilety do kina

Mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na dowolny film 
w Kinie GRYF. Wystarczy zgłosić się z tym numerem gazety 
do siedziby redakcji i odpowiedzieć na dwa proste pytania. 

Kto jest reżyserem filmu „Kler”? 
Jaki aktor zagrał w tym filmie postać księdza Lisowskiego?

CO JeST GrANe
W tym tygodniu gryfińskie kino 

zaprasza na premierę najnowszego 
filmu Wojciecha Smarzowskiego 
„Kler” z Arkadiuszem Jakubikiem, 
Jackiem Braciakiem, Robertem 
Więckiewiczem i Januszem Gajo-
sem w rolach głównych. Film wywo-
ływał kontrowersje już od momen-
tu, gdy aktorzy i reżyser stanęli 
pierwszy raz na planie. Temat jest 

wrażliwy (a nawet drażliwy) i doty-
czy współczesnych problemów, ale 
moim zdaniem po pierwsze „Kler” 
dotyczy spraw czysto ludzkich (od-

dzielając to co boskie od tego co 
nasze, przyziemne), bo opowiada o 
grzesznym człowieku (który czasa-

mi przywdziewa sutannę), a po dru-
gie jest bardzo delikatny, zniuanso-
wany i mądry. Nie bójcie się go! 
Więcej o najnowszym obrazie Sma-

rzowskiego w recenzji niżej. Dodat-
kowo kino GRYF przygotowało coś 
dla dzieci. Animacja „Mała Stopa” 
przedstawia legendę o Wielkiej Sto-
pie z zupełnie innej perspektywy, 
czyli kiedy młody Yeti znajduje coś, 
co według niego nie istnieje, a mia-
nowicie człowieka. To niezwykła 
opowieść o sile odwagi i przyjaźni – 
zapraszam do kina!

amp

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Jakim filmem debiutował w 2004 roku Wojciech Smarzowski? 
Czy w obrazie “Kler” wystąpiła Joanna Kulig? 
Jaki aktor zagrał w filmie “Kler” arcybiskupa Mordowicza?

Kler, pt.-wt. 18:00, 20:30, śr. 16:00, 20:30

3D Mała Stopa (dubbing), 14:00

Mała Stopa (dubbing), 16:00

Kler
()

Kompromis to na pewno nie jego 
drugie imię. Debiutował w wieku 41 lat 
do bólu polskim „Weselem”, ale właśnie 
wtedy (w 2004 roku) zmieniło się nasze 
kino, bo On w nie wkroczył. Ze swoją 
wizją. Ze swoją traumą. Ze swoim reży-
serskim okiem, które dojrzy to, co nie-
wygodne, to, co nieprzyjemne i obrzy-
dliwe. Przykuł nas do foteli i kazał oglą-
dać siebie na ekranie (i czułam się jak w 
„Requem dla snu”, bo nie mogłam się 
oderwać, a to co widziałam wcale nie 
było miłe ani przyjemne). Kogo widzia-
łam i na kogo patrzyłam? Na nas zla-
nych potem. Na nas śmierdzących, za-
rzyganych wódą, zepsutą kapustą, mi-
lionami skradzionymi bratu. Można by 
pomyśleć, że Smarzowski w filmie nie 
uznaje żadnych świętości, ale prawdzi-
wie święte rzeczy w jego filmach są 
akurat uświęcone, np. dobry człowiek 
czy prawdziwa miłość. Od początku gra 
z nami w otwarte karty, szanując naszą 
inteligencję, co się rzadko zdarza w 
polskim kinie, i pokazuje nam prawdę, 
której wczoraj nie chcieliśmy znać, a ju-
tro będziemy chcieli o niej zapomnieć. 
Ta prawda ściąga do kina coraz większe 
rzesze Polaków. Chcemy oglądać Pol-

skę pijącą, martwiącą się, przekupującą 
siebie nawzajem, oszukującą, kłamiącą, 
kradnącą? Taki wniosek byłby smutny i 
chyba zbyt prosty. Chyba po prostu 
chcemy w końcu oglądać dobre kino, a 
On je nam daje (a dodatkowo opowia-
da o czymś ważnym). O „Klerze” głośno 
było już dawno temu, gdy pomysł po-
wstał w głowie reżysera. Mówiło się o 

temacie i głównych bohaterach, bo o 
kościele dzisiaj dużo się w naszym kra-
ju mówi. To wrażliwy temat, który wielu 
woli pomijać. Wojciech Smarzowski od-
ważył się temu sprostać i pokazał histo-
rię trzech księży w Polsce, a życie każ-
dego z nich snuje przed nami swoją 
odrębną historię. Jeden zbyt dużo pije. 
Drugi zostaje fałszywie oskarżony o 
coś, czego nie zrobił. Trzeciemu marzy 
się awans i wyjazd do Watykanu. I mu-
szę podkreślić, że „Kler” to nie jest film o 
pedofilii (NIE TYLKO) ani o krytyce Boga 
czy religii. NIE. To obraz o ludzkiej 

ułomności i o urzędnikach kościoła, 
którzy często przywdziewając strój do-
stojników, mają się za bogów. To opo-
wieść o człowieku, który jest jak każdy 
z nas – ma swoje pragnienia, słabości, 
wady i zalety. Smarzowski nie odkrywa 
przed nami Ameryki. My wiemy, że tak 
jest. Tak się dzieje w kościołach. Są do-
brzy i źli księża – nie wiemy, których 
jest więcej. Problem w tym, że od nich 
– księży, wymagamy trochę więcej niż 
od siebie, bo uosabiają dla nas to, co 
najświętsze i najczystsze – to, co bo-
skie. „Kler” to obraz (wcale NIE jedno-
stronny) o grzechu pychy, który kieruje 
niektórymi z nas. Bo czy w jakiejś świę-

tej księdze są słowa o tym, że wiara to 
wielkie świątynie i złote korony? Wiara 
to skromność i dobroć – tylko tyle i aż 
tyle. Film Wojciecha Smarzowskiego to 
oprócz kontrowersyjnego tematu ob-
raz świetnie zrobiony, zmontowany, 
wyreżyserowany, a przede wszystkim 
niesamowicie zagrany. W grze aktor-
skiej bryluje tu niewątpliwie Jacek Bra-

ciak w roli jednego z księży. Jego po-
stać została napisana idealnie przez 
scenarzystę (trochę w amerykańskim 
stylu), a Braciak wpasował się w nią bez 
cienia fałszu. Ksiądz, którego zagrał, to 
biznesmen w białych rękawiczkach, 
przebiegły i chytry – wie, o co gra i cze-
go chce, a do tego stosuje różne me-
chanizmy, by to osiągnąć. Przerażająca, 
a jednocześnie hipnotyzująca postać. 
Równie dobry, chociaż bardziej stono-
wany i wycofany, jest w swojej roli Ar-
kadiusz Jakubik. Cały zestaw aktorski, 
jak zwykle zresztą i jak zwykle wybrany 

przez świetną Magdalenę Szwarcbart, 
spisał się na medal, bo nawet drugi czy 
dalszy plan ma swoje perełki. Charakte-
ryzacja, kostiumy, miejsca i ludzie – to 
wszystko spięte mądrymi dialogami, 
dopasowaną muzyką (czy raczej rwa-
nymi dźwiękami) i trafiającymi w sed-
no puentami zagrało na moich naj-
głębszych strunach. Jest kilka scen w 
tym filmie, które wyciskają łzy z oczu – 
z bezsilności lub ze złości, bo sprawcy 
w sutannach pozostają często bezkar-
ni, a ofiary muszą się wstydzić swojej 
traumy, a ich potrzebę sprawiedliwości 
„wyrzuca się za drzwi” lub tłamsi mar-
ketingowym językiem dobrego rzecz-
nika prasowego. Po wyjściu z kina mia-
łam wrażenie, że żyję w kraju, w którym 
wszyscy o TYM wszystkim wiedzą, ale 
nikt nic nie jest w stanie zrobić. Bierze-
my udział w jakimś smutnym dramacie, 
w którym ktoś rozdał role. Każdy już 
przeczytał scenariusz i wie, co nastąpi 
za chwilę, ale nic nie można zrobić, bo 
reżyser ma swój plan.

Strzeżcie się fałszywych proroków, któ-
rzy przychodzą do was w owczej skórze, a 
wewnątrz są drapieżnymi wilkami.  Po-
znacie ich po ich owocach. 

Mt, 7, 15-20.
 Anna Pietras
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reKLAMA

Potańcówka jak za 
dawnych lat
W sobotę 29 września odbędzie się impreza Dawnych wspomnień czar - gryfiń-
ska potańcówka.

Jak za dawnych lat, niedaleko kultowego 
miejsca zabaw, czyli Grzybka obok miejskiej 
plaży w Gryfinie, zapraszamy na potańcówkę 
pod gołym niebem.

Za muzykę odpowiedzialny będzie znany i 
lubiany DJ Andrzej Lizurej.

Start gryfińskich tańców o godzinie 16.
dost.

Pożegnanie lata
W piątek 21 września uczniowie Zespołu Szkół w No-
wym Czarnowie pożegnali lato. 

W poszukiwaniu oznak 
nadchodzącej jesieni wszyscy 
udali się na spacer do pobli-
skiego lasu. Ze znalezionych 
kasztanów, szyszek i koloro-
wych liści wykonano pięk-
ne kompozycje. Uczniowie 
utrwalali i sprawdzali swoją 
wiedzę na temat przyrody, 
rozwiązując ciekawe krzyżów-
ki i rebusy. Do wzmocnienia 

kondycji fizycznej przed okre-
sem jesiennym przyczyniły się 
konkurencje sportowe oraz 
gry zręcznościowe na świeżym 
powietrzu. Wspólnymi siłami 
wykonano portret wymarzo-
nej i kolorowej jesieni. Wszy-
scy uczestnicy cieszyli się 
cudowną pogodą i ostatnimi 
chwilami odchodzącego lata.

ms
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Pojawiłeś się w moich nieśmiałych myślach już dawno 
temu. Mały zalążek pewnej idei, pozwolenie na zmianę stanu 
rzeczy. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, co ze mną zrobisz, jak 
mną zawładniesz, czym dla mnie będziesz. Jeszcze wtedy by-
łeś tylko ochotą, planem, celem, do którego dążyłam. Raz by-
łam bliżej, raz nieco dalej. Nie stałeś się przypadkiem ani na-
gle. Wymyśliliśmy sobie Ciebie. Dzisiaj wiem, że właśnie tak 
miało być, bo dla mnie jesteś idealny. Długo czekaliśmy, by 
sobie na Ciebie „pozwolić”. Szukaliśmy dobrych okoliczności, 
odpowiednich emocji, pozytywnych fluidów, by Cię począć, 
zacząć, stworzyć. Ciebie – Mały Człowieczku.

Pamiętnik mamy
czyli ciąża to nic 
w porównaniu z tym, 
co spotyka nas 
po porodzie

Twój pierwszy krzyk sprawił, że płakałam rzewnymi łzami, 
ale to były łzy szczęścia. Nic nie jest w stanie równać się z uczu-
ciem, gdy ktoś pokazuje Ci wyjęte z Ciebie „to małe krzyczące 
coś” - Twoje „Coś” - Małego Człowieka, który odtąd będzie cał-
kowicie od Ciebie zależny, bo sam sobie nie poradzi. Nieufny od 
samego początku wystawiłeś moją cierpliwość i wytrwałość na 
wiele prób. Twój płacz kołatał mi się w głowie i były momenty, 
że chciałam uciekać. Zapomniałam co to sen, czytanie książek, 
spokój i cisza, bo chciałeś oznajmić światu, że jesteś. W sumie 
normalna sprawa – każdy krzyczałby, gdyby zmieniono mu na-
gle adres zameldowania. Z mojego wygodnego, ciepłego brzu-
cha  na coś tak nieoswojonego jak zimny, ogromny świat. Nic 
dziwnego, że miałeś ochotę krzyczeć! Nie pomagały nasze gło-
sy rozsądku. Musiałeś sprawdzić, czy uda się wrócić tam skąd 
przybyłeś. Nie udało się. Zostałeś z nami i jesteś już 2 lata.

Nie było łatwo. Nie było lek-
ko. Nigdy nie jest, chociaż o 
tym nie mówią w telewizji, o 
tym nie czytamy w książkach, o 
tym nie myślimy będąc w ciąży. 
A dziecko właśnie takie jest – 
niełatwe, bezkompromisowe, 
egoistyczne i nie tylko takie, ale 
takie też. A jeśli już stworzymy 
kogoś takiego i sprowadzimy 
go na ten świat, to musimy pa-
miętać o tym, że jesteśmy za 

niego odpowiedzialni – zwłasz-
cza na początku. Jesteśmy za 
Ciebie odpowiedzialni Mały 
Człowieku! To nasza rola.

2 lata temu jeszcze Cię tu z 
nami nie było. 3 lata temu w 
ogóle Cię nie było. Przepły-
wałeś koleinami kosmosu, 
między myślami, pomiędzy 
marzeniami i sennymi zjawa-
mi. Dzisiaj jesteś i nie możemy 
wypuścić Cię z rąk, a kiedyś bę-
dziemy musieli. Kolejna jesień 
przed nami, świadoma zima, 
a za nami wiosna, lato, które 
tyle Cie nauczyły. Już prawie 
wszystko wiesz. Nie było łatwo 
dojść do tego momentu, ale ob-
serwowanie jak się zmieniasz i 
jak stajesz się mądry jest najlep-
szą nagrodą. Mądrości uczymy 
Cię każdego dnia. Mądrości i 
Empatii. One pomogą Ci w ży-
ciu. Z nimi znajdziesz szczęście 
i miłość. Pamiętaj, że w życiu 
najważniejsza jest miłość.

Dorastają znienacka przez 
miłość i potem tak nagle do-
rośli

trzymając się za ręce wę-
drują w wielkim tłumie –

(serca schwytane jak ptaki, 
profile wrastają w ziemię a w 
półmrok).

Wiem, że w ich sercach bije 
tętno całej ludzkości.

Karol Wojtyła
„Dzieci”

Kochamy Cię. Czasami 
mam wrażenie, że mocniej już 
się nie da i wtedy robisz coś, 
co sprawia, że myślę, że jed-
nak można bardziej. I nawet 
wtedy, gdy sprawdzasz kolej-
ną granicę, złościmy się tylko 
przez chwilę, bo Twoja minka 
zmienia wszystko i wszystkich 
na świecie. Gdziekolwiek nie 
pójdziesz, każdy musi obda-
rzyć Cię uśmiechem. Tak po 
prostu już jest i tak mają dzie-
ci, że nas rozczulają, zmienia-
ją, wyciskają z nas to, co naj-
lepsze jak cytrynę.

Wiem, że nigdy nie zapo-
mnę tych gorszych dni, gdy 
chciałam krzyczeć… z bez-
silności, bo znowu płakałeś 
bez powodu lub z powodu, o 
którym nie wiedziałam.   Był 
płacz z bezsilności, zmęcze-
nia, strachu, radości i każdy 

inny. Sprawiłeś i sprawiasz, że 
płaczę, ale nie mam Ci za złe, 
bo tyle samo razy sprawiłeś, 
że się uśmiechnęłam. Przy-
pominasz mi, że kiedyś też 
byłam dzieckiem. Przy Tobie 
mogę znowu bujać w obło-
kach i bujać się na huśtawce, 
układać klocki, puzzle i roz-
mawiać z misiami pluszowy-
mi. Moja wyobraźnia dzięki 
Tobie dostała drugie życie!

Ty masz niespełna trzy lata
I tysiąc lat masz i więcej.
Początkiem i końcem świata
Twe serce.
Ty jesteś jabłkiem i drzewem,
Obłokiem, gwiazdą, 
rozumem.
Przez ciebie to, 
czego nie wiem,
Już umiem.

Fragment wiersza  
Mieczysława Jastruna  

„Do dziecka”
Rozmawiamy ze sobą często. 

Jesteś niesamowicie dobrym 
słuchaczem, bo słuchasz mnie 
uważnie, pamiętasz, co do 
Ciebie mówię i chcesz tej roz-
mowy – inaczej niż wielu do-
rosłych. Budzisz mnie uśmie-
chem, którego nie sposób opi-
sać. To uśmiech, który mówi 
mi: Jak dobrze Cie widzieć! 
Jak cudownie, że budzę się i 
właśnie Ty jesteś obok mnie. 
Czekałem na to całą noc. Ko-
cham Cię. Właśnie to mówi 
mi mój syn codziennie rano, 
kto nie chciałby tak samo?

Jeszcze nie wiem, kim bę-
dziesz za kilkanaście lat, ale 
zrobię wszystko, byś był spryt-
nym, mądrym, radosnym, za-
dowolonym z siebie, pełnym 
życia, pewnym siebie czło-

wiekiem, któremu pomogę 
znaleźć szczęście. Nie wszyst-
ko ode mnie zależy, ale wiele 
mogę Ci dać, chociaż wokali-
sta „Perfectu” śpiewał inaczej. 

Dam Ci muzykę Sinatry, 
Prestley’a, Dżemu, piosenki 
z musicalu „Metro” i „Gre-
ase”, rolę Marlona Brando z 
„Ojca Chrzestnego” i pokażę 
„Gwiezdne Wojny”, nauczę 
robić ciasto czekoladowe i 

myć zęby przed śniadaniem, 
zarażę jazzem, swingiem, 
rockiem i miłością do kina, 
teatru i czytania książek. To 
i jeszcze wiele, wiele więcej. 
Dam Ci to z siebie, bo uwa-
żam, że to jest najlepsze, co 
dostałam od Moich Rodzi-
ców i od innych ludzi, od 
świata. Resztę zdobędziesz i 
poznasz sam.

Kiedyś tam, 
będziesz miał 
dorosłą duszę,
Kiedyś tam, 
kiedyś tam
Ale dziś jesteś mały 
jak okruszek,
Który los rzucił nam […]
Kiedyś tam, 
będziesz spodnie 
miał na szelkach,
Kiedyś tam, kiedyś tam
Ale dziś jesteś mały 
jak muszelka,
Którą los zesłał nam.

Fragment kołysanki 
Seweryna Krajewskiego 

„Kołysanka dla Okruszka”

Twoja Mama

Foto: pixabay.com.pl

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

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

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

Przyjmę do pracy 
sprzedawcę w kiosku 

w sklepie Netto. 

Tel. 502 706 606

Zatrudnię 
kierowców C+e 

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz 
system weekendowy 

(wyjazd ze Szczecina do Niemiec) 

Tel. 609 493 989

Przyjmę do pracy
fryzjerkę

w Gryfinie
tel. 504 020 860

SPRZEDAM
lokal gastronomiczny 

z domem mieszkalnym 
w centrum Maszewa 

Tel. 603 530 278 

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

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

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

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

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

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

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

PLAżA bINOWO, 
POLe bIWAKOWe - zaprasza  

Możliwość postawienia 
przyczepy kempingowej, 

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

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

Prace 
wykończeniowe 
w wysokim standardzie 

Ocieplenia 
Kontakt

91 404 58 35 • 500 273 302

USŁUGI reMONTOWO-bUDOWLANe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

576 314 405

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

informuje,  

że w pierwszy poniedziałek października

tj. dnia 1 października 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.
                           Mieczysław Sawaryn 

                                  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

burmistrz  Miasta i  Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Mia-
sta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.
pl) podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nr 35/2018 obejmujący nierucho-
mości gruntowe, oznaczone numerami działek 32/2 (miasto Gryfino, obręb ewidencyjny nr 2), 
172/2 i 174/6 (obręb ewidencyjny Wełtyń), stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do 
zbycia w drodze darowizny na cele publiczne - drogę krajową nr 31 i drogę wojewódzką nr 120. 
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętych wykazem udziela się w Wydziale Dzia-
łalności Gospodarczej,Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
przy ul. Parkowej nr 3 (II piętro, pokój nr 201) lub telefonicznie pod numerem 91 416-20-11 w.411.

WYCIĄG Z OGŁOSZeNIA O PrZeTArGU USTNYM 
NIeOGrANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Gryfino, położonego w Gryfinie przy 
ulicy Bolesława Chrobrego 5, który odbędzie się w dniu 23 październi-
ka 2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
przy ul. 1 Maja 16.

- lokal nr 1 o powierzchni 73 m2 - wywoławcza stawka czynszu (net-
to) za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 22 zł/m2, wadium- 1.976 zł., 
minimalne postąpienie - 3,00 zł., przeznaczony do najmu na prowadze-
nie działalności gospodarczej, z wyłączeniem usług uciążliwych.

Do wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu będzie doliczony po-
datek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (obecnie 
23%). Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).

Szczegółowych informacji na temat lokalu użytkowego będącego 
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Go-
spodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, znajdującym 
się w budynku Banku Pekao S.A, przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie (li piętro, 
pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 403.

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

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

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

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

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

AUTO-SKUP
telefon 

792 419 148

AUTO-SKUP
całe i uszkodzone, każda 

marka i model, 
osobowe i ciężarowe. 

Najlepsze ceny

Tel. 605 955 850

KUPIĘ KAżDe 
AUTO 

za gotówkę 
665 708 544

KrZYżÓWKA z książką

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

Pionowo: 
1. piszczelki, które mają numerki 
2. pajac z pantomimy 
3. kłamstwo 
4. bywa z makiem 
5. Gray, botanik 
6. skandowiec 
7. sługa, niewolnik dawniej 
8. znany kosmita 
9. wielbłądzi mieszaniec 
10. najmniejsza porcja energii 
11. miasto nad Sanem 
12. grupa krzaków 
13. mocna karta 
14. kawiarnia dla Francuzów 
15. Rusowicz albo Sari 
16. ... West, aktorka 
17. najszybszy bieg konia 
18. fiksacja, fioł 
19. batalion 
20. goli głowę na zero 
21. szlemik + lewa 
22. skrzydlaty rumak 
23. gimnastyka w takt muzyki 
24. środek odurzający 
25. zabity przez matkę 

26. obóz koncentracyjny 
27. w parze z Mazurami 
28. miasto nad Iną 
29. breja 
30. fotochemik austriacki 
31. rozpusta 
32. odksztuszana przy kaszlu 
33. wojskowy kolor 
34. wymarły nielot z Nowej Zelandii 
35. Ukraińska Armia Powstańcza 
36. żartowniś 
37. pole po lnie 
38. członek muzułmańskiej sekty 
39. Gary, aktor amerykański 
40. ... Sumac, piosenkarka 
41. wódka z wiśni 
42. miasto i port we Włoszech nad 
Adriatykiem, stolica Apulli 
43. szwajcarska rzeka 
44. arena bokserska 
45. zwierzyniec 
46. uderzenie 
47. samolot bojowy 
48. żona Mieszka I 

Poziomo: 
49. wydalany 
50. amer. aktor filmu niemego 
(1883-1939) 
51. nazajutrz po bibie 
52. kościelny muzyk 
53. magma 
54. zioło na bóle brzucha 
55. odcisk stopy 
56. sam wyrośnie 
57. miasto w Brazylii 
58. tapicerski taboret kryty skórą 
59. obrus na stole kuchennym 
60. niedaleko Świecia 
61. niewiadoma w matematyce 
62. rzecz bez znaczenia 
63. Włochy 
64. myjnia statków 
65. ładuje pieniądze 
66. łabędzi - przedśmiertny 
67. łopocze na wietrze 
68. szyk wojska dawniej 
69. góry z Aconcaguą 
70. belka podłogowa 
71. żądza 

72. słowo łagodzące drastyczne wy-
rażenie 
73. część karabinu 
74. czapnik 
75. pan całą gębą 
76. wąż R. Kiplinga 
77. dawniej do wytapiania żelaza 
78. miasto w Peru 
79. japoński pas przepasujący kimono 
80. chruściel amerykański 
81. Akademicki Związek Sportowy 
82. ryba karpiowata, klepiec 
83. dzielnica kraju 
84. Alodo..., ofiara Czerwonych Brygad 
85. 365 dni 
86. archaiczna 
87. ssak z rodziny krętorogich 
88. skojarz z HIV 
89. zwierzyniec 
90. założyciel stowarzyszenia Orato-
rianów 
91. miasto w Belgii 
92. środek opatrunkowy

PODPOWIEDŹ: AARA, ARAMA, FAIR-
BANKS, KIRSZ, MOA, ORDYNEK

Sylwia Trojanowska
„Sekrety i kłamstwa”

Magdalena po latach wraca 
do rodzinnego domu, żeby po-
godzić się z najważniejszą oso-
bą jej dzieciństwa – charyzma-
tycznym i apodyktycznym 
dziadkiem. Ludwikowi zależy na 
tym, by ukochana wnuczka z 
nim zamieszkała, lecz ona sta-
wia warunek – chce w końcu 
poznać jego skrzętnie skrywaną 
przeszłość. W opowieściach Lu-
dwika losy rodziny splotą się z 
burzliwą historią Szczecina z 
czasów drugiej wojny świato-
wej. Jaką tajemnicę chronił 
przed światem? Magdalena, 
wędrując po śladach z przeszło-
ści, odwiedza miejsca znane z 
młodości i na nowo buduje rela-
cje z dawnymi sąsiadami. Czy w 
rodzinnym mieście czeka na nią 
również miłość?

Sylwia Trojanowska odkrywa 
tajemnice, o których nikt już nie 
pamięta. „Sekrety i kłamstwa” to 
mieszanka emocji, uśmiechu i 
wzruszeń zapisanych w pożół-
kłym rodzinnym albumie. 
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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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Ogłoszenie wyróżnione - 5 zł

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

 • Posiadam do wynajęcia kawalerkę umeblo-
waną o pow. 32,60m2, Górny taras. Tel. 508 
550 553

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym na 
ul. Reymonta 14 lub zamienie na 2 mieszkania 
M3 w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22 lub 781 415 222

 • Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II piętro, 
Górny Taras. Tel. +48 601 822 303

 • Sprzedam dom wolnostojący w Widuchowej. 
Tel. 513 814 085

 • Sprzedam mieszkanie M3, w Gryfinie, na parte-
rze w wieżowcu, Tel. 661 235 348 

 • Sprzedam dom na 2 rodziny, 4 pokoje z kuchnią, 
działka 10 a, Wełtyń ul. Letniskowa 3, lub zamie-
nię na 2 pokojowe mieszkanie na parterze w 
Gryfinie. Tel. 603 421 366

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam działki budowlane o pow. powyżej 
1000 arów w Widuchowej – Stacja PKP. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 606 100 366

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

 • Sprzedam działkę w Moryniu z pozwoleniem na 
budowę i odbudowę istniejącego wiatraka 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 na budowę. Tel. 512 322 
058

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

M O T O R Y Z A C J A  –  S P R Z E D A Ż

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

 • Sprzedam 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
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POWIATOWY UrZĄD PrACY W GrYFINIe
DYSPONUJe NASTĘPUJĄCYMI OFerTAMI PrACY:

1. Dyrektor przedszkola –praca Gryfino 
2. Elektromonter Instalacji Elektrycznych- praca Gmina Gryfino
3. Fryzjer-praca Gryfino, Szczecin
4. Kierowca samochodu ciężarowego-praca zachodniopomorskie
5. Kierownik składu opału-praca Radziszewo
6. Konserwator-praca Gryfino
7. Lakiernik samochodowy-praca Gryfino
8. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
9. Magazynier- praca Gryfino
10. Monter Izolacji-praca Nowe Czarnowo
11. Monter okien – praca Gryfino 
12. Monter stolarki budowlanej- praca Gryfino, zachodniopomorskie
13. Nauczyciel wychowania przedszkolnego- praca Stare Brynki
14. Ogrodnik terenów zieleni- praca Gmina Gryfino
15. Pomoc rzeźnika/wędliniarza- praca Gryfino 
16. Pomocnik hydraulika-praca Gryfino
17. Pomoc kuchenna- praca Czepino
18. Pomocnik stolarza- Praca Parnica
19. Pracownik budowlany-praca Szczecin
20. Pracownik ochrony-praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełnospraw-

ności )
21. Pracownik ogólnobudowlany- praca Gryfino i okolice 
22. Pracownik gospodarczy – praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełno-

sprawności )
23. Pracownik gospodarczy-praca Pniewo
24. Pomocnik Lakiernika –praca Pniewo
25. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
26. Pracownik produkcji – praca Nowe Czarnowo, Pniewo, Gardno
27. Robotnik Placowy-praca Pniewo
28. Recepcjonista-praca Czepino
29. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
30. Spawacz-praca Borzym
31. Specjalista ds. sprzedaży –praca Szczecin
32. Sprzątaczka-praca Pniewo, 
33. Sprzedawca- praca Gryfino, Nowe Czarnowo, Gardno, Banie
34. Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo
35. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino

 • Kupię samochód osobowy minimum o poj. 1,6, 
rozkładane siedzenia, tylna klapa bagażnika 
otwierana wraz z szybą. Dość wysoki żeby wy-
godnie wsiadać. Zarejestrowany, ubezpieczony, 
sprawny technicznie i względnie wyglądający. 
W miarę niedrogi. Tel. 781 747 903

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

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

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

inne, również wraki, oraz konstrukcje stalowe za 
rozsądną cenę. Gryfino. Zabiorę własnym trans-
portem. Ceny do negocjacji. Tel. 722 310 481

P R A C A

 • Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, belgia, 
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797

S Z U K A M

 • 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

 • Zatrudnię pielęgniarkę w medycynie szkol-
nej. Pełny etat (umowa o pracę) lub dodatko-
wo w dowolnym wymiarze. Praca w szkole w 
Gryfinie, lub innej gminie naszego powiatu 
(do uzgodnienia). Dobre warunki płacowe. 
Tel. 600 215 453. 

 • 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 
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 • 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

 •
 • eDUKACJA
 • 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 

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

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

425
 • Sprzedam łódź wędkarską typ kanada. Tel. 600 

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

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

dzo dobry stanie. Tel. 663 507 887
 • SPrZeDAż
 • Deski dębowe nieobrzynane grubości 50 mm oko-

ło 5 m3 sprzedam - Babinek. Tel. 601 70 16 20 
 • Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac rozm. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lanka. Cena do uzgodnienia. Tel. 91 416 26 41
 • Sprzedam kręgielnię, 23 m długości, 8 kul, 88-92 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 22
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam lady chłodnicze. Tel. 785 537 131
 • Sprzedam rower, sprężarkę 3JW 60, spawarkę 400A 

ze sterowaniem, reduktory spawalnicze, perkusję, 
fotel do rehabilitacji, akwalung, odkurzacz, pian-
kę. Tel. 696 818 153

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

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

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

R Ó Ż N E  –  K U P N O

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

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

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

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

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

28.09.    Apteka     Dr. Max ul. b.Chrobrego 30
29.09.    Apteka    Cefarm ul. Grunwaldzka 6
30.09.    Apteka   Vademecum ul. 1 Maja 15 H
1.10.    Apteka    Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.

PUP INFORMUJE

DYŻURY APTEK
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II Festyn powiatowy dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych
Już po raz drugi na terenie powiatu gryfińskiego zorganizowano Festyn – Zawody sportowo – pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z terenu Powiatu Gryfińskiego. Tym razem ta strażacka impreza odbyła się na boisku sportowym w Moryniu i coraz bar-
dziej utwierdza się, że będzie to coroczne – cykliczne spotkanie MDP. 

Głównym organizatorem była 
jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Moryniu przy 
współpracy z Zarządem Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w 
Gryfinie. Patronat nad zawoda-
mi objął Marszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
Olgierd Geblewicz.

Do udziału w zawodach zgło-
siło się 200 uczestników, którzy 
startowali w dwóch kategoriach 
wiekowych, grupa młodsza w 
wieku 8-13 lat oraz grupa starsza 
w wieku 14-16 lat.

Przybyłych na zawody gości 
przywitał Prezes OSP w Mory-
niu Hubert Krysiak. Ich rangę 
podkreślili występujący z życze-
niami osiągnięcia w rywalizacji 
jak najlepszych wyników: Paweł 
Trzaskoś - wiceprezes Zarządu 
Związku OSP RP woj. zachod-
niopomorskiego, Józef Piątek 
- Burmistrz Morynia, Wojciech 
Konarski - Starosta Powiatu 
Gryfińskiego oraz Mariusz Si-
kora reprezentujący Urząd Mar-

szałkowski Województwa Za-
chodniopomorskiego. 

Zawody rozegrano w czterech 
konkurencjach: sztafeta, ćwicze-
nie bojowe, „płot” i „konewka”. 
Nad ich prawidłowym przebie-
giem czuwało trzech sędziów; 
główny - Robert Dziedzic oraz 
Józef Dydymski i Marcin Bo-
cianowski - pełniący funkcje sę-
dziów czasowych.

Równolegle z rozgrywaniem 
konkurencji, realizowano pro-
jekt pod nazwą: „Animator życia 
społecznego na obszarach wiej-
skich – OSP”. Dla młodych stra-
żaków zorganizowano też warsz-
taty na temat: „Wolontariat jako 
podstawowa forma działalności 
OSP, szkolenie z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy prowa-
dzone przez Ernesta Rąpałę oraz 
rola członków OSP w integracji 
środowisk lokalnych”.

O każdy punkt
Podczas zawodów walka o 

każdy punkt i o każdą sekun-

dę była bardzo zażarta. Widać 
było ogromne zaangażowanie 
młodych ochotników w każdą 
czynność w celu uzyskania jak 
najlepszego wyniku. Po podsu-
mowania wyników wszystkim 
uczestnikom wręczono pamiąt-

kowe gadżety, a zwycięzcom pu-
chary. 

W grupie wiekowej 8 - 13 lat 
kolejność przedstawiała się na-
stępująco: 

1. MDP Cedynia I, 2. MDP 
Lubiechów Górny, 3. MDP 
Chojna, 4. MDP Piasek, 5. MDP 
Moryń II, 6. MDP Moryń I, 7. 
MDP Mieszkowice, 8. MDP Ce-
dynia II, 9. MDP Nawodna II, 
10. MDP Nawodna I i 11. MDP 
Nawodna III.  

W grupie wiekowej 14 - 16 
lat drużyny wywalczyły miej-
sca: 

1. MDP Moryń III, 2. MDP 
Czachów, 3. MDP Krajnik, 4. 
MDP Trzcińsko Zdrój, 5. MDP 
Krzywin, 6. MDP Kołbacz i 7. 
MDP Widuchowa.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują sponsorom i partne-
rom, dzięki którym te zawody 
mogły się odbyć: Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Moryń - Józe-
fowi Piątkowi, Staroście Powia-

tu Gryfińskiego Wojciechowi 
Konarskiemu, Dyrektorowi 
Zarządu Wojewódzkiego Związ-
ku OSP Tadeuszowi Szczepań-
skiemu, Ewie Dudar - Program 
Społecznik, Pomorze Zachodnie 
/ Urząd Marszałkowski - Mariu-
szowi Sikorze oraz Koszalińskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego. 
Dzięki tym instytucjom oraz 
osobom podczas zawodów nie 
zabrakło elementów niezbęd-
nych do ich rozegrania, nagród, 
poczęstunku, i jakże ważnego 
uśmiechu dziecięcych twarzy. 
Prezes H. Krysiak dziękuje rów-
nież za pomoc w organizacji 
wszystkim druhnom i druhom 
z jednostki OSP w Moryniu, ro-
dzicom dzieci Akademii Małego 
Strażaka w Moryniu, Zarządowi 
UKS Morzycko Moryń za udo-
stępnieniu terenu na zawody 
oraz Ewie i Sławomirowi Szpej-
na za kompleksową obsługę ga-
stronomiczną.  

A. Szczepaniak


