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Nowe 7 Dni Gryfina

Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z 
dnia 21 marca 2016 sygn. akt I C 215/15 potwierdzonego 
następnie wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Apelacyjne-
go w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2017 sygn. akt I Aca 
544/16 po raz kolejny wzywam radnego sejmiku zachod-
niopomorskiego pana

Artur Nycz
do wypełnienia obowiązku wynikającego z w/w prawo-
mocnych i wykonalnych wyroków. To jest dostarczenia 
mi własnoręcznie podpisanego oświadczenia o treści:

„Przepraszam Andrzeja Hajdasia za bezpodstawne i nie-
prawdziwe pomówienie go w trakcie posiedzenia Komi-
sji Rewizyjnej o podejmowanie działań podyktowanych 
wyłącznie  prywatnym interesem w celu uniknięcia kon-
sekwencji związanych z rzekomą samowolą budowlaną”

Mam nadzieję, że zdaje Pan sobie sprawę z faktu, że 
osoby uporczywie odmawiające wykonania wyroków w 
społecznej ocenie nie nadają się do piastowania funkcji 
radnych, którzy są wszak funkcjonariuszami zaufania 
społecznego. Jednocześnie informuję, że niewykona-
nie niniejszego wezwania w terminie 14 dni spowodu-
je wszczęcie egzekucji wyroku i przymuszenie Pana do 
realizacji w/w przeprosin nakładaniem kolejnych kar 
grzywny.

Serdecznie pozdrawiam - Andrzej M. Hajdaś

Planowe 
wyłączenia

We wtorek 16 paździer-
nika prądu nie będzie w 
Przyjezierzu (gm. Mo-
ryń) ulica Letniskowa 
numery od 22 do 41. 
Przerwa potrwa od godz. 
8 do godz. 14. W miejscowości 
Tywice (gm. Banie) 25 do 45 

w godz. 8-14. W Pniewie 
(gm. Gryfino)  ul. Lipo-
wa 7 do 19, dz. nr 562/2, 

562/6, 562/7, Topolowa w 
godz. 9-15. Oraz w Górnowie 

(gm. Banie) numery od 33 do 
37 w godz. 13-18.

red.

Kronika wyborcza
Kampania wyborcza do sa-

morządów nam się profesjo-
nalizuje. Po raz pierwszy je-
den z komitetów - Koalicyjny 
Komitet Wyborczy kampanii 
na ostatnie 2 tygodnie kam-
panii wynajął lokal w samym 
centrum Gryfina, wystawił 
„potykacze” z fizjonomiami 
kandydatów, jakieś baloniki 
oraz zaprasza do środka na 
herbatkę.

W Chojnie z rozmachem
O ile w Gryfinie i okolicach 

mamy w tej kampanii więcej 
bannerów niż dawniej, to jed-
nak są one głównie niewielkie. 
Tymczasem w Chojnie już 
dwa tygodnie temu widzie-
liśmy ogromne – zajmujące 
niemal całe szczyty budynków 
mieszkalnych. I prezentują na-
raz po dwie osoby. Podobny 
widzieliśmy w Widuchowej. 
Tam robią to jak – za przepro-
szeniem – w naprawdę dużych 
miastach.

Wynalazek burmistrza
Miłościwie nam panujący 

burmistrz Sawaryn wpadł na 
nowatorski pomysł i co parę 
dni organizuje pod pretek-
stem „konferencji prasowej”, 
małe tematyczne wiece przed-

wyborcze w Urzędzie Miasta. 
Była konferencja oświatowa. 
A w środę – sportowa  z okazji 
wyjazdu drużyny SP 2 na finał 
mecz Polska – Porugalia. O 
czym piszemy oddzielnie. 

Spotkanie SLD 
Na Placu Barnima w Gry-

finie kandydaci do Rady Po-
wiatu w Gryfinie z listy SLD 
– Lewica Razem zorganizo-
wali spotkanie z wyborcami. 
Aura dopisała, z frekwencją 
było różnie. W czasie ponad 
godziny kandydaci rozmawiali 
z kilkudziesięcioma osoba-
mi, które zainteresowane były 
programem lewicy na popra-
wę jakości życia oraz tym, co 

przedstawiciele tej partii chcą 
zrobić dla mieszkańców po-
wiatu.

Posłowie u PiS-u
We wtorek, 9 październi-

ka w gryfińskiej siedzibie PiS 
odbyło się spotkanie przed-
wyborcze z udziałem po-
słów – Krzysztofa Zaremby i 
Leszka Dobrzyńskiego, które 
prowadził dr. Mirakowski. 
Głos zabierał też kandydat na 
burmistrza – Piotr Romanicz. 
Ciekawostką jaka do nas do-
tarła z tego spotkania była po-
głoska o jakimś ostrym sporze 
pomiędzy komitetami PiS i M. 
Sawaryna.

Zamkną most 
we wtorek

Rejon Dróg Wojewódzkich 
w Chojnie informuje, że w 
dniu 16 października 2018 r. w 
godzinach od 09.00 do 14.00 
nastąpi całkowite zamknięcie 
obiektu mostowego na Odrze 
Wschodniej (Regalicy) w Gry-
finie w ciągu drogi nr 120 dla 
ruchu samochodowego i pie-

szego. Zamknięcie wynika z 
konieczności wykonania prac 
(prób ruchowych) mechani-
zmu podnoszenia przęsła mo-
stu przez firmę wykonawczą 
Zakład Usług-Handlowych 
ELWIKO Stanisław Dropik ze 
Szczecina. 

dost.

OGŁOSZeNIe

był protest mundurowych  
w Warszawie, a w Gryfinie oflagowano 
budynek Państwowej Straży Pożarnej
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Flesz 
wydarzeń!

Czołowe zderzenie
W poniedziałek ok. godz. 17 stra-

żacy z OSP Moryń udali się w pobli-
że miejscowości Chojna na drogę 
wojewódzką 124, gdzie czołowo 
zderzyły się dwa samochody osobo-
we, w których łącznie podróżowało 
4 osoby. Na miejscu zdarzenia oka-
zało się, że oba pasy drogi są zablo-
kowane, a uczestnicy zdarzenia 
znajdowali się poza pojazdami. Trzy 
osoby podróżujące VW Pasatem do-
znały niegroźnych obrażeń i po zba-
daniu przez zespół ratowników zo-
stały na własną prośbę oddelegowa-
ne do domów. Kierowca Fiata Uno 
zbiegł z miejsca wypadku. Działania 
straży pożarnej polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia następ-
nie na odłączeniu klem akumulatora 
oraz na usunięciu pojazdów z drogi i 
posprzątaniu resztek powypadko-
wych. W działaniach brały udział 
jednostki OSP Chojna, OSP Moryń, 
JRG Gryfino, PRM, Policja.

Uderzył w barierki
Policjanci z Komendy Powiatowej 

Policji w Choszcznie wyjaśniają 
przyczyny zdarzenia drogowego, 
do którego doszło na drodze mię-
dzy Choszcznem a Reczem. Z 
wstępnych ustaleń policjantów wy-
nika, 40-letni kierujący Renault 
Twingo, stracił panowanie nad po-
jazdem, w wyniku czego uderzył w 
bariery energochłonne. Badanie na 
zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu wykazało, że kierujący 
był trzeźwy. Jak ustalili mundurowi, 
kierujący w chwili zdarzenia praw-
dopodobnie nie miał zapiętych pa-
sów bezpieczeństwa i uderzył gło-
wą w przednią szybę.

Uciekał kradzionym
Policcy policjanci dostali informa-

cję, że z Niemiec w kierunku Polski 
porusza się Mazda na niemieckich 
numerach rejestracyjnych, która 
może być kradziona. W miejscowości 
Tanowo policjanci zauważyli mazdę, 
która miała już polskie tablice reje-
stracyjne. Kiedy zawrócili, aby zatrzy-
mać pojazd do kontroli, szybko oka-
zało się, że kierowca nie ma zamiaru z 
nimi rozmawiać tylko ucieka. W trak-
cie pościgu mężczyzna zjechał z dro-
gi i uderzył w drzewo. Dalej próbo-
wał uciekać pieszo. Po kilku minutach 
pościgu funkcjonariusze zatrzymali 
mężczyznę. Okazało się, że jest to 
23-letni mieszkaniec powiatu woło-
mińskiego, notowany wcześniej za 
przestępstwa, a auto którym uciekał 
warte kilkadziesiąt tysięcy złotych zo-
stało skradzione na terenie Niemiec.

Zabrał ją helikopter
Wczoraj, w czwartek 11 października otrzymaliśmy następującą informację od czytelnika z Mieszkowic.

- Informuję, że dzisiaj około 
9.00 doszło w naszym mie-
ście do kolejnego zdarzenia z 
udziałem helikoptera ratow-
niczego. Śmigłowiec wylądo-
wał na samym środku placu 
Mieszka w Mieszkowicach. 
Przybyła wcześniej załoga ka-
retki pogotowia ratunkowego 
pierwsza udzieliła kobiecie lat 
około 50 pomocy medycznej. 
Kobieta z nieznanych przy-
czyn zemdlała.

Rzecznik pogotowia ra-
tunkowego – Maria Fisznik, 
potwierdza i podaje dodat-
kowe szczegóły w tej sprawie. 
- Odnotowaliśmy dzisiaj rano 
zasłabnięcie w Mieszkowi-
cach w miejscu publicznym. 
Przeprowadzona przez załogę 
ratowników medycznych ak-
cja restytucyjna zakończyła 
się powodzeniem. Pacjentka 
w wieku około 60 lat śmi-
głowcem pogotowia lotniczego 
poleciała do szpitala w Gorzo-
wie.

rk

Kto porzucił Harleya – Davidsona?
Niezwykła wiadomość dotarła do naszej redakcji z południa powiatu. Przy drodze w okolicach Cedyni znale-
ziono nowiutkiego Harleya - Davidsona bez tablic rejestracyjnych!

Według posiadanych przez 
nas informacji, legendarny (i 
bardzo drogi) motocykl, leżą-
cy przy samej drodze zauważył 
kierowca samochodu osobo-
wego. Już to, gdzie leżał – nie 
schowany w krzakach czy w 
lesie, a na widoku – było dziw-
ne. Pieprzyku całej sprawie 

dodaje fakt, że – według tej 
informacji, czarny motor typu 
czoper (ang. chopper, czyli 
motor „odchudzony” by był 
lekki i szybki), nie miał tablic 
rejestracyjnych. Ani numerów 
fabrycznych, które widać zo-
stały zeszlifowane. Nie było też 
na nim śladów drobnych na-

wet uszkodzeń. To eliminuje 
wersję, że motor spadł komuś 
z przyczepy samochodowej w 
czasie przewożenia. Ktoś go 
więc porzucił? Ale dlaczego? 
Czyżby pochodził z kradzie-
ży i z tego miejsca ktoś miał 
go odebrać, ale nie zdążył, bo 
pierwsza była policja?

Szukają w Polsce 
 i Niemczech

Potwierdza się fakt, że po-
wiadomiono o dziwnym zna-
lezisku miejscową policję, 
która zajęła się tą sprawą. W 
czwartek rozmawialiśmy z 
Andrzejem Zazulakiem, za-
stępcą komendanta komisa-
riatu policji w Chojnie. Spro-
stował informację o zupełnym 
braku numerów fabrycznych 
– część z nich się zachowała. 
Policja ma więc dane, które 
pozwalają zidentyfikować eg-
zemplarz i rozpocząć poszuki-
wania. Sprawa jest obecnie na 
wstępnym etapie sprawdzania, 
czy pojazd pochodzi z prze-
stępstwa czy też został „za-
gubiony”. Za pośrednictwem 
wspólnego centrum powia-
damiania w Świecku, Chojna 
rozesłała do komend w Polsce 
i Niemczech foto informację 
o znalezisku i jego dane. Ten 
etap trwa zwykle 20 dni. Jeśli z 
terenu nie napłyną informacje 
wyjaśniające zaistniałą sytu-
ację, nasza policja będzie mu-
siała rozpocząć kolejną fazę.

rkZdjęcie ilustracyjne
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Wypadek z powodu wybuchu?  
Do wypadku doszło w środę 10 października po południu na terenie kopalni kruszyw w Golicach (gm. Cedynia). Odkrywka należy do 
Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych. 

Operator koparki dostał 
odłamkiem w głowę. Przewie-
ziono go do szpitala przy ul. 
Unii Lubelskiej w Szczecinie. 
59-latek przeszedł operację.

- Mogę powiedzieć tylko tyle, 
że pracownik obsługujący kru-
szarkę doznał obrażeń ciała. 
Dzisiaj wieczorem został ope-
rowany w szpitalu przy Unii 
Lubelskiej w Szczecinie - infor-
muje Marcin Karpierz, rzecz-
nik prasowy komendanta po-
wiatowego policji w Gryfinie.

Może był wybuch? 
Nie dziwi, że jedną z roz-

patrywanych wersji przyczyn 
tragicznego wypadku przy 
pracy może być wybuch. Nie 
wykluczone bowiem, że łyżka 
koparki trafiła na jakąś wo-
jenną pozostałość. Przy sile 
nacisku z jaką pracuje łyżka, 
mogło to spowodować wy-
buch, a operator został trafio-
ny kamiennym „pociskiem” 
wyrzuconym siłą wybuchu. 

Dlaczego doszło do wypad-
ku gdy wiadomo, że kruszar-
ka ma zabezpieczenie przed 
elementami metalowymi i 
powinna wyłączyć się w przy-
padku wykrycia metalowego 
przedmiotu? Na to pytanie po-
stara się odpowiedzieć proku-
rator z Prokuratury Rejonowej 
w Gryfinie. Wypadkiem zajęła 
się też komisja ds. wypadków 
górniczych.

             AJ

Ludzie grzeją, 
kominy się palą
Zaczął się sezon grzewczy i powraca problem nie-
czyszczonych kominów. 9 października w południe 
strażacy z Gryfina gasili pożar kominowy w Glinnej.

Jak informuje dyżurny ofi-
cer PSP w Gryfinie, w ciągu 
ostatnich kilku dni wyjeżdżali 
do czterech  pożarów komino-
wych. W tym, do widocznego 
na naszym zdjęciu pożaru w 
Glinnej. Na pozór nie jest to 
groźne zdarzenie. Jednak ofi-
cer podkreśla – To zawsze jest 
groźne. Dlatego, że jak się nie 
ugasi komina, to będzie się pa-
liło mieszkanie. Nigdy wiec nie 
lekceważymy podobnych zgło-
szeń. Tak było i w tym przy-
padku – pojechali strażacy od 
nas i ugasili.

Jednak problem nie jest 
jednostkowy. Ze zjawiskiem 

„oszczędzania na kominia-
rzu”mamy do czynienia od 
dawna. Dotyczy to zwłaszcza 
właścicieli domów na wsiach. 
A przecież są przepisy, które 
wręcz wymuszają regularne 
czyszczenie przewodów ko-
minowych! Prawo budowlane, 
obowiązujące od 1994 roku 
narzuca taki obowiązek. Także 
rozporządzenie z 7 czerwca 
2010 roku (pozycja 719) mówi 
o tym jasno. Wygląda na to, że 
jednak do tematu będziemy 
musieli wracać. Przy okazji za-
cytujemy obowiązujące w tej 
kwestii przepisy.

rk

Gardno bez wody!
W środowy wieczór mieszkańcy osiedla w Gardnie nie mieli wody w kranach. Za 
to w bloku nr 41 musieli wylewać wodę z piwnic!

Do awarii doszło niemal 
punktualnie o godzinie 22, 
gdyż akurat wtedy jedna z 
mieszkanek sąsiedniego bloku 
usiłowała nalać wody z kranu 
do kubka. - Miałam szczęście, 
że nie zmoczyłam swoich dłu-
gich włosów. Mycie odłożyłam 
na rano – z użyciem czajnika 
i miski, jak to się robiło przed 
laty - opowiada.

Lokatorzy feralnego bloku 
przy ul. Niepodległości, gdzie 
doszło do awarii, dowiedzieli 
się o tym od sąsiada. - Dobrze, 
że nasz sąsiad po późnym po-
wrocie z pracy wszedł do piw-
nicy i zobaczył, że zalewa nam 
podłogę. I tak walczyliśmy z 
wodą do 1 w nocy. A gdybyśmy 

się nie dowiedzieli wcześniej, to 
by nas zupełnie zalało – wspo-
mina mieszkanka z klatki pod 
nr 41. 

Naprawiali i montowali
W czwartek do południa 

wciąż w centrum osiedla stał, 
podstawiony przez PUK - 
beczkowóz z wodą zdatną do 
picia. Mieszkańcy innych do-
mów zastanawiali się jednak, 
dlaczego wczoraj wyłączono 
im wodę na całym osiedlu? 
A obok klatki schodowej 41 
widzieliśmy ekipę pracującą 
przy pomocy małej koparki. 
Wyglądało więc na to, że do 
awarii doszło na zewnątrz 
budynku. Potwierdza to Da-

riusz Pasik z PUK-u. - Na tym 
osiedlu jest taki problem, że nie 
wszystkie domy mają zasuwy 
odcinające wodę. Ten dom do 
nich należy. Kiedy więc w nocy 
dowiedzieliśmy się o awarii, 
zdecydowaliśmy się zamknąć 
wodę na całym osiedlu. Rano 
się okazało, że awaria nastąpi-
ła w rurze biegnącej w kanale 
ciepłowniczym przy tym domu! 
Jednak już w południe mogli-
śmy podać wodę do wszystkich 
domów na osiedlu oprócz tego, 
gdzie musieliśmy wstawić bra-
kującą zasuwę. Postanowiliśmy 
też stopniowo zamontować je 
w pozostałych budynkach na 
osiedlu – dodaje D. Pasik.

rk

Kopalnia w Golicach - zdjęcie sprzed wypadku
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Ponad 6 milionów – inwestycja udana
W czwartek odbyła się uroczystość oddania przez wykonawcę budynku gryfińskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Praca w nim ma 
ruszyć w grudniu.

Pomysł na utworzenie w 
naszym powiecie Zakładu 
Aktywności Zawodowej dla 
osób niepełnosprawnych po-
wstał w 2016 roku. Podjęli go 
radni powiatowi i okazali się 
konsekwentni, za co podzię-
kował im starosta Wojciech 
Konarski. Jako liderka tego 
pomysłu została wymieniona 
radna Anna Ciszkiewicz. Lista 
zasłużonych okazała się długa, 
ale za to zorganizowano im 
zbiorowe (więc krótkie) okla-
ski. Jak się dowiedzieliśmy z 
kolejnych wystąpień, budowa 
ZAZ kosztowała 6 mln 291 ty-
sięcy 266 złotych i 64 grosze. 
Z czego 85 procent pochodzi 
z Programu Operacyjnego 

Województwa. Wykonawcą 
obiektu – bo powstał, niemal 
na nowo przetwarzając sta-
rą halę warsztatową Zespo-
łu Szkół na Łużyckiej, była 

gryfińska firma Brukpol 2 i 
trzeba przyznać, że doskonale 
się wywiązała z tego zadania. 
Zwiedzaliśmy ją kilka razy w 
trakcie prac i wtedy już było 

widać profesjonalizm wyko-
nawców. Tego dnia właściciel 
firmy Andrzej Szyłow przeka-
zał klucze do budynku zastęp-
cy naczelnika Wydział Go-

spodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego 
Starostwa Powiatowego i stał 
się on jego własnością. 

Po co ten ZAZ?
Jak wyjaśniła dyrektor Ewa 

Urbańska, ZAZ to stopień 
pośredni między warsztatami 
terapii zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych, a praco-
dawcą zewnętrznym, który 
zatrudni osoby tu przygoto-
wane do wykonywania pracy. 
Taki jest cel. Ma tu być za-
trudnionych takich 40 osób, 
w tym 28 o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, oraz 12 
– umiarkowany. Trzeba jed-
nak wiedzieć, że są to bardzo 
różne typy niepełnosprawno-
ści, stąd bardzo szeroki za-
kres oferowanej rehabilitacji 
i opieki medycznej bieżącej. 
Trzeba jednak jeszcze uzyskać 
niezbędne certyfikaty od wo-
jewody. Ciekawostka – jest to 
jedyny ZAZ, który prowadzić 
będzie... strzelnice sportowe.

R. Kwapisz

Zwykle na zdjęciach z podobnych uroczystości nie widać osób je obsługujących. Postanowiliśmy więc zrobić wyjątek – oto uczniowie gastronomika w ZS na Łużyckiej i ich produkty. 

Ważni goście uroczystości, na początku – radni powiatowi

Żelisławiec  
Szybko idą prace przy 
przebudowie drogi. 
We wtorek trafiliśmy 
na przeciąganie kabla 
pomiędzy słupami 
oświetleniowymi

Żelechowo
Zgodnie z tym co przewidywaliśmy 
wcześniej, przed kolejnymi wyborami 
zaczął się remont kolejnego odcinka drogi
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Artystyczne kino w Gryfie
Już w najbliższą niedzielę, 14 października w kinach artystycznych na całym kontynencie, w tym w polskich kinach niezależnych obcho-
dzony jest Europejski Dzień Kina Artystycznego.

Także Kino Gryf będzie 
uczestniczyć w tym wydarze-
niu. Kino Gryf od lat należy 
do Sieci Kin Studyjnych i Lo-
kalnych, a ambitne kino często 
gości na ekranie w Gryfinie.

W ramach Europejskiego 
Dnia Kina Artystycznego w 
Kinie Gryf prezentowany bę-
dzie najnowszy film Filipa 
Bajona „Kamerdyner” oraz 
produkcję „Zegar czarnoksięż-
nika” w reżyserii Eli Rotha. 
„Kamerdyner” został nagro-
dzony Srebrnymi Lwami pod-
czas 43. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. 
To epicka opowieść o miło-
ści, która rozwija się wbrew 
konwenansom na tle wielkiej 
historii. Inspirowana prawdzi-
wymi wydarzeniami historia 
splątanych losów Polaków, 
Kaszubów i Niemców na tle 
burzliwych wydarzeń pierw-
szej połowy XX stulecia.

Natomiast „Zegar czarno-
księżnika” opowiada o przy-
godach nastoletniego Lewisa. 
Chłopiec pomaga swojemu 
wujowi odnaleźć czarnoksięż-

nika, który stworzył osobliwy 
zegar odmierzający czas do 
nadchodzącej Apokalipsy.

W kraju 70 
W ramach Europejskiego 

Dnia Kina Artystycznego, 
siedemdziesiąt kin w kraju 
przygotowuje swój program, w 
niektórych obiektach znajdzie-
my jeden specjalny seans po-
święcony polskiemu i europej-
skiemu kinu artystycznemu, 
w innych będzie to cały dzień 
projekcji i atrakcji dla widzów. 
Kina niezależne, zwane też 
tradycyjnymi, to miejsca, któ-
re są autorsko programowane 
i realizują misję upowszech-
niania kultury filmowej, po-
zostając w bliskim kontakcie 
ze swoimi widzami. Kinomani 
cenią te ośrodki za ich kame-
ralny charakter, wartościowy 
repertuar i przystępne ceny 
biletów.

Ważna instytucja
Europejski Dzień Kina Ar-

tystycznego ma udowodnić, że 
kina są żywymi publicznymi 
miejscami spotkań kulturo-

wych i pełnią ważną funkcję 
społeczną. Skierujemy uwagę 
zarówno na kino jako formę 
przekazu artystycznego, jak i 
na kino jako obiekt, bez które-
go ten przekaz byłby niemoż-
liwy.

Kina są ważną częścią krajo-
brazu kulturowego i wzboga-
cają społeczności - w miastach 
i na wsi. Gromadzą ludzi i dają 
im poczucie wspólnoty, nieza-
leżnie od wieku, pochodzenia, 
wykształcenia czy dochodu. 
Co roku ponad 100 milionów 
osób odwiedza kina art-ho-
usowe. Kina studyjne i lokalne 
w Polsce to ponad 200 pod-
miotów na terenie całego kraju 
a ich widownia w 2017 r. prze-
kroczyła 10 700 000 widzów.

Organizatorami wydarzenia 
w Europie jest Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Kin Art-
-house’owych (CICAE), przy 
wsparciu Europa Cinemas. W 
Polsce Sieć Kin Studyjnych 
i Lokalnych (działająca przy 
FINA) oraz Polski Instytut 
Sztuki Filmowej.

dost.

Za miesiąc 
przegląd
Centrum Kultury w Chojnie serdecznie zaprasza na 
kolejną edycję Przeglądu Pieśni Patriotycznych, któ-
ry odbędzie się 7 listopada br. o godz. 14:00 w sali 
widowiskowej Centrum Kultury w Chojnie. 

Pieśni patriotyczne odgry-
wają ogromną rolę w edukacji, 
kulturze narodu polskiego. 
Stąd narodził się pomysł ta-
kiego konkursu, by poprzez 
prezentacje sceniczne ocalić je 
od zapomnienia i sprawić, by 
stały się łącznikiem pomiędzy 
tradycją a teraźniejszością. Cel 
główny konkursu to ocalenie 
od zapomnienia pieśni patrio-
tycznych i uczczenie kolejnych 
rocznic odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Natomiast 
cele szczegółowe, jakie przy-

świecają konkursowi to - po-
pularyzowanie wśród uczest-
ników pieśni związanych z 
historią Polski, wzbudzenie 
zainteresowania uczestników 
pieśniami patriotycznymi, in-
tegracja uczestników konkur-
su,

Zgłoszenia na adres kon-
taktckchojna@gmail.com, w 
sekretariacie CK lub na adres 
Centrum Kultury w Chojnie 
do 6 listopada 2018 r. Infor-
macje pod nr 91 40 22 001.

dost.

Dzień Seniora  
w Czepinie 

Wzorem ubiegłych lat 6 
października zorganizowano 
święto dla seniorów w czepiń-
skiej świetlicy. Była to wspa-
niała uroczystość, w której 
wraz z seniorami brali udział 
burmistrz M. Sawaryn, wice-

przewodniczący rady miej-
skiej w Gryfinie Z. Kmieciak, 
sołtys J. Zajączkowski oraz ks. 
proboszcz J. Brocławik. Były 
tańce, konkursy, wyśmienita 
kolacja i serdeczna atmosfera. 
Uczczono także 270 rocznicę 

lokacji Czepina-Wintersfelde 
datowanej na 1748 r. Uro-
czystość przygotowali lokalni 
społecznicy. To był wyjątkowy 
wieczór. 

Dost.
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Wywiad z Maciejem Szabałkinem, byłym zastępcą burmistrza Henryka Piłata (część 1)

Hali sportowej nie będzie!?
Red. Był Pan przez dwie ka-

dencje w latach 2006- 2014 za-
stępcą śp. Burmistrza Henryka 
Piłata zna więc Pan sprawy 
gryfińskiego samorządu tak 
„od podszewki”.

Maciej Szabałkin. - Rzeczy-
wiście osiem lat w gryfińskim 
magistracie i nauczyły mnie 
wiele i pozwoliły poznać dobrze 
wszystkie problemy i sprawy na-
szej gminy.

W mijającej kadencji nie peł-
ni Pan żadnej funkcji samorzą-
dowej...

- To prawda, ale żywo intere-
suję się tym co się u nas dzieje 
i jak kontynuowane są tematy 
jeszcze zaczęte czy planowane 
za kadencji burmistrza Henryka 
Piłata.

I jakie wnioski?
- Niestety mam wiele uwag 

zarówno co do kierunków, jak i 
zwłaszcza sposobu sprawowania 
władzy publicznej przez ustępu-
jącą ekipę, w tym do sposobu 
realizacji ważnych dla lokalnej  
społeczności inwestycji.

O jakie inwestycje chodzi?
- Najpierw kwestia hal wido-

wiskowo- sportowej. Wybrany 
w wyniku konkursu architek-
tonicznego jeszcze w naszej ka-
dencji projekt hali widowisko-
wo-sportowej miał kosztować 
ok. 18 mln złotych. Hala miała 
widownię na ok. 700 miejsc 
oraz parking podziemny na ok. 
80 miejsc oraz ok. 100 miejsc 
postojowych. Obecny projekt 
przewiduje widownię już tylko 
na niespełna 300 miejsc i par-
king otwarty na terenie szkoły 
na ok. 60 miejsc postojowych. 
Obecna władza miała inwestycję 
gotową do realizacji, nie chciała 
tego jednak robić, bo uważała, 
że projekt jest zbyt drogi. Ponad 
dwa lata Sawaryn potrzebował, 
aby rozpisać zapytanie na wy-
bór projektanta dla opracowania 
nowej dokumentacji na budo-
wę hali. Pozwolenie na budowę 
uzyskali w sierpniu 2017 roku, z 
ponad 4 miesięcznym opóźnie-
niem od terminu, który narzu-
cili wybranemu projektantowi. 
Mało tego - wykonany projekt 
jest niekompletny i wymaga wie-
lu uzupełnień.  Gmina chciała 
wybrać wykonawcę za 10 mln 
zł brutto tymczasem na realiza-
cję tego okrojonego w stosunku 
do naszego projektu w ostatnim 
przetargu na wybór wykonaw-
cy zostały złożone dwie oferty: 
jedna na ok. 13,5 mln zł brutto 
i druga na ponad 16,3 mln zł 

brutto. Tajemnicą poliszynela 
jest, że na skutek przyjętych kry-
teriów oceny ofert (gdzie obok 
ceny przyjęto również kryterium 
wysokości kar umownych i dłu-
gości gwarancji wykonania ro-
bót) to wcale nie ta tańsza oferta 
była najlepsza. Oferta droższa 
została jednak odrzucona. Pod-
pisanie umowy z wykonawcą 
robót nastąpiło 6 września. 

Więc może lepiej późno niż 
wcale…

- Niestety moim zdaniem to 
nie koniec serialu błędów w 
tej sprawie. Po pierwsze doku-
mentacja nie jest kompletna. Z 
całą pewnością brakuje wielu 
elementów z wykonawczego 
projektu konstrukcyjnego, które 
będą niezbędne na etapie reali-
zacji robót. Projekt wykonawczy 
i przyjęte w nim rozwiązania 
będą podstawą do wystąpienia 
przez wykonawcę o zwiększenia 
zakresu robót nieujętych w do-
kumentacji. Wartość robót nie-
ujętych w dokumentacji projek-
towej może wynieść ok. 2-3 mln 
zł. Czy nie jest dziwne, że po 
ponad miesiącu od podpisania 
umowy z wykonawcą nie mamy 
żadnej informacji o przekazaniu 
placu budowy? Przecież termin 
realizacji zadania kończy się w 
listopadzie 2019 r.! Dlaczego w 
procesie wyboru wykonawcy i 
czasie, gdzie rozstrzygano o wie-
lu istotnych kwestiach technicz-
nych nie korzystano z usług In-
spektora Nadzoru? Postępowa-
nie o wybór Inspektora Nadzoru 
gmina ogłosiła dopiero w sierp-
niu, a wyboru jego dokonała we 
wrześniu, dwa dni po wyborze 
wykonawcy robót. Logicznym 
było, aby w tym priorytetowym 
dla obecnej władzy procesie 
inwestycyjnym służby gminne 

posiadały wsparcie techniczne 
od samego początku procesu 
wyboru wykonawcy. Inspek-
tor Nadzoru mógłby na etapie 
poprzedzającym wybór wyko-
nawcy odnieść się do projektu, 
może kilka spraw pominiętych 
przez projektanta udałoby się 
uwzględnić albo przyjąć lep-
sze rozwiązania. W maju 2016 
roku przystępując do realizacji 
zadania budowy hali sportowej 
wiceburmistrz Miler oceniał, że 
wartość zadania będzie wynosiła 
7 mln zł. Dofinansować zadanie 
miał marszałek województwa 
w kwocie 1.5 mln zł. Miały być 
także pozyskane środki mini-
sterialne, czy środki unijne. Co 
z tego zostało zrealizowane?  
Wartość inwestycji na dzień dzi-
siejszy wynosi 13.5 mln zł brutto 
plus prawdopodobna wartość 
nieujętych w projekcie robót 
dodatkowych w kwocie 2,0 – 3,0 
mln złotych, co daje wartość po-
nad 16 mln zł. Żadne środki ze-
wnętrzne (poza niewielką kwotą 
z powiatu - 250.000 zł) na budo-
wę hali nie zostały pozyskane. 
Takie są realia. I jeszcze jedno – 
z mojej wiedzy wynika, że realne 
jest zagrożenie, że wykonawca 
hali może zerwać umowę z winy 
gminy, ze względu na braki w 
umowie uniemożliwiające pra-
widłowe wykonanie przedmiotu 
umowy. Dodatkowo może ob-
ciążyć gminę wysokimi karami, 
które będą mu się należały - oby 
się to nie stało.

Nie zostawia Pan „suchej nit-
ki” na następcach.

- Niestety moim zdaniem 
obecna ekipa nie dorasta do 
swoich zadań. Nie tylko chodzi 
o rzeczy nowe, ale także o dba-
łość o dotychczasowy majątek 
gminny. Np. kwestia stanu kor-

tów tenisowych.   Aż serce pęka, 
jak spojrzy się dziś na stan kom-
pleksu tenisowego przy C.W. 
Laguna. Burmistrz Sawaryn na 
sesji w maju 2016 r. rekomendo-
wał Radzie Miejskiej dzierżawę 
zespołu kortów tenisowych na 
ul. Sportowej na okres 10 lat. 
Rekomendował  przekazanie w 
dzierżawę majątku publicznego 
o wartości ok. 1 mln zł prywat-
nemu przedsiębiorcy, który nie 
przedstawił biznes-planu przed-
sięwzięcia ani dokumentów fi-
nansowych, z których wynikało-
by, czy dysponuje odpowiednim 
zapleczem finansowym na wy-
łożenie deklarowanych 500.000 
zł w ciągu 3 lat na inwestycje 
na terenie kortów tenisowych. 
Dodatkowo burmistrz był prze-
ciwny otwartemu postępowaniu 
mającemu na celu wyłonienie 
najlepszej oferty wśród poten-
cjalnych zainteresowanych, 
twierdząc  że „jego doświadcze-
nie gospodarcze wskazuje na to, 
że nie możemy sobie pozwolić 
na odkładanie rozwiązania tego 
problemu”. Umowa dzierżawy 
kortów w Gryfinie została za-
warta w lipcu 2016 r., a rozwią-
zana w czerwcu 2017 r. Według 
OSiR dzierżawca nie wywiązał 
się z obietnicy realizacji umowy. 
Kaucja zabezpieczająca wyko-
nanie umowy za 500.000 zł wy-
nosiła 5.000 zł. Pytam: czy ktoś 
poniesie odpowiedzialność za 
widoczne dzisiaj gołym okiem 
zdewastowanie tego majątku 
Gminy Gryfino.

Ale Park Przemysłowy w 
Gardnie rozpoczęty za Waszej 
kadencji  rozwija się nieźle...

- To prawda, ale głównym po-
wodem jest dobra koniunktura 
gospodarcza w regionie. Tak 
było w wypadku ZALANDO. 
Nawet w pewnym momencie, 
przez brak profesjonalizmu ze 
strony zastępcy burmistrza cała 
inwestycja mogła nie dojść do 
skutku. Całe szczęście, że zde-
cydowane i fachowe działania 
K-SSSE uratowały ZALANDO 
dla gminy Gryfino. Pojawienie 
się tak dużego inwestora jak Za-
lando w Parku Przemysłowym 
w Gardnie było świetną okazją 
dla Gminy Gryfino, aby posta-
rać się o rozszerzenie terenów 
strefowych. Dodam, że okazją 
już niestety zaprzepaszczoną. 
Przypomnę tylko, że przepisy, 
które wcześniej obowiązywały 
zakładały, że aby na terenach 
inwestycyjnych przedsiębiorcy 
mogli korzystać ze zwolnień od 

podatku, grunty musiały mieć 
status specjalnej strefy ekono-
micznej nadany przez rząd Pol-
ski. Dziś w obowiązującym sta-
nie prawnym gruntem posiada-
jącym przywileje strefowe może 
stać się każdy teren inwestycyjny 
na terenie kraju. Natomiast dla 
tych gruntów, które były objęte 
obszarem specjalnej strefy eko-
nomicznej przed 2018 rokiem, 
zwolnienia podatkowe będą 
trwały dłużej, niż na pozosta-
łych terenach. Po pojawieniu się 
takiego inwestora jak Zalando, 
należało mocno zakasać rękawy 
i doprowadzić do powiększenia 
terenów strefowych oraz uchwa-
lić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla 
nowych trenów i uzyskać zgodę 
z ministerstwa rolnictwa na ich 
odrolnienie. Nic z tych rzeczy 
przez ostatnie lata nie zostało 
zrobione.

Ale przecież nie jest tak, że 
władze nic nie robią w ogóle? 

- W zakresie poziomu  inwe-
stycji moim zdaniem jest wy-
raźny regres. Pokusiłem się o 
zestawienie zrealizowanych in-
westycji w tej kadencji. Podałem 
kwoty wydatków inwestycyjnych 
w kadencjach V (2007 – 2010), 
VI (2011 – 2014), kiedy burmi-
strzem był Henryk Piłat oraz w 
kadencji VII (2015 – 2018), kie-
dy burmistrzem jest Mieczysław 
Sawaryn.

Wydatki majątkowe w kaden-
cjach:

VII kadencja (Mieczy-
sław Sawaryn) 2015-2018:  
31.134.255,49 zł (realizacja na 
dzień 30.06.2018r.)

VI kadencja 2011-2014 (Hen-
ryk Piłat)   95.484.245,48 zł

V kadencja 2007-2010 (Hen-
ryk Piłat)    69.517.163,36 zł

Wnioski - Gmina Gryfino 
nie ma prawa się rozwijać, bo 
środki przeznaczane na roz-
wój są dramatycznie niskie. 
Cztery lata temu wycofałem się 
z polityki, co nie znaczy, że nie 
interesuję się tym, co dzieje się 
w naszym mieście. Poza tym 
chciałbym, aby wyborcy spra-
wiedliwie ocenili dokonania 
mojego szefa śp. Henryka Piłata 
oraz moje i innych pracowników 
gminy, którzy ciężko pracowali 
dla dobra naszego miasta. To za-
kłamanie tamtych osiągnięć  po-
zwoliło wygrać wybory, obecnej 
ekipie - dzisiaj to już wyraźnie 
widać. 

red.
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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
Różaniec jest książką dla niewidomego, która ukazuje największą tragedię miłosną w dziejach świata. To historia, która wtajemnicza ludzi i 
daje wiedzę o wiele ciekawszą, niż ta przekazywana przez drugą osobę. To książka dla starych, doświadczonych przez życie, którzy ignorują to 
co złe na świecie, a otwierają się na prawdę. Moc tej modlitwy jest nieopisana. Arcybiskup Fulton Sheen
Najświętsza Maryja Dziewica w czasach, w których żyjemy, nadała tej modlitwie szczególną wartość. Niezależnie od tego z jakimi problemami 
się borykamy: stałymi bądź tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego czy prywatnego, każdy z nich może rozwiązać różaniec. Nie ma 
trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę. święta Łucja dos Santos z Fatimy

Październik miesiącem różańca świętego
Miesiąc, który właśnie się zaczął, jest miesiącem modlitwy różańcowej. W kościele codziennie odprawiane są nabożeństwa, w trakcie których odmawiamy różaniec. 

To modlitwa prosta, ale kompletna. Różne rodzaje modlitw łączą się w niej. Człowiek włącza się w nią ciałem i duszą. Różaniec jest hołdem oddanym Matce Bożej. 
*Przypominając słowa Jana XXIII papież Paweł VI pragnął, aby Różaniec stał się „wielką modlitwą publiczną i powszechną wobec zwyczajnych i nadzwyczajnych po-
trzeb świętego Kościoła, narodów i całego świata”. 

Modlitwa różańcowa to nic innego jak *odmawia-
nie „Zdrowaś Maryjo” w połączeniu z rozważaniem 
piętnastu tajemnic, czyli zasadniczych wydarzeń w 
życiu Chrystusa i Najświętszej Panny, każdy dziesiątek 
„Zdrowaś Maryjo” poprzedza OJCZE NASZ, a kończy 
krótkie uczczenie trzech Osób Boskich. Liczba piętna-
stu dziesiątków odpowiada ilości psalmów i dlatego 
Różaniec Święty nazywa się „Psałterzem Najświętszej 
Dziewicy”. Tajemnice dzielą się na cztery części odpo-
wiednio nazywane: radosną, bolesną, światłą, chwa-
lebną.

Różaniec od zawsze był orężem w walce ze złem, 
potężną bronią, która potrafiła zmieniać bieg wy-
darzeń. Dzisiaj jest naszą nadzieją na lepsze, pełne 
duchowej odnowy jutro. Maryja prosiła nas byśmy 
żarliwie odmawiali różaniec codziennie, a w Fatmie 
dodała intencję, by wyprosić za pośrednictwem tej 
szczególnej modlitwy pokój dla świata.

Idź do Madonny. Miłuj Ją! Zawsze pamiętaj o mo-
dlitwie różańcowej. Odmawiaj ją dobrze, tak często, 
jak tylko możesz! Najważniejsze byś modlił się duszą, 
nigdy nie męczył się modlitwą. Różaniec porusza 
serce Boga i pomaga w otrzymać potrzebne łaski! 

święty Ojciec Pio

To modlitwa, która pomaga w każdej chwili, nieza-
leżnie od okoliczności, czasów, w których żyjemy, na-
szego wieku czy statusu społecznego. Jest dla każde-
go. *Różaniec jest nie tylko modlitwą; jest on cudow-
nym środkiem uświęcenia i postępu duchowego, jedną 
z najlepszych szkół cnoty życia chrześcijańskiego. jest 
oczywiste, że nie można rozważać wytrwale tajemnic 
życia Jezusa i Maryi i nie wprowadzać w praktykę lek-
cji, jakie w nich odkrywamy

Jan Paweł II kochał Maryję. To jej powierzył swoje 
życie i swój pontyfikat. Wojtyła powtarzał, że mo-
dlitwa różańcowa to przede wszystkim spotkanie z 
Maryją. Powierzenie się jej, zaufanie, otwarcie przed 
nią serca. Papież Jan Paweł II codziennie modlił się 
odmawiając różaniec i uważał, że to jest cudowna 
modlitwa.

Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach 
kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie 
powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, 
doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas 
wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla 
nas się narodził, umarł i zmartwychwstał.

Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły 
Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystu-
sa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary 
chrześcijańskiej.

Jan Paweł II

Modlitwa to jedno, ale ważna jest też medytacja 
nad tajemnicami różańca – ważnymi wydarzeniami 
z życia Maryi i Jezusa. Wyróżniamy tajemnice: rado-
sne, światła, bolesne i chwalebne.

Różaniec
Tajemnice radosne:
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Różaniec to najpiękniejsza modlitwa, jakiej uczą 
nas na lekcjach religii. Odmawiajcie ją szczególnie w 
październiku, bo jej właśnie jest on poświęcony. Medy-
tujcie i módlcie się – w domowym zaciszu lub w grupie 
na nabożeństwach. Odmawiajcie Różaniec jak prosiła 
nas Matka Boża i Ojciec Święty Jan Paweł II.

Różaniec jest drogowskazem. Przypomina, że wy-
szliśmy od Boga i do Niego idziemy.

ks.Feliks Folejewski SAC

Redakcja
Źródła: 
*http://rozaniec.web-portals.pl/
Foto: pixabay.com.pl
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Otwierają trasę rowerową  
Siekierki – Trzcińsko Zdrój! 
Ma być słonecznie, bez chmur na niebie, ale z lekkim jesiennym wiatrem i ciepło, bo nawet 22 stopnie celsjusza. W najbliższą niedzielę (14 
października) w Godkowie zapowiada się złota polska jesień na rowerowym Pomorzu Zachodnim. Tego dnia zostanie otwarta liczącą 36 
km trasa rowerowa z Siekierek do Trzcińska Zdrój. 

W uroczystym otwarciu 
weźmie udział marszałek Ol-
gierd Geblewicz. Na miejscu 
nie zabraknie atrakcji, w tym 
zabytkowego Ganza - praw-
dziwej perełki dla miłośni-
ków kolejnictwa, która po 
wielu latach tego dnia wróci 
na tory! - To piękna jesień dla 
miłośników rowerów. Z tygo-
dnia na tydzień otwieramy 
kolejne kilometry pięknych tras 
rowerowych, a pogoda zdaje 
się sprzyjać naszym działa-
niom. Oddajemy do użytku 
wyjątkowy odcinek prowadzą-
cy nas przez malownicze tere-
ny aż do rozlewiska Odry. W 
okolicy nie brakuje ciekawych 
miejsc i atrakcji związanych z 
historią tych ziem. A za kilka 
lat będziemy mieli dodatko-
wą atrakcję - modernizowany 
obecnie most w Siekierkach. Już 
teraz serdecznie zapraszamy do 
Godkowa na nasze rowerowe 
święto – zaprasza Marszałek 
Województwa Zachodniopo-
morskiego Olgierd Geblewicz.

Godków, godzina 10.30. 
Z tego miejsca w kierunku 
Przyjezierza ruszy wspólny 
przejazd rowerami po nowo 
wybudowanym odcinku Tra-
sy Pojezierzy Zachodnich. Na 
miejscu zaplanowano liczne 
atrakcje dla rodzin z dziećmi, 
w tym specjalną grę tereno-
wa. Wybór miejsca nie jest 

przypadkowy bo Godków na 
rowerowym szlaku znaleźć się 
po prostu musiał. Właśnie tak 
projektowano trasę by wyko-
rzystać potencjał linii kolejo-
wej. Z położonego w środku 
trasy Godkowa siedem razy 
dziennie odjeżdżają pociągi 
regionalne do Szczecina. 

Szlak Siekierki – Trzcińsko 
Zdrój

To jeden z kluczowych 
odcinków Trasy Pojezierzy 
Zachodnich. Wybudowany 
fragment liczy ponad 36 km 
i poprowadzi rowerowych 
turystów m.in. przez takie 
miejscowości jak Klępicz, 
Nowe Objezierze, Stare Obje-
zierze, Przyjezierze, Młynary, 
Godków, Jelenin i Brwice. 
Bitumiczna droga rowerowa 
przebiega starym nasypem 
kolejowym pomiędzy zabytko-
wymi dworcami kolejowymi i 
przez malownicze zakątki Ce-
dyńskiego Parku Krajobrazo-
wego. Wśród wielu atrakcji na 
trasie można wymienić m.in. 
unikatowe w skali kraju mury 
obronne w Trzcińsku-Zdrój, 
Mamutowiec Olbrzymi – po-
mnik przyrody w Brwicach, 
miejsca biwakowe w Przyje-
zierzu i jezioro w Jeleninie. 
Szlak przebiega w pobliżu 
Morynia znanego z pierścienia 
murów miejskich, Geoparku 
oraz Jeziora Morzycko. Punkt 

kulminacyjny trasy znajduje 
się w znanych z forsowania 
Odry Siekierkach. Zrealizowa-
na przez Zachodniopomorski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie inwestycja koszto-
wała prawie 22,2 mln zł. Zada-
nie w głównej mierze sfinan-
sowano ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopo-
morskiego 2014-2020.

rowerem przez Pomorze 
Zachodnie

W Trzcińsku-Zdrój na trasę 
można wjechać od strony ul. 
Ceglanej bądź drogi prowa-
dzącej do Warnic. Z kolei w 
Siekierkach szlak rozpoczyna 
się przy moście kolejowym, 
który w ciągu dwóch lat zo-
stanie przebudowany i za-
mieniony w drogę rowerową 

prowadzącą przez Odrę do 
Niemiec. W kolejnych latach 
będą powstawały także następ-
ne odcinki Trasy Pojezierzy 
Zachodnich (szlak nr 20) tak 
by można było dojechać do 
Białego Boru na wschodniej 
granicy województwa. W tym 
roku oprócz odcinka Siekier-
ki - Trzcińsko-Zdrój powstały 
już odcinki Dzikowo - Bar-
linek oraz Ińsko - Storkowo. 
Inwestycja łączy się z otwartą 
w sierpniu br. 46 km trasą 
rowerową Blue Velo Gryfi-
no - Trzcińsko-Zdrój, której 
elementem jest 25 km drogi 
rowerowej Szczawno - Borzym 
oraz Sosnowo – Lubanowo – 
Banie – Swobnica, także bie-
gnących po dawnej linii ko-
lejowej. Jeśli dodamy do tego 
istniejący już dojazd ze Szcze-

cina do mostu w Mescherin, to 
miłośnicy turystyki rowerowej 
otrzymają liczącą ponad 100 
km trasę ze Szczecina do Sie-
kierek – idealną na weekendo-
wą wyprawę. 

Kolejowe akcenty
Otwarcie trasy w Godkowie 

będzie także okazją do prezen-
tacji odrestaurowanego, zabyt-
kowego wagonu „GANZ”, któ-
ry po kilku latach prac, znowu 
zawita na torach. Rozpoczęte 
w 2015 roku działania reno-
wacyjne i remontowe przepro-
wadzone zostały po godzinach 
pracy przez członków Koła 
Miłośników Kolei przy Za-
chodniopomorskim Oddziale 
spółki Przewozy Regionalne, a 
wsparte finansowo przez Mar-
szałka Województwa. Wagon 
serii SN61, czyli popularny 
„GANZ” to prawdziwy skarb 
dla miłośników kolei. Wy-
produkowano ich zaledwie 
250 sztuk w latach 1960-1975 
przez węgierską firmę Ganz-
-Mavag z Budapesztu, na zle-
cenie PKP. Egzemplarz zacho-
wany w Szczecinie to pojazd 
oryginalnie oznaczony nume-
rem 189, wyprodukowany w 
1972 roku. Jest to jedyny czyn-
ny wagon tego typu w pół-
nocnej części Polski i jeden z 
dwóch tego typu zachowanych 
w kraju w stanie czynnym.

dost.

Nowy sprzęt dla OSP 
W piątek, 5 października w jednostce OSP Banie nastąpiło przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach zadania „Fundusz 
Sprawiedliwości dla strażaków z OSP Gminy Banie”.

Zakupu dokonano z do-
finansowaniem ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Mi-
nister Sprawiedliwości. Cała 
suma wydatków wynosiła 27 
734,58 zł z tego dofinansowa-
nie z Funduszu Sprawiedli-
wości 27 457, 23 zł natomiast 
Gmina Banie dopłaciła tylko 
277,35 zł.

Dla OSP Banie przekazano:
- torbę PSP R1 wraz z wypo-

sażeniem;
- nosze typu deska ze stabili-

zatorem box;
- defibrylator AED Zoll 3;

- parawan GT 30 czerwony z 
odblaskami, napisem STRAŻ 
1,8 x 1,8 ;

- agregat prądotwórczy ECT 
7000P.

Dla OSP Dłusko Gryfińskie 
przekazano:

- torbę PSP R1 wraz z wypo-
sażeniem;

- nosze typu deska ze stabili-
zatorem box;

Sprzęt dla jednostek przeka-
zała wójt Gminy Banie - Teresa 
Sadowska, wręczając wraz ze 
sprzętem umowy darowizny 
dla każdej z jednostek OSP.

dost.
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burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 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 36/2018, obejmujący nieruchomość ozna-
czoną nr działki 367/11, położoną w obrębie nr 2 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyle-
głej. Szczegółowych informacji na temat ww nieruchomości udziela się w Wydziale Działalności 
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta I Gminy w Gryfinie, ul. Par-
kowa nr 3 (II piętro, pokój nr 201) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 404. 

 

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

Trzcińsko-Zdrój po nowemu
We wtorek, 9 października w Galerii Architektów Forma odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie na „Najlep-
szą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”. W spotkaniu z architektami i urbanistami wziął 
udział Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Konkurs Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego adresowany jest do ab-
solwentów uczelni wyższych 
z całej Polski, dlatego prace 
napływały ze Szczecina, Łodzi, 
Gdańska, Poznania czy War-
szawy. Zgłoszono 41 projektów. 
Dyplomy magisterskie i inży-
nierskie były rozpatrywane w 
trzech kategoriach tematycz-
nych: planowanie przestrzenne 
i projektowanie urbanistyczne, 
projektowanie architektoniczne 
oraz architektura krajobrazu. - 
Konkurs na najlepsze dyplomy 
ma duży potencjał. Przedsta-
wiane prace są ambitne i świet-
nie wykorzystują walory histo-
ryczno-krajobrazowe regionu, 
ale też szukają nowych rozwią-
zań w przestrzeni publicznej. 

Gratuluję wszystkim uczestni-
kom ciekawych, oryginalnych 
i często odważnych projektów. 
Mam nadzieję, że przyznane 
wyróżnienia i nagrody przy-
czynią się do rozwoju państwa 
kariery zawodowej - mówił wi-
cemarszałek Tomasz Sobieraj.

Nie zapomnieli o zieleni
Laureaci konkursu podkreśla-

li, że zależało im na projektowa-
niu przyjaznych, ekologicznych 
i ciekawych przestrzeni publicz-
nych. Zwracali też uwagę, jak 
było to w przypadku pracy na-
grodzonej za rewitalizację Niec-
ki Niebuszewskiej w Szczecinie, 
na tworzenie miejsc zielonych 
w mieście. Autorzy najlepszych 
prac otrzymali nie tylko dy-
plomy, ale i nagrody pieniężne. 
Nagroda główna to 4000 zł, a 

wyróżnienie 1000 zł. Promoto-
rom docenionych w konkursie 
prac wręczono dyplomy. Zwy-
cięzców w konkursie wybrała 
komisja obradująca pod prze-
wodnictwem Wicemarszałka 
Województwa Zachodniopo-
morskiego Tomasza Sobieraja.

Wyróżnili Marcelinę
W kategorii – Planowanie prze-

strzenne i projektowanie urbani-
styczne, wyróżnienie otrzymała 
Marcelina Chełstowska za pracę 

nr 14 pt. „Kompleksowa rewi-
talizacja urbanistyczna w ska-
li małego miasta – przypadek 
Trzcińska-Zdroju”. Praca została 
wyróżniona za wyważone inter-
wencje urbanistyczne w struk-
turze małego miasta o wysokich 
walorach historyczno- krajobra-
zowych, ukierunkowane na od-
nowę zabytkowej tkanki miejskiej 
i wykreowanie nowych przestrze-
ni publicznych o zróżnicowanym 
programie i charakterze.

red.

OGŁOSZeNIe

Biała Laska od 1946 roku
W gryfińskiej Arkadii spotkali się członkowie liczącego ponad 100 osób lokalne-
go koła osób z dysfunkcjami wzroku. Było przyjemnie, ale pretensje też były.

Przy stołach i muzyce w śro-
dę obchodzono kolejne świę-
to Białej Laski. Najbardziej 
ważkie było wystąpienie pana 
Mieczysława, wiceprzewod-
niczącego koła. Powiedział 
mocno – Od 18 lat proszę ko-
lejne władze naszej gminy o 
prawidłowe oznakowanie scho-
dów dla osób z dysfunkcjami 
wzroku. I od lat nie dzieje się 
nic, choć w zeszłym roku usły-
szeliśmy kolejne zapewnienia. 
Ktoś z sali zawołał – Może do 
wyborów zdążą? Próbował z 

tymi słowami polemizować 
burmistrz Sawaryn, który wy-
jaśnił, że - Prawidłowo ozna-
kowano schody w gminnych 
instytucjach, można sprawdzić. 
Reszta jego wypowiedzi miała 
charakter przedwyborczy, z 
kluczowym zdaniem: Nasza 
gmina powoli wychodzi ze sta-
gnacji i kryzysu.

O gryfińskim kole mówiono 
dobrze. Okazało się, że jest to 
jedyne w województwie, które 
regularnie organizuje wyciecz-
ki krajoznawcze dla swych 

członków. Pozostali mówcy 
ograniczyli się do życzeń, choć 
prezes wojewódzki tej organi-
zacji zgłosił propozycję orga-
nizowania struktur senioral-
nych wewnątrz lokalnych kół. 

Po wystąpieniach gości swe 
wiersze zaprezentowali utalen-
towani uczestnicy, a zespół Ad 
Hoc wykonał zestaw klasycz-
nych piosenek, zaczynając od 
nieśmiertelnego utworu z ka-
baretu Starszych panów – Pio-
senka jest dobra na wszystko.

rk
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12 - 18.10.2018 /  KINO HelIOs
(CHr Kupiec)

Kultura Dostępna:
Gotowi na wszystko. exterminator czw. 13:00, 18:00
Filmowe Poranki:
Dywizjon 303. Historia prawdziwa, pt. 9:30
Kino Kobiet:
7 uczuć, pn. 18:30
Kino Konesera:
Też go kocham, śr. 18:30
Premiery:
3D Hotel Transylwania 3, pt. 12:00, sb.-czw. 13:15
Hotel Transylwania 3, pt. 9:00, 11:15, 14:15, 15:45, 
18:00, sb., pn.-śr. 10:00, 11:00, 12:15, 15:45, 18:00, nd. 
10:0012:15, 15:45, 18:00, czw. 10:00, 10:45, 12:45, 15:45, 
17:00
7 uczuć, pt. 14:00, 19:30, 21:45, sb.-nd., wt.-czw. 14:30, 
19:30, 21:45, pn. 14:30, 21:45
Polecamy:
Serce nie sługa, pt. 17:00, 20:15, 22:15, sb.-nd., wt.-śr. 
15:00, 17:00, 20:15, 22:15, pn. 10:00, 17:00, 20:15, 22:30, 
czw. 20:15, 22:15

Venom (dubbing), pt. 12:00, sb.-wt. 10:45, śr. 10:15, 
czw. 11:00
Venom (napisy), pt.-nd., wt.-śr. 19:00, 22:00, pn. 19:00, 
22:15, czw. 19:15, 22:00
Kler, pt. 12:45, 18:30, 21:30, sb.-nd., wt. 13:30, 18:30, 
21:30, pn. 13:30, 19:30, 21:30, śr. 13:30, 20:30
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: Strażak Sam, cz. 6, nd. 10:30
Kopciuszek. Historia prawdziwa, pt.-śr. 16:30, czw. 
17:15
Mała Stopa, pt. 14:45, 17:15, sb.-nd., wt. 10:30, 12:45, 
17:15, pn. 12:30, 14:45, 17:15, śr. 11:15, 12:45, 17:15, 
czw. 10:30, 15:00

(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Gotowi ma wszystko. exterminator, czw. 13:00, 18:00
Kino Kobiet:
7 uczuć, śr. 18:30
Premiera:
3D Hotel Transylwania 3, 10:45, 13:00
Hotel Transylwania 3, pt., wt. 10:00, 11:15, 12:30, 

13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, sb.-pn., śr. 10:15, 11:15, 
12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, czw. 11:15, 
12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00
7 uczuć, pt., pn.-wt., czw. 15:15, 18:15, 21:00, sb.-nd. 
10:45, 15:15, 18:15, 21:00, ś. 15:15, 21:15
Źle się dzieje w el royale, 12:15, 17:45, 20:45 
Polecamy:
Serce nie sługa, pt., pn.-wt. 11:00, 16:15, 19:15, 19:45, 
21:15, 22:00, sb.-nd., śr. 16:15, 19:15, 19:45, 21:15, 22:00, 
czw. 11:00, 16:15, 19:15, 19:45, 22:00
Venom (dubbing), 12:00
Venom (napisy), 16:30, 19:00, 21:45
Kler, pt.-wt., czw. 13:15, 15:30, 18:30, 20:15, 21:30, śr. 
12:15, 15:30, 18:15, 20:15, 21:30
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: Strażak Sam, cz. 6, sb. 10:30
Kopciuszek. Historia prawdziwa, pt.-sb., pn.-czw. 
1:00, 14:30, nd. 14:30
Mała stopa, pt.-wt., czw. 10:30, 12:45, 17:30, śr. 17:30
Zegar czarnoksiężnika, pt.-wt., czw. 10:00, 15:00, śr. 
10:00, 15:15

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. 

12 17.10.2018 / 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 „Kamerdyner”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

CO JeST GrANe
W tym tygodniu w gryfińskim ki-

nie będziecie mogli zobaczyć naj-
nowsze dzieło Filipa Bajona, który 
za każdym razem bardziej mnie w 
kinie zaskakuje (ostatnio przy okazji 
świetnych „Panien Dulskich” czy 
dość nietypowo przedstawionych 
„Ślubów panieńskich”). „Kamerdy-
ner” to opowieść o kaszubskim 
chłopcu, który po śmierci matki zo-

staje przygarnięty przez arystokra-
tę. Dorasta w pałacu i zakochuje się 
w córce Państwa (co jak się domy-
ślacie nie jest dobrze widziane). Je-

śli ktoś lubi kino kostiumowe, to 
polecam – zwłaszcza ze względu na 
doskonałą obsadę z Januszem Ga-

josem, Adamem Woronowiczem i 
Borysem Szycem na czele. Oprócz 
tego w repertuarze kina GRYF znaj-
dziecie szalony, przygodowy, fanta-

styczny „Zegar czarnoksiężnika” - 
idealny dla młodzieży, fanów fanta-
sy i akcji pełnej przygód. Wciąż jesz-
cze będziecie mogli też wybrać się 
na polską komedię romantyczną 
„Serce nie sługa” z Magdaleną 
Różdżką, Romą Gąsiorowską, Bory-
sem Szycem i Pawłem Domagałą – 
o której pisałam Wam tydzień temu. 
Spotkajmy się w kinie.

amp
FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu “Venom”? 
Jaki aktor zagrał w nim główną rolę? 
Czy w obrazie wystąpił Spider-Man?

Kamerdyner, 20:00

Zegar czarnoksiężnika, 16:00

Serce nie sługa, pt., pn.-wt. 18:00, sb.-nd. 14:00, 18:00

Venom
()

Przed pokazem prasowym tego 
filmu trafiłam na bardzo słabą re-
cenzje tego obrazu, a do tego jeden 
z portali podał fałszywego newsa, 
że film trwa 2 godziny 20 minut. 
Szłam na pokaz jak na ścięcie. Oka-
zało się, że nie ma co wierzyć w in-
ternetowe newsy i recenzje, co i 
Wam radzę i polecam. Nie ma to jak 
sprawdzenie czegoś na własnej skó-
rze. W tym wypadku musiałam 
sprawdzić na własne oczy, czy „Ve-
nom” mnie porwie, zaczaruje czy ra-
czej zniesmaczy i znudzi. Okazało 
się, że to pierwsze. Muszę jeszcze 
nadmienić, że nie znałam wcześniej 
komiksu ani pierwowzoru komikso-
wej postaci Pana Kosmity Venoma. 
Okazało się, że to dobrze - dla mnie, 
bo właśnie z tego powodu wielu ki-
nomaniakom, a także recenzentom, 
film się nie podobał i zebrał napraw-
dę niezłe recenzenckie cięgi. Venom 
to postać z komiksów, która powsta-
ła w stajni Marvela. Podobno jest 
jednym z głównych przeciwników 
Spider-Mana. Jego w filmie z To-
mem Hardym nie ma! Venom to po-

zaziemska istota, która potrafi żyć w 
symbiozie z człowiekiem. W komik-
sie nosicielem Venoma był nawet 
sam Spider-Man. Głównym bohate-
rem filmu jest Eddie Brock (w tej roli 
cudownie utalentowany Tom Har-
dy), który jest dziennikarzem śle-
dzącym afery. Jedna z nich dotyczy 
Fundacji Życie, która próbuje wal-
czyć z rakiem, ale nie tylko. W tym 
celu przeprowadza szereg badań na 
ludziach. Brockowi się to nie podo-
ba i wciska on swój ciekawski nos 
nie tam gdzie trzeba, a właśnie tam 
znajdzie niezbyt przyjaźnie nasta-
wionego Venoma, ale pierwsze koty 
za płoty i chłopcy dojdą do porozu-
mienia. I to się nazywa trudny po-
czątek pięknej przyjaźni. Podobno 
Venom w komiksowej wersji jest 
brutalny, zabija i wcale nie zamierza 
się z nikim przyjaźnić. Ten filmowy 
jest całkiem przyjazny i nawet cza-

sami słucha swojego nosiciela i po-
trafi pójść na kompromis. Komiks to 
jedno a film to mam wrażenie dru-
gie. Nie zmienia to jednak faktu, że 
filmowi – jak dla mnie – wyszło to 

na dobre. „Venom” to bowiem wcią-
gająca, trzymająca w napięciu jazda 
bez trzymanki z zabawnym jak zwy-
kle Tomem Hardym. Nie można 
chcieć więcej i nawet infantylna fa-
buła nam w tym nie przeszkadza, 

bo liczą się przekomarzanki Venoma 
z Brockiem. Cudnie ktoś napisał te 
dialogi i całe szczęście, że właśnie 
tak - na śmieszno - to zrobiono, bo 
w innej formie ja bym tego nie znio-
sła. Wyszłam z kina uśmiechnięta, 
zrelaksowana i pełna energii. Co 
prawda, 5 minut później film wy-
padł mi z głowy, ale  Tom Hardy i 
scena z windą jednak została na 
dłużej. Za ilość negatywnych recen-
zji obwiniam niedopasowanie ocze-
kiwań komiksomaniaków lub fanów 
postaci Venoma do tego, co w filmie 
zaprezentowali twórcy. Ja nie mam 
żadnego problemu z tym, ani z tym 
filmem – po prostu mi się podobało. 
Efekty specjalnie są niczego sobie, 
robaczek też niczego sobie (z bliska 
przypominał mi nawet trochę Obce-
go), scenariusz jest z całości najsłab-
szy, ale sceny pościgów zacne, a do 

tego świetne aktorstwo Toma Har-
dy’ego i mam uśmiech na twarzy. To 
po prostu kino rozrywkowe z ogra-
niczonym ryzykiem niewypału. Jeśli 
macie ochotę na przystojnego Har-
dy’ego i brzydkiego Venoma w jed-
nym, to właśnie taki i o tym jest ten 
film. Patrzenie na ich relację, naro-
dziny niełatwej przyjaźni, to na-
prawdę sama przyjemność. Hardy 
jest mistrzem i naprawdę utalento-
wanym aktorem, który nawet z ta-
kiej rólki potrafi wykrzesać życie. 
Reszta to tylko tło i śmiech na sali, 
który zostawiłam po seansie. Na-
prawdę głośno się śmiałam. Może 
początek jest trochę przydługi i tro-
chę nuży, nim przejdziemy „do rze-
czy”, ale już ”te rzeczy” sprawiają 
nam wiele frajdy. UWAGA SPOJLER! 
Koniec daje nam to, na co ja nigdy 
nie czekam, ale w tym wydaniu 
uwielbiam, czyli dwóch lubiących 
się inaczej „strażników galaktyki” 
odchodzi w stronę zachodzącego 
słońca, by od teraz zbawiać świat 
(albo coś w tym stylu). Bardziej 
śmieszno niż straszno, ale ja wolę 
się w kinie śmiać niż bać. O!
 Anna Pietras
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Przyszli na świat 
w gryfińskim szpitalu 

NIKODeM DĄbrOWSKI 
ur. 09.10.2018 o godz. 9.20  
waga 3500 g - dł. 50 cm

IGNACY LITerSKI 
ur. 07.10.2018 o godz. 11.53
 waga 3360 g - dł. 56 cm

Treningi z najlepszymi
W sobotę 6 października dziewczęta trenujące w Uczniowskim Klubie Sporto-
wym Olimpijczyk Gryfino wzięły udział w I Turnieju ENEA Mini Basket Ligi sezonu 
2018/2019 - Gorzów / Kłodawa. 

MBL jest organizowana w ra-
mach programu „Nauka, Sport, 
Przyszłość”, który jest prowa-
dzony przez klub AZS AJP Go-
rzów Wlkp. Jest to klub, który 
ma najlepiej rozwinięty program 
szkolenia dla młodych koszyka-
rek. Wystarczy wspomnieć, że 
oprócz posiadania drużyny w 
Energa Basket Lidze, czyli naj-
wyższej klasie rozgrywkowej w 

ubiegłym roku zdobył również 
Mistrzostwo Polski w koszyków-
ce dziewcząt do lat 16, do lat 18 i 
srebro juniorek starszych (do lat 
21). Trener Dariusz Żołnowski 
opowiada - Już od zeszłego roku 
nasz klub prowadził rozmo-
wy, aby móc przystąpić do tego 
programu. Po wielu rozmowach 
zostaliśmy przyjęci, czego skut-
kiem był udział w pierwszym 

turnieju MBL. Spotkaliśmy się 
z ponad 20 drużynami. Oczy-
wiście pierwszy turniej miał 
przede wszystkim na celu po-
znanie się. Zagraliśmy pięć me-
czów, z których wygraliśmy trzy 
i przegraliśmy dwa. Miejsce jest 
mniej istotne - najważniejsze, 
że cel został osiągnięty: nawią-
zanie współpracy i ustalenie cy-
klu turniejów w ramach ENEA 

MBL. A najbliższy turniej już 
na początku listopada i drugi w 
grudniu. Nasze młode koszy-
karki będą mogły doskonalić 
swoje umiejętności nie tylko na 
treningach, ale również rywali-
zować z wieloma drużynami z 
regionu zachodniopomorskiego 
i lubuskiego. 

W turnieju, pod opieką tre-
nera Dariusz Żołnowskiego, 
wzięła udział szeroka kadra 
Uczniowskiego Klubu Sporto-

wego Olimpijczyk - Joanna Wój-
cikowska, Anhelina Zhovtaliuk, 
Laura Smolnik, Gabriela Sznigir, 
Maja Wolska, Ramona Paleczna, 
Karolina Dorawa, Julia Pasik, 
Aleksandra Sowa, Antonia Gó-
recka, Zofia Mędzin, Małgorzata 
Linkiewicz, Zuzanna Sołtysiak, 
Lena Błajszczak, Nikola Hasse, 
Katarzyna Szuster, Zofia Pomy-
kała, Gabriela Krawczyk, Hanna 
Grabowska.

red.

reKLAMA
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Wydawało się, że to najlepszy środek transportu. Można do 
niego zapakować wszystko. Wyruszacie, kiedy chcecie. Zabie-
racie, co chcecie. Dziecko siedzi wygodnie w swoim superwy-
godnym foteliku za mnóstwo złotówek, siadasz obok, wycią-
gasz nogi, zamawiasz na stacji kawę Latte i wydaje Ci się, że 
będzie cudownie. Nic bardziej mylnego. Pierwsza podróż z 
moim 2-miesięcznym synkiem samochodem była koszmarem. 
Korek na drodze, a obok mnie płaczący nieustannie maluch, 
który był przerażony podróżą. Cały czas chciał być na rękach 
i wcale nie chciał spać, jak niby niektórzy twierdzą, że dzieci 
w aucie od razu zasypiają. Pamiętam, że wtedy powiedzia-
łam dużo niecenzuralnych słów na temat podróżowania z 
dzieckiem. Nic takiego więcej się nie powtórzyło, ale od tam-
tej pory ja wiele się nauczyłam o podróżowaniu z dzieckiem.

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

Półroczny chłopiec wciąż nie rozumiał, że musi jechać aż tyle 
godzin, a to była nasza kolejna podróż i to długa – prawie 8 go-
dzin w ciągu samochodowym. Załapaliśmy się na drzemkę, ale 
to nie wystarczyło. Wychodziłam więc z siebie pod koniec po-
dróży, wygłupiałam się, byle odciągnąć uwagę syna. Ta podróż 
była zdecydowanie lepsza, ale wciąż była stresująca i mnie wy-
kończyła. 

Im mój syn był starszy, tym 
więcej rozumiał, a teraz może 
już oglądać krótkie bajki, co 
wciąż nie załatwia sprawy z 
dłuższą podróżą, a do tego nie 
jest zbyt zdrowe (nie mówię o 
kilku minutach, ale kilka go-
dzin to już zdecydowanie za 
długo jak na rocznego, a na-
wet 2-letniego malucha).

*Badania naukowe [1] po-
kazują, że używanie tabletów i 
smartfonów oddziałuje na korę 
mózgową w sposób podobny 
do kokainy: pobudza, zwiększa 
wydzielanie dopaminy, czyli 

hormonu, który istotnie wpły-
wa na ośrodek odczuwania 
przyjemności i układ nagrody. 
Stąd prosta droga do uzależ-
nienia: mózg małego dziecka 
z łatwością przyzwyczaja się 
do dużej ilości dopaminy, po-
nieważ ma o wiele niższy próg 
tolerancji niż ośrodkowy układ 
nerwowy osoby dorosłej. 

Postawiłam sobie za punkt 
honoru, że znajdę sposób, by 
nasze podróże były chociaż w 
80% przyjemniejsze i to bez 
bajki na laptopie. W sklepie 
na jednym z wyjazdów znala-

złam coś, co przypomniało mi 
moje dzieciństwo, czyli tzw. 
ZNIKOPIs. Niewielki kawa-
łek plastiku, na którym dziec-
ko może coś namalować, a za 
chwilę szybko to zmyć i ryso-
wać od nowa. Kupiłam. Zapła-
ciłam chyba 5 zł i postanowi-
łam spróbować. Syn bawił się 
tym przez kilkanaście do kil-
kudziesięciu minut. Wniosek? 
Zadziałało, chociaż na krótko, 
ale podróże bez elektroniki 
nigdy nie będą łatwe, raczej 
wymagające dużo cierpliwości 
z Waszej strony.

Dzieci zaczynają się nudzić 
już po kilkunastu minutach 
jazdy autem!

Tutaj nie odkryję Ameryki, 
jeśli napiszę, że oczywiście 
w żadną podróż nie ruszam 
się bez KsIĄŻeK, najlepiej 
takich, które mają na swoich 
kartach mnóstwo szczegółów, 
by dziecko zająć, zadawać mu 
pytania, rozwijać opowieść 
swoją wyobraźnią. Na mojego 
syna to działa. Gorzej ze mną, 
bo nie umiem czytać i jechać 
jednocześnie (coś w stylu cho-
roby lokomocyjnej).

ZAGADKI
Bardzo przyjemne i kre-

atywne jest też wspólne śpie-
wanie z maluchem, a także 
wymyślanie dla niego zagadek 
słownych. U nas jeszcze na to 
za wcześnie, jesteśmy na etapie 
wygłupiania się, krzyczenia 
i śpiewania, ale idealne dla 
2-latka będą zagadki w formie 
krótkich pytań, na które ma-
luch musi znaleźć odpowiedź 
lub rozpoznać zwierzę na ob-
razku, które jest lekko zakryte. 
Mój syn  uwielbia tzw. „za-
gadki z dziurką” (nie tylko w 
podróży). W trakcie ostatniej 
naszej wyprawy wakacyjnej 
wypróbowałam też zabawę w 
skojarzenia z kolorami. Zada-
wałam synowi pytania, jakie-
go koloru jest dany owoc lub 
zwierzę – bawiliśmy się oboje 
świetnie. Wszystko zależy od 
dziecka i jego temperamentu. 
Każdy lubi coś innego.

AUDIOBOOKI – wydają 
mi się idealne na podróże z 
dzieckiem, ale chyba zdecydo-
wanie z tym starszym, chociaż 
wciąż tej opcji nie spróbowa-
łam z moim 2-latkiem. Na 
razie męczymy się z mężem 
słuchając zdartej już ścież-
ki dźwiękowej z „Akademii 
Pana Kleksa”. I nie zrozumcie 
mnie źle, kochamy to, że on to 
kocha, ale już tyle razy to sły-
szeliśmy, że trudno o radość, 
gdy słyszymy po raz 48 „Wi-
tajcie w naszej bajce”. A więc 
ŚPIeWANIe I CZYTANIe.

Czasami pomaga jednak tyl-
ko Twoja kreatywność. Nie zli-
czę chwil w samochodzie, gdy 
musiałam wymyślać szalone 
opowieści o ptaszkach, krowach 
czy innych zwierzętach, które 
właśnie widziałam lub dopiero 
zobaczymy. To czasami poma-
ga odciągnąć uwagę dziecka od 
nudy i monotonni. Przydają się 
też umiejętności aktorskie, bo 
dzieciaki uwielbiaja małe te-
atrzyki, zmiany głosu, okrzyki, 
naśladowanie odgłosów zwie-
rzat, itp.

Niektórzy jeźdża z dziećmi 
nocą – ja akurat za tą formą 
nie przepadam. Wiem jedno, 
zawsze wybierajcie pory drze-
mek i wyruszajcie w podróż 
ze zmeczonym maluchem – 
tak jest po prostu łatwiej dla 
wszystkich. Dziecko pójdzie 
spać, a ty wypijesz ciepłą kawę 
albo zaśniesz wraz z nim (jeśli 
oczywiście nie prowadzisz). 
Prowadzenie auta z dzieckiem 
z tyłu to jeszcze trudniejsza 
podróż, o której powinien 
powstać osobny artykuł. Pa-
miętajcie, by zawsze mieć pod 
ręką picie, mleko, przekąski 
i coś, co dziecko bardzo lubi 
lub czym zajmie się na dłuższą 
chwilę.

Nie twierdzę, że nie korzy-
stam z tabletu czy komputera i 
w ogóle nie puszczam synowi 
bajek. Robię to, ale staram się 
mu ten wirtualny świat ograni-
czyć, bo i tak ma go dużo wokół 
siebie. Wolałabym być surową 
mamą pod tym względem, ale 
nie jestem. Pozwalam, ale kon-
troluję. Pamietajcie, że nowe 
technologie mają nam służyć, 
korzystajmy z nich, ale z umia-
rem.

Przyjemnych podróży z 
dziećmi!

Mama
Źródła:
https://dziecisawazne.pl/jak-prze-

trwac-rodzinna-podroz-samocho-
dem/

Foto: pixabay.com.pl

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

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

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

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

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

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

Firma TRADE sp. z o.o.

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

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

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

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

Firma TRADE sp. z o.o.

WYCIĄG Z OGŁOSZeNIA O PrZeTArGU USTNYM 
NIeOGrANICZONYM

burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, 
że w dniu 14 listopada 2018 r., o godz. 1100,w sali nr 34 Urzędu 

Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, przeprowadzony zo-
stanie drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 
miasta Gryfino, ul. Aleksandra Fredry.

- działka nr  687 o pow. 0,1002 ha (KW 50943/3).  
Cena wywoławcza netto - 77.000,00 zł.    Wadium – 7.700,00 zł,
- działka nr 686 o pow. 0,0787 ha (KW 50942/6).  
Cena wywoławcza netto – 63.000,00 zł.   Wadium – 6.300,00 zł,
- działka nr 684 o pow. 0,0792 ha (KW 51330/0).  
Cena wywoławcza netto – 66.000,00 zł.   Wadium – 6.600,00 zł,
- działka nr 683 o pow. 0,0906 ha (KW 51329/0).  
Cena wywoławcza netto – 78.000,00 zł.   Wadium – 7.800,00 zł,
- działka nr 682 o pow. 0,0840 ha (KW 51328/3).  
Cena wywoławcza netto – 72.000,00 zł.    Wadium – 7.200,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczo-

ny podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tabli-

cy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności 
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 201) 
lub telefonicznie pod numerem  91 416 20 11 wew. 404.

Zapewnij właściwy dopływ powietrza do mieszkania, 
niezbędny do prawidłowego ciągu przewodów kominowych

Komin, który wdmuchuje spaliny lub wentylacja 
wdmuchująca powietrze do wewnątrz mieszkania, 

nie jest kominem zatkanym, 
tylko źle użytkowanym przez domowników! 

Aby kominy działały poprawnie, musimy mieć w mieszkaniu 
prawidłowo zaprojektowane i rozmieszczone nawiewniki. 

Zamontowane czujniki czadu sygnalizują sytuację, 
gdy spaliny z piecyka wracają do pomieszczenia. 

  

Przestrzegajmy tych zasad 
– to nasze zdrowie, a nawet ŻYCIE!

PAMIĘTAJ!!!

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY 
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Nr 75 (1308) 
KU

PO
N

 

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. Charlotte (1816-55), pisarka 
ang., „Dziwne losy Jane Eyre” 
2. stan w USA 
3. postać z „Tanga” Mrożka 
4. wrzawa 
5. przesadne kłanianie się 
6. krętoróg z Azji 
7. rodzaj fryzury 
8. syn Posejdona 
9. surogat 
10. rozstrzyga w sprawach admini-
stracyjnych 
11. w starożytności: miasto Wol-
sków 
12. wojskowy pilnie strzeżony 
13. raksloty 
14. obiekt z karuzelą 
15. miasto w Ugandzie 
16. Thomas, ang. pisarz z XVI w. 
17. miasto w płn. Węgrzech 
18. marmur włoski 
19. nałogowa gra o pieniądze 
20. ssak z rodziny krętorogich 

21. ojciec farmacji 
22. jednoosobowa sala w szpitalu 
23. stolica Baszkirii 
24. niefachowiec, dyletant 
25. miasto w Saksonii 
26. psie pięcioraczki 
27. arabska kraina historyczna 
28. pierzynka oseska 
29. wyspa obok Sumatry 
30. seicento lub maluch 
31. miasto w Holandii 
32. wulkan na Luzonie 
33. zabawa Krakusów 
34. maniera właściwa danemu ar-
tyście 
35. wędrowna ryba 
36. płyta z płyt 
37. dźwięk w Hadesie 
38. himalajski potwór 
39. pańskie konia tuczy 
40. poznański kartofel 
41. narty dziadka 
42. w Zodiaku przed Lwem 
43. trójchloroetylen 

44. napój marynarzy 
45. elegancka fryzura 

Poziomo: 
46. kolor śniegu 
47. zasady przyznawania punktów 
48. krewny po matce 
49. krajan, ziomek 
50. brytyjskie wojska lotnicze 
51. fizyk, który stał się jednostką 
52. strój sportowy 
53. ocalała z potopu 
54. ze stolicą w Kinszasie 
55. miasto w zach. Kenii 
56. wulkaniczny komin 
57. kukła 
58. rezydencja Vaclava Havla 
59. miasto w Nigerii 
60. kostur, laska 
61. dziki bawół z Azji 
62. winny degustator 
63. dziki karp 
64. teolog muzułmański 
65. krzywa szabla turecka 

66. hańba, niesława 
67. niebieska odmiana korundu 
68. znak niwelacyjny 
69. japońska forma szermierki 
70. lichy wyrób 
71. gatunek pacyficznego łososia 
72. mebel z książkami 
73. etiopski książę 
74. w parze z Cyrylem 
75. miasto w USA 
76. bieszczadzka rzeka 
77. wielka tajemnica 
78. naprawia instalacje 
79. pieje o świcie 
80. koniec karnawału 
81. miasto uniwersyteckie w Boli-
wii 
82. miasto w Japonii (Honsiu) 
83. sanki w kształcie łódki 
84. boczna linia Plantagenetów 
85. ślusarski uchwyt

PODPOWIEDŹ: ATINA, BRONTE, 
INFAMIA, ISE, KARAR, PYRRA

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 

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
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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

 • Wynajmę umeblowaną kawalerkę na Górnym 
tarasie. Tel. 604 669 366

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Posiadam do wynajęcia 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 •
 • Sprzedam działki budowlane o pow. powyżej 

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

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

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

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

G A R A Ż E  -  S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam lub wynajmę garaż murowany o pow. 
18 m2 na Mieszka I. Tel. 723 865 548

 • 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

 • Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony 
z możliwością podłączenia prądu. Polecam! Tel. 
798 528 366

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

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

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

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

G A R A Ż E  –  K U P N O

 • Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w 
Gryfinie. tel. 790 209 609

 • Kupię garaż blaszany na budowę. Tel. 512 322 
058

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam małą przyczepkę samochodową. Tel. 
608 486 307

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

 • SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony 
w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r., jeden 
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 
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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 Szczecin
4. Kierowca samochodu ciężarowego-praca zachodniopomorskie
5. Kierownik składu opału-praca Radziszewo
6. Konserwator-praca Gryfino
7. Monter okien – praca Gryfino 
8. Monter stolarki budowlanej- praca Gryfino, zachodniopomorskie
9. Monter urządzeń precyzyjnych –praca Gardno
10. Nauczyciel wspomagający-praca Żabnica
11. Nauczyciel wychowania przedszkolnego- praca Stare Brynki
12. Ogrodnik terenów zieleni- praca Gmina Gryfino
13. Operator frezarek ster. numerycznie-praca Gardno
14. Palacz/konserwator-praca Krzywin
15. Pomoc rzeźnika/wędliniarza- praca Gryfino 
16. Pomocnik hydraulika-praca Gryfino
17. Pomoc kuchenna- praca Czepino
18. Pomoc nauczyciela-praca Widuchowa
19. Pomocnik stolarza- praca Parnica
20. Pracownik budowlany-praca Szczecin
21. Pracownik ochrony-praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełnosprawności )
22. Pomocnik Lakiernika –praca Pniewo
23. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
24. Pracownik produkcji – praca Pniewo, Gardno
25. Robotnik Placowy-praca Pniewo
26. Recepcjonista-praca Czepino
27. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
28. Spawacz-praca Borzym
29. Sprzedawca- praca Nowe Czarnowo, Pniewo, Gryfino 
30. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino
31. Ślusarz-praca Gardno

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

M O T O R Y Z A C J A  –  K U P N O

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

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

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

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

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

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

inne, również wraki, oraz konstrukcje stalowe za 
rozsądną cenę. Gryfino. Zabiorę 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

 • Poszukuję osoby do sprzątania na okres 2 mie-
sięcy w miejscowości Żurawki koło Gryfina. Tel. 
607 842 471

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

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

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

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

 • DO PrACY PrZYJMĘ MeCHANIKA - naprawa 
pilarek, kos, kosiarek. Tel. 508 363 401

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

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

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

 • ZATrUDNIĘ MeCHANIKA 
SAMOCHODOWeGO TeL. 601 420 009

 • ZATrUDNIĘ bLACHArZA-LAKIerNIKA, TeL. 
601 420 009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Firma AMberCAre24 poszukuje opiekunki 
do Niemiec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny. Zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legal-
ne. Tel. 737 451 825 lub 737 886 919

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

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

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

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

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

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

 •
 • USŁUGI
 • Usługi remontowo-budowlane, wykończenia 

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

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

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

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

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

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

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

E D U K A C J A

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

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

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

dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 
501 168 276

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

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

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

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

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

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

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

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

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

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

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

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

 • Duże atrakcyjne ranczo wolnostojące z bu-
dynkiem o dł. 60 m, z setkami daglezji i świer-
ków srebrzystych w tym 5 ha młodego sadu 

czereśni i gruszek zamienię na mniejsze między 
Gryfinem a Osinowem Dolnym przy głównej 
trasie. Tel. 513 288 745

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

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

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

R O L N I C T W O  –  K U P N O

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

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

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

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

R Ó Ż N E 

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

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

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

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

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

dzo dobry stanie. Tel. 663 507 887
 • SPrZeDAŻ
 • Deski dębowe nieobrzynane grubości 50 mm 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam kryształy, torby, komplety do kawy 
różne, komplety obiadowe, wazony, buty, samo-
wary, szybkowary, różne materiały, monety, ze-
garki, piece do pieczenia, żyrandol, stare radio, 
magnetofon. Tel. 60 71 27 726

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100% wełna. Tel. 91 416 22 54
 • Sprzedam 6 szt. Toi Toi na przystani wędkarskiej 

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

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

415 22 22
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R Ó Ż N E  –  K U P N O

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

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

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

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

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

12.10.    Apteka    Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
13.10.    Apteka    w Galerii ul. Flisacza 63
14.10.    Apteka ul. Łużycka 3F
15.10.    Apteka    Verbascum ul. 11 Listopada 16
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.

PUP INFORMUJE

DYŻURY APTEK
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kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 75 (1308) 

Zawody latawców i balonów w Chojnie
Na terenie Stowarzyszenia Lotniczego „STRATUS” w Chojnie odbyły się już V Wojewódzkie, Integracyjne Zawody Latawców i Balonów 
Ligi Obrony Kraju „Festiwal latawców”. 

Organizatorem tej imprezy 
dla dzieci i młodzieży ze szkół 
z terenu województwa zachod-
niopomorskiego byli Zarząd 
Powiatowy Ligi Obrony Kraju 
w Gryfinie, Koło LOK „Dzik” w 
Moryniu, Powiatowa Komenda 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Gryfinie, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Nawodnej oraz Stowa-
rzyszenie Lotnicze „STRATUS” 
w Chojnie. 

Patronat nad zawodami ob-
jęli: Marszałek województwa 
zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz oraz Starosta Powia-
tu Gryfińskiego Wojciech Ko-
narski.

Celem zawodów było: opano-
wanie modeli latających i do-
skonalenie umiejętności współ-
zawodnictwa sportowego, po-
pularyzacja modelarstwa wśród 
dzieci i młodzieży, aktywne 
uczestniczenie dzieci i mło-
dzieży w zawodach sportowych, 
zabawa na świeżym powietrzu 
połączona z elementami ry-
walizacji sportowej, szerzenie 
wśród dzieci i młodzieży kultu-
ry technicznej oraz rozbudzanie 
zainteresowania wszystkimi 
rodzajami lotnictwa, a także 
integracja dzieci niepełno-
sprawnych i zdrowych podczas 
zawodów latawcowych. Uczest-
nicy zawodów startowali w 
dwóch kategoriach wiekowych: 
szkoły podstawowe, gimnazja, 
open i osoby niepełnosprawne 
oraz w dwóch kategoriach bu-
dowy latawców: latawce płaskie 
i latawce skrzynkowe. Według 
regulaminu latawce musiały być 
wykonane z drewna i papieru z 
możliwością zastosowania po-
krycia z tworzyw sztucznych. 
Niedopuszczalne było stosowa-
nie jako hol drutu, linki metalo-
wej lub innego materiału prze-
wodzącego. 

były też balony
Po powitaniu gości, wśród 

których byli: starosta powiatu 
gryfińskiego Wojciech Konar-

ski, burmistrz Gminy Chojna 
Adam Fedorowicz i zastępca 
burmistrza Chojny Wojciech 
Długoborski otwarcia zawodów 
dokonał Prezes Zarządu Woje-
wódzkiego LOK w Szczecinie 
- Franciszek Bąk. Uczestnicy 
zawodów startowali według 
wylosowanej kolejności. Zaba-
wy było co niemiara. Mimo, że 
pogoda i wiatr w miarę sprzy-
jały lotom latawców to wielu 
z uczestników miało kłopoty 
z wprowadzenie ich we wzno-
szenie się. Po wielu, niekiedy 
zabawnych sytuacjach zakoń-
czono konkurs. Dodatkową 
konkurencją zawodów były loty 
balonów. Tak, jak w klasyfikacji 
latawców i tu ocenie podlegało 
ich wykonanie i lot.

Po zakończeniu zawodów, 
gdy komisja sędziowska pod 
przewodnictwem Zbigniewa 
Kozakiewicza zliczała punkty 
uczestnicy imprezy posilili się 
drożdżówkami, wojskową gro-
chówką oraz kiełbaskami z gril-
la i pieczonymi nad ogniskiem. 

W poszczególnych konkuren-
cjach kolejność przedstawiała 
się następująco:

KATeGORIA KONsTRUK-
CYJNA – lATAWCe PŁA-
sKIe

KATeGORIA sTARTOWA 
– sZKOŁY PODsTAWOWe  
(indywidualnie):

I. – Jan Bodys, II. – Oliwia 
Kuligowska i III. – Inga Ignar

KATeGORIA sTARTOWA 

– sZKOŁY PODsTAWOWe 
(osoby z niepełnosprawno-
ścią):

I. –  Jakub Szala – SP 1 Gryfi-
no, II. – Wiktor Popławski – SP 
1 Gryfino. 

KATeGORIA sTARTOWA 
– sZKOŁY PODsTAWOWe 
(drużynowo):

I. – Julia Białek i Celestyna 
Szulc – SP 1 Gryfino. 

II. – Anna Białowąs i Julia 
Chać – SP 1 Gryfino.

III. – Maja Kusiak i Michał 
Kusiak

KATeGORIA sTARTOWA – 
GIMNAZJA (indywidualnie):

I. – Aleksander Iwaniuk i II. – 
Krzysztof Rosiak.

KATeGORIA sTARTOWA – 
GIMNAZJA (drużynowo):  

I. – Weronika Helpa, Amelia 

Kosiorek i Oktawia Osika                                                                                                           
II. – Gabriela Gos i Paulina 

Micał
KATeGORIA sTARTOWA – 

OPeN: 
I. - Ewelina Kwaśniak i Paweł 

Markowski
   KATeGORIA KON-

sTRUKCYJNA – lATAWCe 
sKRZYNKOWe     

KATeGORIA sTARTOWA 
– sZKOŁY PODsTAWOWe 
(indywidualnie):

I. – Sebastian Zieliński – 
„Stratus”, II. – Inga Ignar – SP 

1.KATeGORIA sTARTOWA 
– sZKOŁY PODsTAWOWe 
(drużynowo):

I. – Amelia Gęślowska i San-
dra Ogranicz – SP 1.

KATeGORIA sTARTOWA 
– sZKOŁY PODsTAWOWe 
(osoby z niepełnosprawno-
ścią):

 I. – Wiktor Popławski
KATEGORIA KONSTRUK-

CYJNA –  BALONY
KATeGORIA sTARTOWA 

– sZKOŁY PODsTAWOWe 
(indywidualnie):

 I. – Kamil Szurgociński – SP 
3, II. – Oskar Ostrowski – SP 3.  

KATeGORIA sTARTOWA 
– sZKOŁY PODsTAWOWe 
(drużynowo):

I. – Julia Wilk i Oliwia Kuli-
gowska 

II. – Julia Kiełbasa, Anna So-
cha i Oliwia Kuligowska

III. – Krzysztof Rosiak, Oskar 
Ostrowski, Michał Kusiak i 
Maja Kusiak

KATeGORIA sTARTOWA – 
GIMNAZJA (indywidualnie):

I. –  Krzysztof Rosiak 
KATeGORIA sTARTOWA – 

OŚRODeK sZKOlNO - WY-
CHOWAWCZY (indywidual-
ne):

I. – Tomasz Halikowski i II. – 
Bartłomiej Góralski 

KATeGORIA sTARTOWA – 
OŚRODeK sZKOlNO - WY-
CHOWAWCZY (drużynowo):

I. Magdalena Krasnopolska, 
Joanna Tkacz, Kamil Pitura, 
Bartłomiej Góralski i Tomasz 
Halikowski

Wszystkim zwycięzcom pu-
chary, dyplomy i pamiątkowe 
medale wręczali: Prezes F. Bąk, 
Starosta W. Konarski, Burmistrz 
A. Fedorowicz oraz przedstawi-
ciel marszałka województwa za-
chodniopomorskiego Mariusz 
Sikora. 

Dziękując wszystkim za 
uczestnictwo w V Wojewódz-
kich, Integracyjnych Zawo-
dach Latawców Ligi Obrony 
Kraju „Festiwal Latawców”, 
Prezes Franciszek Bąk podzię-
kował również Stowarzyszeniu 
„STRATUS” za udostępnienie 
miejsca na zorganizowanie tej 
imprezy, pracownikom Cen-
trum Kultury w Chojnie za na-
głośnienie, strażakom ochotni-
kom z OSP Nawodna za zabez-
pieczenie oraz sponsorom za fi-
nansowe wsparcie. Sponsorami 
zawodów byli: Urząd Marszał-
kowski, Starostwo Powiatowe w 
Gryfinie, Urząd Miasta i Gminy 
w Chojnie, Urząd Miasta i Gmi-
ny w Gryfinie, Firma INVEN-
TO – Krzysztof Król, Masarnia 
Steklno – Marcin Wojtas, Ubez-
pieczenia – Premium – Teresa 
Duniec – Łuksza i Piekarnia 
„Kruszynka” Pniewo    

A. Szczepaniak


