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Wynajmę 
pomieszczenie 

magazynowo-produkcyjne
o pow. 167 m2 w Pniewie
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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

OGŁOSZeNIe

Pani Ewie Rogala 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

męża 
składają 

Dyrektor i Pracownicy 
Szkoły Podstawowej w Krzywinie   

Co z budową hali?
Ruszyły wstępne prace ziemne na budowie przyszłej hali sportowej w Gryfinie. 
To widać na placu koło liceum w Parku. Ile więc zostanie wykonane jeszcze w 
tym roku? Bo według zapowiedzi, hala ma być oddana równo za rok.

Byliśmy na placu budowy 
w czwartek  18 października. 
Spora koparka zerwała już 
asfalt z boiska i przemieściła 
nieco ziemi. Wycięto też dwa 
(tyle widzieliśmy), duże drze-
wa. Pozostaje pytanie, czy te 
prace to tylko „demonstracja 
wyborcza” inwestora – czyli 
burmistrza przed niedzielnym 
głosowaniem? „Patrzcie ludzie 
– mówiliśmy, że hala będzie w 
przyszłym roku i prace już się 
zaczęły”.  A były zastępca bur-
mistrza Maciej Szabałkin po-
stawił tydzień temu szokującą 
tezę, że wybrany wykonawca 
może się wycofać z powodu 
nie spełnienia przez gminę 
paru ważnych warunków re-
alizacji inwestycji. 

Tylko dla swoich
Pieprzyku sprawie dodaje 

fakt, że według nieoficjalnych 
wiadomości, właśnie w czwar-
tek do Gryfina przyjechała 
ważna osoba z ministerstwa 
sportu. O wizycie M.  Sawa-
ryn poinformował jednak 
tylko swoich, czyli GG i e-g. 
Wiceminister sportu Jarosław 

Stawiarski odwiedził plac bu-
dowy. Według wyniku prze-
targu, hala ma kosztować 13,5 
mln zł. Dotacja ministerialna 
wyniesie 2,5 mln zł. A to zna-
czy, ze burmistrz w przyszłym 
roku będzie musiał... zadłużyć 
gminę, biorąc kredyt nawet do 
10 mln złotych.

Ile mają pieniędzy?
Na prace budowlane po-

trzeba pieniędzy i to dużo. Do 
pilotującego powstanie hali 
zastępcy burmistrza Pawła 
Nikitińskiego i do naczelnika 
wydziału inwestycji UMiG - 
Mariusza Andrusewicza, wy-

stosowaliśmy już wcześniej 
jednakowo brzmiące pytanie: 
Ile pieniędzy przeznaczono na 
te prace budowlane w budże-
cie gminy Gryfino na bieżący, 
2018 rok? Odpowiedzi nie 
dostaliśmy. Pozostaje więc 
możliwa wersja, że wykonaw-
ca w umowie z gminą wziął 
na siebie koszt tegorocznych 
robót. A burmistrz po wy-
graniu wyborów będzie mógł 
w przyszłym roku – już bez 
obaw o oskarżenia, że teraz on 
zadłuża gminę, wziąć wielo-
milionowy kredyt by zwrócić 
wykonawcy te koszty. 

rk

KONDOLeNCje

Planowe wyłączenia
W najbliższym czasie najwięcej wyłączeń będzie w gminie Banie.

Dzisiaj 19 października, prądu nie będzie w 
Piasecznie (gm. Banie) 19-22 w godz. od 8 
do 14. A także w Lubanowie (gm. Banie) 
Otoki 1 od godz. 13 do 18. 

W środę 24 października, bez prądu 
będą mieszkańcy Binowa (gm. Stare 
Czarnowo) dz. nr 117/4, 237/1 w godz. 
9-15. Oraz w Gardnie (gm. Gryfino) 
ul. Słoneczna 3 do 21 nieparzyste, dz. nr 
52/164 od godz. 9 do 15. 

W czwartek 25 października, przerwy w do-

stawie prądu obejmą Lubanowo (gm. 
Banie) 55b, c, i, 74, 74A, 76, 76A, 
78, 78A, 80, 82, 84, dz. nr 198/2, 
dz. nr 199/9 od godz. 8 do 14. Ce-
dynię Kolonia numery od 4 do 7 

oraz 9b,  Akacjowa oraz pompownia 
w godz. 9-17. Sobiemyśl (gm. Gryfino) 

dz. nr 17/106 i 17/89 w godz. 9-20. Rożnowo 
(gm. Banie) 28 w godz. 13-18. Gryfino ul. Jana 
Pawła II dz. nr 222/25, 222/28 w godz. 8-14.

red.

Wełtyń ma świetlicę, bibliotekę 
i pomieszczenia dla organizacji 
społecznych, a dwa razy większe 
Gardno... kolejne obiecanki 
burmistrzów

na powiat:
gry�ński, stargardzki, goleniowski , kamieński, łobeski, policki

Chcesz dać ogłoszenie -  reklamę w gazecie

zadzwoń:  506 638 789,  91 404 50 14  •  napisz: karolinasb@domjudy.pl
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Dwie ofiary śmiertelne pożarów
Na terenie naszego powiatu w ciągu dwóch dni doszło do dwóch pożarów mieszkaniowych. Każdy skończył się tragicznie.

W poniedziałek, 15 paź-
dziernika w Mieszkowicach 
kobieta zmarła na skutek 
spalenia się na niej ubrania. 
Pierwsza wersja tego tragicz-
nego zdarzenia, jak to zwykle 
w takich sprawach bywa, była 
zgoła sensacyjna i mówiła o 
samobójstwie. Jakoby kobieta 
miała sama oblać się płynem 
łatwopalnym i podpalić. Jed-
nak z czasem dotarły do nas 
inne wersje tego zdarzenia. 
Rzecznik Prokuratury Okrę-
gowej w Szczecinie – Joanna 
Biranowska- Sochalska w 
czwartkowej rozmowie po-
wiedziała nam, że obecnie 
najbardziej prawdopodobną 
wersją jest przypadkowe po-
jawienie się ognia i zapalanie 
się ubrania na około 60-letniej 

kobiecie. Jednak na tym etapie 
prokuratura nie wyklucza tak-
że innych możliwości.

W Daleszewie podczas snu
W nocy z wtorku na środę, 

około godziny 1 w nocy 17 

października wybuchł pożar 
w budynku mieszkalnym przy 
ulicy Gryfińskiej w Dalesze-
wie. Po przybycie na miejsce 
służby ratunkowe zastały na 
parterze tego domu martwego 
mężczyznę. Pozostali miesz-

kańcy zdołali się ewakuować, 
a strażacy szybko ugasili po-
żar, choć płomienie sięgały już 
piętra budynku. Gdy byliśmy 
w środę na miejscu tragedii, 
przed budyniem stał radiowóz 
policyjny gdyż nie dokonano 
jeszcze specjalistycznych oglę-
dzin miejsca pożaru. Świa-
dectwem tragedii były tylko 
otwarte wszystkie okna, oraz 
widoczne z podwórka sąsied-
niego domu - wyrzucone pod-
czas akcji gaśniczej elementy 
wyposażenia. Jedynym wy-
raźnym śladem nocnych wy-
darzeń była osmalona ściana 
przy drzwiach wejściowych od 
podwórka. Mieszkańcy zostali 
ulokowani w lokalach zastęp-
czych. 

Co się stało?
Czynności wyjaśniające w 

tej sprawie prowadzi Proku-
ratura Rejonowa w Gryfinie, 
ale zgodnie z przyjętą pro-
cedurą, informacji udziela 
jedynie rzecznik Prokuratury 
Okręgowej. Joanna Biranow-
ska -Sochalska w czwartek po-
informowała naszą redakcje, 
że biegły już zbadał miejsce 
tragedii. Teraz prokuratura 
czeka na jego pisemny raport. 
Dlatego na obecnym etapie nie 
publikuje się żadnych przy-
puszczeń. Staraliśmy się wyja-
śnić rozbieżności co do wieku 
ofiary – jedni mówią, że to 
młody mężczyzna, inni podają 
że miał 62 lata.

rk

Walec wyborczy  
PiS w Gryfinie
W środę do Gryfina zawitała silna ekipa Prawa i Sprawie-
dliwości, by wesprzeć lokalne struktury i kandydatów w 
niedzielnych wyborach samorządowych. Główną figurą 
był Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński. 

Pretekstem prowadzonego 
przez prezydenckiego ministra 
Pawła Muchę spotkania – wiecu 
na ulicy Krasińskiego, był pro-
gram przebudowy jezdni tej dro-
gi, co ma wspomóc finansowo 
ministerstwo. W tym kontekście 
minister Kwieciński powiedział, 
że umowa na przebudowę ul. 11 
Listopada jeszcze nie jest podpi-
sana, gdyż kwota wynikająca z 
przetargu okazała się wyższa niż 
planowana, a na dodatek miasto 
chce rozszerzenia tej przebudo-
wy. Niestety, kwota dofinansowa-
nia jest sztywna i ograniczona do 
60 procent kosztu. 

Wystąpienie ministra 
rozwoju 

- Kiedy wchodziliśmy do UE 
wydawało się nam, że Pomorze 

z Gdańskiem i Gdynią, oraz Po-
morze zachodnie ze Szczecinem 
są dobrze rozwinięte. Niestety, 
szybko się okazało, że o ile Pomo-
rze (gdańskie – red.) rozwijało się 
dobrze, to zachodnie zaczęło się 
cofać. Zachodziły niebezpieczne 
procesy polaryzacyjne. O ile sam 
Szczecin relatywnie dobrze się 
rozwijał, o tyle reszta wojewódz-
twa wykazywała stagnację. Ta-
kim przejawem było to, że dane 
za rok za 2015 i 2016 pokazały, 
że dwa polskie regiony – podla-
skie i zachodniopomorskie, roz-
wijały się średnio gorzej niż UE. 
Zachodził proces dywergencji to 

znaczy, my jako Polska rozwijali-
śmy się dwa razy szybciej niż UE, 
to zachodniopomorskie cofało się 
w rozwoju w stosunku do UE. 

Obalą zarząd  
SM Regalica?
Grupa osób reprezentujących niezadowolonych 
członków Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w 
Gryfinie oskarża zarząd i prezesa o działania na szko-
dę spółdzielni. Wygląda jednak na to, że tym razem 
może im się nie udać próba zmiany zarządu

Prokurator Rejonowy Ra-
dosław Garbusiński podczas 
naszej środowej rozmowy 
potwierdził, że do Prokuratu-
ry wpłynęło zawiadomienie 
o możliwościowi dokonania 
przestępstwa przez działanie 
na szkodę SM Regalica przez 
zarząd i prezesa Pawła Wardę. 
Jest w nim mowa o głośnej 
już, i wielokrotnie przez nas 
opisywanej, sprawie wymiany 
zaworów grzejnikowych bez 
konsultacji z członkami spół-
dzielni. Są też podniesione 
inne zarzuty – ale jak mówi 
prok. Garbusiński, na obec-
nym etapie nie chciałby po-
dawać szczegółów, gdyż musi 
się najpierw z tymi sprawami 
bliżej zapoznać. 

Może zabraknąć  
głosów

Odpowiedzią na wniosek 
o zwołanie nadzwyczajnego 
zebrania członków spółdziel-
ni były działania formalne. 
Z jednej strony, zarząd przy-
gotował porządek obrad i 
wystosował do urzędu gminy 
Gryfino pismo z prośbą o wy-
najęcie sali obrad UM na sześć 

zebrań, bo na tyle byłoby po-
dzielone nadzwyczajne walne. 
Jednocześnie podjęto wery-
fikację podpisów na listach 
osób popierających zwołanie 
nadzwyczajnego walnego. Jak 
poinformował media prezes 
Paweł Warda, po weryfikacji 
(i odrzuceniu oraz wycofaniu 
wielu podpisów), okazało się, 
że ich liczba (334), jest zbyt 
mała by stać się podstawą do 
zwołania walnego. 

Co dalej?
Jednak nie wygląda na to, 

żeby inicjatorzy akcji odwo-
łania prezesa i zarządu się 
poddali. O skardze złożonej 
do prokuratury już pisaliśmy. 
Pozostaje pytanie, czy uda się 
im ponowna, tym razem już 
skuteczna zbiórka podpisów 
pod wnioskiem o nadzwyczaj-
ne walne. Bo musieliby zebrać 
ponad 350 prawidłowo zło-
żonych podpisów. A w takich 
sprawach czas zwykle działa 
na korzyść broniącego się. 
Chyba, że prokuratura dopa-
trzy się złamania prawa...

rk

Teraz realizujemy model zrówno-
ważonego rozwoju – powiedział 
Jerzy Kwieciński. 

I dodał - Kluczowe w opiniach 
samorządowców to infrastruktu-
ra drogowa. Jak nie ma dróg, nie 
da się dojechać i nie ma rozwoju. 
Dlatego postawiliśmy na drogo-
wnictwo i dlatego tu jesteśmy. 
Nasz rząd postawił silny priory-
tet na rozwój dróg. Już w zeszłym 
roku na wsparcie dróg daliśmy 
1 miliard 200 mln złotych, dwa 
razy więcej niż poprzedni rząd 
przez dwa lata. Rada ministrów 
postanowiła wesprzeć lokalne 
samorządy w budowie dróg suma 
10 razy większą niż to było w 
ubiegłych latach.  

Minister zapewnił też, że rzą-
dowy projekt ustawy o funduszu 
dróg samorządowych już skiero-
wano do Sejmu, może w grud-
niu odbędą się pierwsze konkur-
sy na te pieniądze.

Dotrzymają słowa?
Posłowie Krzysztof Zaremba 

i Leszek Dobrzyński, a po nich 
również kandydat PiS na bur-
mistrza Gryfina – Piotr Roma-
nicz zapewniali, że PiS dotrzy-
muje danego słowa. I dodawali 
zgodnie, że działania samorzą-
dów muszą być spójne z poli-
tyką rządu, wtedy skuteczniej 
zostaną wykorzystane środki i 
dzięki budowie dróg i mieszkań  
rozwój gminy będzie znacznie 
szybszy.

Kilka osób zwróciło uwagę na 
brak burmistrza Sawaryna na 
spotkaniu z ministrem. Jednak 
on tu przyjechał wspierać jego 
konkurenta...

R. Kwapisz
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Dziennikarze w lokalach wyborczych
Według wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej w czasie głosowania w lokalu wyborczym mogą przebywać dziennikarze posiada-
jący ważną legitymację dziennikarską lub inny dokument potwierdzający reprezentowanie redakcji. 

Swoją obecność dziennikarze muszą zgłosić prze-
wodniczącemu komisji, powinni też „stosować się 
do zarządzeń mających na celu zapewnienie powagi 
i tajności głosowania”. 

W lokalu, w którym odbywa się głosowanie dzien-
nikarzom nie wolno przeprowadzać wywiadów. Do-
puszczalne jest natomiast - po uzyskaniu zgody prze-

wodniczącego komisji oraz osób, których wizerunek 
jest utrwalany - filmowanie i fotografowanie przebie-
gu głosowania. 

Dziennikarze nie mogą przebywać w lokalu wy-
borczym przed rozpoczęciem głosowania oraz po 
jego zakończeniu. Dopuszczalne jest jedynie - za 
zgodą właściwej gminnej komisji wyborczej - sfilmo-

wanie i sfotografowanie momentu otwierania przez 
obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników 
głosowania urny wyborczej i wyjmowania z niej kart 
do głosowania. 

Po wykonaniu tej czynności przedstawiciele prasy 
obowiązani są niezwłocznie opuścić lokal komisji.                                                                                                                                       

A. Szczepaniak

Wybory samorządowe 2018 
Kandydaci do Sejmiku województwa zachodniopomorskiego

W powiatach - gryfińskim, myśliborskim, 
pyrzyckim oraz stargardzkim mamy  

do wyboru 64 kandydatów z 9 komitetów.
 
KOMITeT WYbOrCZY 
PrAWO I SPrAWIeDLIWOŚĆ
 Paweł Karol Mucha
 Ireneusz Sławomir Rogowski
 Edward Kosmal
 Maria Romualda Brzozowska
 Andrzej Szelążek
 Anna Pawlak
 Helena Idzior
 Kamil Gabriel Frelichowski
KOMITeT WYbOrCZY WYbOrCÓW KUKIZ’15
 Bogdan Marek Wołowczyk
 Kinga Kudła
 Bartosz Damian Jędrzejewski
 Magdalena Anita Więckowska
 Adrian Marcin Kujawski
 Anna Żaneta Kasprzak
 Bartosz Pietrzykowski
KOMITeT WYbOrCZY PArTII rAZeM
 Katarzyna Kosno
 Krzysztof Ziemski
 Maria Magdalena Serafinowicz
 Sebastian Waldemar Bednarski
 Julita Zielińska

KOALICYjNY KOMITeT WYbOrCZY 
SLD LeWICA rAZeM
 Beata Magdalena Radziszewska
 Wacław Klukowski
 Bogdan Kazimierz Dzioba
 Bożena Krystyna Świątczak
 Stefan Diakun
 Andrzej Kazimierz Rajfur
 Bożena Alicja Kozłowska
 Adam Roman Gumny
KOMITeT WYbOrCZY 
POLSKIe STrONNICTWO LUDOWe
 Olgierd Kustosz
 Arkadiusz Zygmunt Janowicz
 Tomasz Bolesław Paciejewski
 Bogdan Matławski
 Joanna Chudzik
 Danuta Sabina Jaworska
 Teresa Macherowska
 Jan Kozak
KOALICYjNY KOMITeT WYbOrCZY PLATFOrMA. 
NOWOCZeSNA KOALICjA ObYWATeLSKA
 Zbigniew Jacek Chojecki
 Marek Zdzisław Stankiewicz
 Artur Adam Nycz
 Agnieszka Helena Wancerz
 Dorota Ewa Kokoszyńska
 Izabela Anna Lechowska

 Marek Kaczyński
 Krzysztof Piotr Faliński
KOMITeT WYbOrCZY WYbOrCÓW 
WOLNOŚĆ W SAMOrZĄDZIe
 Arkadiusz Żelazkowski
 Adrian Jan Stateczny
 Andrzej Kazimierz Rosiński
 Tomasz Władysław Postół
 Natalia Świstowska
 Danuta Szenderowicz
 Magdalena Krupka
KOMITeT WYbOrCZY WYbOrCÓW 
beZPArTYjNI SAMOrZĄDOWCY
 Marcin Andrzej Przepióra
 Marek Bogdan Lickendorf
 Aldona Bożena Gąsiorek
 Piotr Ryszard Downar
 Sławomir Jasek
 Urszula Głod - Van De Sanden
 Stanisław Dzieńdziczewski
 Anita Karolina Czerniakowska-Adamczewska
KOMITeT WYbOrCZY rUCH NArODOWY rP
 Iwona Elżbieta Wawruszczak
 Jan Karol Borowski
 Jerzy Wiesław Suszyński
 Jadwiga Szymak
 Barbara Henryka Gumkowska

Zagłosuj tak, aby Twój głos był ważny
Wybory samorządowe zostaną przeprowadzone 21 października w godz. 7.00 – 21.00. Najważniejszym jest, aby każdy głos był ważny. 

W Gryfinie każdy wyborca otrzyma od Komisji 
Obwodowej cztery karty do głosowania. Będą to kar-
ty na wybór burmistrza oraz radnych do Rady Miej-
skiej, powiatowej i do sejmiku województwa zachod-
niopomorskiego. 

Będą obowiązywały identyczne karty na wybór 
burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na obszarze ca-
łej gminy. Karty do głosowania na radnych do Rady 
Miejskiej będą inne dla każdego z trzech okręgów 
wyborczych: 1. Stare Miasto, 2. Górny Taras, 3. Tere-
ny wiejskie.

W wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie, ponie-
waż miasto i gmina Gryfino jest jednym okręgiem 
wyborczym o nr 1 będą obowiązywać na całym te-
renie identyczne karty do głosowania. Do Rady Po-
wiatu w Gryfinie wybory przeprowadzane będą też 
na terenie pozostałej części powiatu, który został po-
dzielony na cztery okręgi wyborcze. Pozostałe okręgi 
wyborcze do Rady Powiatu w Gryfinie to: Okręg nr 

2. gminy Banie, Stare Czarnowo i Widuchowa, Okręg 
na 3. gminy Chojna, Cedynia i Trzcińsko Zdrój oraz 
Okręg nr 4. gminy Mieszkowice i Moryń. 

Na terenie całego powiatu gryfińskiego obowiązy-
wać będą jednolite karty do głosowania do sejmiku 
województwa zachodniopomorskiego. W tych wy-
borach jesteśmy częścią jednego z okręgów, na które 
podzielone jest województwo zachodniopomorskie.         

Na każdej z otrzymanych kart do głosowania, w 
kratce przy wybranym nazwisku należy postawić tyl-
ko jeden znak: „X” lub „+” (dwie linie przecinające 
się w kratce). W każdym innym przypadku - zazna-
czenia kilku kratek, podkreślaniu, skreślaniu oraz nie 
wypełnieniu karty do głosowania, głos z karty będzie 
głosem nieważnym. 

Prawidłowe wypełnienie karty wyborczej umożliwi 
sprawne i uczciwe policzenie głosów.    

Każda z niewłaściwie wypełnionych kart wybor-
czych będzie uznana jako nieważna, a im więcej bę-

dzie takich kart, tym więcej będzie zarzutów o nie-
uczciwe przeprowadzenie wyborów, tym samym po 
raz kolejny będzie bezpodstawne obrażanie ciężko 
pracujących członków komisji wyborczych.  

Głosuj na swojego burmistrza i radnych naszego 
miasta i gminy, wybierz też naszych reprezentantów 
we władzach powiatowych i wojewódzkich. To oni 
przez kolejne pięć lat będą mieli za zadanie dbać o 
rozwój naszego regionu, o przydzielanie nam środ-
ków finansowych na wszelkie infrastruktury i inwe-
stycje. Każdy głos jest ważny!!!

A. Szczepaniak 
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Dostali nowy sprzęt
W wtorkowe popołudnie 16 października, na terenie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Widuchowej odbyło się przekazanie nowego sprzętu ratowniczego.

Wójt Anna Kusy-Kłos i jed-
nocześnie Prezes Oddziału 
Gminnego OSP RP w Widu-
chowej, w asyście Komendan-
ta Gminnego dh Mariusza 
Gralaka przekazała oficjalnie 
przedstawicielom jednostek 
OSP Krzywin i OSP Widu-
chowa zakupiony w ramach 
dotacji z Funduszu Sprawie-
dliwości wysokiej klasy sprzęt 
ratownictwa technicznego.

Jednostka OSP z Widucho-
wej oraz z Krzywina otrzymała 
nowoczesny sprzęt ratowniczy 
służący do udzielenia pomocy 
poszkodowanym głównie w 
wyniku zdarzeń drogowych. 
W ramach tego zadania jed-

nostce przekazano narzędzia 
hydrauliczne firmy LUKAS - 
nożyce hydrauliczne, agregat 
zasilający narzędzia hydrau-
liczne (Krzywin); rozpieracze 
kolumnowe, dwie latarki LED, 
wybijak do szyb oraz piłę do 

cięcia szyb (Widuchowa).
Pozyskany sprzęt będzie słu-

żyć strażakom przez wiele lat i 
będzie pomocny w ratowaniu 
ludzi i mienia.

dost./foto. OSP Widuchowa

Najlepszy rolnik 
Pomorza Zachodniego
Prowadzisz gospodarstwo ekologiczne, pszczelarskie czy hodowlę ryb od co naj-
mniej dwóch lat? A może bliskie Ci są także inne dziedziny? Jeśli tak, to możesz 
zostać „Zachodniopomorskim Rolnikiem Roku”. Już niebawem ruszy konkurs or-
ganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

Jest to pierwszy tego typu 
konkurs w województwie za-
chodniopomorskim, a jego ideą 
jest wyłonienie i promowanie 
najlepszych rolników działają-
cych w regionie. Mogą w nim 

uczestniczyć rolnicy indywi-
dualni, spółdzielnie, fundacje 
czy stowarzyszenia prowadzące 
działalność na terenie Pomorza 
Zachodniego przez okres co 
najmniej 2 lat. Konkurs pro-

wadzony będzie w sześciu ka-
tegoriach - produkcja roślinna, 
zwierzęca, ekologiczna, działy 
specjalne produkcji rolniczej, 
pszczelarstwo i hodowla ryb. 

Pula nagród to 60 tys. zł. 
Laureaci konkursu, w każdej 
z sześciu kategorii, otrzymają 
tytuł „Zachodniopomorskiego 
Rolnika Roku” oraz nagrodę fi-
nansową w wysokości 10 tys. zł. 

Kandydatów do konkursu 
zgłaszać mogą burmistrzowie 
i wójtowie, a także zarządy po-
wiatów właściwe dla lokalizacji 
gospodarstwa, Zachodniopo-
morska Izba Rolnicza w Szcze-
cinie, Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Barzkowicach, rolnicze 
związki branżowe oraz lokalne 
grupy działania z terenu dzia-
łania województwa zachodnio-
pomorskiego.

Pisemne zgłoszenia można 
przysyłać od 3 grudnia 2018 
roku do 29 marca 2019 roku 
na adres: Urząd Marszałkow-
ski Województwa Zachodnio-
pomorskiego, ul. Korsarzy 34, 
Szczecin. 

Regulamin konkursu oraz 
formularz zgłoszeniowy znaj-
dują się na stronie www.rolni-
kroku.wzp.pl.

dost.

Święto 
Pasztecika 
Szczecińskiego
W tym roku Pasztecik Szczeciński już po raz czwarty 
celebruje swój dzień. Z okazji święta tego tradycyj-
nego, lubianego przez mieszkańców i turystów przy-
smaku wybrane szczecińskie punkty i bary zaserwu-
ją go w promocyjnej cenie. Akcja będzie trwała w 
dniach 19-20 października. 

Przypomnijmy przy okazji, 
że ponad 20 lat temu w  Szcze-
cinie organizowano jedną z 
pierwszych w Polsce maso-
wych imprez gastronomicz-
nych – Dzień Łakomczucha. 
Właściciele barów Pasztecik 
byli jednymi z założycieli tej 
imprezy. Teraz korzystają z 
tamtych doświadczeń.

- Pasztecik Szczeciński od 
lat cieszy się popularnością 
wśród mieszkańców i tury-
stów. Jego jakość oraz wyjąt-
kowe cechy wynikające ze sto-
sowania tradycyjnych metod 
produkcji zostały docenione 
i 7 lat temu trafił on na Listę 
Produktów Tradycyjnych Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Zachęcam do degu-
stacji, szczególnie w dniu jego 
święta – mówił wicemarszałek 
Jarosław Rzepa. 

Historia pasztecika szcze-
cińskiego sięga końca lat 60-
tych XX wieku. Ówczesna 
Szczecińska Spółdzielnia Spo-
łem otrzymała w 1969 roku z 
radzieckiego demobilu maszy-
nę służącą do wyrabiania „pie-
rożków”, nazwanych paszteci-
kami. Najbardziej popularnym 
nadzieniem był farsz mięsny, 
jednak w latach 80-tych pro-
dukowano także paszteciki 
z masą jajeczną i rybną oraz 
z twarożkiem na słodko lub 
słono. Dziś, oprócz mięsnych, 

w sprzedaży dostępne są także 
z kapustą i grzybami oraz pie-
czarkami i żółtym serem.

Tajemnica w proporcjach
Receptura tego przysmaku 

oparta jest tylko na natural-
nych produktach i metodach 
dojrzewania ciasta drożdżo-
wego. Jej tajemnica kryje się 
w proporcjach i odpowiednim 
sposobie mieszania składni-
ków. Prawdziwy serwowany 
jest prosto z maszyny służącej 
do jego wypieku. W tym roku 
pasztecik obchodzi 49. uro-
dziny, które świętował będzie 
w dniach 19-20 października 
br. Z tej okazji wszyscy w tych 
dniach kupią go w promocyj-
nej cenie 2,70 zł/szt. w punk-
tach, które biorą udział w akcji 
Urzędu Marszałkowskiego 
WZP, a 149 pierwszych klien-
tów otrzyma od Samorządu 
Województwa Zachodniopo-
morskiego dodatkowo 1 pasz-
tecika gratis. Te tradycyjne, 
w promocyjnej cenie będzie 
można kupić w Barze Gastro-
nomicznym „Pasztecik”, ul. 
Wojska Polskiego 46; Paszte-
ciku przy Hali Piastowskiej, 
ul. Barbary 1a; Paszteciku CH 
Molo, ul. Mieszka I, nr 73; 
Paszteciku Sp. z o.o., ul. Ks. 
Kard. Wyszyńskiego 10 oraz 
w C.H.U. Manhattan, pawilon 
47b, ul. Staszica 1.

dost.



6

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 81 (1314) 

Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza
      TrÓjMIASTO i Malbork       4 dni

PROGRAM IMPREZY:
1 dzień zbiórka uczestników o godz. 6.00 i wyjazd. Przyjazd do Gdyni, 
                        zwiedzanie:  Skwer Kościuszki i Molo Południowe z Muzeum 
                        Oceanograficznym i Akwarium Morskim, pomnik poświęcony 
                       „Ludziom morza”. Zwiedzanie Daru Pomorza lub ORP „Błyskawica”.      
                        spacer bulwarem nadmorskim. Podziwianie panoramy miasta z Kamiennej
                        Góry. Przejazd do Orłowa, wejście na molo skąd roztacza się malownicza pano-

rama  na Półwysep Helski, Sopot, Gdańsk oraz na 60-metrową skarpę – Orłowski Klif. Przystań 
rybacka i Letnia Scena. Przejazd do hotelu,

                        zakwaterowanie, obiadokolacja.
2 dzień            śniadanie, przejazd do Sopotu, spacer reprezentacyjną  ulicą Bohaterów
                        Monte Cassino, potocznie zwaną Monciakiem, Plac Przyjaciół Sopotu,
                        ul. Czyżewskiego  z Dworkiem Sierakowskich i najdłuższe w Europie
                        drewniane molo, Opera Leśna i Hipodrom. Przejazd do Oliwy, spacer 
                        po Parku Oliwskim z XVIII w. na terenie dawnych ogrodów klasztornych,
                        Pałac Opatów i Muzeum Etnograficzne, Katedra Oliwska ze słynnymi
                        barokowymi organami. Wycieczka statkiem do Twierdzy Wisłoujście
                        i Westerplatte. Powrót do hotelu, obiadokolacja.
3 dzień   śniadanie, zwiedzanie Gdańska: Brama Wyżynna, ul. Długa, Nowy Targ, 
                        Brama Zielona, Wieża Więzienna i  Katownia (obecnie Muzeum Bursztynu),
                        Brama Złota, Dwór Bractwa św. Jerzego, Targ Węglowy, Ratusz Głównego
                        Miasta, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Złota Kamienica, 
                        Nowy Dom Ławy z „Panienką z okienka”, Zielona Brama, Długie Pobrzeże 
                        z Żurawiem, Zielony Most, ul. Mariacka z Bramą Mariacką, Bazylika 
                        Mariacka, ul. Piwna, Kaplica Królewska, Fontanna Czterech Kwartałów,
                        Teatr Wybrzeże, Ratusz Staromiejski, Kościół św. Michała, Kościół
                        św. Katarzyny, Muzeum Poczty Polskiej, Pomnik Poległych Stoczniowców,
                        Stadion PGE Arena Gdańsk i nowoczesne centrum wystawienniczo-
                        kongresowe Amber Expo.  Powrót do hotelu, obiadokolacja.
4 dzień            śniadanie,  wykwaterowanie i przejazd do Malborka, zwiedzanie
                        zamku. Jest to słynny zamek krzyżacki z XIII wieku, największy na świecie
                        pod względem powierzchni i znajduje się na liście zabytków UNESCO.
                        Po południu wyjazd.  Przyjazd na miejsce zbiórki w godz. 
                        wieczornych.

TERMIN: proponowany termin wyjazdu marzec/kwiecień 2019
CENA:  720 zł
CENA ZAWIERA: 
przejazd komfortowym autokarem
zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu turystycznym, pok. 2 i 3 - os. z łazienkami
wyżywienie: 3 śniadania,  3 obiadokolacje
opieka pilota 
lokalny przewodnik
bilety wstępu i rejs
ubezpieczenie NNW
Serdecznie pozdrawiam i zapraszam

Kolejne planowane prze Stowarzyszenie wycieczki to: 
UKRAINA- Podole  9 dni w maju „Śladami Ogniem i Mieczem”

A w lipcu – WILNO i okolice 6 dni                                                                                

Zdzisław Szczepkowski 
nr tel. 602 539 088

Sukces chojeńskich 
uczniów
Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Chojnie wraz z opiekunami zostali laureatami kon-
kursu historyczno-literackiego „Sąsiedztwo” zorgani-
zowanego przez Książnicę Pomorską w Szczecinie i 
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Podczas spotkań ze starszy-
mi mieszkańcami Chojny i 
regionu, uczniowie ośrodka 
wraz z opiekunami wysłucha-
li wielu zaproszonych gości, 
którzy podzielili się swoimi 
wspomnieniami z czasów woj-
ny, drogi w nieznane na zie-
mie zachodnie i codziennego 
życia w latach powojennych. 
Spotkania okazały się wyjątko-
wym doświadczeniem dla wy-
chowanków ośrodka. Wśród 
gości znaleźli się również byli 
pracownicy szkoły. Każda 
rozmowa stanowiła okazję 
do poznawania i poszukiwa-
nia historii naszego regionu. 
Wysłuchane wspomnienia zo-
stały przelane przez uczniów 

na papier. We wspólnej pracy 
pojawiły się również zdjęcia 
z spotkań z gośćmi. Dzięki 
wyjątkowej możliwości wysłu-
chania wspomnień osób, na-
ocznych świadków z lat wojny, 
wychowankowie ośrodka po-
znali wiele nieznanych epizo-
dów z przeszłości, poznali hi-
storie rodzin wpisanych w losy 
regionu i kraju. 

VII edycja konkursu odbyła 
się w ramach Zachodniopo-
morskich Dni Dziedzictwa 
2018 pod patronatem Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Marszałka 
Województwa Zachodniopo-
morskiego.

dost.
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Teatr eliksir zaprasza na komedię 
„Spotkanie po latach”
Jak zdobyć władzę? Tego dowiedzą się Państwo 28 października o godz. 19 w Gryfińskim Domu Kultury.

„Spotkanie po latach” to 
kolejne przestawienie Teatru 
Eliksir. Ta stworzona na bazie 
własnych improwizacji kome-
dia pełna jest aluzji o osobi-
stych doświadczeń aktorów. 
Jest w niej także wiele odnie-
sień i aluzji do współczesno-
ści – w tym do naszej polskiej 
rzeczywistości, postrzeganej 
głównie z punku widzenia se-
niora-emeryta. Spotkanie po 
40-tu latach byłych koleżanek 
i kolegów z „ławy szkolnej” w 
restauracji Wróbel przeradza 
się za sprawą „walizki pełnej kasy” w wiec przedwyborczy, na którym powstaje partia 

„Nierdzewni”, a poszczególni 
uczestnicy zaczynają przygo-
towywać się do objęcia władzy 
w kraju. A jak się historia ta 
zakończy, dowiedzą się Pań-
stwo sami, oglądając spektakl i 
bawiąc się z Eliksirem.

Scenariusz: Janusz Janiszew-
ski i zespół.

Reżyseria: Janusz Janiszew-
ski

Czas trwania spektaklu: 50 
minut.

OBSADA:
Józefa Łodykowska: Ziuta, 

Profesorka mniemanologii
Jolanta Błaszak: Artystka 

„Kizia Mizia”
Teresa Smolnik: Tereska ko-

smetyczka
Wiesława Glińska: Wiesia - 

Hinduska
Danuta Sikorska: Danka po-

dróżniczka
Krystyna Gil: Krysia - kobie-

ta wiecznie pracująca
Jerzy Romaniuk: Jurek poeta
Felicjan Stańczyk: Felek 

gangster

WSTĘP WOLNY 

Dzisiaj Eye!
17. edycja Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE to wydarzenie bez precedensu 
w skali Pomorza. W tym roku gościem Festiwalu będzie  Abraham Kenner III, a 
wśród jurorów zasiądzie Elżbieta Zapendowska.

Niewielka wieś przyciąga nie-
zwykle zdolnych młodych wo-
kalistów z całej Polski, dając im 
możliwość występu w profesjo-
nalnych warunkach scenicznych. 
Do tego Jury, w którym w tym 
roku zasiądzie niekwestionowa-
ny autorytet w zakresie śpiewu 
pani Elżbieta Zapendowska!

W tym roku zakwalifikowa-
no 25 wokalistów z ponad setki 
zgłoszeń! Poziom wykonawczy 
będzie najwyższy w historii festi-
walu.

Szykuje się wspaniały, kultu-
ralny wieczór w Widuchowej. 
Muzycznym gościem Festiwalu 
będzie Abraham Kenner III, 

który wystąpi z koncertem około 
godz.18.30.

W imieniu organizatorów - 
Pawła Wróbla oraz nauczycieli 
i uczniów Szkoły Podstawowej 
w Widuchowej zapraszamy na 
EYE! Zaczynamy o godzinie 
16.00.

dost.

Festiwal 
czytania
już jutro
Zapraszamy na szóstą 
edycję Festiwalu Czyta-
nia, podczas której po 
raz kolejny będziemy od-
krywać wyobraźnię. W 
Bibliotece Publicznej w 
Gryfinie gościć będziemy 
panią Agatę Widzowską, 
autorkę takich książek jak 
„Koń na receptę”, „Grzywą 
malowane”, „Galopem do 
gwiazd”.

Spotkanie odbędzie się 20 
października o godz. 14.00 
w Oddziale dla Dzieci i Mło-
dzieży przy ul. Kościelnej 24. 
Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna w Gry-
finie

Weź udział  
w jarmarku
Święta dopiero za 2 miesiące, ale Centrum Kultury w 
Chojnie już zaprasza do udziału w jarmarku.

Organizatorzy zapraszają 
stowarzyszenia, Koła Gospo-
dyń Wiejskich, szkoły, instytu-
cje świetlice wiejskie i środo-
wiskowe oraz osoby indywi-
dualne do zaprezentowania się 
podczas JARMAKU ŚWIĄ-
TECZNEGO, który odbędzie 

się 9 grudnia o godz. 12:00 na 
placu przed ratuszem.

Zgłoszenia prosimy wysyłać 
na adres kontaktckchojna@
gmail.com lub w sekretariacie 
CK do 7 grudnia 2018 r. Infor-
macje pod nr 91 40 22 001.

dost.
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Bank Spółdzielczy 
w Gry�nie

ul. Niepodległości 24
GRYFINO

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

Zapraszamy od 8.00 - 17.00

4,5%
NOWA

lokata
ZYskaj nawet do

www.bsgry�no.pl

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

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

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

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

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

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160



9

www.7dnigryfina.az.pl

19-22.10.2018 r.

Z Życia Kościoła
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapy-
tał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. 
Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” 
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy 
również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało 
przygotowane”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 
„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto 
by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem 
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”. Ewangelia (Mk 10, 35-45)

Ten, kto chciałby być wielki, musi stać się sługą
Jezus już po raz ostatni, tuż przed przy-

byciem do Jerozolimy, powiedział Dwu-
nastu o konieczności swej pasji, dwóch 
z nich - Jakub i Jan, synowie Zebedeusza 
- zwrócili się do niego z osobistą proś-
bą. Prośba ta jednak została przez nich 
sformułowana w sposób, który nadaje 
jej jednocześnie charakteru roszczenia: 
„Nauczycielu, chcemy, abyś to, o co po-
prosimy, uczynił nam”. Uczniowie zatem 
nie tyle proszą, co żądają. Trudno odpo-
wiedzieć na pytanie, skąd u Jakuba i Jana 
pojawiła taka roszczeniowa postawa. W 
każdym razie nie stawia ich ona w zbyt 
korzystnym świetle. Żądanie Jakuba i 
Jana nie znalazło u nich aprobaty. 

Sam Jezus nie oburza się jednak na Ja-
kuba i Jana. Wykazuje z jednej strony po-
stawę otwartości, z drugiej jednak nicze-
go uczniom nie obiecuje. Powiada tylko: 
„Co chcecie, abym uczynił wam?”. Taka 
postawa daje punkt wyjścia dla dalszego 
pouczenia. Jezus jest gotów do działania, 
ale jednocześnie uświadamia uczniom, 
że to na nich spoczywa odpowiedzial-
ność za treść żądania i wynikające z nie-
go skutki. Inaczej mówiąc, zdaje się im 
uświadamiać, aby dobrze zastanowili się 
nad tym, czego żądają. Zdaje się niejako 
pytać: „Czy rzeczywiście naprawdę wie-
cie, o co prosicie?”. 

jak rozumieć te słowa? 
Wspominając o chwale, zdają się oni 

myśleć wyłącznie o Jezusowej zapowie-
dzi powstania z martwych, całkowicie 
zapominając o aspekcie męki i śmierci. 
Zupełnie zapominają o tym, że chcąc na-
śladować swego Mistrza, muszą również 
wziąć na siebie także „krzyż”. 

Motyw zasiadania po prawej i lewej 
stronie przywołuje bowiem na myśl ob-
raz tronu, na którym zasiądzie w przy-
szłości w chwale Syn Człowieczy, aby 
dokonać sądu. Tego typu wyobrażenia 
są żywotne w apokaliptyce judaistycznej. 
Jeśli tego rodzaju interpretacja jest słusz-
na, to żądanie Jakuba i Jana jest bardzo 
szczególne, a przy tym przepełnione py-
chą – chcą wraz z Jezusem, Synem Czło-
wieczym, pełnić władzę sądowniczą. 

Jezus jednakże bardzo dosadnie uświa-
damia uczniom, że w ogóle nie pojmują, 

o co proszą, czego żądają. Czyni to za-
dając im pytanie: „Czy możecie pić kie-
lich, który ja piję, albo być ochrzczonym 
chrztem, którym ja jestem chrzczony?”. 
Posługuje się przy tym metaforami bar-
dzo żywotnymi w tradycji starotesta-
mentowo-judaistycznej. Obraz kielicha 
przywołuje bowiem motyw cierpienia. 
Obraz chrztu, a właściwie zanurzenia, 
zatopienia, przywołuje z kolei motyw 
śmierci czy też śmiertelnego zagroże-
nia. W każdym razie Jezus w sposób 
bardzo dosadny jeszcze raz uświadamia 
uczniom, zmagając się z ich błędnymi 
wyobrażeniami i niezrozumieniem, że 
jego droga wprawdzie wiedzie ostatecz-
nie do chwały, ale poprzez tragiczne cier-
pienie i śmierć. To uczniowie wreszcie 
muszą pojąć i przyjąć, muszą uwolnić się 
od swych błędnych oczekiwań.  

Jakub i Jan bez wahania wyrazili go-
towość pójścia drogą, o której mówił im 
Jezus. Trudno odpowiedzieć na pytanie, 
na ile byli oni świadomi swych słów. 

Czy rzeczywiście w pełni zdawali sobie 
sprawę z tego, jakie doświadczenia staną 
się ich udziałem? Jeśli tak, to ich posta-
wę można uznać za wzór naśladowania. 
Są w pełni gotowi, aby w drodze za Je-
zusem wziąć na siebie każdy „krzyż”. Na 
tym idealistycznym obrazie kładzie się 
jednak wciąż cieniem ich żądanie skiero-
wane na początku do Jezusa. Uczniowie 
są gotowi pójść drogą swego Mistrza, ale 
z gotowością tą związane jest oczekiwa-
nie, czy też wręcz roszczenie, wypełnie-
nia ich żądania. Jakub i Jan, nawet jeśli 
kierowały nimi dobre chęci i intencje, 
nie postępowali zatem bezinteresownie. 
W tle ich działania zdaje się pojawiać 
myśl o zasłudze. Markowy Jezus w pełni 
aprobuje postawę swych uczniów i zapo-
wiada im, że podzielą jego los. W wielu 
komentarzach te słowa Nauczyciela z 
Galilei interpretowane są jako profetycz-
na zapowiedź, odnosząca się do przyszłej 
męczeńskiej śmierci apostoła Jakuba. Na 
tej podstawie wysuwa się też wniosek, 
że analizowane wiersze powstały jako 
wtórny dodatek do analizowanej peryko-
py właśnie po męczeńskiej śmierci apo-
stoła. Przedstawiane w tym kontekście 
argumenty nie są jednak przekonujące 

i ten typ interpretacji nie wydaje się być 
właściwy. Słowa Jezusa należy rozumieć 
raczej szerzej, jako ogólnie odnoszące 
się do przyszłego losu jego naśladowców, 
których typem są Jakub i Jan. Jak wcze-
śniej zasygnalizowano, obaj uczniowie 
zdawali się kierować w swym postępowa-
niu myślą o tym, że gotowość wędrowa-
nia za Jezusem i dzielenia jego losu, zo-
stanie wynagrodzona wypełnieniem ich 
żądania, innymi słowy, z otrzymaniem 
nagrody. 

Jezus dlatego – po raz kolejny weryfi-
kując ich błędne wyobrażenia – powiada: 
„(…) sadzać zaś po prawicy mojej czy 
też po lewicy nie do mnie należy, lecz 
zostało przygotowane”. Wskazuje, że to 
Bóg – i tylko On – decyduje o tym, kto 
zasiądzie u boku Jego Syna. Człowiecza 
zasługa i człowiecze roszczenia nie mają 
w tym względzie żadnego roszczenia. 

Wraz z tym wierszem zmienia się per-
spektywa tekstu i – jak wspomniano – 
rozpoczyna się jego druga część. Wpraw-
dzie zawarte tutaj narracyjne przejście 
wiąże tą część z poprzednią – oburzenie 
pozostałych uczniów zachowaniem Ja-
kuba i Jana prowokuje Jezusa do wygło-
szenia kolejnych pouczeń, lecz od tego 
momentu pojawia się już nowa tematyka. 

Poszerza się też grono słuchaczy 
Nauczyciela z Galilei 

Nie naucza on już tylko Jakuba i Jana, 
ale wszystkich uczniów. Można sądzić, że 
w gronie Dwunastu pojawiały się jakieś 
konflikty czy wręcz spory o znaczenie i 
rangę poszczególnych jego członków. Je-
zus pragnął temu zaradzić. Rozpoczyna 
swe pouczenie odwołując się do wiedzy 
uczniów – „Wiecie, że (…)”. To wskazuje, 
że będzie odwoływał się do znanych im 
prawd, a dzięki temu zostanie przez nich 
zrozumiany i w ten sposób osiągnie cel 
swej dydaktyki. W pierwszej kolejności 
przywołuje obraz ziemskiej władzy. To 
powszechnie znana prawda, że zwierzch-
ność panuje nad poszczególnymi naro-
dami, a te odczuwają jej potęgę. Zdarza 
się też nierzadko, że możni nadużywają 
swej władzy i ciemiężą swych podda-
nych. Taki porządek panuje w królestwie 
ziemskim. 

Ten, kto chciałby być wielki,  
musi stać się sługą 

Kto chciałby być pierwszym, stanie 
się niewolnikiem wszystkich. Społecz-
ność uczniów Chrystusa ma zatem się 
opierać przede wszystkim na wzajem-
nej służbie. Nie może w niej panować 
poczucie wyższości wobec drugiego, 
nikt nad nikim nie może panować, a 
tym bardziej go ciemiężyć. W obliczu 
Boga bowiem wszyscy ludzie są – jako 
Jego stworzenie – równi. Jakiekolwiek 
poczucie „bycia lepszym” jest tylko i 
wyłącznie ludzkim wymysłem, wyra-
stającym z grzesznej, ludzkiej natury. 
Jest ono sprzeczne z wolą Boga i Jego 
zamysłami. Ci, którzy chcą iść za Jezu-
sem, muszą się wzorować na jego po-
korze i gotowości do służby. Chrystus 
w swym posłannictwie stał się właśnie 
„niewolnikiem wszystkich”, był dla każ-
dego i w każdym czasie. A Jego totalna 
proegzystencja osiągnęła swój punkt 
kulminacyjny na krzyżu Golgoty. 

O tym właśnie Jezus powiada w 
ostatnim wierszu. Jego słowa można w 
zasadzie uznać za paralelne do wcze-
śniejszej zapowiedzi męki i śmierci, 
aczkolwiek ukazują one zasadniczą 
perspektywę posłannictwa Nauczyciela 
z Galilei w nieco innych kategoriach. 
Jest ono w pełnym tego słowa znacze-
niu służbą. O tyle jednak szczególną i 
wyjątkową, że sięga ona aż do oddania 
życia „na okup za wielu”. I ta służba 
Jezusa ma stać się wzorem i fundamen-
tem życia społeczności uczniów. Wła-
śnie dlatego po prostu nie może być 
mowy o tym, aby były wśród nich ja-
kieś konflikty, napięcia, walka o władzę 
i pierwszeństwo. Posłannictwo i służba 
Jezusa stanowi taki punkt odniesienia, 
wobec którego wszelkie ludzkie ego-
istyczne dążenia, aspiracje, pragnienia 
i żądania tracą na znaczeniu. Szeroko 
rozumiane posłannictwo Jezusa zmu-
sza człowieka do pokornego milczenia 
i uświadomienia sobie, że tym, co może 
on zrobić jest wyznanie grzechów i po-
korna służba dla bliźniego i dla Boga.  

Redakcja
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Nagrodzeni nauczyciele. Gratulujemy!
W tym roku Dzień Edukacji Narodowej przypadał w niedzielę, dlatego gminna uroczystość odbyła się w poniedziałek 15 października. 
Było to w dniu i godzinach składu naszej gazety, dlatego być nie mogliśmy. Ale o Waszym święcie pamiętamy.

Zaproszeni goście zostali przywitani przez gospodarza uroczystości - burmistrza 
Mieczysława Sawaryna oraz jego zastępcę Pawła Nikitińskiego. W uroczystości 
wzięli udział dyrektorzy szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest 
Gmina Gryfino. A także dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie, nauczyciele, któ-
rzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczyciele 
szkół i przedszkoli oraz opiekun Żłobka Miejskiego w Gryfinie. Wszyscy oni otrzy-
mali nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Całość uroczystości upiększył  
występ uczniów oraz nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie.

WG

Nauczyciele, którzy po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu uzyskali stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego:
Marta Olczak – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
Alicja Pietraszewska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
Oksana Radomska-Paździor – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
Karolina Złota-Wróbel – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
Magdalena Wasilewska - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Magdalena Łukasiewicz – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Justyna Siwik – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Agnieszka Zarębska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Agnieszka Litwiniuk – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
Karina Malinowska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gardnie
Radosław Piwowarski – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
Halina Winkowska – Nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Gryfinie
Andżelika Antosiewicz – Nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Gryfinie
Aleksandra Mendrygał - Nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Gryfinie
Nagrodzeni Dyrektorzy
Sławomir Głuszak – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, który w roku 2018 
obchodzi 40-lecie pracy pedagogicznej.
Jolanta Kroczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
Elżbieta Wnuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Danuta Bus – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Teresa Sarna – która do końca roku szkolnego 2017/2018 pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Chwarstnicy.

Anna Frąckowiak – Kułdosz – która do końca roku szkolnego 2017/2018 pełniła funkcję Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Gardnie.
Beata Wójcik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie
Sławomir Fuks – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy
Ilona Bara – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie
Anna Główczyńska – Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie
Małgorzata Jabłońska – Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
Jolanta Krzak – Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie
Ewa Januszewska – Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Gryfinie
Beata Brzóska – Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie
Bogusława Maślana – Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Gryfinie.
Nagrodzeni nauczyciele
Lidia Luberska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
Anna Sieńczak – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
Ewa Grządziel – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Marzena Krzywiak – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Marta Bańska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Radziszewie
Marcin Pietraszewski – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
Irena Bis – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żabnicy
Agnieszka Kaczmarek – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Ewa Kubis – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Gabriela Adamczuk – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Czesław Oleszczyszyn – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Beata Piekarz – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
Jerzy Dudkiewicz – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
Lidia Kostrzewa – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gardnie
Joanna Opaczyńska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gardnie
Ewelina Łuczak – Nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
Janina Warzoszczak – Nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Gryfinie
Jolanta Kasperska – Bączkiewicz – Nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Gryfinie
 Anita Garus Stachera – Nauczyciel Przedszkola Nr 4 z oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
Ewa Malecka – Nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Gryfinie
Joanna Jagiełło – Nauczyciel Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie.
Adriana Mularczyk – Opiekun w Żłobku Miejskim w Gryfinie
Wiesława Myszka – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie

red.

Październik raz taki, raz taki
Październikowe miesiące bywają różne. Raz udają lato, snując się wśród złotych liści jesiennych babim latem, to znów dzwoni o szyby 
deszczem i wiatrem. Ale jakim by nie był, to zawsze na każdej spadającej z kalendarza kartce dzieje się coś ciekawego. 

Wśród tych ważnych i bar-
dzo ważnych dat jest jedna, o 
której zapomnieć nie można. 
Dzień Nauczyciela, czyli - 
Święto Edukacji Narodowej. 
Czy chcemy czy nie, słowo 
szkoła towarzyszy nam przez 
całe życie. Wracamy do niej  
wspomnieniami  i mimo, że 
są często odległe to wywołują  

uśmiech. 
No bo kto nie pamięta 

okropnych słów nauczycielki 
„... siadaj, dwója”. Dziś w na-
szych, choć trochę innych ław-
kach siedzą kolejne pokolenia, 
które podobnie jak my kocha-
ją swoich nauczycieli. Dało się 
to zauważyć na spotkaniu w 
Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Mamerta Stankiewicza w Gry-
finie, zorganizowanym z oka-
zji Dnia Nauczyciela. Elżbieta 
Wnuk - dyrektorka szkoły 
witając obecnych podkreśliła 
znaczenie pracy pedagogicz-
nej. Podziękowała za włożony 
wysiłek, a rodzicom za świet-
nie układającą się współpracę. 
Wśród gości obecny był bur-

mistrz Mieczysław Sawaryn 
oraz radni. Radny Piotr Zwo-
liński, były uczeń „marynar-
skiej” dwójki z radością spo-
tkał się ze swoimi „paniami”. 

- Znam dobrze tą szkołę. 
Uczyłem tutaj historii. Znane 
mi są też dobrze psoty i żarty 
uczniowskie. Wiem również 
co to być nauczycielem. Trud i 

odpowiedzialność. Dziś bardzo 
wszystkim pedagogom dziękuję 
i życzę wszystkiego najlepsze-
go – powiedział burmistrz w 
swoim  krótkim wystąpieniu. 
W bardzo dowcipnej części ar-
tystycznej wystąpili uczniowie 
szkoły oraz zespół wokalny 
Szkoły Muzycznej w Gryfinie.

ts
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19-22.10.2018 r.

ZArZĄDZeNIe Nr 0050.119.2018
bUrMISTrZA MIASTA I GMINY GrYFINO

z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie obowiązkowej deratyzacji oraz 

wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia  
na terenie miasta i gminy Gryfino

Na podstawie § 21 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XL/399/17 z 
dnia 26 października 2017 r. r., w sprawie Regulaminu utrzymania czysto-
ści  i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 
4779) oraz w związku z art. 4 ust 1 i ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1454) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i 
gminy Gryfino, w terminie od 25 października do 26 października 
2018 r.

§ 2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób 
prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, wła-
ścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, 
zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej,  a także szkoły i placówki 
w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświato-
we.

§ 3. Wszyscy posiadacze nieruchomości i obiektów objętych akcją dera-
tyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

§ 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone 
tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz pozostałych 
zwierząt z wyłożoną trutką.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospo-
darki Komunalnej.

§ 6. Kontrole realizacji zadania, o którym mowa w § 1 przeprowadzi ko-
misja w skład której wchodzą: pracownik Wydziału Gospodarki Komunal-
nej oraz przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega poda-
niu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wy-
wieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i 
Gminy w Gryfinie.

 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Tomasz Miler

Uzasadnienie
Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XL/399/17 z dnia 26 października 

2017 r. r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na tere-
nie Gminy Gryfino upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do wy-
znaczenia terminów i zakresu przeprowadzania akcji deratyzacyjnej. 
Zgodnie z tym zapisem w sezonie jesiennym (w miesiącu październiku) 
powinna zostać przeprowadzona akcja deratyzacyjna. Akcją objęci są 
właściciele, zarządcy, dzierżawcy nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Gryfino. Główny nacisk nakłada się na jednostki użyteczności pu-
blicznej oraz zbiorowego żywienia. W ramach akcji przeprowadzane będą 
kontrole wyrywkowe w celu potwierdzenia realizacji zarządzenia. 

Sporządziła: Natalia Szatanik

LIBERO - Projekt i turnieje
Wakacje się skończyły i dla siatkarek Libero Banie rozpoczął się już nowy sezon. 
A co za tym idzie - treningi i starty w zawodach.

X Ogólnopolski Turniej Mini 
Piłki Siatkowej Dziewcząt o 
Puchar Burmistrza Połczyna 
Zdroju za nami. W miniony 
weekend - 13 i 14 października 
najmłodsze siatkarki LIBERO 
Banie z rocznika 2008 i 2009 ry-
walizowały w grach singlowych 
popularnie zwanych „jedynka-
mi”. Klub Libero Bnaie repre-
zentowało siedem dziewcząt 
- Nadia Janicka, Zuzanna Bu-
tryn, Martyna Krajewska, Maja 
Bulsa, Hanna Borowiec, Natalia 
Górecka i Oliwia Lasota. Go-
ścinny, uzdrowiskowy Połczyn 
zgromadził w tej kategorii aż 64 
siatkarki z różnych regionów 
kraju. Jak to zazwyczaj bywa 
poziom gry najmłodszych siat-
karek jest bardzo zróżnicowany, 
zatem pierwszego dnia odbyły 
się gry eliminacyjne, po których 
wyłoniono kolejne grupy fina-
łowe. Jeszcze pierwszego dnia 
wieczorem rozpoczęto gry fina-
łowe. W finale A zagrała Nadia 
Janicka, liderka naszego zespołu, 
która doskonale poradziła so-
bie z trudami turnieju zajmując 
ostatecznie I miejsce! W finale B 
walczyła Zuzanna Butryn, która 
zajęła miejsce XI w ogólnej kla-

syfikacji. Bardzo dobrze spisały 
się dziewczęta z rocznika 2009, 
które zacięcie walczyły ze star-
szymi rywalkami o miejsca 17-
24. Pozostałe dziewczęta spisały 
się na miarę swoich możliwości, 
dając z siebie pełne zaangażowa-
nie, ambicję i wolę walki. Bardzo 
cieszy fakt, iż cała siódemka pre-
zentuje dobry sportowy poziom 
umiejętności technicznych, co 
jest dobrym prognostykiem na 
przyszłość, gdyż siatkówka skła-
da się z indywidualności, ale jest 
grą zespołową. 

Nowy projekt
Pierwszy miesiąc projektu 

Sportowe Wakacje/Sportowa 
Jesień upłynął pod znakiem 
rekreacyjnych gier i zabaw ru-

chowych. Słoneczna wrześnio-
wa pogoda sprzyjała temu, aby 
część zajęć prowadzić w terenie 
otwartym. Projekt ma charakter 
ogólnorozwojowy z elementami 
siatkówki. Przeprowadzone do 
tej pory dwie imprezy rekre-
acyjno-sportowe w formie tur-
niejów siatkarskich liderów tych 
rozgrywek, a przed nami jeszcze 
dwa październikowe zmaga-
nia, w tym turniej podsumo-
wujący. Projekt ten jest idealną 
formą wprowadzenia dzieci i 
młodzieży w nowy sportowy 
rok szkolny poprzez zorgani-
zowane i systematyczne zajęcia 
sportowo-rekreacyjne w czasie 
wolnym od nauki. To publicz-
ne zadanie jest finansowane ze 
środków budżetu województwa 

Arek srebrny i złoty!
W Bydgoszczy w sobotę i niedzielę odbyły 

się zawody strzeleckie o PUCHAR POLSKI 
strzelców niepełnosprawnych. Gryfinianin 
Arkadiusz Truszkowski po srebrnym medalu 
Mistrzostw Polski wywalczył Złoty Medal Pu-
charu Polski. Osiągając wynik 601,3 pkt. w serii 
eliminacyjnej – ustanowił rekord życiowy. W 
finale pokonał mocną ekipę ze Szczecina, War-
szawy i Olsztyna.

Z różnej broni
W Widuchowej w sobotę i niedzielę odbyły 

się także zawody strzeleckie o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Gryfino. Zawodnicy 
strzelali w konkurencjach Karabin sportowy 

100 metrów, karabin centralnego zapłonu . pi-
stolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu 
oraz strzelba.  

Pistolet sportowy 1.Lubas Agnieszka- Regali-
ca Gryfino 94pkt.

Pistolet C. zapłonu 1.Stankiewicz Mariusz- 
Strzelec Szczecin 90 pkt 

Strzelba 1.Lubiński Wiesław - Regalica Gryfi-
no17,37 sek. 6 strzałów 

Karabin sportowy 1.Hrynowiecki Bogdan - 
Regalica Gryfino 98 pkt. 

Karabin C. zapłonu .1.Niekurzak Maciej - Re-
galica Gryfino 85 pkt.

Zenon Kisielica

Arek na dekoracji w Bydgoszczy 

zachodniopomorskiego w ra-
mach Programu SPOŁECZNIK 
2018, którego operatorem jest 
Koszalińska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

Ciconia cup
IV Festiwal Piłki Siatkowej 

Dziewcząt CICONIA CUP 2018 
rozpoczęty. W Turnieju Mini 
Piłki Siatkowej Dwójek rywali-
zowały dziewczęta z Goleniowa, 
Bań i Nowej Soli. Zawody odby-
ły się w sobotę 6 października i 
były pierwszą częścią Festiwalu 
realizowanego w ramach zada-
nia publicznego współfinan-
sowanego ze środków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego. CICO-
NIA CUP to cykliczne turnieje 
piłki siatkowej promujące Po-
wiat Gryfiński. Bocian biały jest 
wizytówką regionu i stanowi 
ważną atrakcję turystyczną pro-
pagującą produkty regionalne, 
dorobek artystyczny, kultural-
no-oświatowy, naukowy i spor-
towy naszego powiatu. Po kilku 
godzinach sportowej rywalizacji 

miejsca na podium zajęły kolej-
no zespoły ARES Nowa Sól I, 
LIBERO Banie I i ARES Nowa 
Sól II. Bańskie sreberka wystą-
piły w składzie Nadia Janicka, 
Oliwia Lasota i Zuzanna Bu-
tryn. Podczas zawodów zostały 
przyznane wyróżnienia indy-
widualne, które otrzymały Pola 
Maćkowska MVP (Nowa Sól), 
Martyna Czerny (Nowa Sól), 
Zuzanna Przybyszewska (Gole-
niów), Nadia Janicka (Banie) i 
Oliwia Lasota.

Wsparcia organizacyjnego i 
rzeczowego Festiwalu udzie-
lili Wójt Gminy Banie Teresa 
Sadowska, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Arkadiusz Augu-
styniak oraz Kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR Rafał Sci-
słowski.

Już w najbliższą sobotę - 20 
października odbędzie się druga 
część Festiwalu - Turniej Piłki 
Siatkowej Młodziczek, na który 
serdecznie zapraszamy miłośni-
ków siatkówki. 

red.

OGŁOSZeNIe
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19 - 25.10.2018 /  KINO HELIOS
(CHr Kupiec)

Kultura Dostępna:
Pomiędzy słowami, czw. 13:00, 18:00
Kino Na Temat Junior:
Mała stopa, czw. 9:30
Premiery:
53 wojny, 20:45
Pierwszy człowiek, pt., pn. 10:00, 16:30, 19:30, 
sb.-nd., wt.-śr. 11:00, 16:30, 19:30, czw. 12:00, 
16:30, 19:30
Polecamy:
7 uczuć, 16:00, 20:00
Serce nie sługa, pt., pn., czw. 18:30, sb.-nd., 
wt.-śr. 14:00, 18:30
Venom (napisy), pt.-śr. 12:15, czw. 15:00
Kler, pt., nd.-pn. 13:30, 17:00, 20:15, sb., wt.-
-czw. 10:30, 13:30, 17:00, 20:15
Helios dla dzieci:
Pierwszy raz w kinie – Żubr Pompik, nd. 10:30

Hotel Transylwania 3, pt.-wt. 10:0, 11:15, 
13:30, 14:45, 15:45, 18:00, śr. 11:15, 13:30, 
15:45, 18:00, czw. 10:15, 11:15, 13:30, 15:45, 
17:45

(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Pomiędzy słowami, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Dogman, śr. 18:30
Premiera:
53 wojny, pt.-nd., wt., czw. 10:45, 15:30, 19:30, 
pn. 15:30, 19:30, śr. 10:45, 15:30, 19:45
jak pies z kotem, 11:45, 16:30, 19:15
Pierwszy człowiek, 10:00, 13:00, 17:45, 20:45
Zwyczajna przysługa, 14:00, 18:45, 21:15
Polecamy:
7 uczuć, pt.-wt., czw. 16:00, 18:30, 21:30, śr. 
16:00, 17:15, 21:45

Źle się dzieje w el royale, 20:30
Serce nie sługa, pt.-wt., czw. 15:15, 17:15, 
21:45, śr. 15:15, 21:30
Venom (napisy), pt.-nd., wt.-czw. 12:45, 21:00, 
pn. 13:00, 21:00
Kler, pt.-sb., pn.-śr. 11:30, 14:30, 17:30, 20:15, 
nd. 11:00, 14:30, 17:30, 20:15, czw. 10:00, 15:00, 
20:15
Helios dla dzieci:
Pierwszy raz w kinie – Żubr Pompik, nd. 
10:30
Hotel Transylwania 3, pt.-nd., wt.-czw. 10:15, 
11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, 
pn. 10:15, 10:45, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 
15:45, 17:00, 18:00
Mała stopa, pt.-nd., wt. 10:45, 13:00, pn. 13:00, 
czw. 10:45, 12:45

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. 

19 - 24.10.2018 / 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 „Jak pies kotem”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie rolę Janusza?

CO jeST GrANe
W tym tygodniu kino GRYF 

przypomnie jeszcze raz kontro-
wersyjny film Wojciecha Sma-
rzowskiego „Kler”, o którym wszy-
scy już wszystko powiedzieli. Ja 
tylko dodam, że nie taki straszny 
diabeł, jak go malują w kościele. 
Film jest bardzo dobrze zrobiony, 
jeszcze lepiej zagrany, a całość to 
mądra i zniuansowana wypo-

wiedź reżysera na temat, który 
wielu z nas nie jest obojętny. Pre-
mierowo gryfińskie kino zaprosi 
nas na bardzo osobistą wypo-

wiedź Janusza Kondratiuka w fil-
mie „Jak pies z kotem”. To intymna 
opowieść o relacji dwóch braci i 

chorobie jednego z nich, a 
wszystko zdarzyło się naprawdę 
kilka lat temu w domu reżysera 
obrazu Janusza. W głównej roli 

wystąpił świetny Robert Więckie-
wicz, który tym razem zaskoczył 
mnie swoją kreacją aktorską. Wię-
cej o filmie Kondratiuka w mojej 
recenzji niżej. Dla dzieci kino GRYF 
przygotowało animację „Kopciu-
szek. Historia prawdziwa”, która 
podobno odsłania inne oblicze 
znanej nam od lat opowieści o 
Kocpiuszku. Zapraszam do kina!

amp
FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu „Pierwszy człowiek”? 
Jaki aktor zagrał w nim główną rolę? 
W którym roku pierwszy człowiek stanął na Księżycu?

jak pies z kotem, 18:00 (bez nd.)

Kler, 20:00 (bez nd.)

Kopciuszek. Historia prawdziwa, pt., pn.-wt. 16:15, sb. 14:40, 16:15

jak pies z kotem
()

Ta historia wydarzyła się naprawdę! 
Było dwóch znanych w branży filmo-
wej braci – Andrzej i Janusz Kondra-
tiuk. Ten pierwszy wyreżyserował m.in. 
kultową „Hydrozagadką” czy pamiętne 
„Dziewczyny do wzięcia”. Drugim bra-
tem jest w tej opowieści Janusz Kon-
dratiuk – twórca filmu „Jak pies z ko-
tem”. Obraz opowiada o niełatwej rela-
cji między braćmi po tym, jak jeden z 
nich zostaje spraliżowany i zdany na 

łaskę i niełaskę tego drugiego - star-
szego brata, a gdzieś w tle pojawia się 
żona Andrzeja Iga Cembrzyńska (zna-
na ówcześnie aktorka). To przejmujące, 
a czasami wstrząsające studium znie-
wolenia człowieka przez chorobę, jego 

ubezwłasnowolnienia i trochę upodle-
nia (bo jak nazwać to, gdy druga doro-
sła osoba zmienia Ci pieluchy). W tym 
wszystkim odnajdziemy też pewien ro-
dzaj spokoju i nadziei, że wszystko je-
steśmy w stanie znieść lżej, gdy wokół 
nas są bliscy nam ludzie. Nie lubię ta-
kich filmów, chociaż ten ujął mnie swo-
im ciepłem, emocjonalnością i pozy-
tywnym wydźwiękiem całości. Dla re-
żysera ten obraz na pewno był autote-
rapią i formą lekarstwa. Dla nas ta dość 
mocna, ale i momentami bardzo pozy-
tywna opowieść może być pewnym 

katharsis jeśli dostrzeżemy w niej coś, 
co jest nam bliskie lub czego nienawi-
dzimy. „Jak pies z kotem” to drogo-
wskaz dla tych co jeszcze nie wiedzą, 
że trzeba rozmawiać z najbliższymi i 
utrzymywać dobre relacje z rodziną 
(tak po prostu trzeba). Obraz Janusza 
Kondratiuka to w sumie przyjemny, ale 
bardzo nostalgiczny film, który pozo-
stawia w duszy małą ranę i żal, że to 
wszystko właśnie tak się skończyło i że 
trwało o wiele dłużej niż to pokazuje 
film. Bardzo dobra reżyseria, piękne 
zdjęcia i ciekawy, wiarygodny, bo z ży-

cia wzięty scenariusz, a na tym tle nie-
zwykłe aktorskie role Olgierda Łuka-
szewicza i Roberta Więckiewicza. 
Zwłaszcza ten drugi ujął mnie w tym 
filmie swoją kreacją aktorską, bo zagrał 
po prostu zwyczajnego człowieka (a to 
wbrew pozorom jest bardzo trudne). 
Na uwagę zasługuje też rola Aleksan-
dry Koniecznej, która odtwarza w fil-
mie postać Igy Cembrzyńskiej. Piękny 
film, bo przepełniony prawdziwymi 
emocjami. Tylko od Was zależy jak je 
przyjmiecie i ocenicie.
 Anna Pietras

Kamerdyner
()

Filip Bajon zaskakuje mnie swoim 
każdym kolejnym filmem od kilku 
lat. W 2010 roku pokazał kinoma-
nom swoją wersję „Ślubów panień-
skich”, które zostały w bardzo cieka-
wy sposób uwspółcześnione. Nie 
wszystko podbało mi się w tym fil-
mie, ale nie mogłam odmówić Bajo-
nowi odwagi, finezji i pomysłu. Po-
dobnie rzecz się miała z filmową 
wersją „Moralności Pani Dulskiej”, 
czyli „Pań Dulskich” - przyjemna, za-
bawna kostiumowa groteska z Kry-
styną Jandą na czele plejady aktor-

skiej zdobyła moje serce i mój 
uśmiech, bo momentami śmiałam 
się na tym seansie do łez. Teraz do 
kin trafiło najnowsze dzieło Filipa 
Bajona - „Kamerdyner”. To trochę 
inny obraz i inny klimat od tych, 
które wymieniłam. To dość niezwy-
kła i nie opowiadana do tej pory 

(albo ja na nią nie trafiłam) w kinie 
opowieść o losach pewnej rodziny, 
która między I a II wojną światową 
zamieszkuje tereny Kaszub (ówcze-
śnie należące do Niemiec). Głów-
nym bohaterem historii jest Mate-
usz, który po śmierci matki przy po-
rodzie, zostaje przygarnięty przez 

majętną hrabinę. W pałacu, w któ-
rym mieszka, żyją też syn i córka 
hrabiny i hrabiego. Z córką połączy 
chłopaka coś więcej niż przyjaźń, a z 
przybranym bratem raczej współza-
wodnictwo niż zażyłość. „Kamerdy-
ner” ubrany jest w kostium, niezwy-
kłe operatorskie kadry i fantastycz-
ne role Anny Radwan, Adama Woro-
nowicza i Janusza Gajosa. I tylko 
głównej roli żal, że Sebastian Fabi-
jański nie umie wykrzesać ze swojej 
gry aktorskiej chociaż 1/3 tego, co 
wymienieni wyżej aktorzy. Wątek 
miłosny jest w tym całym zamiesza-
niu zresztą najsłabszy. Najciekawsze 
są losy hrabiego i hrabiny, a także 

współzwodnictwo między synami 
(prawdziwym i tym przyszywanym). 
Przyjemnie ogląda się to wszystko, 
bo widać, że zadbano o każdy szcze-
gół scenografii i kostiumów. Historia 
Kaszubów pokazana w tym obrazie 
to zapewne wierzchołek góry lodo-
wej ówczesnego problemu, ale mi 
on wystarczył, bym siegnęła po lite-
raturę danego zagadnienia i poszu-
kała innych filmów o tej karcie z na-
szej historii. „Kamerdyner” to przy-
jemna, poprawnie zrobiona kostiu-
mowa historia o miłości i wojnie, 
zdradzie i zaufaniu, przyjaźni i pod-
daniu.
 Anna Pietras
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reKLAMA

Przyszli na świat 
w gryfińskim szpitalu 

KASIA MAKUCHOWSKA 
ur. 15.10.2018 o godz. 10.45
 waga 3640 g - dł. 55 cm

Pół tysiąca rowerzystów otworzyło nową trasę! 
Blisko 500 rowerzystów ze Szczecina, Gryfina, Chojny i Trzcińska Zdrój uczciło oficjalne otwarcie nowej trasy rowerowej na szlaku Poje-
zierzy Zachodnich. 36 km liczy szlak z Siekierek do Trzcińska Zdrój. W jego uroczystym otwarciu wziął udział marszałek Olgierd Geble-
wicz. Na miejscu nie zabrakło atrakcji, w tym zabytkowego Ganza - prawdziwej perełki kolejnictwa, która po wielu latach wróciła na tory!

- To piękna jesień dla miło-
śników rowerów. Z tygodnia 
na tydzień otwieramy kolejne 
kilometry pięknych tras rowero-
wych, a pogoda zdaje się sprzyjać 
naszym działaniom. Oddaliśmy 
do użytku wyjątkowy odcinek 
prowadzący przez malownicze 

tereny, aż do rozlewiska Odry. 
W okolicy nie brakuje ciekawych 
miejsc i atrakcji związanych 
z historią tych ziem. Za kilka 
lat będziemy mieli dodatkową 
atrakcję - modernizowany obec-
nie most w Siekierkach. – mówił 
marszałek Olgierd Geblewicz. 

To było wielkie święto miło-
śników rowerów. Inaczej nie 
można nazwać radości z jaką 
spotkało się otwarcie nowego 
odcinka szlaku rowerowego na 
Trasie Pojezierzy Zachodnich. 
Do Godkowa przyjechała ponad 
setka rowerzystów ze Szczecina. 
Kilkuset kolejnych czekało już 
na miejscu, by otwarcie trasy 
uczcić pierwszym oficjalnym 
przejazdem. Wybór miejsca nie 
był przypadkowy, bo Godków 
na rowerowym szlaku znaleźć 
się po prostu musiał. Trasę pro-
jektowano bowiem by wykorzy-
stać potencjał linii kolejowej. 
Właśnie z położonego w środku 
szlaku Godkowa siedem razy 
dziennie odjeżdżają pociągi re-
gionalne do Szczecina. Na miej-
scu nie zabrakło licznych atrak-
cji dla rodzin z dziećmi, w tym 
specjalną grę terenowa. Otwar-
cie trasy w Godkowie było także 
okazją do prezentacji odrestau-
rowanego, zabytkowego wagonu 
„GANZ”, który po kilku latach 
prac, znowu zawitał na torach. 

Szlak Siekierki  
– Trzcińsko Zdrój

To jeden z kluczowych odcin-
ków Trasy Pojezierzy Zachod-
nich. Wybudowany fragment 
liczy ponad 36 km i poprowa-
dzi rowerowych turystów m.in. 
przez takie miejscowości jak 
Klępicz, Nowe Objezierze, Stare 
Objezierze, Przyjezierze, Mły-
nary, Godków, Jelenin i Brwice. 
Bitumiczna droga rowerowa 
przebiega starym nasypem kole-
jowym pomiędzy zabytkowymi 
dworcami kolejowymi i przez 
malownicze zakątki Cedyń-
skiego Parku Krajobrazowego. 
Wśród wielu atrakcji na trasie 
można wymienić m.in. unikato-

we w skali kraju mury obronne 
w Trzcińsku-Zdrój, Mamu-
towiec Olbrzymi – pomnik 
przyrody w Brwicach, miejsca 
biwakowe w Przyjezierzu i je-
zioro w Jeleninie. Szlak przebie-
ga w pobliżu Morynia znanego 
z pierścienia murów miejskich, 
Geoparku oraz Jeziora Morzyc-
ko. Punkt kulminacyjny trasy 
znajduje się w znanych z for-
sowania Odry Siekierkach. W 
Trzcińsku-Zdrój na trasę można 
wjechać od strony ul. Cegla-
nej bądź drogi prowadzącej do 
Warnic. Z kolei w Siekierkach 
szlak rozpoczyna się przy mo-
ście kolejowym. 

dost.
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Nigdy nie byłam zwolenniczką imprez urodzinowych dla 
dzieci. Nawet wtedy, gdy nie byłam mamą, a zwłaszcza teraz, 
gdy nią jestem i mam synka. Wokół oczywiście unosi się aura 
przyjęć, proszonych herbatek i kolorowych sal, w których 
dzieci bawią się na zadany temat. Gdzieś w tle migoczą też 
góry pieniędzy, które rodzice muszą na takie zabawy dzieci 
wydać, a właściciele owych przybytków się bogacą – a jakże! 
Urodziny dzieci to też biznes i to całkiem intratny. Rodzic 
zamawia salę, rodzice przychodzą z dziećmi więc też zama-
wiają przynajmniej kawę i biznes się kręci. Pierwsze urodziny 
mojego synka można powiedzieć, że przespałam – byłam tak 
zmęczona tym naszym rokiem poznawa ia siebie. Na szczę-
ście w pogotowiu była babcia i tort robiony na szybko. Udało 
się! Drugie urodziny musiały już być zorganizowane. No wła-
śnie, musiały?

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

Zastanawiam się czasami, kto nam to robi? Same sobie to robimy? 
Wpędzamy się w oczekiwania, wymagania i potrzebę posiadania 
pewnych rzeczy? Jeśli o mnie chodzi, to szczerze – nie przywiązuję 
dużej wagi do takich uroczystości. Nie znaczy to, że nie są dla mnie 
ważne, ale nie są końcem i początkiem mojego świata. Nie uważam, 
by kilkuletnie dziecko potrzbowało imprezy dla swoich kolegów 
z przedszkola, bo po pierwsze jest jeszcze za małe, a po drugie to - 
moim zdaniem - jest to bardziej spotkanie dla ich mam, które oczeku-
ją takiego spotkania, a dziecko oczekuje zupełnie czegoś innego.

Nasze 2. urodziny odbyły się 
w gronie najbliższych. Bez sza-
łu. Bez nerwów. Bez spięcia. W 
miejscu, gdzie syn miał plac za-
baw do zabawy, bo stwierdzili-
smy, że to w końcu jego święto, 
a nie nasze. Tak powinno to wy-
glądać. W innym wypadku jest 
to tylko kolejny event, na którym 
najmniej zadowolony będzie sam 
zainteresowany – Wasz najmniej-
szy, ale najważniejszy klient. 

Tak naprawdę dziecko w tym 
wieku nie potrzebuje prezentów, 
tortu czy spotkań, ono kocha spę-
dzać z Tobą czas i jak poświęcasz 
mu uwagę. Cała reszta to tylko 
dodatki funkcyjne, miłe, bo miłe, 
ale dodatki. Dlatego nie kreuj-
my w malcu potrzeb, których on 
jeszcze nie ma i nie stresujemy 
się przyjęciem. Niech będzie ta-
kie, jak chcecie żeby było, ale z 
uwzględnieniem potrzeb Wasze-
go dziecka i z rozsądkiem.

Znajomi mają córkę, która 
właśnie poszła do pierwszej kla-
sy, ale wcześniej w przedszkolu 
była zapraszana na przyjęcia 
urodzinowe. Szał prezentów, 
modnie ubrane mamy i poga-
danki przy herbatce – nic w tym 
złego i oczywiście można, ale 
tata tej dziewczynki (mój znajo-
my) stwierdził, że strasznie się 
umęczył, dzieci co prawda mia-
ły z zabawy we własnym gronie 
sporo frajdy, ale całość bardziej 
przypominała spotkanie bizne-
sowe niż urodziny kilkuletniego 
dziecka. I podkreślam, oczywi-
ście można, jeśli ktoś lubi, ale 
wcale nie trzeba, jeśli ktoś nie ma 
ochoty na takie wydarzenie (nie 
ma takiego obowiązku, chociaż 
niektóre mamy sobie go kreują 
w głowie!). Do tego dodam, że 
taka impreza na zewnątrz nie 
jest wcale tania. Alternatywa to 
wciąż domowe zacisze i zapro-
szenie kilkoro dzieci – ja właśnie 
tak urządzałam jako mała dziew-
czynka urodziny.

Plusem imprezy na zewnątrz 
jest to, że nie musicie sprzątać, 
gotować, itp. Wszystko to zrobi 

za Was ktoś inny, a Wy możecie 
zająć się małym jubilatem. Na 
szczęście pomiędzy kameralnym 
spotkaniem a huczną imprezą jest 
wiele opcji pośrednich. Koszt 
wynajęcia sali może wahać się 
od 200 zł do nawet 1000 zł (w 
zależności od miejsca, liczby 
osób i charakteru sali). W więk-
szych miastach jest drożej, w 
mniejszych zdecydowanie taniej. 
Więcej zapłacicie także, gdy wy-
najmiecie firmę, która specjalizu-
ją się w takich imprezach, mniej 
jeśli poszukacie opcji np. w 
domu kultury. Idealnym rozwią-
zaniem na każdy taki mały bal 
jest wynajęcie animatora, któ-
ry zajmie się grupką dzieci – to 
koszt od 150 zł do nawet 600 za 
imprezę. Dla mnie wynajęcie sali 
zabaw plus animator to wystar-
czający dodatek do uroczystego 
dnia. Wynajmowanie specjalnej 
agencji, która zorganizuje dla nas 
ten dzień i całą uroczystość wy-
daje mi się lekką przesadą.

Poza tym znam swoje dziecko i 
od niespełna 2 lat poznaję psy-
chikę małego szkraba – wiem, 
że dzieci najbardziej cieszą się z 
rzeczy, które są im dane z serca 
i od serca, a nie te, które są ku-
pione i drogie. Wyjście na plac 
zabaw zawsze wywoła naturalny 
uśmiech na ich twarzy, czego 
nie dokona każdy prezent. Dzie-
ci uczą się kupowania rzeczy od 
nas. Wymyślenie urodzin na-
szego małego jubilata powinno 
spoczywać na nas i powinnismy 
mieć z tego przyjemność. Zasta-
nówmy się, co sprawiłoby naszej 
pociesze frajdę i właśnie tam 
zorgnizujmy dla niej ten dzień. 
Może to być basen, sala zabaw, 
kręgielnia lub park wspinaczko-
wy. Naprawdę nie trzeba wiele, 
by nasze dziecko miało dzień 
pełen wrażeń. Uczmy dzieci, by 
cieszyły się z prostych, najmniej-
szych rzeczy i by doceniały nasz 

wysiłek i nasze starania choćby 
w zapakowanie prezentu. Nie 
chodzi o pieniądze, ale o gesty i 
obecność, a także o pamięć, cze-
go wielu dorosłych niestety nie 
rozumie.

Nie wiem, czy jesteśmy w 
stanie temu zapobiec, ale dzi-
siejszy świat jest przepełniony 
przedmiotami i potrzeba-
mi. Dzieci mają dziś prawie 
wszystko to, co chcą. Chciała-
bym, by mój syn doceniał też 
rzeczy niematerialne, które są 
nie do przecenienia i nie może 
ich zabraknąć, jak przyjaźń, 
miłość, troska, dawanie. Po-
myślcie o tym przygotowując 
kolejną imprezę urodzinową. 
Uczmy dzieci skromności, 
bo w tym zwariowanym kon-
sympcyjnym świecie przyda 
im się to niewątpliwie.

PS Ja z wyboru nie biorę 
udziału w „wyścigu zbrojeń”, 
w którym każda mama stara 
się lepiej, bardziej, wykwint-
niej, bo po prostu szkoda mi 
na to czasu i nie widzę w tym 
specjalnego sensu. Jestem z 
kolei osobą, która podkreśla – 
słowem, gestem, okazjonalną 
kartką – dni urodzin i imienin 
swoich najbliższych. Bardzo o 
to dbam, bo lubię i uważam, 
że tak jest po prostu przyjem-
nie.

Mama
Foto: pixabay.com.pl

Urodzinowy  
szał mam!
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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.

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółki GTbS Spółka z o. o. w Gryfinie 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
działki gruntu, do której funkcjonalnie przypisany 

jest boks garażowy usytuowany w budynku 
garażowym przy ulicy Ks. jerzego Popiełuszki.

Przedmiot sprzedaży: 
1. Działka gruntu 301/10 obręb ewidencyjny Gryfino 

5 o powierzchni 0,0025 [ha], Księga wieczysta KW nr 
SZ1Y/00065824/1 do której przypisany jest funkcjonalnie 
boks garażowy nr 10 o powierzchni użytkowej 14,04 
m2 z dostępem do drogi publicznej poprzez udział 1/11 
części w prawie własności działki nr 301/12 o powierzchni 
0,0294 [ha], dla której urządzona jest księga wieczysta nr 
SZ1Y/00065826/5.  

Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Cena wywoławcza – 25.000,00 zł.  Minimalne postąpienie – 
250.00 zł.

Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług, sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu 
z opodatkowania podatkiem VAT.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 października 
2018 r. w siedzibie TBS Sp. z o. o. w Gryfinie przy ul. 
Grunwaldzkiej 1 w Gryfinie (sala narad) o godzinie 10.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 10% ceny wywoławczej,
tj. 2.500,00 zł. na konto Nr 12 1240 3855 1111 0000 4473 
8400 prowadzone przez Bank PEKAO SA o/Gryfino z dopiskiem 
„garaż”. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki najpóźniej 
w dniu 29 października 2018 r. 
Regulamin pracy komisji przetargowej i inne istotne informacje 
dotyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości są do 
wglądu w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej: www.
bip.tbs.gryfino.pl

Wójt Gminy banie

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie (na 
I piętrze przy pok. nr 20) został wywieszony wykaz GM.4/
lok.m/2018 lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich na-
jemców (wykaz obejmuje budynek lokal mieszkalny w miej-
scowości Banie).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 20 
Urzędu Gminy Banie, na stronie internetowej www.bip.ba-
nie.pl (zakładka  „nieruchomości” - „wykazy”) lub telefonicz-
nie pod nr 41-66-446 wewn.30.

 

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

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

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

Przyjmę do pracy 
sprzedawcę w kiosku 

w sklepie Netto. 

Tel. 502 706 606

Zatrudnię 
kierowców C+e 

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz 
system weekendowy 

(wyjazd ze Szczecina do Niemiec) 

Tel. 609 493 989

Przyjmę do pracy
fryzjerkę

w Gryfinie
tel. 504 020 860

SPRZEDAM
lokal gastronomiczny 

z domem mieszkalnym 
w centrum Maszewa 

Tel. 603 530 278 

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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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. ... Lupin 
2. smar ze smoły i kalafonii 
3. skłonność do ustępstw 
4. kląskający kuzyn drozda 
5. córka Mahometa 
6. ruiny w Turcji 
7. rolniczy robot 
8. tamci ludzie 
9. zarys 
10. wybryk 
11. litera grecka 
12. na nich pracują koła 
13. podmokłe gleby piaskowe 
14. szczotka, para do szufelki 
15. pospolicie nieboszczyk 
16. ruiny w Turcji 
17. do ciała się dobrała 
18. syn boga Pana (Fauna) i Symety 
19. kilka kompanii 
20. żywotnik, krzew 
21. ostrze noża 
22. pękate, albo spłaszczone naczy-
nie z szyjką z gliny lub kamionki 

23. św. brat ..., zakonnik 
24. Liz, aktorka amerykańska 
25. popularny klawisz komputera 
26. szaleństwo 
27. romański w sztuce 
28. mundur poligonowy 
29. błyszczy w łazience 
30. izraelska broń automatyczna 
31. dawne okulary 
32. drut z papierami 
33. dopływ Dunaju 
34. napisał „Imię Róży” 
35. dwukołowy wóz turecki 
36. „żywa torpeda” 
37. nitkowata komórka w zarodniku 
mszaków 
38. ... nad Notecią, miasto 
39. przewód stykający się z gruntem 
40. Leon z serialu „Polskie drogi” 
41. pilśniowy materiał 
42. miasto na Lubelszczyźnie 
43. bardzo mało, niewiele 
44. może być ciekły 
45. koniec rei 

Poziomo: 
46. silna karta w grze 
47. powierzchnia kuli 
48. cęgosz 
49. miasto w Kotlinie Fergańskiej 
(Kirgistan) 
50. zasada, norma 
51. czarny chalcedon 
52. rodzaj sklepu 
53. niesława, wielki wstyd 
54. przepływa przez Memphis 
55. ironia, przekąs 
56. zboże wysiewane jesienią 
57. wymiana towaru za towar 
58. roślina zielna 
59. grek u Homera 
60. żartobliwie o kimś z dużymi usza-
mi 
61. żagiel na sztagu 
62. włókno na pończochy 
63. tkanina syntetyczna 
64. ... Uszatek 
65. typ autobusu 
66. możliwość sprzedaży towarów 

67. trafia się w filecie 
68. włoska metropolia 
69. kandydat na oficera 
70. przeorysza z „Komedii omyłek” W. 
Szekspira 
71. kij bilardowy 
72. przemowa 
73. zastąpiona skarpetą 
74. pętla do łowienia mustang 
75. część papierosa 
76. alert dla Treli 
77. tatrzańska wieś 
78. japońskie wyspy 
79. spirytus ryżowy 
80. tybetański ludzki kozioł ofiarny 
81. jałowcówka 
82. łajdak, zbir 
83. miasto w Apulli (Włochy) 
85. Cygan 
84. „tak” naszych południowych braci 
86. wyspa w Aleutach 
87. bity na talerzyku

PODPOWIEDŹ: ACIS, ELATER, LECCE, 
OSZ, PERORA, UZIOM

Sylwia Trojanowska 
„Sekrety i kłamstwa”

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

Sylwia Trojanowska odkrywa 
tajemnice, o których nikt już nie 
pamięta. „Sekrety i kłamstwa” to 
mieszanka emocji, uśmiechu i 
wzruszeń zapisanych w pożół-
kłym rodzinnym albumie. 
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Aktualne Rozkłady Jazdy Gryfiński Informator Lokalny
Ważne telefony i Adresy

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

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

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

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

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

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

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

GrYFINO „CeNTrUM” linie nr 1, 1A, 1b, 2A 
w kierunku SZCZeCIN

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

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

GrYFINO „CeNTrUM” linie nr 1, 1A, 1b, 2
w kierunku DOLNA ODrA

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

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

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

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

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

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

SZCZeCIN DWOrZeC AUTObUSOWY linie 1, 1A, 1b
kierunek Gryfino, Dolna Odra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wielkanocnych
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
m - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyśpieszony
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Ogłoszenie wyróżnione - 5 zł

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

 • Posiadam do wynajęcia kawalerkę w centrum 
Gryfina. Tel. 603 220 686

 • Posiadam do wynajęcia pokój jednoosobowy 
(umeblowany). Tel. 731 490 270

 • 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 
wynajmę FIRMIE / dla 4 pracowników 
/.  Powierzchnia 44.5m 2  / Cena 1500 zł. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt na nr 502 
744 075.      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M I E S Z K A N I A  –  Z A M I A N A

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

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

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

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

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

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

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

M I E S Z K A N I A  –  S P R Z E D A Ż

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M I e S Z K A N I A  -  K U P N O

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam działkę ogrodniczą w Gryfinie ul. W. 
Polskiego rej. IV. Domek murowany, oczko wod-
ne, folia ogrodnicza, drzewa i krzewy owocowe. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 577 333 694 Andrzej

 • 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 ho-
lenderskiego na cele mieszkaniowe lub komer-
cyjne. Tel. 91 414 63 53 lub 601 639 800

G A R A Ż E  -  S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam 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 wła-
ściciel, 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 wypadku, 
bez silnika, częściowo rozebrana, części są orygi-
nalne. 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 ubez-
pieczenie, hak, klima, elektryczne szyby i lusterka, 
5 poduszek. Opony letnie na alufelgach, 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 wła-
ściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyberdach. 
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 
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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. Główny księgowy-  praca Krzywin 
5. Kierowca samochodu ciężarowego-praca zachodniopomorskie
6. Kierownik składu opału-praca Radziszewo
7. Konserwator-praca Gryfino
8. Monter okien – praca Gryfino 
9. Monter stolarki budowlanej- praca Gryfino, zachodniopomorskie
10. Monter urządzeń precyzyjnych –praca Gardno
11. Nauczyciel wspomagający-praca Żabnica
12. Nauczyciel wychowania przedszkolnego- praca Stare Brynki
13. Ogrodnik terenów zieleni- praca Gmina Gryfino
14. Operator frezarek ster. numerycznie-praca Gardno
15. Operator wprowadzania danych-Fakturzystka- Praca w Gryfinie
16. Opiekunka dziecięca-praca Gardno
17. Palacz/konserwator-praca Krzywin
18. Pomoc rzeźnika/wędliniarza- praca Gryfino 
19. Pomocnik hydraulika-praca Gryfino
20. Pomoc kuchenna- praca Czepino
21. Pomocnik mechanika-praca Banie
22. Pomocnik stolarza- praca Parnica
23. Pracownik budowlany-praca Szczecin
24. Pracownik ochrony-praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełnosprawności )
25. Pomocnik Lakiernika –praca Pniewo
26. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
27. Pracownik produkcji – praca Pniewo, Gardno
28. Robotnik Placowy-praca Pniewo
29. Recepcjonista-praca Czepino
30. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
31. Spawacz-praca Borzym
32. Sprzątacz/ Sprzątaczka-Praca Gryfino
33. Sprzedawca- praca Nowe Czarnowo, Pniewo, Gryfino 
34. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino
35. Ślusarz-praca Gardno

przeglądzie technicznym. Cena: 5900zł. Dwa kom-
plety kół (letnie, zimowe). Kontakt: 601 715 764 

 • SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony w 
salonie, pierwsza rejestracja 02.2010 r., jeden wła-
ściciel, 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 alzheimera. 
Zapewniam zakwaterowanie w domku jednoro-
dzinnym z ogrodem. Tel. 533 505 899 

 • Zatrudnię serwisanta sprzętu małego AGD. Praca 
na stałe. Wysokie wynagrodzenie. biuro@outle-
trtvagd.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 uda-

rze. 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 senio-

rów 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 pracy 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-gipso-
wa, itp. Tel. 662 495 081

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

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

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

U S Ł U G I

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

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

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

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

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

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

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

E D U K A C J A

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

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

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

dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 
501 168 276

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

dyplomowany. Tel. 696 068 527
 • Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich 

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

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

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

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

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

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

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

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

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

 • Duże atrakcyjne ranczo wolnostojące z budyn-
kiem o dł. 60 m, z setkami daglezji i świerków 
srebrzystych w tym 5 ha młodego sadu cze-
reśni i gruszek zamienię na mniejsze między 

Gryfinem a Osinowem Dolnym przy głównej 
trasie. Tel. 513 288 745

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

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

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

R O L N I C T W O  –  K U P N O

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

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

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

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

R Ó Ż N E 

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

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

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

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

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

dzo dobry stanie. Tel. 663 507 887

S P R Z E D A Ż

 • 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 fotele; ławostół; lo-
dówkę, zamrażarkę; zmywarkę. Odbiór własny. Tel. 
502 263 521

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

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

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

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

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

 • Sprzedam rower górski w bardzo dobrym stanie 
(zakupiony rok temu), damsko-męski (kolor niebie-
ski). 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 kuchenny. 
ul. Krasińskiego 19-2. Tel. 786 268 818

 • Sprzedam kryształy, torby, komplety do kawy róż-
ne, komplety obiadowe, wazony, buty, samowary, 
szybkowary, różne materiały, monety, zegarki, pie-
ce 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 uzgodnie-
nia. Tel. 693 99 17 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 22
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 33Kw, 

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

 • Maszyny i urządzenia Sprzedam 1. /Sprzęgło na wał 
35 mm.-cena 1.500 zł 2./ Śruby do łodzi 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, zabudowa 
z piaskowca, turbo do rozprowadzenia powietrza, 
płyty żeliwne. Cena 4.000 zł. Kontakt; 91 414 52 38, 
603 796 459, waw2006@op.pl  

 • Wał do napędu łodzi motorowej-PI 35 x 2000.Cena 
800 zł. 2. Hydrauliczny cylinder MT 72.Cena 700 zł. 
3. Anody aluminiowe -różne. Cena 70 zł/sztuka 4. 

Kije do golfa -7 sztuk cena 170 zł. Tel. 91 414 52  38, 
603 795 459, 609 536 459, waw20062@op.pl 

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

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

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

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

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

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

ze sterowaniem, reduktory spawalnicze, perkusję, 
fotel do rehabilitacji, akwalung, odkurzacz, 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 + wyposa-
żenie. Tel. 577 333 694

R Ó Ż N E  –  K U P N O

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

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

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

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

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

19.10.    Apteka    Gryfińska ul. Piastów 8
20.10.    Apteka    Dr. Max ul. b.Chrobrego 30
21.10.    Apteka   Cefarm ul. Grunwaldzka 6 
22.10.    Apteka    Vademecum ul. 1 Maja 15 H
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 81 (1314) 

Szanowni Państwo,
Powiat Gryfiński od lat 
oddala się od mieszkańców, 
a współpraca z gminami 
pozostawia wiele do życzenia. 
Doskonale widzimy,  
że odwieczne problemy 
nurtujące społeczność 
powiatową pozostają 
nierozwiązane. 

Nasz powiat żąda od 
gmin współfinansowania 
swoich ustawowych zadań 
własnych, zamiast pomagać 
w realizacji przedsięwzięć, 
które przekraczają gminne 
możliwości.
 

Najwyższy czas,  
aby to naprawić!

Głos na kandydatki i kandydatów KKW SLD Lewica Razem,  
to głos na

Kandydatki  
i kandydaci  
KKW SLD  
Lewica 
Razem  
do Rady 
Powiatu  
w Gryfinie

OKRĘG NR 4   Mieszkowice, Moryń

1 2 3

OKRĘG NR 2   Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa

1 2 3 4

OKRĘG NR 3   Chojna, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój

Wojciech 
Długoborski

Ewa  
Koba

Halina 
Markowska

Czesław 
Kołodziejczyk

1 2 3 4

5
Piotr 

Drzewiecki
Krzysztof 
Muraszka

Piotr  
Kobusiak

Genowefa 
Skawińska

6 7 8

OKRĘG NR 1   Gryfino

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Michał 
Kozakiewicz

Ireneusz 
Sochaj

Paulina 
Lewandowska

Sławomir 
Urbański

Alicja  
Lintner

Czesław 
Turkiewicz

Ewa  
Król

Ryszard  
Sznigir

Agnieszka 
Dworaczyńska

Józef 
Gutkowski

Marian 
Mielczarek

Ilona 
Baranowska

Zdzisław 
Merski

Stanisława 
Filipiuk

Danuta  
Walusz

Leszek  
Klos

Łukasz  
Zdunek 

OGŁOSZeNIe WYbOrCZe


