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Nowe 7 Dni Gryfina

Nauczyciele rządzą, 
biznesmeni odpadli 
Aż ośmiu nauczycieli zasiądzie na miejscach radnych nowej Rady Miasta i Gminy 
Gryfino. Za to odpadli ze składu Rady ludzie mający doświadczenie w działalno-
ści gospodarczej. Wygląda więc na to, że nauczyciele będą pouczać burmistrza, 
a on i tak będzie robił swoje.

Po wyborach na ulicach 
Gryfina dało się usłyszeć gło-
sy niezadowolenia. Nie tyle z 
wygranej M. Sawaryna, czego 
większość się spodziewała, co 
ze składu nowej rady. Ludzie 
mówią – No to teraz Gryfi-
nem będą rządzić nauczyciele. 
Niewiele wiedzą o kierowaniu 
miastem, więc będą nas uczyć i 
pouczać. A Sawaryn będzie ro-
bił co zechce.

I faktycznie, ilość nauczycieli 
w składzie rady zaskakuje. Na 
21 radnych, aż 8 to aktualni 
i emerytowani nauczyciele. 
Oto ich lista - Rafał Guga, Jo-
latnta Witowska (emerytka), 

Marek Sanecki, Zbigniew Ko-
zakiewicz, Andrzej Urbański 
(emeryt), Maciej Puzik, Robert 
Jonasik i Marcin Para. Co cie-
kawe, wszyscy oni weszli z 1 i 2 
okręgu wyborczego. 

Będą podlegać 
burmistrzom?

Inny motyw rozmów powy-
borczych stanowi obawa, że 
pracujący nauczyciele podlegają 
służbowo burmistrzom Gryfina. 
Ludzie obawiają się, że owi rad-
ni nie będą się im sprzeciwiać z 
powodu swej podległości. Oba-
wy może przedwczesne, gdyż 
z tej ósemki, dwoje to emeryci, 
a dwóch kolejnych pracuje w 
szkole podlegającej staroście, 
nie burmistrzowi. Natomiast 
ważna jest obawa o brak do-
świadczenia nowych radnych 
(nauczycieli też) w kierowaniu 
gminą i nadzorowaniu jej finan-
sów. Bo innym znakiem czasu w 
kończącej się kampanii wybo-
rów samorządowych na naszym 
terenie, jest brak wśród wybra-
nych radnych ludzi znających 

się na biznesie i inwestycjach. 
Odpadli bowiem ludzie prowa-
dzący działalność gospodarczą 
i pracujące na kierowniczych 
stanowiskach w wielkich fir-
mach – Zdzisław Kmieciak, 
Małgorzata Rubczak, Krzysztof 
Hładki, Bogdan Warda, Leszek 
Jaremczuk i Jacek Kawka.  

Mój komentarz
Zmiany w strukturze zawodów 

reprezentowanych w nowej ra-
dzie zdają się odzwierciedlać na-
rastające w Polsce nastroje naro-
dowo – konserwatywne. Według 
nich biznesmen jest podejrzany 
i bogaci się kosztem „zwykłych 
ludzi”. A nauczyciel – odwrotnie. 
To sól ziemi i sumienie narodu. 
Jako mieszkaniec tej gminy cie-
szę się, że w nowej radzie jest 
tak wiele osób, które potrafią 
odróżnić przewrót od fikołka, 
przyimek od zaimka i hoplitę od 
Hipolita. Jednak wolałbym wi-
dzieć równie wiele takich, które 
już wcześniej odróżniały PIT od 
CIT, a CIT od VAT. 

R. Kwapisz

Buraki słodkie - 
ale małe 

Bardzo długa susza i wyso-
ka temperatura spowodowały 
perturbacje także w uprawie 
buraków cukrowych. Deszczu 
było tak mało, że nie narosła 
masa i buraków będzie góra 
50-55 ton z hektara. To mało 
w porównaniu z lepszymi la-
tami. Jednocześnie, te same 
warunki pogodowe spowo-
dowały,  jak wyjaśnia prezes 
związku plantatorów buraka 
cukrowego - Edward Szcze-
panik z Gardna, że jest w nich 
wyjątkowo dużo cukru. Zwy-
kle bywa 17 do 18 procent, a 

teraz jest 19, a w niektórych 
regionach nawet 20 procent 
cukru. Zastrzega się jednak, 
że przyrost ilości cukru w bul-
wach nie zrekompensuje bra-
ku ich masy. 

Jak widać na naszym zdjęciu, 
obecnie zbiór buraka cukrowe-
go odbywa się w formie niemal 
przemysłowej, przez wyspecja-
lizowane firmy. Można powie-
dzieć, że zbiór jest na półmet-
ku i kampania cukrownicza 
powinna się skończyć przed 
świętami Bożego Narodzenia.

rk

Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję 

za poparcie mojej kandydatury 
w niedzielnych wyborach  

do Rady Miejskiej w Gryfinie.  
Państwa głosy są dla mnie ogromnym 

zobowiązaniem do pracy na rzecz 
naszej gminnej wspólnoty.  

Ze wszystkich sił postaram się, bym 
nie zawiódł.

DZIĘKUJĘ!
Rafał Guga 

PODZIęKOWANIA

Kto ustawia swoje auto tak, że 
inni nie mieszczą się między nim 
i innymi pojazdami na parkingu 
przy ulicy Asnyka

Gryfińscy kierowcy stopniowo 
przekonują się do parkingu za 
byłą powiatową komendą policji
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Planuje pani start na burmistrza lub do Sejmu?
Rozmawiamy z Ewą Dudar, która w wyborach do rady powiatu otrzymała 2583 głosy. Oprócz niej ponad tysiąc mieli jeszcze tylko Joanna 
Kostrzewa i Wojciech Konarski.

Redakcja. Gratulujemy fan-
tastycznego wyniku głosowa-
nia w wyborach do powiatu. 
Powstaje więc pytanie, czy bę-
dzie pani kandydować na sta-
nowisko starosty? 

E. Dudar - Osiągnięty wynik 
w wyborach do powiatu świad-
czy o tym, że wyborcy pozytyw-
nie ocenili mnie i kandydatów z 
listy Koalicji Obywatelskiej. Ten 
duży mandat zaufania zobowią-
zuje do rzetelnej pracy zgodnej 
z oczekiwaniami, głosami i po-
stulatami mieszkańców. Dziś 
wszystko jest możliwe.

Była pani bardzo skutecz-
nym radnym w Sejmiku. Skąd 
decyzja o starcie do rady po-
wiatu?

- Samorząd lokalny opuszcza-
łam 4 lata temu z przekonaniem, 
że odchodzę po to, by zdobyć 
doświadczenie i skutecznie za-
biegać o wsparcie ważnych dla 
nas zadań. Efekty tej pracy są 
widoczne w wielu miejscach i to 
mnie cieszy. Uważam jednak, że 

zarówno w Radzie Powiatu, jak 
też w Radzie Miejskiej potrzeb-
ny jest konstruktywny dialog. 
Stąd pomysł na powołanie „dru-
żyny Ewy” i „drużyny Andrzeja”. 
Kampania do powiatu i do gmi-
ny pokrywa się obszarowo, więc 
decyzja mogła być tylko jedna 
- wracam! Tym bardziej, że w 
wyborach do Sejmiku zastąpił 
mnie doskonale Artur Nycz.

Dotąd była pani raczej zawo-
dowym radnym, niż zarządcą 
instytucji. Czy to wystarczają-
ce przygotowanie do rządzenia 
powiatem?

- Posiadam odpowiednie, me-
rytoryczne wykształcenie jak 
też 6- letni staż w zarządzaniu 
instytucją publiczną. Praca w 
samorządzie nie ma przede mną 
tajemnic. Dodatkowym atutem 
jest moja osobowość i otwartość 
w kontaktach międzyludzkich.

Z kobietami o wieku się nie 
rozmawia, ale mamy pytanie. 
Wchodzi pani w wiek, który u 
polityków określany jest jako 

optymalny. Już człowiek potra-
fi, a jeszcze mu się chce. Planu-
je pani start na burmistrza lub 
nawet do Sejmu? 

- Scenariusze pisze życie i to 
czas pokaże, którą drogę wy-
biorę. Nie mam w tym zakresie 
osobistych ambicji, ale często 
różne środowiska mnie mobili-
zują. Nie umiem pozostać bier-

na.
Jest jeszcze sporo narzekań 

w Wełtyniu. Jak pani ocenia 
budowę drogi i przepustów 
pod nią?

- Ta inwestycja była moim 
priorytetem, który został zre-
alizowany. Gdy zostałam radną 
województwa, droga w Wełty-
niu nie była ujęta do realizacji 

w podstawowych dokumentach. 
Skutecznie, krok po kroku, do-
prowadziłam do przebudowy 
i modernizacji przejścia przez 
miejscowość Wełtyń. Pozy-
tywnie oceniam zmiany, które 
zaszły w przebiegu DW nr 120. 
Niestety nie obyło się bez pro-
blemów wynikających z pro-
jektu drogi, który przygotowała 
gmina. Po pierwsze - brak było 
badań gruntu pod przepustami, 
co znacznie przeciągnęło in-
westycje w czasie i generowało 
dodatkowe koszty, po drugie - 
mieszkańcy zgłaszali brak kon-
sultacji projektu, jak też uwagi 
do jakości wykonania prac. 
Zawsze jednak starałam się, w 
miarę swoich kompetencji, po-
średniczyć w rozwiązywaniu 
tych problemów.

Red. Dziękujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów

rozm. R. Kwapisz

Ciężarówka uderzyła w dom
W południe, 25 października w Gryfinie zawyły syreny służb ratunkowych. W w sąsiednim Daleszewie doszło do wypadku drogowego.

Na miejscu byliśmy kilkana-
ście minut po zdarzeniu. Przy 
domu na ulicy Gryfińskiej 17 
zgromadziły się służby ratowni-
cze i gapie. Potężna ciężarówka 
z naczepą stała niemal wtulona 
w dom. Kierowca, początkowo 
zakleszczony w kabinie, został 
już przez strażaków uwolniony 
i przeniesiony do stojącej obok 
karetki pogotowia. Policjanci 
zorganizowali ruch wahadłowy 
na drodze krajowej 31, co było 
możliwe dzięki zgromadzeniu 
pojazdów ratowniczych na tej 
samej stronie drogi co cięża-
rówka. Poszukiwano jeszcze 
świadków i właścicieli pecho-
wego domu – gdyż w momen-
cie zdarzenia nikogo w nim nie 
było.

Co się stało? 
Rzecznik gryfińskiej policji 

– Marcin Karpierz w godzinę 
po zdarzeniu powiedział nam, 
że – po pierwsze, kierowcy nic 
poważnego się nie stało. W 
tym momencie rzecz wyglądała 
następująco. Prawdopodobnie 
kierowca (zawodowy), nie do-
stosował prędkości do warun-
ków na drodze – padał deszcz. 

Jechał przez od strony Szcze-
cina tuż za samochodem oso-
bowym, którego kierowca po-
stanowił skręcić w lewo. Chcąc 
uniknąć zderzenia kierowca 
ciężarówki skręcił kierownicę 
w prawo i uderzył w krawężnik. 
Odbiło go i przejechał przez 
chodnik, powalił ogrodzenie i 
uderzył w skraj ganku.

Trochę potrwało, bo...
Przebieg i skutki zdarzenia 

pozwalają zakwalifikować go 
jako kolizję. To ważne, bo w 
tej sytuacji można ściągnąć 
pojazd z miejsca by udrożnić 
drogę. Jednak okazało się też, 
że na skutek uderzenia uległa 
awarii sprężarka w ciężarówce. 
Dlatego kierowca proszony o 
odblokowanie drogi, nie mógł 
wrzucić wstecznego biegu. Po-
jazd pozostał zatem na miejscu 
i trzeba było na pewien czas 
powrócić do organizowania  
ruchu wahadłowego.  

Gdy oddawaliśmy gazetę do 
druku, działania w Daleszewie 
jeszcze trwały. Wideo z miejsca 
zdarzenia można obejrzeć na 
naszej stronie na facebooku.

rk
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Gmina WIDUCHOWA

Wyborców 4315
Na wójta - oddano 2120 głosy - ważnych 2089
Wyniki głosowania  
Kusy-Kłos 1055 głosów, 50,50% 
Nowak 1034 głosów, 49,50%
Komitety - wyniki
12 - KWW Julitta Małgorzata Nowak głosów 
891, mandatów 4
13 - KWW Anny Kusy-Kłos głosów 1025, 
mandatów 11
PSL (68 g) i PiS (69 g) 0 mandatów
Radni - oddano 2100 głosów,  ważnych 2053
Radni – wybrani zostali z list
13 - Grzybowska Kamila 81 głosów, 67,50%
13 - Filipiak Dariusz Józef 73, 45,34%

13 - Kulka Janusz 107, 57,22%
13 - Łęczewska Małgorzata 106, 58,56%
12 - Hasiuk Jadwiga 70, 58,82%
12 - Smętek Agnieszka Leokadia 60, 61,86%
13 - Gunia Grzegorz Artur 84, 54,90%
13 - Szefler Agnieszka 68, 58,62%
13 - Paradisz Małgorzata Emilia 56, 52,83%
13 - Pałka Zbigniew 67, 54,92%
13 - Siebiert Bogusława 72, 52,94%
12 - Markowicz Maria Łucja 100, 55,56%
13 - Zawadzka Anna Katarzyna 71, 51,82%
12 - Mańkowski Łukasz 99, 78,57%
13 - Rębacz Jan 47, 41,96%

Anna Kusy-Kłos

Gmina CHOJNA

Liczba wyborców 10849
Na burmistrza - oddano 5696 głosów, ważnych było 5630
Burmistrz
Fedorowicz Adam Wojciech 1077 głosów 19,13% II tura
Rawecka Barbara 2590 głosów 46% II tura
Stec Radosław 897 głosów 15,93%
Mróz Piotr 1066 głosów 18,93%
Komitety – wyniki głosowania
12 - KWW Prawica dla Gminy Chojna 927 głosów, 0 mandatów
13 - KWW Gmina Chojna dla Pokoleń 1463 głosy, 2 mandaty
14 - KWW Chojny 28 głosów, 0 mandatów
15 - KWW Inicjatywa Samorządowa 2004 głosów, 12 mandatów
16 - KWW Wspólnota Samorządowa 1085 głosów, 1 mandatów
17 - KWW Jedność 44 głosy, 0 mandatów
Głosów 5696 oddano – z tego 5551 ważnych

Radni wybrani z komitetów
15 - Oleśków Norbert 162, 44,14%
15 - Lach Elżbieta Janina 183, 44,20%
15 - Panas Anna Wiesława 126, 32,56%
15 - Pisanko Marcin 189 44,89%
15 - Karwan Radosław 161, 37,27%
15 - Łosowski Wojciech Tomasz 116, 35,05%
13 - Szczygieł Halina Janina 129, 30,71%
15 - Sikora Agnieszka 105, 31,27%
15 - Wójcik Małgorzata Anna 119, 43,75%
15 - Bednarz Marek 162, 44,88%
15 - Michno Bartosz 104 35,49%
15 - Witek Marlena Agnieszka 143, 38,03%
16 - Burak Michał Krzysztof 103, 32,59%
13 - Malecka Beata 137, 30,44%

Adam Fedorowicz

Gmina BANIE

5036 wyborców
Na wójta głos oddało 2401, z czego 2365 ważne
Wójt – wyniki głosowania
Augustyniak Arkadiusz 1109 głosów 46,89% II 
tura
Wojtyła Małgorzata 470 g 19,87% II tura
Binkowski Andrzej Józef 300 g 12,68%
Kępa Michał 148 g 6,26%
Lesiewicz Szymon Tomasz 338 g 14,29%

Komitety wyborcze - wyniki
2 - KW PSL 464 głosy, 3 mandaty 
10 - KW PiS 156 głosy, 0 mandatów

Wyniki wyborów radnych do Rady Powiatu
Okręg 1 (gm. Gryfino, Czepino, Radziszewo, Gard-
no, Dołgie, Chwarstnica, Wełtyń, Nowe Czarnowo, 
Pniewo, Dębce) 
Dudar Ewa 2583 głosów - 20,88%
Andrych Hubert 390 - 3,15%

Misiuna Aleksandra Agnieszka 401 - 3,24%
Kozakiewicz Michał 492 - 3,98%
Mirakowski Tomasz Bogdan 688 - 5,56%
Kostrzewa Joanna 1200 -  9,70%
Michalski Roman Jan 707 - 5,72%
Miler Jerzy Zdzisław 485 - 3,92%

Okręg 2 (gm. Widuchowa, Stare Czarnowo i Banie)
Sadowska Teresa Halina 711 - 12,02%
Biegus Bartosz 438 - 7,40%
Terebecki Sławomir 660 - 11,16%
Wróbel Paweł Dawid  767 - 12,96%

Okręg 3 (gm. Trzcińsko-Zdrój, Chojna i Cedynia) 
Przygoda Jarosław Patryk 599 - 6,30%
Zgoda Jerzy Jan 743 - 7,82%
Długoborski Wojciech 511 - 5,37%
Szmaja Zbigniew Waldemar 351 - 3,69%
Konarski Wojciech Andrzej 1079 - 11,35%
Zielińska Aleksandra 565 - 5,94%

Okręg 4 (gm. Moryń i Mieszkowice)
Domaradzki Jerzy 510 - 12,13%
Kaczmar Henryk 756 - 17,97%
Rzepczak Remigiusz Jarosław 575 - 13,67%

  Kto został wybrany do Rady Powiatu  
  i Rad gmin Bań, Chojny i Widuchowej?

12 - KWW Inicjatywa Samorządowa 841 głosy, 
7 mandatów
13 - KWW Małgorzaty Wojtyły 558 głosy, 5 
mandatów
14 - KWW Szymona Lesiewicza 312 głosy, 0 
mandatów
2400 oddano - 2331 ważnych

Radni wybrani
2 - Kufel Tadeusz Stanisław 66 28,95%
12 - Senda Izabella Katarzyna 67 31,02%
12 - Osiewalska Joanna 76 31,02%
12 - Stańko Rafał 132 64,71%
12 - Kamińska Joanna Bernadetta 52 55,32%
13 - Biernat Anna Beata 41 40,20%
2 - Binkowski Andrzej Józef 70 42,68%
13 - Dudek Maria 62 56,88%
13 - Wilk Izabela 51 48,57%
12 - Kejs Andrzej Marek 93 56,71%
12 - Siwek Anna Leokadia 83 61,48%
12 - Burzyńska Alicja Teresa 46 38,98%
13 - Dąbrowski Bogdan Robert 45 31,25%
13 - Miecznikowska Renata 57 30,16%
2 - Miecznikowski Robert 49 42,98%
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Prawie 9 mln zł 
dla Bań
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego pozwoli na budowę sieci kanalizacyjnej o 
długości 6,9 km oraz przebudowę oczyszczalni ścieków. 

To wyczekiwana przez gminę 
inwestycja, która do tej pory 
nie mogła być zrealizowana ze 
względu na ograniczone środki 
finansowe samorządu. Z po-
mocą przyszły jednak eurofun-
dusze. Umowę gwarantującą 
przyznanie dotacji podpisali w 
poniedziałek, 15 października 
marszałek Olgierd Geblewicz 
oraz wójt Teresa Sadowska.

Dzięki pozyskanemu wspar-
ciu możliwa będzie budowa ka-
nalizacji sanitarnej przy ulicach 
Baniewicka, Dworcowa, Gryfiń-
ska oraz części ulicy Targowej. 
Eurofundusze pozwolą także na 
budowę kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Tywica oraz prze-
budowę oczyszczalni ścieków w 

Baniach. Projekt obejmuje rów-
nież swoim zakresem budowę 
nowej przydomowej oczyszczal-
ni ścieków.

Koszt całkowity projektu to 
13,7 mln zł, a zakończenie re-
alizacji zadania zaplanowano 
na koniec roku 2019. Inwestycja 
realizowana jest w ramach III 
Osi priorytetowej Ochrona śro-
dowiska i adaptacja do zmian 
klimatu, Działanie 3.6. Wspar-
cie rozwoju systemów oczysz-
czania ścieków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go 2014–2020.

red.

Ćwiczenia  
w Nowym Czarnowie

W poniedziałek 22 paździer-
nika przeprowadzono ćwicze-
nia oraz ewakuację w Zespole 
Szkół w Nowym Czarnowie. 
Celem ćwiczeń było lokaliza-
cja pożaru w budynku szkol-

nym oraz ewakuacja uczniów. 
W działaniach ratowniczo-ga-
śniczych wzięły udział - JRG 
Gryfino oraz Wydział Ratow-
nictwa Technicznego- Zespół 
Elektrowni Dolna Odra. Po 

zakończonych działaniach 
ratowniczo-gaśniczych prze-
szkolono kadrę szkoły oraz 
uczniów z obsługi gaśnic.

dost.

Pierwsze oczyszczalnie
Jeszcze przed wyborami przedstawiciel wykonawcy - EKOFIRMA Przemysław 
Gruszka z Ostrowca Świętokrzyskiego, złożył wizytę w gminie Widuchowa.

Celem wizyty było przygo-
towanie zaplecza logistycz-
nego dla inwestycji - Budowa 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy 
Widuchowa. W tym tygodniu 
na miejscu budowy pojawił 
się ciężki sprzęt i materiały. 
Pierwsze przydomowe oczysz-
czalnie ścieków powstaną 

w miejscowości Marwice. 
Inwestycja została dofinan-
sowana przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego w 
ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 dla działa-
nia „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną i 
w oszczędzanie energii - Go-
spodarka wodno- ściekowa”. 
Wartość dofinansowania - 318 
167 zł.

as

Wpadła na autobus z dziećmi
Pielęgniarka jechała samochodem marki Citroen z nocnej zmiany w szpitalu. Na zakręcie wpadła w poślizg i wpadła na  autobus z dzieć-
mi jadącymi do szkoły w Krzywinie (gmina Widuchowa). Do zdarzenia doszło w miejscowości Wilcze w środę 24 października br. ok. 
godz. 7.40. 

- Na miejscu jest oprócz po-
licji jest straż pożarna, trzy ka-
retki pogotowia i helikopter LPR 
.Trwają czynności na miejscu 
zdarzenia, które pozwolą ustalić 
przyczynę zdarzenia – infor-
mował w dniu zdarzenia asp. 
szt. Marcin Karpierz, oficer 
prasowy komendanta powiato-
wego policji w Gryfinie.

Relacja kierowcy autobusu. 
-Dopiero co ruszyłem i dojeż-
dżałam powoli do skrzyżowa-
nia. Wtedy zauważyłem pę-
dzącego citroena i widziałem, 
że kobieta straciła nad nim 
panowanie. Wyniosło ją z łuku. 
Zdążyłem się zatrzymać i wtedy 
ona uderzyła czołowo. W au-

tobusie prawie nic nie czułem 
-– opowiada kierowca Łukasz 
Mańkowski, kierowca szkol-
nego autobusu. -Wyskoczyłem 
z autobusu. A tam zapłakana 
młoda dziewczyna. Przepra-

szała mnie. Odłączyłem tylko 
akumulator, aby nie doszło do 
pożaru – dodaje kierowca.

Młodą kobietę zabrano do 
szpitala (do tego samego w 
którym pracuje). W między-

czasie kierowca odwiózł dzieci 
do szkoły, po czym wrócił na 
miejsce zdarzenia. Okazało się, 
że samochód osobowy nie ma 
ważnego przeglądu techniczne-
go (dzień po utracie ważności). 

Był też nie przerejestrowany - 
miał tablice pow. myśliborskie-
go. Policja zatrzymała dowody 
rejestracyjne obu kierowcom.

AJ
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Nowa książka o losach Sybiraków

„Do zobaczenia, kasztanku”
Do redakcji trafiła właśnie książka „Do zobaczenia, kasztanku”, której autorem 
jest Piotr Słomski – dziennikarz prasy lokalnej, który przed kilkoma laty na ła-
mach 7 Dni Gryfina tworzył cykl: Świadkowie historii – Syberia. 

„Do zobaczenia, kasztanku” 
Piotra Słomskiego to intere-
sująca propozycja książkowa 
będąca zbiorem wywiadów 
przeprowadzonych przez au-
tora z osobami, które przeszły 
syberyjską gehennę, to znaczy 
były deportowane na dale-
ki wschód Rosji Sowieckiej 
w czasach II Wojny Świato-
wej. Na prawie 200 stronach 
umieszczono 23 wywiady po-
kazujące losy i przeżycia Po-

laków oraz ich potomków za-
mieszkujących przedwojenne 
Kresy Wschodnie II Rzeczy-
pospolitej, deportowanych na 
Syberię, a po wojnie osiadłych 
na tzw. ziemiach odzyskanych. 
Swoją książkę autor zaopatrzył 
w obszerne przypisy osadza-
jące prezentowane relacje 
świadków historii w określo-
nym kontekście politycznym, 
historycznym, geograficznym; 
przypisy te pozwalają też bar-

dziej zrozumieć używane w 
tekście niektóre określenia. 
Kilku bohaterów książki Pio-
tra Słomskiego to Sybiracy z 
Gryfina – Franciszek Mikołaj-
ko, Józef Sikora, Józefa Rajfur i 
Jerzy Romaniuk.

Książka trafiła przed 
kilkoma dniami do sprzedaży 
i jest do nabycia także w na-
szej redakcji.

Redakcja
Książka Piotra Słomskiego jest zapisem wspomnień osób deportowanych na Syberię, wśród 
których znaleźli się także mieszkańcy Gryfina

Powyborcze refleksje... wyborców
Tuż po ogłoszeniu wyników wyborów burmistrza i członków Rady Miejskiej w Gryfinie na kadencję 2018 – 2023 przeprowadziliśmy 
rozmowy z kilkudziesięcioma mieszkańcami Gryfina. Przytaczamy niektóre z nich pomijając różne dziwaczne, a przede wszystkim na-
szpikowane wulgaryzmami. 

Ponieważ tylko kilkoro z 
naszych rozmówców wy-
raziło zgodę na sfotografo-
wanie swojego wizerunku, 
a pozostali odmówili mo-
tywując to konsekwencja-
mi, które mogą spotkać ich 
osobiście lub ich rodziny 
zrezygnowaliśmy z przed-
stawiania ich twarzy, pozo-
stawiając jedynie informa-
cję o płci i wieku. Każdej 
osobie zadawaliśmy te same 
pytania. Czy brali udział w 
wyborach? Co sądzą o tej 
formie wyborów? Czy są 
zadowoleni z wyboru bur-
mistrza Mieczysława Sawa-
ryna? Jakie jest ich zdanie 
na temat wyboru nowych 
radnych?

Pani A.S. (60 lat) -  Jak 
zawsze uczestniczyłam w lo-
kalnych wyborach. Uważam 
to za swój obowiązek. Burmi-
strza M. Sawaryna już znamy 
i może to i dobrze, że wła-
śnie on będzie nadal pełnił tą 
funkcję. Z wybranych radnych 
prawie nikogo nie znam. To w 
większości nowe twarze. Szko-
da, ale mój kandydat przegrał. 

Pani I.B. (62) – Nie wyobra-
żam sobie, abym nie miała 
głosować. Burmistrz niech re-
alizuje swoje plany, bo na pew-
no nie zrobił wszystkiego co 
zaplanował. Tematu radnych 

nie komentuję. Mój kandydat, 
ten sam co koleżanki też do-
stał za mało głosów.  

Pan D.U. (54) – Oczywi-
ście że głosowałem. W takiej 
gminie jak Gryfino wybory 
powinny być jednomandatowe 
– na człowieka. Burmistrza nie 
warto zmieniać co kadencję. 
Mój kandydat będzie działać 
w radzie, a o innych trudno mi 
coś powiedzieć. 

Pani W.B. (34) – Głosowa-
łam. Przeraża mnie upartyj-
nienie rady na szczeblu gminy 
i tego efektów. Boję się, że za 
pośrednictwem niektórych 
radnych naszą gminą będzie 
chciał rządzić ktoś z Warsza-
wy. Bardzo dobrze, że wygrał 
burmistrz Sawaryn. Radnych 
będziemy obserwować w trak-
cie ich pracy.

Pan K.Z. (70) – Jak zawsze 
byłem głosować. Jestem prze-
ciwny partyjniactwu na po-
ziomie gminy. Właściwie tylko 
M. Sawaryn nadawał się na 
burmistrza z przedstawionej 
kompani. Jak radnym nie ude-
rzy do głowy woda sodowa, to 
może zrobią coś dobrego dla 
nas mieszkańców, a co najważ-
niejsze dla kolejnych pokoleń. 

Pan A.B. (24) – Głosowa-
łem, ale nie mam swojego kan-
dydata. Dostał dużo głosów, a 
do rady wszedł ktoś inny tylko 
dlatego, że lider listy zdobył 

dużo głosów. Nie podoba mi 
się to. Burmistrza też chciałem 
mieć jakiegoś młodszego, ale 
nie z PiS – u. Tylko, że nie było 
kogo wybrać. Jestem niezado-
wolony.

Pan I.Z. (23) – Mój kan-
dydat również nie wszedł. 
Wybrano samych staruchów. 
Powinno się głosować na czło-
wieka, a nie na jakieś partyjne 
listy. Jestem wściekły. 

Pani B.S. (48) – Oddałam 
swój głos na marne. Do kitu 
takie wybory. Miał wygrać 
nowy burmistrz i zupełnie 
inni radni. 

Pani W.W. (63) – Idąc gło-
sować bardzo chciałam, aby 
wreszcie naszą gminą zaczęli 
rządzić uczciwi ludzie. Mam 
nadzieję, że wspaniała 5 – ka z 
PiS pokaże, jak zarządzać gmi-
ną. Liczę na to, że będą mieli 
duże wsparcie naszej partii i 
kościoła i dzięki temu będzie 
się nam lepiej żyło. O nas star-
szych ludzi trzeba szczególnie 
dbać. Jesteśmy już zmęczeni 
życiem, a tu nie ma ławek, nie 
ma miejsc na odpoczynek. 

Pan K.L. (53) – Mojemu 
kandydatowi na burmistrza 
zabrakło dość sporo głosów. 
Będzie miał szansę wykazać 
się w radzie. Jest doświadczo-
nym samorządowcem, może 
dzięki temu dostanie jakieś 
konkretne stanowisko. 

Pan S.Z. (43) – Miało być 
inaczej, a wyszło jak wyszło. 
Należę do tych przegranych, 
dlatego nie będę niczego ko-
mentował. 

Pani Ł. Z. (28) – To nie 
tak miało być. Głosowałam 
i co. Gryfinem będą rządzić 
emeryci i nauczyciele. A dla 
młodzieży miejsca jak zwykle 
nie ma, mimo że mają wyższe 
wykształcenie i zapał do pra-
cy. Wróciło stare. Przedtem 
były tylko komitety z lidera-
mi na czele, teraz są partie. 
Żałuję, że zmarnowałam swój 
czas. 

Pan J.B. (63) – Spełniłem 
swój obowiązek. Do wybrane-
go burmistrza nic nie mam. 
Nie podoba mi się, że znów 
były to wybory partyjne. A co 
to za radni, którzy w większo-
ści nie dostali się do władzy za 
swoje zasługi, ale na karkach 
swoich liderów. 

Pani K.L. (68) – Dobrze, że 
w naszej gminie nie startowali 
jacyś komuniści. Na ordyna-
cjach się nie znam. Ważne, że 
w radzie mamy swoich i zrobią 
w gminie porządek. 

Pani I.Z. (69) – Bóg chciał 
dobrze, ale w ludziach zabra-
kło siły. Nie chodzą do kościo-
ła i nie słuchają dobrych rad. 
Teraz będą mieli to co sobie 
wybrali. 

Grupka kilkorga młodych 
ludzi. (20 – 25) – Kiedy się to 
wreszcie zmieni, aby gminą, 
a nawet krajem zaczęli zarzą-
dzać młodzi ludzie. Głosowa-
liśmy i co z tego. Zmobilizo-
wane elektoraty po raz kolejny 
zagłosowały na swoich liderów 
w wieku przed albo już emery-
talnym. To spowodowało, że ci 
na których my głosowaliśmy, 
mimo czasami nawet bardzo 
dużej ilości głosów – przegra-
li. Naszą gminą rządzić będą 
zniedołężniali staruszkowie i 
oczywiście dla nas młodych 
nic robić nie będą. 

Ponadto około 30 osób od-
powiedziało, że nie uczest-
niczyli wyborach. Przede 
wszystkim z powodu ich upar-
tyjnienia. Młodzi ludzie żądają 
wyborów jednomandatowych. 
Chcą głosować na człowieka, 
nie na partie, a nawet nie na 
komitety wyborcze.      

A. Szczepaniak
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Hala stanie  
na palach!
Cudacznie brzmią przechwałki burmistrzów Gryfina 
o tym, że będzie taniej niż za Piłata, bo zdobyli nie-
drogi projekt hali. Inwestycja i tak będzie droga, bo 
okazało się że całość konstrukcji trzeba posadowić 
na palach. A to znacznie podwyższa koszt budowy.

Pierwsze dni po wejściu wy-
konawcy na plac budowy robi-
ły wrażenie, że długo nic kon-
kretnego dziać się nie będzie. 
Burmistrzowie widać mieli w 
tej sprawie coś za uszami, sko-
ro na wizytację placu budowy 
przez wiceministra sportu 
Jarosława Stawiarskiego za-
prosili wyłącznie jedno, za-
przyjaźnione od lat medium. 
I pokazało ono cały tłum wy-
konawców, a zwłaszcza urzęd-
ników. Tyle, że faktyczna ilość 
robotników na budowie wąt-
pliwości wzmacniała. W dniu 
wizyty ministra, tylko kilka 
godzin wcześniej byliśmy tam 
i zastaliśmy trzech! 

Wstępne prace ziemne
W czwartek znowu odwie-

dziliśmy plac budowy hali 
sportowej przy liceum w par-
ku. Pracowała koparka i geo-
deci. Jak wyjaśnił kierownik 
budowy - Marcin Buśluk z fir-
my Moris Polska, jest to dru-
ga ich wizyta,  spowodowana 
potrzebą budowlańców posia-
dania większej ilości tak zwa-
nych reperów – czyli dokład-
nie wymierzonych punktów 
odniesienia dla posadowienia 
wszelkich elementów przyszłej 
budowy. 

Na razie prace na budowie 
nie wyglądają efektownie i 
jak przyznaje kierownik, bę-
dzie tak jeszcze długo. Cze-
kają bowiem jeszcze kolejne 
etapy prac ziemnych. Wynika 
to między innymi z faktu, 
że hala ma stanąć na terenie 

przez budowlańców zwanym 
- nasypem niekontrolowanym. 
Nie jest to bowiem podłoże 
naturalne co powoduje ry-
zyko, że gdzieś pod przyszłą 
halą znajdzie się punkt mniej 
nośny i stabilny. Dlatego - dla 
uniknięcia nierównomiernego 
osiadania budowli, a to naj-
gorsze, co mogłoby się zda-
rzyć, podjęto decyzję o posa-
dowieniu jej na palach.

Wezmą kredycik?
Do końca roku zostały jesz-

cze dwa miesiące pracy na 
tej budowie. Przypominamy, 
wynegocjowana z wykonaw-
cą cena budowy hali to 13,5 
miliona. A zwykle takie inwe-
stycje w trakcie prac drożeją i 
zapewne trzeba będzie wydać 
nawet 15-16 milionów. Trud-
no jednak uwierzyć, że burmi-
strzom w krótkim czasie uda 
się zdobyć pełne finansowanie 
hali ze środków zewnętrz-
nych. Obiecana ponoć dotacja 
2,5 mln od ministra sportu 
też jest pod znakiem zapyta-
nia. Bo powstaje pytanie, czy 
można dostać dotację z mini-
sterstwa na takim etapie, gdy 
przetarg na wykonawcę już 
rozstrzygnięto i prace na pla-
cu budowy ruszyły? Przyjdzie 
więc gminie Gryfino wziąć 
duży kredyt, w dotychczaso-
wej terminologii M. Sawaryna 
określany jako „zadłużanie 
gminy”. Ale to będzie już po 
wyborach.  

rk

Wrócili ze Świnoujścia
W sobotę 20 października odbył się organizowany przez Gryfiński Dom Kultury 
43. Rajd Parasolowy. Uczestnicy rajdu mieli niezwykłą okazję udać się do Świno-
ujścia i odwiedzić znajdujące się tam ciekawe miejsca.

W rajdzie wzięło udział 50 
osób. W tej grupie znaleźli się 
uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 (op. Wioletta Ser-
win) i Szkoły Podstawowej nr 
2 (op. Patrycja Markowska), 
uczestnicy koła turystycznego 
z Gryfińskiego Domu Kultury 
(którego instruktorem jest po-
mysłodawczyni rajdu Kamilla 
Gadomska) oraz indywidualni 
turyści.

Piechurzy odwiedzili Fort 
Gerharda

Fort I Gerharda, zwany 
również Fortem Wschodnim 
to jeden z fortów Twierdzy 
Świnoujście. Położony jest we 
wschodniej części miasta, w 
dzielnicy Warszów, na wyspie 
Wolin w pobliżu latarni mor-
skiej. Fort należy do najlepiej 
zachowanych do obecnych 
czasów pruskich nadbrzeż-
nych fortów artyleryjskich w 
Europie. Wybudowany został 
w latach 1856-1863, przezna-
czony do obrony portu przed 
nieprzyjacielską flotą. Dwu-
kondygnacyjna, owalna redu-
ta, po 1863 r. otoczona wraz 
ze wschodnim fragmentem 
wałów ziemnych fosą wodną. 
Obecnie jest tu prowadzo-
na działalność turystyczna i 
muzealna, jedna z najciekaw-
szych inicjatyw związanych z 
tzw. żywą historią. Zwiedza-
nie fortu ma formę przeszko-

lenia wojskowego. Turyści 
zwiedzają fortecę pod opieką 
umundurowanego pruskiego 
żołnierza. Odwiedzono także 
najwyższą na polskim wybrze-
żu latarnię morską w Świnouj-
ściu.

I jezioro Turkusowe
Kolejnym miejscem gdzie 

dotarli uczestnicy Rajdu Pa-
rasolowego było Jezioro Tur-
kusowe w Wapnicy. Powstało 
ono w zalanym wodami pod-
ziemnymi wyrobisku dawnej 
kopalni kredy, która była eks-
ploatowana do końca II wojny 
światowej.

Z Wapnicy niebieskim szla-
kiem piechurzy poszli na 

punkt widokowy „Wzgórze 
Zielonka”, z którego rozpo-
ściera się panorama na Zalew 
Szczeciński, wsteczną deltę 
Świny i Jezioro Wicko Wielkie.

Ważną częścią Rajdu Para-
solowego jest konkurs na naj-
piękniejszy jesienny parasol. 
W tym roku do zabawy zgło-
szono aż 17 parasoli. Wszyst-
kie prace były tak piękne, że 
ich twórcy zostali tak samo 
nagrodzeni.

43. Rajd Parasolowy został 
dofinansowany przez PGE 
Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna S.A., Oddział Ze-
spół Elektrowni Dolna Odra.

dost.

Jeszcze kilka dni
W Bibliotece Publicznej w Gryfinie można oglądać pokonkursową wystawę prac wy-
chowanków pracowni plastycznej Elżbiety Narzekalak z Gryfińskiego Domu Kultury. 

Prezentowane prace zgłoszone były do Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego „Magia 
Teatru Lalka Teatralna” organizowanego przez 
Zielonogórski Ośrodek Kultury. W tym roku 
inspiracją dla młodych artystów były postacie z 
lektur „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” Hugh 
Loftinga oraz „Opowieści z Narnii” S.C.Lewisa. 
Konkurs adresowany był do przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podstawowych oraz II i III 
klas gimnazjum.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło pod ko-
niec kwietnia. Wśród wychowanków Elżbiety 
Narzekalak nagrodzeni zostali Luiza Popław-
ska, Wiktoria Warzyniak, Lena Wierzbowska, 
Antoni Grodek, Michalina Cirkosz i Maja Szy-
mańska.

Wystawę można oglądać w sali konferencyj-
nej gryfińskiej biblioteki do 31 października w 
godzinach 8-16.

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, 600 21 21 25

Transport:  662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160
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Z Życia Kościoła
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z 
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mt 28,18-20

Jak Apostołowie po wniebowstąpieniu Chrystusa, Kościół winien zgromadzić się 
w Wieczerniku «z Maryją, Matką Jezusa» (Dz 1, 14), by błagać o Ducha Świętego i 
otrzymać moc i odwagę do wypełnienia nakazu misyjnego. My również potrzebuje-
my, o wiele bardziej niż Apostołowie, by Duch nas przemienił i prowadził.

Jan Paweł II
Redemptoris missio, 92

Tydzień Misyjny
Trwa właśnie Tydzień Misyjny, który rozpoczął się w minioną niedzielę 92. 

Światowym Dniem Misyjnym, przebiega on w tym roku pod hasłem „Pełni Du-
cha i posłani”. Włączają się w niego wszystkie parafie i diecezje poprzez kateche-
zy, specjalne animacje, pogadanki czy spotkania z misjonarzami. W kościołach 
odbędą się nabożeństwa w intencji misji, z katechezami, różańcem i adoracją. 
Materiały na ten temat otrzymały też szkoły na katechezę.

Te szczególne dni mogą być dla nas 
szansą na obudzenie w nas świadomo-
ści, że Duch Święty napełnia nas swo-
ją mocą i posyła w świat, byśmy byli 
częścią misji Kościoła. Ostatnie słowa 
Jezusa Chrystusa dotyczyły właśnie 
misji i wypełnienia Wielkiego Nakazu 
Misyjnego. Słowa te, zacytowane na 
samym początku, kończą ewangelię wg 
św. Mateusza i nakazują apostołom, by 
nauczali i udzielali chrztu wszystkim 
na całym świecie. Od wieków dzieje się 
to na świecie. Kolejne pokolenia przyj-
mują chrzest i wiarę, umacniając tym 
samym kościół katolicki.

To największe wezwanie jakie zostało 
skierowane do ludzi ze strony Chrystu-
sa łączy się z obietnicą i obejmuje cały 
świat. Weźmy sobie do serca Chrystuso-
wy nakaz misyjny i bądźmy wdzięczni za 
misjonarzy na całym świecie, za ich pra-
cę i dar wiary, jaki oferują.

Eucharystia, pojęta jako zbawcza obec-
ność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako 
jej pokarm duchowy, jest czymś najcen-
niejszym, co Kościół posiada na drogach 
historii.

Niech każdy człowiek ujrzy w drugim 
człowieku nie wroga, którego ma zwal-
czać, lecz brata, którego ma przyjąć i ko-
chać, aby budować razem lepszy świat.

Świadectwo życia chrześcijańskiego jest 
pierwszą i niezastąpioną formą misji.

Jan Paweł II

Światowy Dzień Misyjny został 
ustanowiony przez Piusa XI w 1926 
roku i w Polsce rozpoczyna on Ty-
dzień Misyjny. Przypada on co roku 
na przedostatnią niedzielę paździer-
nika. Jest to tzw. dzień solidarności z 
kościołem misyjnym. Wraz z ustano-
wieniem tego szczególnego święta za-
początkowano wydawanie papieskich 
orędzi misyjnych, w których kolejni 
papieże opisywali działalność misyj-
ną kościoła. Od 1963 roku ukazują 
się one co roku.

Aktualnie, według danych Komisji 
Episkopatu Polski z 1 października 
tego roku, na świecie przebywa 2004 
polskich misjonarzy na całym świecie 
(99 krajów na 5 kontynentach). Naj-
więcej Polaków pracuje w Ameryce 
Łacińskiej i na Karaibach, gdzie prze-
bywa 805 misjonarzy i misjonarek (są 
to siostry zakonne, zakonnicy, księża i 
osoby świeckie). Wśród nich najwięcej 
jest zakonników, bo aż 938 (są to m.in.: 
Werbiści, Franciszkanie Konwentualni, 
Franciszkanie, Salezjanie i Pallotyni), 
zaraz za nimi są siostry zakonne (696), 
a wśród nich są m.in. Elżbietanki 
czy Franciszkanki Misjonarki Maryi. 
Najmniej jest misjonarzy świeckich 
(49). Z Polski na misje wyjechało 321 
księży diecezjalnych m.in. z diecezji 
opolskiej, krakowskiej czy warszaw-
skiej. Misje kościoła katolickiego są 
potrzebne ludziom na całym świecie. 
Ich pomoc to nierzadko ostatnia deska 
ratunku dla chorych, potrzebujących, 
biednych.

Warto docenić poświęcenie wszyst-
kich księży, zakonnic i zakonników, 
którzy nierzadko z narażeniem życia 
wjeżdżają na misje daleko od domu. 
Właśnie po to jest ten specjalny Ty-
dzień – Tydzień Misyjny, byśmy mogli 

zatrzymać się w biegu i pomyśleć przez 
chwilę właśnie o nich, o Misjonarzach. 
Pomódlmy się za nich, wesprzyjmy ich 
dobrym słowem, myślą, uśmiechem. 
Naśladujmy ich na naszej codziennej 
misji i zgodnie ze słowami Matki Tere-
sy z Kalkuty bądźmy dla siebie dobrzy.

Nie potrafisz zrobić tego, co ja.  A ja 
nie potrafię zrobić tego, co ty. Ale razem 
możemy zrobić coś pięknego dla Boga. 
Ludzie są nierozumni, nielogiczni i sa-
molubni. Kochaj ich, mimo wszystko. 
Jeśli czynisz dobro, oskarżą cię o ego-
centryzm. Czyń dobro, mimo wszystko. 
Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszy-
wych przyjaciół i prawdziwych wrogów. 
Odnoś sukcesy, mimo wszystko. Twoja 
dobroć zostanie zapomniana już ju-
tro. Bądź dobry, mimo wszystko. Szla-
chetność i szczerość wzmagają twoją 
wrażliwość. Bądź szlachetny i szczery 
mimo wszystko. To, co budujesz latami, 
może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj, 
mimo wszystko. Ludzie w gruncie rze-
czy potrzebują twej pomocy, mogą cię 
jednak zaatakować, gdy im pomagasz. 
Pomagaj, mimo wszystko. Dając świa-
tu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz 
ciosy. Dawaj światu najlepsze, co posia-
dasz, mimo wszystko.

Matka Teresa z Kalkuty

Redakcja

http://www.misje.pl/misje-318
Foto: pixabay.com.pl
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Śpimy dłużej
Zmiana z czasu letniego na zimowy, czyli astronomiczny nastąpi już w najbliższy weekend - w nocy z soboty 27 października na niedzie-
lę 28 października.

Jesienią jak zawsze wraca-
my do czasu astronomicznego 
potocznie zwanego zimowym. 
Dzięki temu, że cofamy wska-
zówki zegara o godzinę zy-
skujemy nieco więcej światła, 
szczególnie cennego podczas 
zimowych poranków. Zazwy-
czaj ludzie narzekają na wio-
senną zmianę czasu, ale ta  je-
sienna jest o wiele mniej uciąż-
liwa. Dodatkowa godzina w 
niedzielny poranek przydałaby 
się nie tylko raz w roku. 

Dlaczego zmieniamy?
Stosowanie czasu letniego 

ma umożliwić bardziej efek-
tywne wykorzystanie światła 
słonecznego (dziennego). La-
tem czas lokalny przesuwany 
jest o godzinę do przodu w sto-
sunku do czasu geograficznego, 
dzięki czemu zachód Słońca 
następuje godzinę później.

Czas zimowy, to czas lokalny 
obowiązujący w okresie jesien-
no-zimowym. Jesienią czas lo-
kalny przesuwany jest o godzi-
nę do tyłu, tak więc zrównuje 
się z czasem geograficznym.

rozporządzenie premiera
W Polsce zmiany czasu let-

niego i zimowego regulowane 
są rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z 5 stycznia 
2012 r. w sprawie wprowadze-
nia i odwołania czasu letniego 
środkowoeuropejskiego w la-
tach 2012–2016 (Dz.U. 2012 
nr 0 poz. 33). Zgodnie z tym 
rozporządzeniem zmiana cza-
su z zimowego na letni polega 
na zmianie wskazań zegarów z 
godziny 2:00 na godzinę 3:00, 
która będzie godziną począt-
kową czasu letniego środkowo-

europejskiego. Powrót do czasu 
zimowego wymaga cofnięcia o 
jedną godzinę wskazań zega-
rów, tj. z godz. 3:00 na 2:00. 

Kto pierwszy?
Jednymi z pierwszych kra-

jów, które wprowadziły czas 
letni były Niemcy. Tam zaczę-
to go stosować podczas I woj-
ny światowej, a dokładnie 30 
kwietnia 1916 roku (powrót 
do czasu zimowego nastąpił 1 
października 1916 r.). Wtedy 
chodziło o zaoszczędzenie wę-
gla używanego do produkcji 
energii elektrycznej, a w czasie 
wojny bardzo cennego. Niedłu-
go potem zmiany czasu wpro-
wadzono w Wielkiej Brytanii i 
w większości krajów europej-
skich. W Rosji przejście na czas 
letni wprowadzono w 1917 r., 
a w Stanach Zjednoczonych w 
1918 r. 

Więcej światła
Czas letni ma na celu zapew-

nienie więcej światła słonecz-
nego popołudniami kosztem 
mniejszej ilości światła poran-
kami. Więcej światła słonecz-
nego właśnie popołudniami 
jest korzystne dla sprzedaży, 
wypoczynku i wszystkiego co 
zazwyczaj robimy po godzi-
nach pracy. Wydłużenie czasu 
dostępnego światła popołu-
dniami ma również pozytyw-
ny wpływ na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego — powoduje 
zmniejszenie liczby wypadków 
drogowych. Ale jest też druga 
strona medalu. Mniejsza ilość 
światła porankami jest nieko-
rzystna w rolnictwie i innych 
zajęciach zależnych od światła 
słonecznego. 

rzeczywiście oszczędzamy?
Podstawowym argumentem 

do zmian czasu jest oszczęd-
ność energii elektrycznej. Wię-
cej światła wieczorami ozna-
cza, że zużywamy mniej energii 
potrzebnej do oświetlenia. Ale 

oszczędności te są niwelowane 
przez większe zapotrzebowanie 
na energię rano, m.in. klima-
tyzację, ogrzewanie. Nie wszy-
scy wiedzą, że zmiany czasu 
przyczyniają się do większego 
zużycia energii, ale nie elek-
trycznej, a paliwa do samocho-
dów. Dzięki dłuższym popo-
łudniom więcej ludzi chętniej 
spędza czas poza domem, co 
najczęściej wiąże się z jazdą 
samochodem. A to wiąże się z 
większym zużyciem paliwa. 

Negatywny wpływ na 
zdrowie

Niedawne badania pokazały, 
że przestawianie zegarów o go-
dzinę do przodu w marcu wią-
że się ze zwiększonym o 10% 
ryzykiem wystąpienia zawałów 
serca w poniedziałek oraz wto-
rek po niej następujących. Nie 
wiadomo dokładnie jakie są 
przyczyny tego zjawiska, jed-
nak badacze wymieniają m.in. 
krótszy czas przeznaczony na 

sen oraz czasową rozbieżność z 
naszym zegarem biologicznym. 
Co ciekawe, zmiana paździer-
nikowa ma efekt odwrotny, 
tzn. dłuższy sen wynikający z 
dodatkowej godziny zmniejsza 
nieco ryzyko wystąpienia za-
wałów serca.

W celu zniwelowania skut-
ków wiosennej zmiany cza-
su zalecana jest pobudka pół 
godziny wcześniej w sobotę i 
niedzielę, niż wynikałoby to z 
naszego typowego planu dnia. 
W ten sposób nasz biologiczny 
zegar ma więcej czasu na prze-
stawienie się i zmniejszamy 
nieco dyskomfort odczuwany 
w poniedziałek rano.

Ke i KONIeC zmiany czasu
O zmianie czasu dużo mó-

wiło się w minione wakacje. 
W ich trakcie można było 
wypełnić ankietę komisji eu-
ropejskiej, w której obywatele 
państw członkowskich UE za-
pytani zostali o to, czy zmiana 
czasu w ciągu roku jest w ogóle 
potrzebna. Każdy mógł w niej 
zagłosować. Większość obywa-
teli opowiedziała się za likwi-
dacją zmiany czasu z zimowe-
go na letni i z letniego na zimo-
wy. Czyli w krajach UE przez 
cały rok miałby obowiązywać 
jeden czas. W odpowiedzi na 
wynik ankiety szef Komisji 
Europejskiej zapowiedział, że 
zmiana czasu zostanie zniesio-
na. Nie wiadomo tylko kiedy, i 
czy zgodzą się na nią wszystkie 
kraje członkowskie. Jedyne co 
jest pewne to to, że w ten week-
end śpimy godzinę dłużej.

oprac. md

Lubisz śpiewać?
Centrum Kultury w Chojnie serdecznie zaprasza na kolejną edycję Przeglądu Pieśni Patriotycznych, który odbędzie się 7 listopada o 
godz. 14 w sali widowiskowej CK w Chojnie. 

Pieśni patriotyczne odgry-
wają ogromną rolę w edukacji, 
kulturze narodu polskiego. 
Stąd narodził się pomysł ta-
kiego konkursu, by poprzez 
prezentacje sceniczne ocalić 
je od zapomnienia i sprawić, 
by stały się łącznikiem pomię-
dzy tradycją a teraźniejszością. 
Cel główny konkursu to oca-
lenie od zapomnienia pieśni 
patriotycznych i uczczenie 
kolejnych rocznic odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 
Natomiast cele szczegółowe, 

jakie przyświecają konkursowi 
to - popularyzowanie wśród 

uczestników pieśni związanych 
z historią Polski, wzbudzenie 

zainteresowania uczestników 
pieśniami patriotycznymi, inte-
gracja uczestników konkursu.

Karta zgłoszeniowa i regu-
lamin znajdują się na stronie 
internetowej www.ckchojna.pl. 
Zgłoszenia należy przesyłać na 
adres kontaktckchojna@gma-
il.com, lub na adres Centrum 
Kultury w Chojnie, lub złożyć 
w sekretariacie CK do 31 paź-
dziernika. Informacje pod nr 
tel. 914022001. dost.
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Wiktoria z brązem
W sobotę 20 października w hali Sportowo – Widowiskowej w Tarnowskich Gó-
rach odbyły się XIX Mistrzostwa Polski Kyokushin Open seniorów oraz Mistrzo-
stwa Polski Kyokushin Juniorów Młodszych (14-15 lat) z udziałem 241 najlep-
szych zawodników z 81 klubów z całej Polski.

UKS Karate Kyokushin Moryń reprezentowa-
ła Wiktoria Wiergowska oraz Daniel Gibowski. 
Nasi zawodnicy zaprezentowali się wspaniale. 
Wiktoria po świetnych walkach zdobyła brązo-
wy medal MP w kategorii juniorek młodszych 
(+ 55kg), Daniel zajął 7 miejsce na 36 zawodni-
ków startujących w jego kategorii. Doświadcze-
nie jakie zdobyli nasi zawodnicy i trenerzy na 
zawodach najwyższej rangi w Polsce jest bez-
cenne. Zawodnikami opiekowali się trenerzy 
Piotr Kos oraz Tomasz Gibowski.

Wyjazd na zawody sfinansowany został w ca-
łości z Gminy Moryń za co zarząd klubu składa 
serdeczne podziękowania.

Piotr Kos

Turniej u siebie
W sobotę 20 października w Szkole Podstawowej w Baniach odbył się Turniej 
Piłki Siatkowej Młodziczek. 

Był to drugi turniej w ra-
mach IV Festiwalu Piłki Siat-
kowej Dziewcząt CICONIA 
CUP. Zadanie to współfinan-
sowane było przez Powiat 
Gryfiński, a jednym z głów-
nych celów, obok upowszech-
niania kultury fizycznej, była 
promocja naszego powiatu, 
którego logo jest Bocian biały 

(z łac. ciconia ciconia). W za-
wodach wzięło pięć ekip, któ-
re rozegrały mecze systemem 
„każdy z każdym”. Kolejność 
końcowa była następująca 
VOLLEY Wałcz, LIBERO Ba-
nie I, LIBERO Banie II, ORLI-
KI-BUKOWE Szczecin, SPÓJ-
NIA Stargard Wyróżnienia 
indywidualne otrzymały Mar-

celina Andrzejczak (Wałcz), 
Kaja Gajowska (Banie I), 
Amelia Antkowiak (Banie 
II) Zuzanna Miler (Szczecin) 
oraz Maja Lisewska (Stargard). 
Wsparcia organizacyjnego i 
rzeczowego udzieliły Gmina 
Banie i Szkoła Podstawowa w 
Baniach. 

red.

Kajakarze w Wałczu
Zawodnicy Sekcji Kajakowej K.S. Energetyk startowali od 19 do 21 października 
w Ogólnopolskich Regatach Eliminacyjnych Juniorów I Młodzików w Wałczu.

Zawody miały na celu 
sprawdzenie i określenie po-
ziomu sprawności wszech-
stronnej i specjalnej zawod-
ników na początku okresu 
przygotowawczego. A także 
ustalenie kadry narodowej Ju-
niorów i Kadetów na rok 2019.

W zawodach wzięły udział 
53 Kluby Sportowe, a w kate-
gorii Juniorów i Młodzików 

wystartowało 320 zawod-
ników. Zawodnicy mieli do 
pokonania dystans na wodzie 
2000m i 1000m, oraz pływa-
nie na basenie 1x 200m, bieg 
1x1500m oraz blok sprawno-
ści siłowej.

W zawodach wystartowało 
czterech zawodników sekcji 
K.S . Energetyk i w swojej ka-
tegorii wiekowej zajęli nastę-

pujące miejsca - Artur Woj-
ciechowski był 11, Oskar Ko-
ścikiewicz 12, Albert Kubiak 
17, a 19 miejsce zajął Sylwester 
Welzandt.

Nie ma jeszcze ogólnej 
punktacji, czyli biegu, basenu 
i bloku sprawnościowo siłowe-
go, co ustali ostateczną punk-
tację zawodników.

Trener Lesław Duma

Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska  zaprasza  

UKrAINA- Podole  1-9 maja 2019

„Śladami Ogniem i Mieczem”

PROGRAM IMPREZY:
1 dzień          
zbiórka uczestników o godz. 5.00 i 

wyjazd w kierunku Ukrainy.
Przyjazd do Zamościa  - „perły 

renesansu”, miasta umieszczonego 
na światowej liście dziedzictwa UNE-
SCO: Rynek, Ratusz, fortyfikacje ba-
stionowe, bramy miejskie, Katedra, 
Pałac i Akademia Zamoyskich. 

2 dzień       
przyjazd do Żółkwi - miasta Re-

zydencji Hetmana Żółkiewskiego, 
zwiedzanie: 

Zamek, Kościół św. Wawrzyńca z 
Cudownym Obrazem Matki Boskiej 
Różańcowej i kryptą z sarkofagiem 
Hetmana, klasztoru i kościoła Domi-
nikanów, Cerkiew bazylianów, syna-
goga. Przyjazd do Lwowa, przejazd 
na Wysoki Zamek z Kopcem Unii 
Lubelskiej i z widokiem na miasto. 
Zwiedzanie: Cmentarz Łyczakowski 
oraz Orląt Lwowskich. 

3 dzień         
zwiedzanie Lwowa: Rynek stare-

go miasta z Kamienicą Królewską i 
Czarną, katedra ormiańska i łacińska, 
kaplica Boimów, kościoły: dominika-
nów, jezuitów, bernardynów: cerkiew 
wołoska, Teatr Opery i Baletu,  kate-
dra greckokatolicka św. Jura, dworzec 
kolejowy, kościół św. Elżbiety, Ossoli-
neum, pałac Potockich, Uniwersytet, 
kasyno szlacheckie.

Po południu wyjazd do Sambora. 
Działa tu oddział Towarzystwa Kul-
tury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Dom 
Polski oraz Szkoła Języka Polskiego 
im. Jana Pawła II. Zwiedzanie: Rynek 
z Ratuszem, kościół Bernardyński, 
kościół św.  Jana, cerkiew z XVIII w. 

4 dzień      
wyjazd do Kałusza, spacer po 

starym mieście. Czas wolny. Po po-
łudniu  przejazd do Stanisławowa, 
zwiedzanie: Stare Miasto z ratuszem 
i trzema kościołami, pomnik A. Mic-
kiewicza. 

5 dzień        
zwiedzanie: Buczacz (ratusz, 

kościół)  Jazłowiec ( zamek  Po-
niatowskich i zakon ss. Niepokala-
nek), Skała Podolska (ruiny zamku 
Lanckorońskich i Tarłów), Przyjazd 
i zwiedzanie Kamieńca (twierdza 
ze starym i nowym zamkiem, Stare 
Miasto z ratuszem, Katedra Łacińska. 

6 dzień          
zwiedzanie:  Okopy św. Trój-

cy (twierdza, widok na Dniestr i 
Zbrucz), Chocim ( zamek – twier-
dza),  Trembowla (ruiny Zamku 
z czasów Kazimierza Wielkiego), 
Mikulińce (ruiny  zamku z XVI w. i 
kościół). 

7 dzień     
zwiedzanie: Zbaraż (zamek  Zba-

raskich, kościół Bernardynów), Wi-
śniowiec (rezydencja Wiśniowiec-
kich), Poczajów (Ławra Poczajowska 
- ośrodek kultu prawosławnego na 
Ukrainie), Krzemieniec (ruiny Zam-
ku na Górze Królowej Bony, Liceum 
Wołyńskie, dworek Słowackich, Ko-
legium i Kościół Jezuitów, Klasztor 
Franciszkanów). 

8 dzień       
zwiedzanie  „Zamków Złotej Pod-

kowy”: Złoczów (zamek Jana III 
Sobieskiego, kościół, cerkiew Zmar-
twychwstania), Podhorcach (zam-
kowy kompleks - rezydencja Koniec-
polskich, Rzewuskich i Sanguszków, 
barkowy kościół), Olesko (zamek 
- forteca - miejsce narodzin Jana III 
Sobieskiego, klasztor Kapucynów). 
Po południu wyjazd do Polski.

Przyjazd do hotelu w okolicy Za-
mościa, zakwaterowanie, obiadoko-
lacja.

9 dzień            
śniadanie, wykwaterowanie, prze-

jazd i zwiedzanie Lublina: zamek, 
rynek ze starym ratuszem, kamieni-
ce,  bramy, Archikatedra, Bazylika i 
Klasztor Dominikanów, pałac Czar-
toryskich i Lubomirskich. 

Przyjazd  na miejsce zbiórki w 
godz. wieczornych. 

                            
CENA: 1. 560 z ZAWIERA:
przejazd komfortowym autoka-

rem, zakwaterowanie: 8 noclegów w 
hotelach turystycznych,  pok. 2 i 3 - 
os. z łazienkami, wyżywienie: 8 śnia-
dań, 8 obiadokolacji opieka pilota, 
lokalny przewodnik, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów ubezpieczenie 
NNW i KLA

Serdecznie pozdrawiam i zapra-
szam Zdzisław Szczepkowski  nr tel. 
602 539 088

Przedpłaty można dokonać w 
ratach, wpłacane do Alior banku – 
numer konta podamy w gazecie
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kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 83 (1316) 

26.10 - 1.11.2018 /  KInO HELIOS
(CHr Kupiec)

Nocen Maratony Filmowe:
Maraton Halloween (zestaw 1), pt., śr. 
23:00
Maraton Halloween (zestaw 2), pt., śr. 
23:00
Kultura Dostępna:
Wieża. Jasny dzień, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Pod ciemnymi gwiazdami, śr. 18:30
Dobra zmiana, pn. 18:30
Pokaz przedpremierowy:
Bohemian rhapsody, sb.-nd. 17:30
Premiery:
Halloween, pt. 10:30, 17:00, 21:00, sb., 
pn.-wt. 10:45, 17:00, 22:00, nd. 12:00, 
17:00, 22:00, śr. 10:30, 17:00, 21:00, czw. 
10:30, 17:00, 22:00
Dziewczyna w sieci pająka, pt. 13:00, 
18:15, 20:15, sb., wt., czw. 1:15, 18:30, 
21:15, nd. 14:15, 18:30, 21:15, pn. 13:15, 
17:30, 21:00, śr. 13:00, 17:30, 20:15
Polecamy:
Pierwszy człowiek, pt., śr. 14:30, 19:30, 

sb.-wt., czw. 14:30, 20:30
7 uczuć, pt. 15:45, 20:30, sb., pn.-wt., 
czw. 11:30, 16:00, 19:00, nd. 10:15, 
16:00, 19:30, śr. 11:30, 15:45, 20:30
Kler, pt. 14:00, 17:30, sb., pn., czw. 
14:00, 20:15, nd. 13:00, 20:15, wt. 14:00, 
17:30, 20:15, śr. 14:00
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: Tomek i Przyjaciele 
cz. 5, nd. 10:30
Hotel Transylwania 3, pt.-sb., pn., śr. 
10:00, 11:15, 12:15, 13:30, 15:45, 18:00, 
nd. 9:45, 11:00, 12:00, 13:30, 15:45, 
18:00, wt. 11:15, 12:15, 13:30, 15:45, 
18:00, czw. 10:00, 10:45, 12:15, 15:45, 
18:00

(Szczecin Outlet Park)
Nocen Maratony Filmowe:
Maraton Halloween (zestaw 1), pt., śr. 
23:00
Maraton Halloween (zestaw 2), pt., śr. 
23:00
Kultura Dostępna:

Wieża. Jasny dzień, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Dobra zmiana, pn. 18:30
Przedpremiera:
Bohemian rhapsody, sb.-nd. 17:30, 
20:30
Premiera:
Dziewczyna w sieci pająka, pt. 13:00, 
15:45, 18:30, 20:45, sb.-nd. 11:00, 13:45, 
18:30, 21:15, pn, 12:45 15:45, 18:15, 
21:00, wt. 12:45, 15:45, 18:30, 21:15, śr. 
12:30, 15:15, 18:00, 20:45, czw. 12:45, 
15:45, 18:30
Halloween, pt. 10:30, 15:45, 19:00, 
21:30, sb.-nd. 10:00, 16:30, 19:30, 22:00, 
pn. 10:15, 16:30, 22:30, wt., czw. 10:15, 
16:30, 19:30, 22:00, śr. 10:00, 16:00, 
19:00, 21:30
Ocean ognia, pt. 13:15, 18:15, 21:00, 
sb.-wt., czw. 13:15, 19:00, 21:45, śr. 
13:15, 18:30, 21:00
Polecamy:
53 wojny, pt. 10:45, 16:45, sb.-wt., czw. 
11:15, 17:15, śr. 11:15, 16:45

Jak pies z kotem, pt., śr. 21:15, sb.-wt., 
czw. 21:45
Pierwszy człowiek, pt. 11:15, 14:30, 
19:30, sb.-nd., wt., czw. 10:45, 14:30, 
18:45, pn. 10:45, 14:00, 18:45, śr. 14:30, 
19:30
Zwyczajna przysługa, pt., śr. 17:00, 
20:30, sb.-nd. 16:15, 20:45, pn.-wt., czw. 
16:15, 20:30
7 uczuć, pt. 14:15, 18:00, sb.-nd., wt. 
14:45, 18:15, pn. 14:30, 17:15, śr. 14:15, 
18:15, czw. 14:45, 17:30
Serce nie sługa, pt. 12:15, 16:00, sb.-
-nd., wt.-czw. 12:30, 16:00, pn. 12:00, 
16:00
Venom (napisy), pt. 14:15, sb.-wt., czw. 
13:45, śr. 14:30
Kler, pt. 10:15, 12:45, 17:30, 20:00, sb.-
-nd. 12:30, 15:30, 20:15, pn. 10:30, 
13:30, 17:00, 2:15, wt. 10:30, 13:30, 
17:30, 20:15, śr. 10:00, 13:00, 17:30, 
20:00, czw. 10:30, 13:30, 20:15
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: Tomek i Przyjaciele 
cz. 5, nd. 10:30
Hotel Transylwania 3, pt. 10:00, 11:00, 

12:15, 13:15, 15:30, 17:45, sb.-nd. 10:00, 
11:15, 12:15, 13:30, 15:45, 18:00, pn. 
12:15, 13:15, 15:30, 18:00, wt. 11:00, 
12:15, 13:15, 15:30, 18:00, śr. 11:00, 
12:00, 13:15, 15:30, 17:45, czw. 10:00, 
10:45, 12:15, 15:30, 18:00
Mała stopa, sb., śr.-czw. 10:15

Trochę kultury

DARMOWE
bilety do kina

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

26 - 31.10.2018 / 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 „7 uczuć”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

CO JeST GrANe
W tym tygodniu spośród propozy-

cji gryfińskiego kina należy wyróżnić 
25. Noc Grozy, czyli Gryfińskie Spotka-
nia z Horrorem, na które zapraszam 
wszystkich horroromaniaków. W tym 
roku w repertuarze przeglądu m.in. 
pokaz przedpremierowy „Suspirii” z 
Toldą Swinton i Dakotą Johnson, któ-
ry pokazywany był na tegorocznym 
Fesiwalu Filmowym w Wenecji (i za-
kończył się owacjami na stojąco!). W 

regularnym repertuarze premierowo 
będziecie mogli zobaczyć najnowsze 
dzieło Marka Koterskiego, który przy-
pomina postać Adasia Miauczyńskie-

go w kolejnej opowieści o nieudanym 
życiu pewnego humanisty. Jedni film 
chwalą, inni przeklinają, ja jestem 
gdzieś pośrodku. Ciekawa forma i ję-

zyk nie idą w parze z poziomem hu-
moru (w moim odczuciu). Dla tych co 
chcą w kinie poczuć coś zupełnie in-
nego na pewno będą „53 wojny”, czyli 

mocna opowieść o tym, czy można 
przygotować się na najgorsze? Ania i 
Witek to dobrana para. On jest kore-
spondentem wojennym i dużo wyjeż-
dża. Ona zostaje sama w domu. Tam 
jest wojna. Tu jest ona i jej lęk. Ta hi-
storia została oparta na faktach, co 
tym bardziej trafia do wnętrza i do 
serca. W tym tygodniu jest z czego 
wybierać, więc tym bardziej zapra-
szam do kina i do zobaczenia!

amp
FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu „Zwyczajna przysługa”? 
Jaka aktorka zagrała w nim główną rolę? 
Czy w obrazie wystąpiła też Blake Lively?

53 wojny, pt. 15:00, sb., pn-wt. 18:15, nd. 14:15, śr. 16:00

7 uczuć, pt. 20:45, sb.  16:00, 20:00, nd. 16:00, 20:45, pn.-wt. 20:00

Kopciuszek. Historia prawdziwa, sb. 14:15, nd. 12:40, pn.-wt. 16:40

Pierwszy człowiek
()

20 lipca 1969 roku sukcesem zakoń-
czyłam się misja Apollo 11, której celem 
było lądowanie człowieka na Księżycu. 
Sen się spełnił i 20 lipca dwóch ludzi sta-
nęło na powierzchni tej planety. Jednym 
z nich był Neil Armstrong – dowódca 
statku i misji Apollo 11, o którym reżyser 
„La la land” zrobił swój najnowszy film. 
„Pierwszy człowiek” właśnie trafił do kin, 
a w głównej roli zobaczycie Ryana Go-
slinga (partneruje mu królowa Elżbieta z 
serialu „The Crown”, czyli Claire Foy). 8 lat 
przed lądowaniem na Księżycu prezy-
dent John F. Kennedy ogłosił, że Amery-
kanie wylądują tam przed upływem de-
kady. Prezydent to obiecał, a inżyniero-
wie NASA pracowali w pocie czoła, by to 
stało się faktem. Trzeba było bowiem 
zbudować gigantyczną rakietę i wytrzy-
małe statki kosmiczne, by zniosły tak wy-
magającą podróż. Nie znam się na lotach 

kosmicznych i inżynierii, ale to wiem z 
danych ogólnie dostępnych. W filmie 
„Pierwszy człowiek” zobaczycie, czym 
próbowano i czym nawet latano w ko-
smos, gdy jeszcze nie wszystko było do-
pracowane, a śrubki czasami od tak odla-
tywały. Były patenty i mnóstwo prób, a w 
powietrzu czuć było zapach wyścigu 
zbrojeń, czyli wielkiej wojny na technolo-

gie i postęp Amerykanów z Rosjanami. 
Kto pierwszy? Kto lepszy? Wyścig ten 
kosztował miliardy dolarów, a pewnie i 
więcej. Amerykanie swojego dopięli, ale 
nie bez strat. O tym mówi się najmniej, 
ale próby wypraw na Księżyć zabrały 
wiele żyć. Nawet seans „Pierwszego czło-
wieka” nie pozwolił mi zrozumieć, po co i 

dlaczego? Do dzisiaj nie rozumiem tej 
walki o … no właśnie o co? Obraz Da-
miena Chazelle’a pozwala sobie na tę 
niepewność opinii, czy to ma sens?, bo 
widzimy strajki Amerykanów i bunt ludzi 
wobec marnowania pieniędzy podatni-
ków na kolejny próby lotów w kosmos i 
często kolejne nieudane. Z drugiej jed-
nak strony Chazelle pokazuje nam pięk-
no życia i piękno kosmosu, miejsca, 
gdzie pewnie nikt z nas – szarych użyt-
kowników życia – nigdy nie będzie miał 
szansy być. Są momenty w tym filmie, 
które wzruszają pięknem chwili i pięk-
nem obrazów, które właśnie widzimy. 
Niezwykłe zdjęcia przyozdobiły ten film - 
zresztą inaczej być nie mogło, w końcu 
to film o kosmosie. Ryan Goslin wypada 
w roli Armstronga bardzo wiarygodnie, 
ale moim zdaniem w starciu ze swoją ak-
torską żoną nie ma szans. Claire Foy jest 
świetna jako pani Armstrong. „Pierwszy 
człowiek” już od pierwszych minut wci-
ska w fotel. Ekspozycja jest fenomenalna! 

Od razu wiemy, co i jak, poznajemy głów-
nego bohatera i zostajemy wrzuceni ra-
zem z nim do puszki, którą ktoś śmie na-
zywać rakietą zdolną gdziekolwiek pole-
cieć (nikt mnie do tego nie przekona, 
come on!). Pierwsze minuty filmu to 
klaustrofobiczna atmosfera sam na sam z 
Neilem Armstrongiem, który  wykonuje 
jedną ze swoich prób lotu w kosmos – to 
były niezwykłe pierwsze minut obrazu. 

Potem momentami jest spokojniej, ale 
emocje przez cały film nie dają nam spo-
koju. Ten obraz żyje, drży, podskakuje, 
poci się, grzeje niczym astronauta w cia-
snej kapsule rakiety kosmicznej. Chciało-
by się pomóc, otrzeć pot z czoła, ale je-
dyne co możemy zrobić to tylko znieru-

chomieć i czekać na rozwój wydarzeń. 
„Pierwszy człowiek” wzrusza, ekscytuje, 
bawi i wciąga, opowiadając przy tym cie-
kawą historię, której ja nie znałam. Praw-
dopodobnie dla fanów kosmicznych lo-
tów Chazelle nie odkrył Ameryki, ale my-
slę, że i oni docenią piękno niektórych 
scen. Widać w nich miłość do nieznane-
go i do siły, której nie jesteśmy w stanie 
objąć rozumiem ani zbadać żadną tech-
nologią. Kosmos jest niezbadany i cho-
ciaż próbujemy to zmienić, to on często 
będzie nam się wymykał. „Pierwszy czło-
wiek” mnie poruszył i sprawił, że na nie-
całe 2 godziny zapomniałam o wszyst-
kim, startując razem z Neilem w podóż w 
kosmos. Film Damiena Chazella nie jest 
obrazem w żadnym wypadku przełomo-
wym, ale uprzyjemni Wam wieczór, jeśli 
właśnie tego oczekujecie i zechcecie po-
znać „kuchnię” najsłynniejszej wyprawy 
w kosmos i pierwszego lądowania czło-
wieka na Księżycu.
 Anna Pietras

25. Noc Grozy- Gryfińskie Spotkania z Horrorem - 31.10.
Ghostland, 20:00  •  Nieznajomi: Ofiarowanie, 22:00  •  Suspiria (pokaz przedpremierowy), 23:45
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Motory w Chojnie po raz 7.
W Chojnie na torze motocrossowym odbyły się „Polsko-Niemieckie Motorowe Spotkania Integracyjne – 
Chojna 2018”. Organizatorem jest Klub Motorowy Chojna.

Było to już siódme działanie 
realizowane przez KM CHOJNA 
z niemieckim partnerem MO-
TORSPORTCLUB SCHWEDT 
e.V. Pierwsza edycja spotkań 
odbyła się w Chojnie w 2010 r. 
i zaowocowała podpisaniem de-
klaracji wzajemnej współpracy 
pomiędzy klubami. 

Najpierw odbyło się spotkanie 
robocze zarządów klubów. Po 
krótkiej części roboczej, wszyscy 
udali się na tor motocrossowy, 
gdzie wykonane zostały prace 
związane z przygotowaniem 
toru do praktycznego przepro-
wadzenia treningów (wyścigów 
kontrolnych) zaplanowanych 
na dzień następny. Wieczorem 
odbyła się dalsza część spotka-
nia na temat wspólnych przed-
sięwzięć planowanych w 2019 
r. Omówiono również zasady 
bezpieczeństwa dotyczące pla-
nowanych w sobotę wyścigów 
kontrolnych oraz przygotowanie 
wieczoru integracyjnego. Prezesi 
obydwu klubów – Marek Kugler 
i Eddy Schulz – przedstawili (w 
zarysie) ważniejsze wspólne wy-

darzenia i dokonania w minio-
nym 13-leciu, przywołując wiele 
miłych wspomnień, co było też 
powodem do wielu dyskusji i 
wniosków. Uczestnicy spotka-
nia wyrażali opinie, że wsparcie 
finansowe w ramach funduszy 
europejskich (FMP) miało i 
ma nadal znaczący wpływ na 
wspólne działania i zacieśnianie 
współpracy obydwu klubów.

Wyścigi
W sobotę o godz. 9, po reje-

stracji zawodników w biurze 
organizacyjnym (przy torze 

motocrossowym w Chojnie), 
odbiorze technicznym motocy-
kli i omówieniu zasad bezpie-
czeństwa – odbyły się zajęcia 
treningowe - od godz. 10 do 
16.Zawodnicy startowali w pię-
ciu kategoriach wg następują-
cej klasyfikacji: MX65, MX85, 
MX2, MX1, KLASA WETERAN 
(wiek od 40 lat) i QUAD.

Ok. godz. 16.00 – nastąpiło 
oficjalne ogłoszenie wyników 
wyścigów kontrolnych. Wyścigi 
miały charakter treningowo-re-
kreacyjny, to też uzyskane czasy 

przejazdów i zajęte miejsca nie 
miały w tym przypadku więk-
szego znaczenia, chociaż emocje 
były duże. 

W czasie pomiędzy wyścigami 
kontrolnymi zawodnicy korzy-
stali z cateringu oraz mieli oka-
zję do porozmawiania, wymiany 
doświadczeń i nawiązania no-
wych kontaktów. Dużą atrakcją 
kulinarną był pieczony dzik.

Współpraca dzięki 
funduszom

W swoim wystąpieniu Prezes 
KM Chojna – Marek Kugler 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, sześć wy-
kazów (od nr 46/2018 do nr 51/2018) obejmujących nieruchomości lokalowe mieszkalne, położone w Gryfinie przy na-
stępujących ulicach:   Pomorskiej 39/4, Grunwaldzkiej 20/4, Zygmunta Krasińskiego 91/3, Grunwaldzkiej 24/11, Flisa-
czej 41/3, Bolesława Chrobrego 8/15 - przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych na-
jemców. Szczegółowych  informacji  na ww. temat udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami UMiG w Gryfinie ul. Parkowa 3, pok. 204, II piętro (budynek Banku Pekao S.A.), tel.  91 416 20 11 wew. 414.      

OGŁOSZeNIe

Nadeszła jesień. Uważajmy na drogach
Choć w kalendarzu jesień króluje od miesiąca, to dopiero teraz zmieniają się warunki drogowe. Ciemne i zimne poranki, ranne mgły, szybszy 
zmierzch, mokra i śliska jezdnia, zwiększona ilość opadów - to czynniki powodujące ograniczenie widoczności i wydłużenie drogi hamowania. 

Zmienne warunki na drodze 
stają się niebezpieczne zarów-
no dla kierujących, jak i dla 
pieszych, którzy stają się mniej 
widoczni na drodze. Każdy kie-
rowca planując teraz swoją po-
dróż, musi pamiętać o zmianie 
techniki prowadzenia pojazdu.

Jesień to pora roku, która 
swoją zmiennością może zasko-
czyć nawet najbardziej doświad-
czonych kierowców. Intensyw-
ne opady deszczu, mgła oraz 
wcześnie zapadający zmierzch 
ograniczają widoczność na dro-
dze. Mokra śliska nawierzch-
nia też nie sprzyja kierującym. 
Dodatkowym utrudnieniem są 
często leżące na jezdni liście - w 
takich warunkach droga hamo-
wania może niebezpiecznie się 
wydłużyć. Poranne przymrozki 
powodują, że szyby i lusterka 
pojazdów może pokryć warstwa 
szronu i lodu.

Warto pamiętać, że w warun-
kach zmniejszonej przejrzy-
stości powietrza powinniśmy 
włączyć światła mijania, a jeśli 
widoczność ograniczona jest do 

mniej niż 50 m, należy włączyć 
tylne światła przeciwmgłowe. 
Zwróćmy także uwagę, czy nie 
poruszamy się na światłach do 
jazdy dziennej przy zmniejszo-
nej przejrzystości powietrza.

Więcej wypadków
Przekraczanie dopuszczalnej 

prędkości oraz niezachowanie 
bezpiecznego odstępu od po-
przedzającego pojazdu to jedne 
z najczęstszych przyczyn wy-
padków jesienią. Policyjne sta-
tystyki wskazują, że najwięcej 
wypadków zdarza się właśnie o 
tej porze roku.

Jeżeli jest duże natężenie ru-
chu na drodze, mgła lub są in-
tensywne opady deszczu - nale-
ży zwolnić do prędkości pozwa-
lającej kierowcy kontrolować 
sytuację na drodze.

Szczególną uwagę należy za-
chować wjeżdżając z otwartej 
przestrzeni na drogę biegnącą 
lasem, gdzie przy bardzo ogra-
niczonej widoczności trzeba się 
spodziewać dzikich zwierząt, 
które wychodzą na spacery po 
drogach.

Nośmy odblaski
Pamiętajmy także o pieszych, 

którzy często przed zapadają-
cym zmrokiem, w ciemnych 
ubraniach, stają się dla kierow-
ców „niewidoczni” na drogach, 
poboczach czy przejściach dla 
pieszych.

Nie zapominajmy też o wza-
jemnym zrozumieniu i kulturze 
prowadzenia pojazdu. Nie jeste-
śmy sami na drodze. Nie bądź-

my „agresywni” i ułatwiajmy in-
nym poruszanie się po drogach.

Piesi! Pamiętajcie, by nie 
wchodzić bezpośrednio przed 
nadjeżdżający pojazd. Nawet na 
przejściu dla pieszych należy się 
upewnić, czy kierujący zdąży 
wyhamować. Tak, na przejściu 
dla pieszych to Wy macie pierw-
szeństwo, ale zasada ograniczo-
nego zaufania jak najbardziej 
ma zastosowanie.

Każdy pieszy i rowerzysta po-
winien pamiętać o swoim bez-
pieczeństwie i zadbać o to, aby 
być widocznym. Każdy pieszy, 
który porusza się po zmierzchu 
po drodze poza obszarem zabu-
dowanym, musi mieć odblask 
umieszczony w sposób widocz-
ny dla kierujących. Za brak 
elementu odblaskowego grozi 
mandat.

Noszenie elementów odbla-
skowych w terenie zabudo-
wanym nie jest obowiązkiem, 
jednakże zachęcamy pieszych 
do noszenia elementów odbla-
skowych o każdej porze dnia, 
także w terenie zabudowanym, 
ponieważ w dużym stopniu po-
prawiają one widoczność i po-
zwalają uniknąć tragedii.

red.

powiedział - Realizacja przez 
nasze kluby polsko-niemieckich 
przedsięwzięć na tak wielką ska-
lę byłaby niemożliwa bez współ-
finansowania ich z funduszy 
unijnych oraz zaangażowania i 
życzliwości wielu osób. Trwająca 
od 13 lat z naszym niemieckim 
partnerem współpraca i realiza-
cja ww. projektów potwierdza, 
że integracja społeczna może i 
powinna odbywać się między in-
nymi poprzez sport i rekreację.

Szczególne podziękowania 
skierował pod adresem człon-
ków MOTORSPORTCLUB 
SCHWEDT e.V. i jego Prezesa 
Eddy Schulza, który również 
podziękował za dotychczasową 
i owocną współpracę oraz wyra-
ził słowa uznania pod adresem 
głównego organizatora spotka-
nia.

Projekt dofinansowała Unia 
Europejska ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu 
państwa z Funduszu Małych 
Projektów w ramach Programu 
Współpracy Interreg V A Me-
klemburgia-Pomorze Przednie 
/ Brandenburgia / Polska w Eu-
roregionie Pomerania), a łączna 
ich kwota to ok. 39 tys. EUR (w 
tym 85% to fundusze unijne). 

dost./foto. chojna.pl
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Książki zajmowały w moim życiu zawsze specjalne miejsce. 
Teraz jako mama staram się zarazić mojego syna miłością i pa-
sją do książek. Czytanie uczy, wychowuje, poszerza horyzonty, 
rozwija wyobraźnię, pozwala podróżować w miejsca, gdzie nie 
był nikt inny. Większą część mojego młodzieżowego życia prze-
siedziałam z nosem w książkach i to były najlepsze czasy i naj-
lepsze chwile. Nie było komputera, telefonu komórkowego czy 
innego tabletu. Dzisiaj książka ma elektroniczną konkurencję, 
która umie od niej zdecydowanie więcej i we wszystkim nas 
wyręcza. Przy książce trzeba się postarać i wysilić. W zgodzie z 
hasłem fundacji „Cała Polska czyta dzieciom” i w zgodzie ze 
sobą ja czytam swojemu synowi, a Wy?

KsiążKi są jaK oKręty myśli żeglujące 
po oceanach czasu, trosKliwie niosące swój 
drogocenny ładuneK z poKolenia w poKolenie.

Francis Bacon 

Autorką serii książek o 
mieszkańcach ulicy Czere-
śniowej jest Rotraut Susanne 
Berner – niemiecka ilustrator-
ka, graficzka, autorka książek 
obrazkowych dla dzieci i mło-
dzieży. Jej seria o porach roku 
jest słynna na całym świecie, a 
na półkach księgarń znajdzie-
cie wiele podobnych pozycji z 
drobnymi szczegółami (jednak 
„Czereśniowa” jest wyjątkowa 
i chyba w grafice tkwi jej siła). 

*Przecież dziecko na począt-
ku poznaje świat w obrazkach. 
Ważne jest też to, by w kon-
takcie z książką nie musiało 
korzystać z pomocy rodziców 
czy dziadków. Najpierw wska-
zuje na rysunkach znajomo 
wyglądające przedmioty czy 

postaci, potem zaczyna do-
strzegać w nich historię.

Rotraut Susanne Berner w 
wywiadzie dla Gazety Wy-
borczej 

Wiosna, Lato, Jesień, Zima 
to kolejne książki, w których 
nie ma ani jednego słowa, ale 
dzieci potrafią z nich wyczytać 
naprawdę wiele, za to jest mnó-
stwo szczegółów, które przykują 
uwagę niejednego malucha. 

Na ulicy Czereśniowej bardzo 
wiele się dzieje. Zmieniają się 
pory roku, okoliczności, zdarze-
nia, ale bohaterowie, miejsca, 
przedmioty pozostają te same, 
chociaż może zmieniają np. 
miejsce. Maluch, który dopiero 
poznaje świat może uczyć się z 
tej książki zwierząt (tak robił 

na samym początku mój syn), 
gdy był trochę większy rozpo-
znawał podstawowe zwierzęta i 
z zainteresowaniem słuchał, co 
opowiadałam mu o innych rze-
czach, osobach, miejscach. Te-
raz już sam przegląda i nazywa 
bohaterów, próbując odszuki-
wać ich w kolejnych częściach. 
Za chwilę pewnie będziemy do-
powiadali historie mieszkańców 
Czereśniowej na własną rękę.

Nie do końca jest też tak, że 
w Czereśniowej nie ma żadnych 
słów, bo jest kilka opisów na 
samym końcu książki, które po-
zwalają nam trochę dłużej cie-
szyć się tą historią – poznajemy 
imiona bohaterów i krótkie opi-
sy tego, co im się w danej części 
zdarzyło. Możemy wybrać sobie 
dowolnego bohatera i śledzić 
jego losy. Można się udać na fe-
styn, do fryzjera, na plac zabaw, 
czy na lody. Książki niemieckiej 
autorki były dla mojego syna 

podstawą poznawania świata 
(oczywiście poza tym realnym), 
bo skumulowała ona w nich 
wszystko to, co najważniejsze. 
Moja latorośl kocha też odnaj-
dywać w kolejnych częściach 
tych samych bohaterów w in-
nych sytuacjach – świetny po-
mysł.

Przyjemna grafika cieszy oko, 
historie bawią, bo Berner ma 
poczucie humoru, a my zasta-
nawiamy się, jak to jest moż-
liwe, że przez 5 lat czytamy tę 
samą książkę z maluchem, który 
przecież tak urósł i się zmienił. 
To było dla mnie niesamowite. 
Te historie opowiadane obra-
zem, jak ładnie ujął to mój mąż, 
to naprawdę według mnie naj-
lepsza seria dla dzieci w wieku 
od malucha do przedszkolacz-
ka. Oprócz pór roku na Czere-
śniowej, mamy też „Noc na uli-
cy Czereśniowej” i „Wielkie go-
towanie na ulicy Czereśniowej”. 
Ta pierwsza pozycja powiela 
schemat pór roku, czyli nasi bo-
haterowie i miejsca, które zna-
my stawiają czoła nocy. Z kolei  
książka kucharska spod znaku 
Czereśniowej przeznaczona jest 
dla większych czytelników, bo 
są w niej po prostu przepisy i 
rady dotyczące przygotowywa-
nia potraw.

Najlepszą recenzją dla 
wszystkich rodziców niech 
będzie taki oto obrazek. Jest 
rano, mój syn wcześnie wstał, 

obudził prawie cały dom i 
pobiegł do swoich zabawek, 
chwilę się pokokosił i nagle za-
lega cisza absolutna. Zwlekam 
się z łóżka wiedziona macie-
rzyńskim instynktem i złym 
przeczuciem, że coś musiało 
się stać. Zaglądam za drzwi, a 
na podłodze siedzi mój szkrab 
a przed jego nosem leży roz-
łożona na łopatki „ulica Cze-
reśniowa”. Wpatrzony w nią 
nawet nie zauważył mojego 
przyjścia i wierzcie mi lub nie, 
ale było tak jeszcze z 10 minut, 
a to długo jak na 1,5-roczne 
dziecko.

PS Na półkach księgarń i bi-
bliotek jest bardzo wiele ksią-
żek dla dzieci, ale przekonałam 
się na własnej skórze, że wiele 
z nich nie jest dla dzieci i nie 
jest to tylko kwestia języka, ale 
także formy, grafiki czy treści i 
przesłania. Muszę Wam jednak 
coś zdradzić. Mój syn wycho-
wuje się w zupełnie innych cza-
sach, powstały dla niego nowe 
książki, a i tak najlepsze jest to, 
co ktoś wymyślił dawno temu, 
czyli np. „Ptasie radio” czy cud-
na „Lokomotywa”. Pamiętajcie, 
żeby czytać też dzieciom to, co 
nam się podobało i co zapamię-
taliśmy z dzieciństwa - „stare 
często znaczy jare”.

Mama

Wiosna na ulicy Czereśniowej
Lato na ulicy Czereśniowej
Jesień  na ulicy Czereśniowej
Zima na ulicy Czereśniowej

Wydawnictwo Dwie Siostry
Format: 34 x 26 cm
Oprawa twarda
Objętość: 14 stron

Żródła:
*http://wyborcza.
pl/1,75410,18028564,Autorka_
bestsellerow_z_serii__Ulica_
Czeresniowa__.html
Foto: pixabay.com.pl
Foto: wydawnictwodwiesiostry.pl

Na ulicy 
Czereśniowej

Postanowiłam lekko zmie-
nić charakter tej rubryki i co 
tydzień będę polecała Wam 
sprawdzone przeze mnie książ-
ki dla najmłodszych. Mamy ich 
za sobą z synkiem sporo, ale 
jeszcze wiele jest przed nami. 
Będą to zarówno nowości od 
wydawnictw, jak i pozycje 
sprawdzone i „stare jak świat”. 
Zaczynam od książki, która za-
skoczyła mnie tym, że rośnie 
wraz z maluchem. Gdy racz-
kował dostrzegał na jej kartach 

zupełnie inne rzeczy niż wtedy, 
gdy zaczynał chodzić, co innego widzi w niej dzisiaj, gdy skoń-
czył 2-latka, a odrębna historia pewnie czeka nas za rok. Zapra-
szamy na ulicę Czereśniową.
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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.

 

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

Ogłoszenie
konkursu  na  stanowiska
głównego księgowego  

i zastępcy głównego księgowego
w  Centrum Usług Wspólnych  

w Gryfinie
Informujemy, że na stronie  internetowej  www.bip.cuwgryfi-

no.pl  /zakładka – oferty pracy / zamieszczone zostało ogło-
szenie o naborze na wolne samorządowe kierownicze stano-
wiska urzędnicze:

1. głównego księgowego
oraz
2. zastępcy głównego księgowego
- jednostki budżetowej Gminy Gryfino - Centrum Usług 

Wspólnych w Gryfinie, ul. Niepodległości 20, 74-100 GrYFINO
Termin na złożenie aplikacji upływa 

w dniu 31 października 2018r. o godz.15.00.
Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

WYCIĄG Z OGŁOSZeNIA  
O PrZeTArGU USTNYM NIeOGrANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, 
że w dniu 28 listopada 2018 r., o godz. 1100,w sali nr 34 Urzę-

du Miasta i Gminy w Gryfinie przy  ul. 1 Maja 16, przeprowadzony 
zostanie drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 
miasta Gryfino, rejon ulicy Łącznej:

- działka nr  299/3 o pow. 0,1140 ha (KW 71033/4). 
Cena wywoławcza netto 83.000,00 zł.     Wadium – 8.300,00 zł,
- działka nr 299/22 o pow. 0,1171 ha (KW 71034/1). 
Cena wywoławcza netto 86.000,00 zł.   Wadium – 8.600,00 zł,
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doli-

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

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

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

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599
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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

Pionowo: 
1. esownica 
2. imię Fleminga, twórcy Bonda 
3. wyciąg stoczniowy 
4. z końcówką O2 
5. Szalom, pisarz żydowski 
6. opłata lennicza 
7. niedopałek papierosa 
8. Kwiatkowska, grała w „Czterdzie-
stolatku” 
9. ze stolicą w Konakry 
10. Jan (1897-1974), zoolog 
11. z Jackiem w dawnej dobranocce 
12. europejski pieniądz 
13. filtrują krew 
14. rzeka we Włoszech 
15. odlewacz dzwonów z baśni dra-
matycznej G. Hauptmanna „Dzwon 
zatopiony” 
16. miasto we Francji 

17. przekonywanie 
18. nacięcie na lasce 
19. ryba z rodziny karpiowatych 
20. początkowy wiersz nowego 
ustępu 
21. tłuszcz do zalania 
22. poeta angielski, noblista z 1948 r. 
23. kłujący chwast polny 
24. barwna papuga 
25. Sharon, aktorka z USA 
26. jednostki dziedziczenia 
27. władca wiatrów 
28. delfin z Amazonki 
29. graniczyła z RFN 
30. Karl E. (zm.1876), biolog ros. 
31. świętoszka 
32. wyspa koralowa 
33. portowe miasto w Japonii 
34. obok widelców 
35. Manuel, braz. piłkarz, złoty me-

dalista mistrzostw świata (1958, 62) 
36. jezioro na granicy USA i Kanady 
37. autor „Skrzydeł nad Warszawą” 
38. nie zadbał o pierworództwo 
39. filozof z Miletu 
40. Perseusz 
41. z Kofi Annanem na czele 
42. film z Grażyną Szapołowską 
43. znaczenie słowa 
44. górzysta wyspa Napoleona 
45. duński grosz 
46. silny rumieniec 
47. numer dla urzędu skarbowego 

Poziomo: 
48. krzew iglasty 
49. podanie ludowe 
50. ptak z rodziny pokrzewkowatych 
51. typ zamka do drzwi 
52. wyborowo strzela 

53. dopływ Dunaju 
54. powieść poetycka Juliusza Sło-
wackiego 
55. uczęszcza do szkoły 
56. grecka bogini niezgody 
57. prawy dopływ Morawy Zachodniej 
58. esencja dowcipu 
59. bolec łączący blachy 
60. domowy alkohol 
61. krztynka 
62. komiksowy bohater 
63. Aleksandra dla rówieśnic 
64. były trener naszych kolarzy 
65. miasto nad Rodanem (Francja) 
66. afrykańskie zboże 
67. skazaniec 
68. mały chłopiec, brzdąc 
69. matki lub ojczyzny 
70. cyrkowy gimnastyk 
71. miasto na Litwie (Niemen) 

72. d wykluczone 
73. potomek 
74. liczy co najmniej sześć gemów 
75. czapla biała 
76. unosi się nad bagnami 
77. miasto we Francji 
78. infekcja 
79. czerwiec amerykański 
80. telefoniczna 
81. Aleksander, literat ros.(1855- 1908) 
82. wiązanie budowli 
83. poganin 
84. ... za wet 
85. galijski bóg-drwal 
86. spoina 
87. mglisty lód 
88. belgijski kurort

PODPOWIEDŹ: ARCT, BAER, CYMA, 
IBAR, NOPAL, OLITA.

Do wynajęcia lokal w centrum Gryfina 
- I piętro - "kamienica"

Lokal o pow. 30 m kw. z własnym węzłem sanitarnym 
doskonale nadaje się na działalność biurową lub usługową.

Obecnie lokal wynajmuje stylistka rzęs i paznokci.
Szczegóły i zdjęcia lokalu: 517 812 133
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Aktualne Rozkłady Jazdy Gryfiński Informator Lokalny
Ważne telefony i Adresy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

 • Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os. 
Południe o pow. 54 m2 III piętro. Cena 1200 
+ gaz i prąd, kaucja zwrotna. Tel. 570 190 050

 • 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 umeblowa-
ną 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+zwrotna 
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 mieszka-
nie o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel. 
514 527 877

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

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

 • Mieszkanie 2-pokojowe,  w centrum Gryfina wy-
najmę FIRMIE / dla 4 pracowników /.  Powierzchnia 
44.5m 2  / Cena 1500 zł. Zainteresowanych 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 umo-
wę 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 cen-
trum (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, diete-
tyka. 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 ka-
walerki 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, niepalący, 
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 za-
sobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 m2, 
na III piętrze z balkonem na podobne - na parte-
rze 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 pię-
tro lub kupię 2-3 pokojowe (42-53m2) z balkonem. 
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 parterze 
w wieżowcu, Tel. 661 235 348 

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

 • Gryfino 3 pokoje sprzedam 260 tys. Osiedle połu-
dnie. 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 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 go-
spodarcze, działka). Cena 79 tys. zł. Tel. 601 457 
606

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

 • Sprzedam w Gryfinie dom wolnostojący, ocieplo-
ny, Stare Miasto, cały podpiwniczony, o pow. 160 
m2, ogrzewanie piec komputerowy – ekogroszek, 
miał, drewno lub ogrzewanie gazem. Garaż o 
pow. 40 m2 z kanałem samochodowym. Część 
rekreacyjna, posesja 600 m2, możliwość działal-
ności gospodarczej. Cena do negocjacji. W rozli-
czeniu 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 gospodarcze, 
działka 6 arów. Tel. 601 457 606

 • Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 180 
m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazowe solar 
na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, wiata, grill 
z garażem dwustanowiskowy i działka 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 wysoko-
ści 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, bliź-
niaka lub parteru/piętra domu w miejscowości 
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 pro-
pozycję. 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 wodne, 
folia ogrodnicza, drzewa i krzewy owocowe. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 577 333 694 Andrzej

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

 • Sprzedam działkę warzywno-owocowo-rekreacyj-
ną 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 jezio-
rem. 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 mieszkaniową 
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 agrotu-
rystycznymi, blisko przejścia granicznego, w otu-
linie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Tel. 601 
707 573, dzwonić w godz. 10-18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Działka budowlana w okolicach ulicy Armii 
Krajowej. Plan zagospodarowania przewiduje bu-
dowę domu jednorodzinnego o kącie nachylenia 
dachu 40-45 stopni. Parter z poddaszem użytko-
wym. Kontakt: 662 227 277

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

 • Sprzedam działkę w Żabnicy o pow. 3 tys. m2, usta-
lone warunki zabudowy (możliwość podziału). Tel. 
792 232 091

 • Sprzedam działkę w Moryniu z pozwoleniem na 
budowę i odbudowę istniejącego wiatraka holen-
derskiego na cele mieszkaniowe lub komercyjne. 
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 ciepłą 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 
ubezpieczenie, 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 
właściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyber-
dach. Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Tel. 
695 927 388

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

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

 • SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony w 
salonie, pierwsza rejestracja 02.2010 r., jeden 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 bagażni-
ka otwierana wraz z szybą. Dość wysoki żeby 
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POWIATOWY UrZĄD PrACY W GrYFINIe
DYSPONUJe NASTęPUJĄCYMI OFerTAMI PrACY:

1. Dyrektor przedszkola –praca Gryfino 
2. Elektromonter Instalacji Elektrycznych- praca Gmina Gryfino
3. Fryzjer-praca Gryfino
4. Główny księgowy-  praca Krzywin 
5. Kierowca samochodu ciężarowego-praca zachodniopomorskie
6. Kierownik składu opału-praca Radziszewo
7. Monter stolarki budowlanej- praca Gryfino, zachodniopomorskie
8. Monter urządzeń precyzyjnych –praca Gardno
9. Nauczyciel wspomagający-praca Żabnica
10. Nauczyciel wspomagający / Oligofrenopedagog- Praca Widuchowa
11. Nauczyciel wychowania przedszkolnego- praca Stare Brynki
12. Ogrodnik terenów zieleni- praca Gmina Gryfino
13. Operator frezarek ster. numerycznie-praca Gardno
14. Operator wprowadzania danych-Fakturzystka- Praca w Gryfinie
15. Palacz/konserwator-praca Krzywin
16. Pokojowa-praca Nowe Czarnowo
17. Pomoc rzeźnika/wędliniarza- praca Gryfino 
18. Pomocnik hydraulika-praca Gryfino
19. Pomocnik instalatora PV- praca Gryfino i zachodniopomorskie
20. Pomoc kuchenna- praca Czepino
21. Pomocnik mechanika-praca Banie
22. Pomocnik stolarza- praca Parnica
23. Pracownik biurowy-praca Chwarstnica
24. Pracownik budowlany-praca Szczecin
25. Pracownik ochrony-praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełnosprawności )
26. Pomoc kuchenna –praca Gryfino
27. Pomocnik Lakiernika –praca Pniewo
28. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
29. Pracownik produkcji – praca Pniewo, Gardno
30. Robotnik Placowy-praca Pniewo
31. Recepcjonista-praca Czepino
32. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
33. Spawacz-praca Borzym
34. Sprzątacz/ Sprzątaczka-Praca Gryfino
35. Sprzedawca- praca Nowe Czarnowo, Pniewo, Gryfino 
36. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino
37. Ślusarz-praca Gardno

wygodnie wsiadać. Zarejestrowany, ubezpieczo-
ny, 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 - sprząta-
nie mieszkań, biur. Tel. 665 245 645

 • Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków, 
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 pra-
cy z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każdym 
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 miesię-
cy 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 sys-
tem 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 manikiu-
rzystce-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, legalne. 
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, ce-
ramika oraz panele podłogowe. Tel. 576 314 405

 • Opiekun zaopiekuje się starszą osobą potrzebują-
cą 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, malowa-
nie i inne drobne prace. Tel. 697 995 957

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

 • Oferuję usługi remontowo – budowlane w zakre-
sie malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, 
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 korepetycji 

z języka niemieckiego na każdym poziomie, z do-
jazdem 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 dy-

plomowany. 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 gimnazjal-
nego, 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 dział-
kę 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 głównej 
trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub wejdę 
we współpracę hodowlaną ptactwa domowego 
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 czereśni 
i gruszek zamienię na mniejsze między Gryfinem 
a Osinowem Dolnym przy głównej trasie. Tel. 
513 288 745

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

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

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

R O L N I C T W O  –  K U P N O

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

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

22 22

 • Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w ilo-
ściach samochodowych, zapewniam swój trans-
port oraz 100% przedpłaty. Tel. 501 459 374

R Ó Ż N E 

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

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

425
 • Sprzedam łódź wędkarską typ kanada. Tel. 600 

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

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

dzo dobry stanie. Tel. 663 507 887

S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam silnik elektryczny 11KW 2,930 obro-
tów. Tel. 603 421 366

 • Sprzedam grubościówko-wyrównarkę DYMA. 
Tel. 603 421 366

 • Deski dębowe nieobrzynane grubości 50 mm 
około 5 m3 sprzedam - Babinek. Tel. 601 70 16 20 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam dla żeglarzy i wędkarzy - wał do napę-
du łodzi. Anody alum. i cynkowe. Tablica instru-
mentów. Sprzęgło na wał. Śruby do łodzi. Tel. 91 

414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, waw2006@
op.pl

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

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

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

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

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

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

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

415 22 22
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R Ó Ż N E  –  K U P N O

 • Kupię kostkę brukową używaną wys. 6 cm, obrze-
ża. Tel 601 715 764

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

nie. 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

26.10.    Apteka    Verbascum ul. 11 Listopada 16
27.10.    Apteka   Mandragora ul. Krasińskiego 89
28.10.    Apteka ul. 11 Listopada 66-68
29.10.    Apteka    Muszkieter ul. 9 Maja 14
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 83 (1316) 

Zwycięzcy EYE 2018
17. edycja Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE to wydarzenie bez precedensu w skali Pomorza. Niewielka wieś przyciąga niezwykle zdol-
nych młodych wokalistów z całej Polski, dając im możliwość występu w profesjonalnych warunkach scenicznych. W tym roku w składzie 
Jury gościliśmy niekwestionowany autorytet w zakresie śpiewu panią  Elżbietę Zapendowską.

Do konkursu zakwalifiko-
wano 25 wokalistów z ponad 
setki zgłoszeń, co sprawiło, że 
poziom wykonawczy był naj-
wyższy w historii festiwalu. 
Muzycznym gościem Festiwa-
lu był Abraham Kenner III, 
który dał niepowtarzalny kon-
cert. 

Werdykt XVII Festiwalu Piosenki 
Angielskiej EYE 2018

Jury: Elżbieta Zapendow-
ska, Katarzyna Buja-Kazu-
ba, Joanna Zawłocka, Piotr 
Ostrowski i Abraham Kenner 
III

10 równorzędnych wyróż-
nień (100 zł)

Wiktoria Holka - Budzyń
Julia Zawadzka - Widucho-

wa

Hanna Rojek - Stargard
Wanesa Adamska - Chojna
Natalia Kawszyn - Płock
Martyna Bartosewicz - 

Chojna
Liwia Żych - Stargard

Gabriela Jeleń - Michałowice
Zofia Kubowicz - Gryfino
Katarzyna Szulc - Bielawa
Wyróżnienia specjalne:
- wyróżnienie wykonawcy z 

powiatu gryfińskiego - Wanesa 

Adamska - Chojna (100 zł) - 
fundator: Stanisław Kurcz

- wyróżnienie Wójta Gminy 
Widuchowa Anny Kusy Kłos 
dla wyróżniającej się osobo-
wości scenicznej: Oleksandr 
Sukhomlin - Warszawa (mi-
krofon pojemnościowy)

- wyróżnienie specjalne 
Marszałka Województwa Za-
chodniopomorskiego (500 zł)- 
Natalia Kawszyn - Płock

kategoria I: 13-15 lat
III ms. Michał Słobodzian 

- Koszalin - 300 zł: fundator 
- Przemysław Kaweński - ka-
wenski.pl

II ms. Ida Szebla - Bielawa 
- 400 zł: fundator - Armarol 
Lubiczyn

I ms. Martyna Ćwik - Kosza-

lin - 500 zł: fundator - Dorota 
i Konrad Harasiowie - HARAŚ 
Stomatologia

kategoria II: 16-21 lat
III ms. Wiktoria Granas 

- Legnica - 300 zł: fundator - 
Małgorzata i Andrzej Stachu-
rowie

II ms. Oleksandr Sukhomlin 
- Warszawa - 400 zł: fundator - 
Anna i Bartłomiej Wróblowie

I ms. Nailah Vitha - Stargard 
- 500 zł: fundator - Starosta 
Gryfiński Wojciech Konarski

Grand Prix - nagroda Wójta 
Gminy Widuchowa 1000 zł:

Hanna SZTACHAŃSKA - 
Poznań

dost./foto. Kamila Grzybow-
ska  Kama Studio


