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Nowe 7 Dni Gryfina

Bez prądu  
i zasięgu
W najbliższym czasie ENEA nie planuje zbyt dużo 
prac w naszym regionie. Ale jedno będzie się wią-
zało z innymi utrudnieniami dla mieszkańców całej 
okolicy. 

W poniedziałek 5 listopada 
prądu nie będzie w miejsco-
wości Raduń Owczarnia (gm. 
Chojna) w godz. 8-15. Wyłą-
czenie obejmie również wieżę 
GSM, co może utrudnić ko-
rzystanie z telefonów komór-

kowych. Tego samego dnia 
nie będzie prądu w Pniewie 
ul. Polna 8, 8A, 8B, 10, 18, 22, 
22A, dz. nr 389/10. Tutaj prze-
rwa potrwa od godz. 9 do 15. 

red.

Na wejściu na cmentarz komunalny 
w Gryfinie wisi wciąż kartka będąca 
potwierdzeniem fatalnego stanu wielu 
rosnących tam drzew. Są głosy, by 
zmniejszyć ich ilość

Jesienią bobry aktywnie 
przygotowują materiał  
na żeremie i pokarm

Kot  
i myszka 
żyją w 
przyjaźni W radziszewie przed Wszystkimi Świętymi 

stanął  duży krzyż upamiętniający ofiarę 
tragicznego wypadku sprzed dwóch lat

Wydarzeniem dnia w środę,  
31 października w Gryfinie  
był pogrzeb ojca burmistrza Sawaryna
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Dlaczego budowa hali zamarła?
Wokół budowy hali sportowej w Gryfinie od początku trwają zawirowania. Z jednej strony burmistrzowie chwalą się rozpoczęciem bu-
dowy i wizytą ministra z pieniędzmi na halę. Z drugiej, zastanawiają ciągłe przerwy w pracy wykonawców. 

Co kilka dni na placu budowy 
coś się dzieje, a potem następuje 
przerwa. Siły wykonawcy też są 
mizerne – bywa góra trzech pra-
cowników (jak w dniu wizyty, 
ale przed przybyciem ministra). 
A zdarzają się dni ciszy. Tak jest 
znowu od początku tego tygo-
dnia. Nie widzieliśmy nikogo na 
placu budowy w parku we wto-
rek i środę ((30 i 31 paździer-
nika). W środę znikli nie tylko 
robotnicy i kierownik, ale na-
wet samochód stróża! Koparka 
stała tam gdzie w poniedziałek. 
Pojawiły się więc znowu słuchy, 
że po prostu gmina nie ma w 
budżecie na ten rok dość pie-
niędzy na finansowanie prac bu-
dowlanych. Pośrednim potwier-
dzeniem było to, że dotąd (od 
ponad tygodnia), nie dostaliśmy 
odpowiedzi z urzędu na pytanie 
– ile ich gmina ma ten rok! 

Miler jedno 
O to samo spytaliśmy za-

stępcę burmistrza Gryfina ds. 
inwestycji. Tomasza Milera 
- Teza o tym, że gmina nie ma 
zaplanowanych pieniędzy w te-
gorocznym budżecie na budowę 
hali jest oczywiście niepraw-
dziwa. Zgodnie z planem, na 
rok 2018 mamy zabezpieczone 
dwa miliony złotych, pozostała 
część jest zapisana do zapłaty 
w przyszłym roku. Cała inwe-
stycja ma pełne finansowanie, 
zapisane w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej. Gdyby było 
inaczej, niemożliwe byłoby uzy-
skanie podpisu skarbnik gmi-
ny i zawarcie umowy! - pisze 
T. Miler. Wyraża też troskę z 
powodu „stronniczych” infor-
macji na temat budowy hali w 
naszej gazecie. Wreszcie do-
wiedzieliśmy się, że pieniądze 
są. Niestety, na pytanie – dla-

czego wykonawca znowu znikł 
z placu budowy, odpowiedzi 
nie dostaliśmy. 

Pytamy tu i tam  
Kierownik budowy z firmy 

Moris Polska, spytany przez nas 
w środę, dlaczego firma zeszła 
z na początku tygodnia z placu 
budowy, odpowiedział tylko – 
Nie chciałbym się wypowiadać 
w tej sprawie. A przecież, gdyby 
była to np. przerwa świątecz-
na, to chyba nie powinien mieć 

problemu by tak opowiedzieć 
na nasze pytanie? 

Przy okazji rozmowy o sytu-
acji wokół cmentarza przed 1 
listopada, o sytuację na placu 
budowy spytaliśmy też rzeczni-
ka gryfińskiej policji. Stwierdził, 
że policja nie ma sygnałów, by 
znaleziono tam jakąś bombę 
lub stało się coś, co by nakazy-
wało wstrzymać budowę hali. 
Nagraliśmy w środę krótkie 
video pokazujące, co dzieje się 

(a raczej – nie dzieje), na placu 
budowy. Ciekawe, jak będzie w 
przyszłym tygodniu...

Palna hala? 
W regionalnych mediach po-

jawiła się ostatnio informacja o 
tym, że podobno w trakcie przy-
gotowań do budowy hali w Gry-
finie zmieniono wybrany przez 
projektanta materiał na podłogę 
hali. Według tej tezy, zmieniono 
go na gorszy jakościowo (choć w 
podobnej cenie). Gorszy, bo bar-
dziej palny! Niestety, w załączo-
nych do tamtej informacji da-
nych o pożarach w halach spor-
towych na terenie naszego wo-
jewództwa, nie ma informacji, 
jakiego rodzaju pokrycie podłogi 
było w każdej z nich. Jeśli by się 
potwierdziła pogłoska, że był to 
ten „gorszy” rodzaj pokrycia, za-
pewne do tematu powrócimy. 

rk

Koncepcja obwodnicy Gryfina 
Za dwa lat może zostać ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31.

Jak informuje Mateusz 
Grzeszczuk, rzecznik Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych - wszczęto postępowanie 
przetargowe na opracowanie 
koncepcji programowej dla 
obwodnicy Gryfina w ciągu 
DK31 o długości 5,6 km. Do-
kumentacja ta uszczegółowi 
rozwiązania projektowe w ko-
rytarzu określonym w decyzji 
środowiskowej z 2012 roku. 
Wykonane zostaną również 
badania geologiczne. - Doku-
mentacja powinna być gotowa 
w 2020 roku, umożliwi ogłosze-
nie przetargu na zaprojektowa-
nie i budowę tej ważnej obwod-
nicy – mówi Łukasz Lendner, 
dyrektor GDDKiA Odział 
Szczecin. Rozpoczęcie procesu 

przygotowania i realizacji tej 
inwestycji jest możliwe dzięki 
zatwierdzeniu przez Minister-
stwo Infrastruktury Programu 
Inwestycji dla tego zadania, 
zgodnie z którym obwodnica 
powinna być gotowa do 2025 
roku.

Trudny przejazd przez 
miasto

Przez Gryfino przebiega 
DK 31, trasa prowadząca od 
Szczecina na południe, wzdłuż 
granicy polsko- niemieckiej 
do Kostrzyna nad Odrą i da-
lej Słubic. Gryfino położone 
jest w zasadzie wzdłuż DK31, 
co przekłada się na stosunko-
wo długi odcinek prowadzący 
przez teren zabudowany. Z 

tego powodu występuje bar-
dzo wiele skrzyżowań i przejść 
dla pieszych. Wyjazdowy odci-
nek z Gryfina w stronę Chojny 
jest jedyną drogą w tym obsza-
rze miasta. Powoduje to znane 
mieszkańcom powstawanie 
zatorów, szczególnie w godzi-
nach szczytów komunikacyj-
nych (dojazd pracowników 
do elektrowni Dolna Odra). 
A co gdy jest awaria sieci?! 
Dodatkowo, pod wiaduktem 
kolejowym na wjeździe od 
strony Szczecina nie mieszczą 
się pojazdy wyższe niż 2,7 m, 
przez co samochody ciężarowe 
i autobusy jadące DK31 muszą 
omijać ten wiadukt drogą po-
wiatową. Rozwiązaniem wspo-
mnianych powyżej problemów 

komunikacyjnych jest budowa 
obwodnicy Gryfina. Obwod-
nica ominie miasto od wscho-
du, będzie miała długość 5,6 

km. Jak już pisaliśmy, będzie 
to jedno jezdniowa droga kla-
sy GP. 

Dost/rk

Kto z kim, przeciw komu? 
Znamy już wyniki wyborów burmistrza i do Rady Miejskiej w Gryfinie. 

Na szczęście dla mieszkań-
ców naszego miasta i gminy, 
tak naprawdę kandydat na 
burmistrza -Mieczysław Sawa-
ryn nie musiał konkurować z 
przeciwnikami silnych układów 
partyjnych. Jego konkurenci 
właściwie już od początku nie 
mieli żadnych szans, ponie-
waż wyborcy – co można było 

usłyszeć na ulicach, postawili 
na konkretnego, sprawdzonego 
człowieka, a nie na partyjnych 
liderów. Dużo gorzej przed-
stawia się sytuacja w składzie 
Rady Miejskiej. 

Tu żaden ze zgłoszonych ko-
mitetów nie uzyskał większości 
umożliwiającej samodzielne 
podejmowanie decyzji. Komi-

tety: M. Sawaryna, oraz Koali-
cyjny Platformy Obywatelskiej 
i Nowoczesnej zdobyli po 8 
mandatów, a reprezentanci PiS 
– 5. I teraz nie wiadomo. Czy 
Klub Radnych M. Sawaryna ze-
chce dogadać się z Klubem PO. 
Nowoczesna i wspólnie działać 
na rzecz mieszkańców naszego 
regionu? Czy też może któryś z 

tych klubów dogada się z rad-
nymi z PiS – u?

Za kilka dni radni złożą ślubo-
wania, ale już od paru dni trwa-
ją gorączkowe rozmowy. Oby 
wszystko skończyło się pozytyw-
nie dla naszej Małej Ojczyzny 
(…).  Przy tym wszystkim jest 
jeszcze jeden problem. Kto we 
władzach Gryfina lub na kierow-

niczych stanowiskach w gmin-
nych jednostkach będzie musiał 
stracić pracę? Moim zdaniem 
będą żądania, aby za wyborczy 
sukces wynagrodzić przynaj-
mniej partyjnych liderów. Najle-
piej intratnym, dobrze płatnym 
stanowiskiem. Poczekamy – zo-
baczymy?!

A. Szczepaniak 

Główna ulica Gryfina jest obecnie fragmentem drogi krajowej 31
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Powstał Powiatowy 
Zakład Aktywności 
Zawodowej  
Ostatnia w minionej niemal kadencji, sesja Rady Po-
wiatu rozpoczęła się od przedstawienia przez staro-
stę Wojciecha Konarskiego sprawozdania z prac Za-
rządu Powiatu w Gryfinie. Następnie radni zapoznali 
się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2017/2018. 
Dali też pieniądze dla pogorzelców.

Przyjęto Informację o stanie 
środowiska naturalnego na 
terenie powiatu oraz projekty 
uchwał w sprawach. Udziele-
nia dotacji z przeznaczeniem 
na realizowane w 2018 roku 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowla-
ne przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków poło-
żonych na obszarze powiatu 
gryfińskiego, przyjęcia Pro-
gramu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicz-
nego na rok 2019.

Zatwierdzono sprawozdania 
komisji stałych Rady za okres 
od stycznia do października 
2018 r., obywatelskiej inicja-
tywy uchwałodawczej, wyra-
żenia zgody na ustanowienie 
służebności gruntowej na 
nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfiń-
skiego, położonej w obrębie 
Wirów, ustalenia na rok 2019 
wysokości opłat za usunięcie i 
przechowywanie pojazdu usu-

niętego z drogi oraz wysokości 
kosztów powstałych w przy-
padku odstąpienia od usunię-
cia pojazdu.

Utworzono też (obiekt po 
przebudowie już został od-
dany) -samorządowy zakład 
budżetowy pod nazwą Po-
wiatowy Zakład Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie, czyli 
w skrócie PZAZ  Określono 
zadania, na które przeznacza 
się środki Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w 2018 r. 

Zmieniono budżet powiatu 
na 2018 rok, uchwalono zmia-
ny wieloletniej prognozy fi-
nansowej Powiatu Gryfińskie-
go na lata 2018-2039, a także 
przekazano środków finan-
sowych dla Gminy Gryfino z 
przeznaczeniem na pomoc dla 
pogorzelców w Daleszewie. 

A także określono kierunki 
polityki budżetowej do opra-
cowania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok. 

A. Szczepaniak

Druga runda wyborów w powiecie i najbliższej okolicy 

Choszczno
Mieszkańcy Choszczna w niedzielę będą wybierać 

burmistrza między Robertem Adamczykiem, który 
w pierwszej turze uzyskał 46,72 proc. głosów oraz 
Andrzejem Korzeniewskim, który otrzymał poparcie 
na poziomie 36,16 proc.

Nowogard
W Nowogardzie czeka nas dogrywka w walce o fo-

tel burmistrza. W niedzielę podczas II tury wyborów 
samorządowych swój głos będzie można oddać na 

Roberta Czaplę lub Jowitę Pawlak. Czapla w pierw-
szej turze zyskał 47,13 proc. głosów mieszkańców. Na 
Pawlak głosowało 32,17 proc.

Pyrzyce
W Pyrzycach czeka nas najprawdopodobniej wy-

równana walka. Wskazują na to wyniki pierwszej 
tury wyborów na burmistrza. O fotel powalczą dwie 
kobiety: Marzena Podzińska (27,86 proc.) oraz Justy-
na Łyjak (26,48).

Myślibórz
W Myśliborzu o fotel burmistrza walczą Piotr 

Sobolewski i Zygmunt Siarkiewicz. Sobolewski w 
pierwsze turze zyskał 48,39 proc. głosów. Siarkiewicz 
mógł liczyć na poparcie 37,40 proc. mieszkańców.

Banie
W Gminie Banie wciąż nie wybrano wójta, choć 

jeden z kandydatów - Arkadiusz Augustyniak - uzy-
skał 46,89 proc. głosów mieszkańców. Jego przeciw-
nikiem w II turze jest Małgorzata Wojtyła, która w 

pierwszej turze uzyskała poparcie na poziomie 19,87 
proc.

Chojna
Burmistrza będą w niedzielę wybierali mieszkańcy 

Chojny. Tutaj także między kandydatami w pierwszej 
turze była spora przepaść w kwestii poparcia. O fotel 
burmistrza walczą Barbara Rawecka (46 proc. w I tu-
rze) oraz Adam Fedorowicz, który uzyskał wówczas 
19,13 proc. głosów.

Dębno
Ciekawie wygląda druga tura wyborów na bur-

mistrza Dębna. Między kandydatami w pierwszej 
turze pojawiła się prawdziwa przepaść jeśli chodzi o 
ilość głosów. Grzegorz Kulbicki uzyskał poparcie na 
poziomie 48,83 proc. Jego konkurentem jest Paweł 
Chrobak, który w pierwszej turze mógł liczyć na gło-
sy 18,41 proc. mieszkańców.

(onet.pl)

Wybuch gazu  
w Mieszkowicach!
31 października po godzinie 12.00 w Mieszkowicach doszło do wybuchu gazu w 
ośmiorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II. 

Powstał pożar i zawaliła się ściana budynku, 
pod którą podobno znalazł się jeden z miesz-
kańców. Dlatego do Mieszkowic przyjechała 
także specjalna grupa poszukiwawczo – ra-
townicza ze Stargardu. Jak informuje rzecznik 
pogotowia ratunkowego - 50–letni mężczyzna 
z oparzeniami ciała i dróg oddechowych został 
śmigłowcem dostarczony do specjalistycznego 
szpitala w Gryficach. Na miejscu opatrzono jed-
ną kobietę. Dodała, że do akcji ratunkowej skie-

rowano cztery zespoły ratownictwa medycznego 
i dwa śmigłowce!

Gdy zadzwoniliśmy do rzecznika KW PSP 
w Szczecinie, był jeszcze w drodze na miejsce 
zdarzenia. Natomiast gdy zamykaliśmy to wy-
danie gazety, według napływających z Mieszko-
wic informacji płonął kolejny dom o konstruk-
cji drewnianej. Jednak po chwili rzecznik straży 
pożarnej zaprzeczył tej informacji, twierdził, że 
tylko jeden. Nasze zdjęcie na okładce zdaje się 
zaprzeczać jego wersji.

rk
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100 drzew na 100-lecie niepodległości
Na początku października Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczył w obchodach „Święta Drzewa”. Tegoroczna - 16. 
edycja, która odbyła się pod hasłem „Każdy liść pochłania CO2”, została poświęcona ochronie klimatu w Polsce, wpływom człowieka na 
zmiany klimatu, a także roli i znaczeniu drzew w łagodzeniu skutków tych zmian. 

Członkowie Szkolnego Klubu 
Ekologicznego - chcąc żyć bar-
dziej odpowiedzialnie - aktyw-
nie zaangażowali się w prze-
ciwdziałanie zmianom klimatu. 
Realizując zadanie „100 drzew 
na 100- lecie niepodległości”, 
nawiązali do projektu eduka-
cyjnego Ministerstwa Edukacji 
Narodowej pod nazwą „God-
ność. Wolność. Niepodle-

głość” i posadzili na rozległym 
terenie szkoły sto sadzonek 
rodzimego buku otrzymanych 
od Nadleśnictwa Chojna, do-
pisując je tym samym do blisko 
850 tysięcy drzew posadzonych 
w całej Polsce.

Dodatkowo członkowie klu-
bu wręczali uczniom, nauczy-
cielom i pracownikom szkoły 
symboliczny biało - czerwony 

listek klonu, nawiązujący do 
projektu „Godność. Wolność. 
Niepodległość”.

Działania projektu „Godność, 
wolność, niepodległość” sfinan-
sowano ze środków Ministra 
Edukacji Narodowej w ramach 
Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017-
2021.

dost.

Dostali na drogi
Kolejne umowy na dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji na drogach 
gminnych podpisał wojewoda Tomasz Hinc.  Również droga w Marwicach dosta-
ła dotację z Urzędu marszałkowskiego. Zyskają także gminy Moryń i Widuchowa.

- Rządowy program pozwala 
na dofinansowanie nawet 80 
procent kosztów przebudowy 
dróg – mówi wojewoda To-
masz Hinc. – Pozwoliło to skie-
rować środki do tych samorzą-
dów, których nie było wcześniej 
stać na kosztowne inwestycje 
drogowe.

Z programu skorzysta gmi-

na Moryń, która uzyskała 
134 569 zł dofinansowania na 
przebudowę ul. Polnej. Koszt 
inwestycji to przeszło 198 tys. 
zł. Gmina Trzebiatów uzyskała 
719 928 zł, a do Bornego Su-
linowa trafi 847 861 zł rządo-
wego dofinansowania na prze-
budowę drogi w miejscowości 
Radacz. 

Marwice
W czwartek 18 października 

wójt Anna Kusy - Kłos podpi-
sała w Urzędzie Marszałkow-
skim umowę na zwiększenie 
dotacji na przebudowę drogi 
w miejscowości Marwice o 
długości 1,025 km. Przewi-
dywany koszt zadania wynosi 
464 499,08 zł. Początkowo 

Kolejny transport  
z żywnością

We wtorek 30 października dotarł do Miesz-
kowic kolejny transport z żywnością dla osób 
najbardziej potrzebujących. W akcję przywie-
zienia żywności z Banku Żywności włączyli się 
Robert Caban - Autokarowe Usługi Turystycz-
no-Osobowe oraz Piotr i Witold Jesionek z fir-
my Jutan Sp. z o.o. Serdecznie dziękujemy! 

dost.

W Wierzbowym Lesie
We wtorek 30 października, grupa dzieci z Zespołu Szkół w Nowym Czarnowie 
po raz kolejny odwiedziła Spółdzielnię Socjalną „Wierzbowy Las” w Starym Czar-
nowie. 

Wyjazd odbył się w ramach 
realizacji Projektu Aktywiza-
cji Sensoryczno- Motorycz-
nej „Bawię się, doświadczam, 
rozwijam”(to już III edycja). 
Nasi uczniowie mogli z bli-
ska przyjrzeć się koniom, 
pogłaskać je i wyczyścić, no i 
oczywiście skorzystać z kon-
nej przejażdżki pod czujnym 

okiem fachowców. Doświad-
czenie konnej jazdy ma tera-
peutyczny walor, szczególnie 
dla dzieci niepełnosprawnych 
zarówno motorycznie, jak i 
intelektualnie. Czas spędzony 
w stadninie dodatkowo umi-
laliśmy sobie biesiadą przy 
ognisku - były pieczone ziem-
niaki, kiełbaski, kaszanka i 

inne smakołyki. Dzieci bardzo 
żywiołowo reagowały na zwie-
rzęta, aktywnie i nieszablono-
wo spędziły czas na świeżym 
powietrzu w dobrym towarzy-
stwie, przy ładnej pogodzie. W 
znakomitych nastrojach, za-
pakowani do busa wróciliśmy 
do szkoły w Nowym Czarno-
wie. Chcieliśmy podziękować 

Rondo imienia 
Łukasza Urbana
W poniedziałek 5 listopada 2018 r. odbędzie się uroczy-
stość nadania nazwy rondu imienia Łukasza Urbana. 

Uroczystość rozpocznie się o 
godz. 12:00 mszą św. w Kościele 
pw. Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Baniach, po mszy 

nastąpi przemarsz na rondo 
im. Łukasza Urbana i oficjalne 
nadanie imienia rondu.

dost.

gmina otrzymała dofinanso-
wanie w kwocie 82 088,85 zł 
-17 % (umowa podpisana 11 
czerwca 2018 r.).

W październiku kwota do-

finansowania uległa zwiększe-
niu do 136 469 zł (29 %). Wy-
dłużono także termin realiza-
cji inwestycji do końca 2018 
roku.                                     dost.

Państwu Monice i Bartoszowi 
Wielgoszewskim za gościn-
ność, ciepłą atmosferę i miłe 
przyjęcie naszej ekipy. Mamy 

nadzieję na stałą współpracę i 
już planujemy kolejną wizytę. 
Pozdrawiamy!

ms
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Olej w Myśliborzu
Zespół OLEJ to stuprocentowo chojeńska formacja. Tworzą ją Sławomir Błęcki 
(wok., git. akust., loopy, sł., muz.), Dariusz Kowal (git.el.), Damian Rumbuć (bas) 
oraz Grzegorz Kurpiel (perk.)

Zespół reaktywował działal-
ność dwa lata temu, a przed 
dwoma miesiącami, własnym 
sumptem wydał swoją autor-
ską płytę. Powstała ona także 
przy wsparciu ludzi i instytucji 
naszego regionu, wśród któ-
rych byli min. Paweł Tarnow-

ski, Andrzej Lizurej, Piotr Kul-
ling i Gmina Chojna. W ostat-
nią sobotę, 20 października 
OLEJ uczestniczył w XXXIX 
Ogólnopolskim Spotkaniu 
Młodych Autorów i Kompo-
zytorów Piosenki „SMAK” im. 
Jonasza Kofty w Myśliborzu. 

Zdobył tam nagrodę pozakon-
kursową. Będzie nią promocja 
płyty „Ładny dzień” w presti-
żowym klubie „Aurelio – Ku-
charze i Artyści” oraz seria 
koncertów i akcja medialna w 
Warszawie.

dost.

Pisarz w Chwarstnicy
Do Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy zawitał pisarz - Marcin Kozioł, który przy-
wiózł swoje książki i z pasją o nich opowiadał. Spotkania odbyły się w dwóch 
grupach. Młodsza część uczniów poznała wombata Maksymiliana - bohatera se-
rii podróżniczej - i zarażała się ciekawością świata oraz pięknem podróżowania. 

Starsza grupa dowiedzia-
ła się, jak połączyć naukę 
z przyjemnością czytania i 
rozszyfrowywania zagadek 
kryminalnych na podstawie 
serii „Detektywi na kółkach”. 
Wszyscy byli pod wrażeniem 
profesjonalizmu i przygoto-
wania autora do spotkania z 
dziećmi i młodzieżą. Oby wię-
cej takich spotkań!

AS

Udany ligowy 
weekend
Pracowity i jednocześnie udany weekend miały siat-
karki LIBERO Banie. 

Początek rozgrywek ligowych 
sezonu 2018/2019 rozpoczął się 
od zwycięstw naszych zespołów 
w kategorii młodziczek i kade-
tek. W sobotę młodziczki roze-
grały dwa mecze i odniosły dwa 
zwycięstwa 2:0 nad zespołami 
PSPS CHEMIK Police oraz UKS 

BUKOWE/ORLIKI Szczecin. 
Natomiast w niedzielne przed-
południe kadetki naszego klubu 
podejmowały u siebie SPÓJNIĘ 
Stargard, którą pokonały 3:1 
Początek sezonu uważamy za 
udany. Brawo dziewczyny i gra-
my dalej.                                 dost.

Pocztówką o niepodległość
Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Gmina Gryfino, Biblioteka Publiczna w Gryfinie, mają 
przyjemność zaprosić na wernisaż wystawy „Pocztówka orężem w walce o niepodległość oraz tragizm narodu i żołnierza polskiego”. 

Wernisaż odbędzie się w 
poniedziałek, 5 listopada, w 
budynku Biblioteki Publicznej 
w Gryfinie, ul. Kościelna 24 o 
godz. 16.00. Wystawa potrwa 
do końca listopada.

W historii naro-
du i państwa pol-
skiego listopad jest 
miesiącem szcze-
gólnym. W tradycji 
niepodległościowej 
Polaków wyraża 
bowiem triumf 
wiary i nadziei 
nad zwątpieniem i 
poddaniem się lo-
sowi. Po 123 latach 
niebytu i niewoli 
narodowej, Polska 
w 1918 roku od-
zyskała niepodle-
głość. Zwycięstwo 
to nie przyszło 
jednak łatwo. Wol-
ności nikt nam nie 
podarował. Wywal-
czyliśmy ją sami 
wysiłkiem wielu 
pokoleń!

Dwa ostatnie stulecia nie 
szczędziły Polakom ani dra-
matycznych wydarzeń, ani 
nieustających prób ciągłego 
zdawania egzaminu z patrioty-

zmu oraz świadomości jedno-
ści narodowej i państwowej. 
Znajomość własnej historii, 
kultywowanie i budowanie 
tradycji niepodległościowej, 

walka o wolność 
„Waszą i Naszą” po-
zwoliły Polakom w 
końcu sięgnąć po 
wolność dla siebie i 
odbudować własne 
państwo. 

Z biegiem czasu za-
cierają się ideały i ich 
sens. Wchodzą nam 
w krew rocznice i ob-
chody. Każda kalen-
darzowa karta nazna-
czona jest znakiem 
jakiegoś narodowego 
zrywu, bohaterskiego 
czynu, brzemiennej 
w skutki tragedii. 
Każdy miesiąc koja-
rzy się nam z innym 
wydarzeniem, z inną 
postacią. Nie sposób 
wymienić wszystkich 
ludzi, którzy odegra-
li wielką rolę w tej 

walce o przetrwanie, o naród 
i państwo. Bohaterem bowiem 
był cały naród!

Od XIX wieku
Wystawa ta przedstawia jed-

ną z mniej znanych, ale nie-
zwykle ważną formę walki o 
niepodległość – jaką spełniała 
karta pocztowa. Pierwsze kar-
ty pocztowe pojawiły się na 
ziemiach polskich pod koniec 
XIX wieku. Dla Polaków ży-
jących bez własnego Państwa, 
pod władzą trzech zaborców 
spełniały one rolę szczególną. 
Bowiem oprócz typowych, jak 
widokówka czy karty świą-
teczne, w obiegu pocztowym, 
a także poza kontrolą cenzury 
pojawiały się karty o charak-
terze patriotycznym. Ich zada-
niem było podtrzymywanie w 

narodzie ducha patriotyczne-
go, mobilizowanie do większej 
aktywności politycznej i spo-
łecznej oraz podejmowania 
walki zbrojnej z zaborcami. 
Warto również zwrócić uwagę 
na fakt, że jednym z najczęst-
szych tematów występujących 
na kartach patriotycznych 
było malarstwo, związane z 
polskimi tradycjami i wyda-
rzeniami historycznymi.  

Na tej wystawie prezentuje-
my zdjęcia pocztówek patrio-
tycznych, których oryginały 
znajdują się w Muzeum Tra-
dycji Niepodległościowych w 
Łodzi. Jak też oryginalne kart-
ki pocztowe i znaczki z pry-
watnych zbiorów - Tadeusza 
Kołuckiego i Henryka Tabaki.    

Henryk Tabaka,  Tadeusz Kołucki
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Dnia 9 listopada 2018r. o godz. 17.00 
w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

przy ul. Łużyckiej 22 w Gryfinie odbędzie się

Wieczornica 
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-

głości. Podczas uroczystości w holu Szkoły zostanie zaprezen-
towana

wystawa
zdjęć, przedmiotów i prac uczniów związanych z historią 

naszego państwa.
Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w naszej Szkole.
Serdecznie zapraszamy!

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” sfi-
nansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Najciekawsze dynie
W Centrum Kultury w 

Chojnie rozstrzygnięto kon-
kurs plastyczny „Na najcie-
kawszą dynię”. Wyróżniono 
grupy dzieci ze świetlic w 
Krajniku Górnym, Jeleninie, 
Kamiennym Jazie, Mętnie, Za-
toni Dolnej oraz ze świetlicy 
w Bajkowym Przedszkolu w 
Chojnie. Nagrody otrzyma-
li - Szymon Bondia, Emilia 
Rumbuć, Kuba Barczyk, Ka-
mil Jerzy, Dominika Kara-
czun, Antonina Chalimoniuk, 
Kacper Szpilski, Alicja Koni-
kowska, Anastazja Kalandyk, 
Jacek Błaszkiewicz, Antoni 

Kowalczyk, Aleksander Li-
sowski. Wszystkim dzieciom 
uczestniczącym w konkursie 
składamy serdeczne gratulacje 

i podziękowania za udział w 
konkursie.

dost.

Jan Sebastian Bach dla Niepodległej
Niedzielny koncert w Kościele p.w. NNMP wzbudził jak każdy wcześniejszy - duże zainteresowanie publiczności.

Koncert dla Niepodległej, 
to niewielki hołd złożony Pol-
sce z okazji setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości. 
Wykonawcami niedzielnego 
muzycznego spotkania byli 
artyści Dorota Piotrowicz- 
Witkowska śpiew i skrzypce, 
oraz Tomasz Witkowski – or-
gany. Wraz z melomanami 
zasłuchanymi w biegający po 
strunach smyczek i goniące za 
nim organowe dźwięki, wy-
pełniły mury starego kościoła. 
Muzyka Bacha, Schumana, 
Vivaldiego czy H. Wieniaw-
skiego przenosi słuchaczy w 
inny, aniżeli otaczający nas, 
świat. Publiczność na stojąco 
brawami dziękowała  wyko-
nawcom. Wychodzący z ko-
ścioła mieli okazję wpisać się 
do Księgi życzeń dla Polski. 
Koncertem dla Niepodległej 
organizatorzy najprawdopo-

dobniej dali początek gryfiń-
skim obchodom związanym 
ze stuleciem. Przed nami wie-
czory poezji, spotkania słow-
no – muzyczne, a we wszyst-
kich treściach zawarta jest 
walka o wolność i radość z jej 
odzyskania. 

I należy pamiętać, że wol-
ność nie jest dana na zawsze. 
Wolności trzeba bronić. I 
strzec. Pamiętali o tym wy-
chodzący z koncertu, podpi-
sujący się w Księdze życzeń. 

Koncert zorganizowany 
przez Bibliotekę Publiczną  i 
Towarzystwo Miłośników 
Historii Ziemi Gryfińskiej. 
Współorganizatorem koncer-
tu była również parafia, spon-
sorem Powiat Gryfino, a ho-
norowy patronat objął Urząd 
Miasta i Gminy Gryfino. 

Dost.

Łowcy.B rozbawili 
gryfinian
W piątek 26 października w Gryfińskim Domu Kultury wystąpił kabaret Łowcy.B. 
Satyrycy zaprezentowali w Gryfinie program „Noc muzeów”. Gryfińska publicz-
ność nie zawiodła, sala widowiskowa GDK wypełniła się wielbicielami dobrego 
humoru.

Kabaret Łowcy.B to teatr 
absurdu, który stworzyła gru-
pa studentów Uniwersytetu 
Śląskiego w roku 2002. Grupę 
przyjaciół połączył niezwykły 
sposób obserwowania rzeczy-
wistości i jej parabolizowania 
na scenie.

Łowcy.B w niezwykle na-
turalny, inteligentny i przyja-

zny sposób wciągają w swój 
spektakl widza. Tak było i w 
Gryfinie. W swoich skeczach 
artyści nawiązywali także do 
gryfińskich spraw lokalnych. 
Publiczność żywo reagowała 
na kolejne odsłony kabareto-
wego spektaklu.

Prócz nowego programu wi-
dzowie mogli obejrzeć m..in 

parodię znanego teleturnieju 
„Jeden z dziesięciu”, czyli kon-
kursu niewiedzy ogólnej, skecz 
o coachingu czy brawurowo 
wykonany koncert życzeń na 
4 mężczyzn i 35 rur. Warto za-
znaczyć, że Łowcy.B. to jedyny 
kabaret który wykonuje muzy-
kę wyłącznie na żywo.

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

reKLAMA
e-mail: 

kontakt.
7dnigryfina

@gmail.com

tel. 91 404 50 14
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Z Życia Kościoła

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze 
jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim 
umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od 
tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go 
całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus 
widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. Uczeni 
żydowscy interpretując Prawo stworzyli cały gąszcz nakazów i zakazów (ok. 613). Nie zawsze rozróżniali ich wagę i hierarchię. Stąd pytanie, 
które nurtowało wielu ówczesnych "egzegetów": Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? (Mk 12, 28b-34)

Miłość jest nieskończona
Jezus odpowiadając na nie, powołu-

je się na Księgę Powtórzonego Prawa: 
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bo-
giem - Panem jedynym. Będziesz miło-
wał Pana, Boga twojego, z całego swego 
serca, z całej duszy swojej, ze wszyst-
kich swych sił. Pierwsze i najważniej-
sze przykazanie dotyczy miłości Jedy-
nego Boga. W tekście hebrajskim jest 
powiedziane: Jahwe, nasz Bóg, Jahwe 
jedyny. To stwierdzenie stanowi wy-
raźne rozróżnienie między wielością 
bóstw (fałszywych, nieistniejących) a 
Bogiem Jahwe, Bogiem o imieniu oso-
bowym, jedynym, który istnieje i jest 
Bogiem żywym.

Czy nie kreuję sobie innych 
bożków? Jakich?

Człowiek jest zawsze kuszony bał-
wochwalstwem, a szczególnie twier-
dzeniem, że Bóg nie wystarczy, aby dać 
mu życie i szczęście. Dlatego poszukuje 
czegoś innego prócz Boga, jakiejś siły, 
która gwarantuje zaspokojenie jego 
pragnień. Dlatego pojawia się Jahwe i 
Baal, Bóg i Mamona, Pan i rzeczy ma-
terialne. Bóg staje się jakąś rzeczą po-
śród innych, być może najważniejszą 
(przynajmniej w teorii). Lecz serca są 
podzielone między przynależnością do 
Boga a troską o inne wartości.

Jeśli człowiek nie uzna Boga za na-
czelny cel, naczelną wartość swego 
życia, wówczas ubóstwi względną war-
tość ludzką. Odrzucając Boga jedno-
cześnie kreuje w swym życiu jakiegoś 
bożka. Ale ubóstwiona ludzka rzeczy-
wistość obraca się zawsze przeciwko 
niemu. Niszczy go i zabija.

Czy Bóg jest dla mnie naprawdę 
pierwszy? 

Pierwszą totalną miłością człowieka 
musi być Pan Bóg! Będziesz miłował 
Pana, Boga twojego, z całego swego 
serca, z całej duszy swojej, ze wszyst-
kich swych sił- znaczy: otworzysz się 
całkowicie na Boga dającego życie, na 
dobro i szczęście płynące od Niego, 
powierzysz Mu swój los bez żadnych 
zastrzeżeń, bez stawiania Mu jakich-
kolwiek warunków. Właśnie, miłość 

powinna być niezmierna: całym ser-
cem, całą duszą, całym umysłem, całą 
mocą. Nie powinno się w żaden sposób 
odmierzać miłości, bo nie da się jej po-
dzielić na kawałki. Miłość bowiem jest 
z natury swojej nieskończona. Nie da 
się jej wyczerpać, dlatego nie ma po-
wodu, by ją „wydzielać” i „oszczędzać”. 
W miłości można i należy być hojnym 
bez ograniczeń, bo ona się pomnaża, 
gdy ją dajemy. I nie jest tak, że kiedy 
komuś dajemy całą swoją miłość (na 
przykład Bogu), to zaczyna jej brako-
wać dla innych. Prawdziwa miłość, jak 
napisał św. Paweł, „nigdy się nie koń-
czy”. Dlatego Jezus w czasie Ostatniej 
Wieczerzy streścił wszystkie przykaza-
nia w jednym: „Miłujcie się wzajemnie 
tak, jak Ja was umiłowałem”.

Jakie miejsce zajmuje w mojej 
hierarchii wartości? 

Czasownik miłować ma podwój-
ne znaczenie. Z jednej strony odnosi 
się do sfery uczuć. Nasza duchowość, 
umysł, uczucia, zmysłowość, całe ciało 
i wszystkie siły psychiczne i duchowe 
mają stawać się miejscem przyjmowa-
nia i dawania miłości. Z drugiej strony 
termin ten odnosi się do języka praw-
nego, języka przymierza i wyraża się w 
konkretnych czynach (np. szacunek, 
wierność, służba). Kto kocha, prze-
strzega przykazania.

Miłowanie Boga ma miejsce po zro-
dzeniu się w człowieku wiary w Boga. 
Pełna wiara czyni Boga pierwszą i naj-
ważniejszą osobą w życiu człowieka, 
Panem i Zbawicielem. Polega na trwa-

łym związaniu z Nim swojego serca, 
duszy i myśli. Miłość Boga jest bez-
warunkowa, niezmienna, jest wzorem 
do naśladowania. Miłość opisywana w 
tym przykazaniu mówi: „Miłuję cię, bo 
chcę”, „Miłuję cię całym sercem, duszą, 
myślą i całą swoją mocą.”

Cztery rzeczowniki użyte w przyka-
zaniu (serce, dusza, umysł, moc) nie 
wskazują na różne aspekty człowie-
czeństwa, lecz podkreślają, że człowiek 
powinien miłować Boga całym sobą. 

Miłowanie Boga całym sobą rozpo-
czyna się od bezwarunkowego podda-
nia się Bogu, dania Mu pierwszeństwa 
przed wszystkimi i wszystkim. Serce 
człowieka wierzącego poddaje się ła-
godnie woli Boga.

Miłowanie Boga całym sobą odnosi 
się do życia, pragnień, uczuć, uwiel-
bienia, wdzięczności. Dusza człowieka 
ufającego Bogu lgnie do Niego i wy-
wyższa Go ponad wszystko.

Miłowanie Boga całym sobą odnosi 
się do pracy umysłu, poznania, rozu-
mienia, badania. Oznacza sposób my-
ślenia odnoszący wszystko najpierw do 
Boga. Myśl i umysł człowieka wierzą-
cego poznają Boga i ufają Mu, są odda-
ne poszukiwaniu prawdy. 

Miłowanie Boga całym sobą w końcu 
odnosi się do wytrwania i posiadania 
czegoś. Siłą, mocą człowieka wierzące-
go jest wielkość jego miłości do Boga, 
miłowanie Go całym bogactwem, 
wszystkimi zasobami.

Przykazanie miłości zakłada całko-
witość: całym sercem, całą duszą, ca-
łym umysłem i całą mocą. W miłości 
nie można niczego zatrzymać dla sie-
bie. Miłość oddaje wszystko: Wszyst-
ko Moje jest Twoje, a Twoje jest Moje 
powie Jezus o swojej więzi z Ojcem. 
Miłość zakłada również wierność. Tyl-
ko to, co jest wieczne może wyrażać 
prawdziwą głębię (Raguin). Kto nie an-
gażuje się na zawsze, nie daje naprawdę 
samego siebie, ale tylko "wypożycza 
się" na określony czas. Miłość wyma-
ga wierności na wzór Jezusa, który do 
końca nas umiłował.

redakcja
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Stypendyści powiatu
Imponującą średnią ocen i wieloma osiągnięciami w roku szkolnym 2017/2018 pochwalić się może dwanaścioro uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Za swoją systematyczną i ciężką pracę oraz jej efekty zostali nagrodzeni stypen-
diami, które odebrali 25 października podczas ostatniej roboczej sesji Rady Powiatu V kadencji. 

Stypendium w kategorii 
za szczególne osiągnięcia 
w nauce w roku szkolnym 
2017/2018 otrzymała

Paula Maciejewska, uczen-
nica III klasy liceum ogólno-
kształcącego o profilu psycho-
logiczno-prawnym w ZSP nr 2 
w Gryfinie. Największym osią-
gnięciem Pauli w roku szkol-
nym 2017/2018 jest udział w 
etapie finałowym 42. Ogólno-
polskiej Olimpiady Języka An-
gielskiego i zajęcie 31. miejsca, 
a tym samym uzyskanie tytułu 
finalistki. Wolny czas Paula 
spędza grając na instrumen-
tach smyczkowych i malując. 
Dużo czyta, pasjonuje ją tak-
że biologia. Swoją przyszłość 
wiąże z medycyną. Chciałaby 
zostać lekarzem o specjalności 
chirurgia dziecięca. 

Stypendia za wyniki w 
nauce w II semestrze roku 
szkolnego 2017/2018 otrzy-
mało jedenaścioro uczniów

Ida Rumbuć, uczennica IV 
klasy technikum zawodowe-
go w zawodzie technik ho-
telarstwa w ZSP w Chojnie. 
Stypendystka Prezesa Rady 
Ministrów. Z dużym zaan-

gażowaniem rozwija swoją 
wiedzę i umiejętności uczest-
nicząc w konkursach zwią-
zanych z branżą hotelarską. 
Zajęła V miejsce w międzywo-
jewódzkim konkursie „Mistrz 
Wiedzy Hotelarskiej” oraz III 
miejsce w etapie okręgowym 
Olimpiady Wiedzy Hotelar-
skiej. Aktywnie włącza się w 
organizację przedsięwzięć re-
alizowanych przez szkołę. Jest 
członkiem Szkolnego Klubu 
Europejskiego Douzelage. 
Publikuje swoje artykuły w 
szkolnej gazecie „Wióry”, in-
tensywnie rozwija swoje kom-
petencje językowe. Biegle zna i 
wykorzystuje w praktyce język 
angielski i szwedzki. Uczest-
niczyła w projekcie „Euro-
pejska jakość w kształceniu 
zawodowym” odbywając czte-
rotygodniowy staż w Anglii, 
pogłębiając i zdobywając nowe 
doświadczenia zawodowe. 
Interesuje się zagadnieniami 
dotyczącymi architektury i ho-
telarstwa. Po maturze chciała-
by studiować na kierunku ho-
telarskim. Średnia ocen – 5,44 

Alicja Misterska, uczennica 
II klasy liceum ogólnokształ-
cącego o profilu lingwistycz-
no-medycznym w ZSP nr 2 
w Gryfinie. Inteligentna, su-
mienna, życzliwie nastawiona 
do innych. Interesuje się biolo-
gią, chemią i sportem. Chętnie 
bierze udział w konkursach 
szkolnych. Odnosi również 
sukcesy w sporcie, repre-
zentując szkołę w zawodach 
sportowych. Najbardziej lubi 
grać w koszykówkę. W przy-
szłości chciałaby studiować na 
Uniwersytecie Medycznym i 
zostać lekarzem. Średnia ocen 
5,06 

Anita Orszulak, uczennica 
IV klasy technikum zawodowe-
go w zawodzie technik żywienia 
i usług gastronomicznych w 
ZSP w Chojnie. Z dużym za-
angażowaniem rozwija swoją 
wiedzę i umiejętności związane 
z branżą gastronomiczną. Re-
prezentowała szkołę w elimina-
cjach okręgowych Olimpiady 
Wiedzy o Żywieniu i Żywności. 
Zdobywała nowe doświadczenia 
zawodowe podczas czterotygo-
dniowego stażu na Malcie Jest 
uczestniczką projektu „Kwali-
fikacje dziś – dobra praca ju-
tro”. W ramach realizacji tego 
projektu uczestniczyła w kursie 
barmańskim oraz cross-sellin-
gu i up-sellingu. Jest członkiem 
Szkolnego Klubu Wolontariu-
sza, brała udział w akcji odda-
wania krwi organizowanej przez 
Szkolny Klub Honorowych 
Dawców Krwi. Aktywnie działa 
w kole teatralno-recytatorskim, 
uczestniczyła przygotowaniach 
polsko-niemieckiego czytania 
poezji Zbigniewa Herberta w 
ramach chojeńskich Dni Inte-
gracji i Ekumenizmu. Publi-
kuje swoje artykuły w szkolnej 
gazecie „Wióry”. Interesuje się 
zagadnieniami związanymi z za-
sadami żywienia i dietetyką. W 
przyszłości chciałaby studiować 
na kierunku ekonomicznym lub 
dietetykę. Średnia ocen: 5,21 

Katarzyna Kowalczyk, 

uczennica III klasy liceum 
ogólnokształcącego o profilu 
psychologiczno-prawnym w 
ZSP nr 2 w Gryfinie. Intere-
suje się historią, geografią. 
Aktywnie bierze udział w 
konkursach szkolnych. Odno-
si również sukcesy w konkur-
sach pożarniczych. Posiada 
także talent malarski. W wol-
nym czasie zajmuje się edycją 
multimedialną, czyta książki, 
biega i jeździ na rowerze. Po 
zakończeniu nauki w liceum 
chciałaby studiować bezpie-
czeństwo narodowe lub prawo, 
a w przyszłości pracować w 
straży pożarnej. Średnia ocen: 
5,0 

Natalia Bylewska, uczen-
nica II klasy liceum ogólno-
kształcącego o kierunku biolo-
giczno-chemicznym w ZSP w 
Chojnie. Aktywnie uczestni-
czy w projektach międzynaro-
dowych realizowanych przez 
szkołę m.in. uczestniczyła w 
spotkaniach młodzieży na 
Malcie i w Belgii. Angażo-
wała się w działalność Klubu 
Europejskiego Douzelage, 
podejmowała działania cha-
rytatywne. Reprezentowała 
szkołę w licznych konkursach, 
olimpiadach przedmiotowych 
i w zawodach sportowych.W 
Powiatowym Konkursie Or-
tograficznym zdobyła tytuł 
„Mistrza ortografii”. W wol-
nym czasie Natalia trenuje pił-
kę siatkową oraz dużo czyta, 
zwłaszcza powieści fantasy. W 
przyszłości chciałaby zostać 
lekarzem lub pracować w la-
boratorium kryminalistycz-
nym. Średnia ocen: 5,19 

Gracjan Jasnos, uczeń kla-
sy II technikum zawodowego 
w zawodzie technik informa-
tyk w ZSP w Chojnie. Bierze 
udział w licznych konkursach 
osiągając sukcesy. Zajął m.in. 
I miejsce w Powiatowym 
Konkursie Wiedzy o Euro-
pie, gdzie główną nagrodą był 
trzydniowy wyjazd studyjny 
do Brukseli oraz I miejsce w 
Powiatowym Konkursie Mi-
tologicznym. Brał udział w 
Olimpiadzie Cyfrowej, w wo-
jewódzkim konkursie „Nasto-
letnie samobójstwo – wybór 
czy przymus? Jak zapobie-
gać?”, reżyserując, nagrywając 
i montując spot wideo prze-
ciwdziałający odbieraniu so-
bie życia przez młode osoby. 
Aktywnie uczestniczy w pro-
jektach realizowanych przez 
szkołę. W ramach projektu 
„Kwalifikacje dziś - dobra 
praca jutro” uczestniczył w 
kursie Microsoft Technology 
Associate - Cloud Fundamen-
tals i po zdanym egzaminie w 
języku angielskim otrzymał 
międzynarodowy certyfikat. Z 
zaangażowaniem uczestniczył 
w projekcie „Zapobieganie 
agresywnym postawom mło-
dzieży”, gdzie wziął udział w 
kursie szkoleniowym nt. prze-
ciwdziałania nietolerancji i 
przemocy, odbywającym się w 
Koszeg na Węgrzech. Współ-
redaguje szkolną gazetę „Wió-
ry”, angażuje się w działalność 
Klubu Europejskiego Douzela-
ge. Pasje Gracjana to podróże, 
europeistyka, ekonomia spo-
łeczna państw świata, języki 
obce, informatyka i lotnictwo 
cywilne. Średnia ocen: 5,11 
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Aleksandra Misterska, 
uczennica II klasy liceum 
ogólnokształcącego o profilu 
lingwistyczno-medycznym w 
ZSP nr 2 w Gryfinie. Biolo-
gia, chemia i matematyka to 
ulubione przedmioty Oli. Jest 
zaangażowana w życie szkoły 
i klasy, bierze udział w kon-
kursach szkolnych, odnosi 
również sukcesy sportowe. W 
wolnym czasie czyta książki, 
gra w koszykówkę, biega oraz 
słucha muzyki. W przyszłości 
chciałaby studiować na Uni-
wersytecie Medycznym i zo-
stać stomatologiem. Średnia 
ocen 5,06 

Natalia Ziembowska, uczen-
nica II klasy liceum ogólno-
kształcącego o kierunku ma-
tematyczno-ekonomicznym w 
ZSP w Chojnie. Pracowita i am-
bitna, aktywnie uczestnicząca 
w życiu szkoły. Jest członkiem 
Klubu Europejskiego Douze-
lage, w ramach realizowanych 
przez szkołę projektów uczest-
niczy w międzynarodowych 
spotkaniach młodzieży, m.in na 
Malcie. Reprezentowała szkołę 
w wielu konkursach na szcze-
blu krajowym, wojewódzkim, 
powiatowym i szkolnym. Zajęła 
I miejsce w półfinale ogólnopol-
skiego konkursu geologiczno-
-środowiskowego „Nasza Zie-
mia – środowisko przyrodnicze 
wczoraj, dziś i jutro” oraz V 

miejsce w finale tego konkursu. 
Reprezentowała szkołę w Festi-
walu Kół Zainteresowań Szkół 
Ponadgimnazjalnych pn. „Moje 
pasje”, otrzymując w kategorii 
indywidualnej wyróżnienie za 
zaprezentowanie swojego ta-
lentu wokalnego. W ramach 
koła teatralno-recytatorskie-
go uczestniczyła w szkolnych 
przedstawieniach. Natalia swo-
ją przyszłość wiąże głównie z 
geografią i śpiewaniem. Średnia 
ocen: 5,06 

Paulina Faleńczyk, uczen-
nica IV klasy technikum w 
zawodzie technik ekonomista 
w ZSP nr 2 w Gryfinie. Inte-
ligentna, sumienna i wszech-
stronnie uzdolniona. Interesu-

je się ekonomią, sportem i tań-
cem. Chętnie bierze udział w 
konkursach, a także angażuje 
się w szkolnym wolontariacie. 
Jej marzeniem są studia eko-
nomiczne i praca w poważnej 
firmie jako bizneswoman. 
Średnia ocen 5,0

Karolina Krywalewicz, 
uczennica III klasy liceum 
ogólnokształcącego o profilu 
psychologiczno-prawnym w 
ZSP nr 2 w Gryfinie. Sumien-
na i ambitna. Miłośniczka 
zwierząt. Aktywistka, zaintere-
sowana sprawami społeczno-
ści lokalnej. Jest gospodarzem 
klasy, wolontariuszem i radną 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Opiekuje się małymi dzieć-
mi. W wolnych chwilach lubi 

czytać książki o tematyce psy-
chologicznej, oglądać filmy, 
jeździć na rowerze. W przy-
szłości chciałby pracować jako 
prawnik lub jako psycholog. 
Średnia ocen 5,0

Wiktoria Sakowicz, uczen-
nica III klasy liceum ogólno-
kształcącego o profilu psycho-
logiczno-prawnym w ZSP nr 
2 w Gryfinie. Świetna organi-
zatorka. Sportsmenka repre-
zentująca szkołę we wszelkich 
rozgrywkach w sportach ze-
społowych. W wolnych chwi-
lach gra w siatkówkę, biega i 
jeździ na rowerze. W przyszło-
ści chciałaby pogłębiać wiedzę 
z zakresu ratownictwa me-
dycznego i psychologii. Śred-
nia ocen 5,0

Zebrano prawie 77 litrów krwi
W ramach XI edycji kampanii „Zbieramy Krew dla Polski” podczas 11 zbiórek krwi na terenie województwa zachodniopomorskiego jego 
mieszkańcy oddali blisko 77 litrów krwi. 

W całej Polsce dzięki kampanii 
realizowanej przez Grupę Musz-
kieterów, która zarządza sieciami 
Intermarché i Bricomarché, wraz 
z Polskim Czerwonym Krzy-
żem zebrano blisko 1 200 litrów 
życiodajnego płynu. – Mimo 
ogromnego postępu technologii i 
medycyny, nikt nie wynalazł syn-
tetycznego odpowiednika krwi. Jej 
przetoczenie jest czasami jedyną 
możliwością na uratowanie życia 
lub zdrowia. Właśnie dlatego bar-
dzo dziękujemy wszystkim daw-
com oraz organizatorom, którzy 
przez 11 lat kampanii „Zbieramy 
Krew dla Polski” działali na rzecz 
honorowego krwiodawstwa. W 
tym czasie udało nam się zebrać 
blisko 16 000 litrów krwi. Razem 
osiągnęliśmy ogromny sukces! – 
mówi Eliza Orepiuk-Szymura, 
reprezentująca Grupę Muszkie-
terów.

Od maja do września 2018 r. 
wyspecjalizowane krwiobusy 
Regionalnych Centrów Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
stacjonowały na parkingach 
przed sklepami Intermarché i 
Bricomarché w całej Polsce. W 
106 miastach 15 polskich wo-

jewództw przeprowadzono aż 
129 zbiórek krwi. Akcjom towa-
rzyszyły także liczne konkursy, 
pokazy straży pożarnej i ratow-
nictwa medycznego oraz pokazy 
udzielania pierwszej pomocy.

Także w Gryfinie 
W województwie zachodnio-

pomorskim odbyło się łącznie 
11 akcji promujących honorowe 
krwiodawstwo, połączonych z 
poborem krwi, podczas których 
zgłosiło się łącznie prawie 220 
chętnych, a ponad 170 osób od-
dało krew. Tegoroczna zbiórka 
w województwie zachodniopo-
morskim odbyła się w Drawsku 
Pomorskim, Goleniowie, Gry-
ficach, Gryfinie, Kołobrzegu (2 
akcje), Nowogardzie, Stargar-
dzie, Świdwinie, Trzebiatowie 
oraz Złocieńcu.

Najlepsze wyniki w woje-
wództwie osiągnęły - Nowogard 
(Intermarché) – zebrano 14,9 
litra krwi od 33 dawców, Gole-
niów (Intermarché) – zebrano 
11,7 litra krwi od 26 dawców, 
Trzebiatów (Intermarché) – ze-
brano 9,5 litra krwi od 21 daw-
ców.

dost.
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2 - 8.11.2018 /  KINO HelIOS
(CHr Kupiec)

Kultura Dostępna:
Młynarski. Piosenka finałowa, czw. 13:00, 18:00
Kino Kobiet:
Planeta singli 2, śr. 18:30
Kino na Temat:
Żubr pompik, czw. 10:00
Premiery:
Bohemian rhapsody, pt.-śr. 11:30, 14:30, 18:00, 
21:00, czw. 10:00, 15:00, 18:00, 21:00
3D Dziadek do orzechów i cztery królestwa, 13:30
Dziadek do orzechów i cztery królestwa, pt.-śr. 
11:00, 15:45, 18:30, czw. 9:30, 11:00, 15:45, 18:30
Jeszcze dzień życia, 19:30

Polecamy:
Halloween, 16:00, 20:30
Dziewczyna w sieci pająka, 17:00, 21:30

7 uczuć, pt.-pn., czw. 10:30, 20:45, wt. 11:00, 20:45, ś. 
10:30, 21:45
Kler, pt.-śr. 13:00, 17:30, czw. 13:00
Helios dla dzieci:
Hotel Transylwania 3, pt.-śr. 10:15, 12:30, 14:45, 
czw. 12:30, 14:45

(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Młynarski. Piosenka finałowa, czw. 13:00, 18:00
Kino Kobiet:
Planeta singli 2, śr. 18:30
Kino Konesera:
Boso po ściernisku, pn. 18:30
Premiera:
Bohemian rhapsody, 12:00, 15:00, 18:00, 19:00, 
21:00, 22:00

Dziadek do orzechów i cztery królestwa, 10:30, 
11:30, 16:15, 18:30
3D Dziadek do orzechów i cztery królestwa, 14:00
Jeszcze dzień życia, 15:30, 18:15
Oblicze mroku, 14:45, 19:30, 21:50
Suspiria, 20:15
Premiera:
Dziewczyna w sieci pająka, 13:30, 17:00, 20:45
Halloween, pt.-śr. 13:00, 17:30, 21:20, czw. 10:30, 
20:00, 21:20
Ocean ognia, 16:00
Pierwszy człowiek, 12:45
7 uczuć, pt.-nd., wt., czw. 11:00, 15:45, 18:45, pn., śr. 
11:00, 15:45
Serce nie sługa, 10:45
Kler, 11:45, 20:00
Kamerdyner, 9:00
Helios dla dzieci:
Hotel Transylwania 3, 10:00, 12:15, 14:30, 16:45

Trochę kultury

DARMOWe
bilety do kina

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

2 - 7.11.2018 / 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 „Jeszcze dzień życia”? 
Adaptacją książki czyjego autorstwa jest ten obraz?

CO JeST GrANe
W tym tygodniu w gryfińskim kinie 

będziecie mogli premierowo zobaczyć 
film – europejską koprodukcję, na którą 
ja bardzo czekałam, czyli „Jeszcze dzień 
życia”. To ekranizacja książki Ryszarda Ka-
puścińskiego, w której opisuje on swój 
pobyt w ogarniętej wojną i chaosem An-
goli, i skąd codziennie wysyłał depesze 
do Polskiej Agencji Prasowej. Kapuścin-

ski umiał barwnie opowiadać i umiał 
dobrze pisać. Dla mnie już na zawsze 
zostanie słynnym reportażystą, bardziej 
słynnym od reportera, którego niewąt-

pliwie nosił w sobie.  „Jeszcze dzień ży-
cia” to pełnometrażowy film animowa-
ny, który wciągnie w swą wartką akcję 

każdego, polecam go jednak zwłaszcza 
wielbicielom twórczości autora „Cesa-
rza”. W repertuarze kina GRYF także „Su-
spiria” - horror z plejadą aktorskich dam 

(na czele z Tildą Swinton), który na ostat-
nim festiwalu filmowym w Wenecji 
otrzymał owacje na stojąco. Dla dzieci 
gryfińskie kino przygotowało coś w iście 
halloweenowym stylu, czyli trzecią część 
„Hotelu Transylwania”. Upiory i inne sym-
patyczne zjawy powracają w dobrym 
stylu i jest się z czego pośmiać. Tym ra-
zem gromadka dziwaków wybiera się na 
wakacje ekskluzywnym statkiem.

amp
FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu „Suspiria”? 
Jaka aktorka zagrała w nim główną rolę? 
Czy obraz był pokazywany na ostatnim festiwalu filmowym w Wenecji?

Suspiria, 20:45
Jeszcze dzień życia, pt., nd.-wt. 19:00, sb. 13:20, 19:00

3D Hotel Transylwania 3, 15:00
Hotel Transylwania 3, 17:00

Bohemian rhapsody
()

Bardzo wiele wskazuje na to, że 
nie jestem zbyt obiektywną recen-
zentką tego filmu. Nie wiem, dlacze-
go, ale po wymianie kilku uwag z 
kolegami po fachu stwierdziłam, jak 
i oni, a także one, że widzieliśmy 
chyba zupełnie dwa inne filmy. Ja 
widziałam mięsistą historię i bohate-
ra, którego głos kocham miłością 
wielką, a oni wszyscy widzieli braki... 
scenariuszowe, aktorskie, z synchro-
nizacją głosu. No może nie wszyscy, 
ale większość. Ja ich nie dostrze-
głam, bo pochłonęła mnie muzyka 
„Bohemian Rhapsody” i taki właśnie 
jest ten film – albo Was złapie za gar-
dło i emocje nie pozwolą Wam ru-
szać się w fotelu, albo cała ta opo-
wieść Was tylko znuży. To zależy, czy 
jesteście fanami zespołu Queen i na 
ile znaliście postać Freddy’ego Mer-
cury’ego? Urodził się w Zanzibarze 
jako Farrokh Bulsara. W wieku 18 lat 
ze względu na wojnę domową wyje-
chał wraz z rodziną do Anglii. To był 
dla Freddy’ego nowy początek. Już 
wcześniej ujawniał swój talent mu-
zyczny, ale to Anglia pozwoliła mu 
zacząć. Tam próbował swoich sił za-
nim zrodził się Queen. Zespół okre-
ślił się w 1970 roku, kiedy to została 

wymyślona jego nazwa i logo. Królo-
wą założyli Brian May, Roger Taylor i 
właśnie Freddy Mercury. Nikt wtedy 
nie przypuszczał, że grupa osiągnie 
aż taki sukces. Nie wiem, ile osób pa-
mięta kolorową i bardzo wyrazistą 
postać Mercurego, ale w mojej pa-
mięci zapisał się on dość mocno. 
Jego głos do dzisiaj brzmi w mojej 
głowie, a pierwsze dźwięki tytuło-
wej „Bohemian Rhapsody” przypra-
wiają mnie o ciarki na całym ciele. 
Jeśli macie podobnie jak ja, to ten 
film będzie dla Was przyjemnością, 
zabawą, wspomnieniem, piosenką i 
musicalem w jednym. Jeśli jednak 
oczekujecie, że powie Wam on coś 
więcej o Mercurym lub w jakiś spo-
sób odkryje przed Wami tajemnicę 
jego alkowy czy choroby, to nie jest 
ten film. „Bohemian Rhpasody” pró-
buje przybliżyć nam historię zespołu 
Queen i jego wokalisty – Freddy’e-
go, a wszystko zaczyna się i kończy 
na słynnym koncercie Live Aid, który 
został zorganizowany, by zebrać pie-

niądze dla głodujących w Etiopii. 
Występ zespołu Queen podczas Live 
Aid uznano za najlepszy rockowy 
koncert w historii. Niestety lub stety 
„Bohemian Rhapsody” to trochę po-
pkulturowa wersja życia Queen – 
jest szybko, ładnie, kolorowo. Nie 
widzimy zbyt wielu problemów 
(chociaż widać, że one były), zbyt 
wielu butelek alkoholu (chociaż wie-

my, że się piło), żadnych narkotyków 
(a wiemy, że one były), żądnych 
większych kłótni muzyków (a po-
dobno żarli się niesamowicie o pio-
senki). Po drugiej stronie jest choro-
ba Freddy’ego i jego biseksualizm, 
który też został potraktowany tro-
chę powierzchownie – po głębszym 
zastanowieniu się nad tym obrazem 

widzę to i jest to faktycznie słabość. 
Jeśli chodzi o aktorstwo, to będę 
jednak całą sobą broniła fantastycz-
nego występu Rami Maleka, który 
uwiódł mnie w genialnym serialu 
„Mr Robbot”, a tym razem - w sumie 
po raz pierwszy - wciela się w pierw-
szoplanową rolę w pełnometrażo-
wym filmie. Brawa za odwagę i hip-
notyzującą kreację! Jedyne co moż-
na mu zarzucić - i tu się zgodzę z 
moimi kolegami po fachu - że jest w 
nim bardzo wiele z chłopca, którym 
Freddy w pewnym momencie już w 
ogóle nie był – stał się naturalnie 
mężczyzną (ta dyskretna różnica 
bywa zauważalna dla fanów wokali-
sty Queen, którzy pamiętają jego 
występy i wywiady w telewizji). Od-
rzucając jednak na chwilę moje ana-
lizy i recenzje kolegów i koleżane-
k,wracam do samego seansu filmu 

„Bohemian Rhapsody” i do momen-
tu, w którym wyszłam z kina. Opusz-
czałam salę kinową przede wszyst-
kim na miękkich nogach, rozkołysa-
na w takt piosenek zespołu, wzru-
szona i zadowolona. W tym 
momencie wychwalałam film pod 
niebiosa, bo w danej chwili mnie 
rozłożył na łopatki – emocjonalnie! 
Wtedy wydawało mi się, że jest to 
wielki film i że Freddy zasłużył bar-
dzo na właśnie taki obraz. Gdybym 
obejrzała „Bohemian Rhapsody” 
jeszcze raz, pewnie zauważyłabym 
więcej jego wad, ale czasami warto 
zaufać intuicji, emocjom i zgodzić 
się z nimi – po prostu poczuć TO, 
dlatego dzisiaj ocena bardzo emo-
cjonalna i 5 gwiazdek. Jeśli chcecie 
to przeżyc i poczuć, to zapraszam do 
kina.
 Anna Pietras



13

www.7dnigryfina.az.pl

26-29.10.2018 r.

Przyszli na świat w gryfińskim szpitalu 

ALeKSANDer MIeLeC 
ur. 25.10.2018 o godz. 12.15  
waga 3500 g - dł. 55 cm

ANTONI KUNDA 
ur. 29.10.2018 o godz. 8.05  
waga 3960 g - dł. 60 cm

JAKUB LeWKOWICZ 
ur. 17.10.2018 o godz. 10.00  
waga 3380 g - dł. 58 cm

JUSZCZAK (syn) 
ur. 17.10.2018 o godz. 8.58  
waga 3640 g - dł. 56 cm

WOJCIeCH KULIGOWSKI 
ur. 25.10.2018 o godz. 19.45  
waga 2480 g - dł. 46 cm

Przedszkolacy 
dla kundelków

Dzień 25 listopada to dzień 
Kundelka. Dlatego dzieci 
uczęszczające do Przedszko-
la TPD w Chwarstnicy wraz 
z rodzicami wzięły ponowny 
udział w akcji „Pełna miska 
dla psiaka ze schroniska”. 
Dziękujemy za pomoc w zor-

ganizowaniu akcji oraz za 
dary, które zostały przekaza-
ne do Kojca dla bezdomnych 
zwierząt w Gryfinie. Nasze 
motto „Nie kupuj, adoptuj”! 
Kundelek też jest piękny i za-
sługuje na naszą miłość.

JS, MB  i MZ. 
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Pamiętam, że większość mojego wolnego czasu, gdy byłam 
mała (chodziłam do klasy podstawowej) spędzałam albo w bi-
bliotece, albo na czytaniu książek. Miałam taki rytuał, za który 
dziękuję moim rodzicom, że co weekend zbierałam z półki wy-
pożyczone i przeczytane książki i jechałam do biblioteki, by 
tam z najlepszą koleżanką wymienić je na nowe i pobuszować 
wśród bibliotecznych nowości. Panie znały nas na wylot, wie-
działy co czytamy i na co czekamy, a my po prostu świetnie ba-
wiłyśmy się między półkami. Zaglądałyśmy, oglądałyśmy i za-
wsze wypożyczałyśmy tyle książek, ile tylko można było zmie-
ścić na karcie. Jeszcze wtedy były papierowy karty biblioteczne, 
w które wkładało się karty z książek – to bezcenne i ukochane 
wspomnienia. Chciałabym, by mój syn miał tak samo, dlatego, 
gdy miał nie więcej niż pół roku zaczęłam chodzić z nim do bi-
bliotek, które mamy wokół. Dzisiaj oferta dla dzieci jest niepo-
równywalna do tego, co było w moich czasach. Wystarczy tylko 
umieć z tego skorzystać.

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

Francis Bacon 

Najpierw szukaliśmy z synem 
słonia, papugi i węża w genial-
nej bajce „Gdzie jest słoń?”. 
Duża twarda okładka kryje w 
sobie mnóstwo emocji. Wbrew 
temu, co piszą recenzenci, ta 
książka nie jest tylko dla dzie-
ci od 2 lat, bo mój syn już pół 
roku temu, gdy miał 1,5 roku, 
zachwycał się poszukiwaniem 
trójki zwierząt. Na dzieci czeka 
kilkadziesiąt wielobarwnych 
stron, na których zachwycą je 
drzewa w przeróżnych barwach 
i odcieniach – wprost polska 
złota jesień. Z każdą stroną 
drzew jest mniej, a pojawiają 
się bloki i maszyny – efekt in-
gerencji człowieka w naturę. Pa-
miętam, że czytaliśmy „słonia” 
do śniadania, obiadu, kolacji i 
pomiędzy. Mój syn ciągle i nie-
ustannie chciał szukać zwierza-
ków i z każdym dniem radził 
sobie coraz lepiej, a nie jest to 
takie proste nawet dla nas ro-
dziców. 

Książki Barrouxa trafiły do 
nas dopiero w tym roku, a 
wydane zostały już w języku 
koreańskim, niemieckim, wło-
skim i chińskim. Autor urodził 
się w Paryżu, ale większość 
dzieciństwa spędził w Afryce. 
Po powrocie zajął się dzien-
nikarstwem i został ilustrato-
rem, a także opublikował kilka 
książek dla dzieci. W swoich 
ilustracjach łączy linoryt, grafit 
i akryl. Cały czas eksperymen-
tuje z różnymi technikami. 
Nagradzany wielokrotnie w 
swojej ojczyźnie, a także w 
Kanadzie, USA, a nawet w 
Chinach. Dla Barroux każda 
nowa książka to nowa podróż 
w nieznane, tak jak i dla dziec-
ka, które się w nią wybiera 
czytając.

Najważniejszy aspekt – ta 
książka bawi maluchy, zwraca 
ich uwagę kolorami i zwierzęta-
mi, które są przyjazne, a dodat-
kowo daje rodzicom szansę na 
przekazanie dzieciom poprzez 
przygody zwierzaków i zagadki, 
co czasami dzieje się z naszymi 
drzewami, gdy za bardzo inge-
rujemy w naturę. Drzewa zni-
kają, zwierzęta są coraz bardziej 
widoczne, a w końcu trafiają do 
zoo, gdzie wolałyby nie być. Na 

szczęście zakończenie niesie na-
dzieję, jak to w bajce.

Drugą propozycją Francuza 
jest książka napisana podobnie 
jak ta, o której napisałam Wam 
wyżej, tym razem miejscem 
poszukiwań są głębiny oceanu. 
Tym razem szukamy błazenka, 
meduzy i rozgwiazdy. Pierwsze 
strony to przepiękne koloro-
we gromady ryb, które prawie 
przepływają nam przed oczami. 
Tym razem problemem są śmie-

ci i znowu za ingerencję w natu-
rę odpowiada człowiek. Ta lek-
cja dbania o środowisko będzie 
dla Waszych maluchów cenną, 
którą mam nadzieję zapamięta-
ją i wezmą sobie do serca.

W obu książkach znalazłam 
mnóstwo emocji i pokładów 
wrażliwości, które trafią do 
małego czytelnika. Bardzo 
ważna jest świadomość już od 
najmłodszych lat, że natura i 
planeta Ziemia jest naszym do-
mem, który musimy chronić i o 
który musimy dbać. Barroux w 
bardzo inteligentny i przemyśla-
ny sposób przemycił swoją tezę 
i myśl większości ludzi (mam 
nadzieję) do bajki, która wciąż 
pozostaje bajką i każde dziecko 
odbierze ją na pewno trochę 
inaczej. Dla starszych dzieci ta 
zabawa będzie okazją do poroz-
mawiania o temacie ekologii.

Muszę przyznać, że „Gdzie 

jest słoń” pozytywnie i miło 
nas zaskoczyło. Nie sądziłam, 
że mój syn aż tak pokocha te 
kolory, kształty, te ilustracje i te 
poszukiwania. Wciągnęło nas 
oboje i zachęciło do aktywno-
ści, szukania, myślenia(!) i ana-
lizowania. Zdaję sobie sprawę, 
że jeszcze nie do końca zrozu-
miał, co autor miał na myśli i co 
chciał przekazać, ale będę do tej 
książki wracała – z przyjemno-
ścią jeszcze nie raz.

PS Niewiele jest tak nieba-
nalnych książek, które mówią 
coś więcej o świecie i o nas. 
Niewielu autorom zależy tak 
jak jemu, bo sam wciąż uważa, 
że książki to podniebna podróż. 
Czytanie to jest podróż w krainę 
wyobraźni, od Was rodziców 
zależy, czy ta kraina będzie tak 
kolorowa jak w książkach Bar-
rouxa, czy bezbarwna jak plu-
cha na naszych ulicach ostatnio. 
Pomyślcie o tym.

Mama, która kocha czytać

“Gdzie jest słoń?”
“Rozgwiazdo, gdzie jesteś?”

Wydawnictwo Dwukropek
Format: 25.1x28.3 
Oprawa twarda
Objętość: 32 stron
Rok wydania: 2018

Foto: pixabay.com.pl

Gdzie są słoń  
i rozgwiazda?

Biorąc do ręki książkę dla dzieci w bibliotece zwracam uwagę 
najpierw na jej grafikę, dopiero potem na tytuł i tekst w środ-
ku. Gdy zainteresuje mnie obrazek, tytuł zaintryguje, sięgam po 
więcej i głębiej… wtedy dostaję opowieść, historię, którą filtru-
ję przez znajomość mojego syna i przez to, co chcę, by mój syn 
dowiedział się o świecie. Rzadko, ale czasami trafiam w trakcie 
tych poszukiwań na takie książki jak te napisane przez Stephane 
Barroux. Inteligentne i pouczające, bo z przekazem (i to jakim!), 
zabawne (bo szukanie sprawia dzieciom wiele radości), a przy 
tym pięknie, ciekawie narysowane, że aż oczu nie można ode-
rwać.
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reKLAMA reKLAMA

reKLAMA
e-mail: kontakt.

7dnigryfina@gmail.com

tel. 91 404 50 14

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

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

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

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

Trwa przebudowa wjazdu 
do Chojny  
od strony Lisiego Pola
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Imię i nazwisko .........................................................................................................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE ...................................................................................................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wylosowana nagroda książka ufundowana przez 
Wydawnictwo

KrZYŻÓWKA z książką

Pionowo:
1. paliwo wzorcowe
2. może być większy od dzielnej
3. obsługuje skrawarkę
4. piszczałka
5. akcent metryczny w wierszu
iloczasowym
6. paryskie muzeum
7. tkanina z wełny czesankowej
8. najlepszy z tonikiem
9. rosyjskie imię żeńskie
10. natarczywie wypytuje
11. gatunek jelenia
12. zasłona twarzy
13. tłuszcz
14. autor „Kruka”
15. japońska saszetka
16. wulkan na Luzonie
17. brytyjska rozgłośnia
18. miasto na Węgrzech
19. reperowanie dziur
20. wiaderko z klepek drewnianych
21. na czele miasta

22. rodzaj jazzu
23. powieść Leonarda
24. graniczyła z RFN
25. opryszek, zbój
26. sito odsączające
27. największa jednostka chronolo-
giczna
w dziejach Ziemi
28. ojczyzna Mandeli
29. achtel
30. dawniej dwupłat
31. tytuł opery Rachmaninowa
32. ptak wyjadający bydłu pasożyty
33. ceniony w sokolnictwie
34. tytan, brat Prometeusza
35. matka Perseusza
36. miasto w Danii
37. popularne imię psa
38. glon dla botanika

Poziomo:
39. chronione drzewo iglaste
40. apelacja

41. wachlarz japoński
42. futro z tchórza
43. dawniej pamiątka
44. trąba powietrzna
45. Brad, z filmu „Siedem”
46. miasto w Nigerii
47. mijają
48. miasto w Rumunii
49. kazalnica
50. stolica Ghany
51. nagromadzenie spraw
52. wada soczewek
53. fajka dawniej
54. gaj, zagajnik
55. mały Aleksander
56. Mackiewicz ...
57. bzdury
58. biesiada
59. kropka w pacierzu
60. jezioro w Rosji
61. chryja, draka
62. był taki fotoaparat
63. warszawski hotel

64. dwudziesta litera alfabetu
greckiego
65. dopływ dolnej Odry
66. miasto w śr. Bułgarii, na pd.
wsch. od Gabrowa
67. strażniczka cyklopów i sturękich
w Podziemiu
68. środek owadobójczy
69. dawniej francuski pan
70. infuła biskupia
71. rezydencja muzułmańska
72. trzeźwa ocena rzeczywistości
73. z niego porcelana
74. stolica Łotwy
75. szwedzka nazwa miasta Turku
76. stan w Indiach
77. włoski samochód wyścigowy
78. nałożnice bogatego muzułma-
nina

PODPOWIEDŹ: ARAD, CAT, IKT, KAM-
PE, ONDULA, RIBE

Karolina Wilczyńska 
rOK NA KWIATOWeJ. 

OWOCe MIŁOŚCI
Pierwszy wspólny rok na Kwia-

towej dobiega końca…
Zajrzyj do swoich ukochanych 

przyjaciółek i przekonaj się, jak po-
toczą się ich historie. Czwarty tom 
pełnej emocji serii o współczesnych 
kobietach! Wioletta jest pewna, że 
jej małżeństwo się rozpada. Mimo 
kryzysu i nadmiaru matczynych 
obowiązków, kobieta chce aktyw-
nie spędzać czas. Tylko czy znajdzie 
go wystarczająco dużo, by realizo-
wać nową pasję? Co wyniknie z jej 
spontanicznego pomysłu? Lato wy-
pełnione jest przygotowaniami do 
ślubu Malwiny, lecz radosne ocze-
kiwanie przysłania jej rodzinna in-
tryga. Jaki sekret skrywa tajemni-
cza ciotka? Róża również stara się 
przygotować do nowej roli. W trud-
nych chwilach wspiera ją przyjaciel. 
Może dzięki niemu Róża ponownie 
uwierzy, że jej też pisane jest szczę-
ście? Karolina Wilczyńska przekonu-
je nas, że miłość zwycięża wszelkie 
nieporozumienia, by wydać swoje 
owoce. Lecz piękny finał nie musi 
oznaczać końca bajki – czasami w 
życiu to dopiero nowy początek…
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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



18

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 83 (1316) 
Z

LE
C

A
JĄ

C
Y

 D
A

N
E

 D
LA

 W
Y

D
AW

C
Y IMIĘ

NAZWISKO

ADRES

PODPIS

Ogłoszenie wyróżnione - 5 zł

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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com91 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 pokój jednoosobowy 
(umeblowany). Tel. 731 490 270

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul. 
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznacze-
niem na warsztat lub magazyn. Tel. 600 662 053

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M I E S Z K A N I A  –  Z A M I A N A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 •

G A R A Ż E  -  S P R Z E D A Ż

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

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

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

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

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

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

G A R A Ż E  –  W Y N A J E M

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

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

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

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

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

G A R A Ż E  –  K U P N O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam małą przyczepkę samochodową. Tel. 
608 486 307

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony 
w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010 r., jeden 
właściciel, faktura vat - sprzedam. tel.: 502 816 
108 
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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. Kasjer- sprzedawca-praca Gardno(orzeczenie o niepełnosprawności )
6. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
7. Młodszy Referent-praca Gryfino
8. Monter stolarki budowlanej- praca Gryfino, zachodniopomorskie
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. Pokojowa-praca Nowe Czarnowo
15. Pomoc rzeźnika/wędliniarza- praca Gryfino 
16. Pomocnik hydraulika-praca Gryfino
17. Pomocnik instalatora PV- praca Gryfino i zachodniopomorskie
18. Pomocnik mechanika-praca Banie
19. Pracownik biurowy-praca Chwarstnica
20. Pracownik budowlany-praca Szczecin
21. Pracownik ochrony-praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełnospraw-

ności )
22. Pomoc kuchenna –praca Gryfino
23. Pomocnik Lakiernika –praca Pniewo
24. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
25. Pracownik produkcji – praca Pniewo, Gardno
26. Robotnik Placowy-praca Pniewo
27. Recepcjonista-praca Czepino
28. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
29. Sprzątacz/ Sprzątaczka-Praca Gryfino
30. Sprzedawca- praca Nowe Czarnowo, Gryfino 
31. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino

M O T O R Y Z A C J A  –  K U P N O

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

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

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

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

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

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

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

P R A C A

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

S Z U K A M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z A T R U D N I Ę

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • ZATrUDNIĘ MeCHANIKA 
SAMOCHODOWeGO TeL. 601 420 009

 • ZATrUDNIĘ BLACHArZA-LAKIerNIKA, TeL. 
601 420 009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Firma AMBerCAre24 poszukuje opiekunki 
do Niemiec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny. Zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legal-
ne. Tel. 737 451 825 lub 737 886 919

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

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

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

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

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

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

U S Ł U G I

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

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

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

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

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

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

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

E D U K A C J A

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

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

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

dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 
501 168 276

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

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

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

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

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

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

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

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

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

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

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

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

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

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

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

 •

R O L N I C T W O  –  K U P N O

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

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

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

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

R Ó Ż N E 

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

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

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

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

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

dzo dobry stanie. Tel. 663 507 887

S P R Z E D A Ż

 • 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, 
obrzeża. Tel 601 715 764

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

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

M A T R Y M O N I A L N E

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

02.11. Apteka     Vademecum ul. 1 Maja 15 H
03.11. Apteka    Centrum Zdrowia ul. Niepodległości
04.11. Apteka    W Galerii  ul. Flisacza 63
05.11. Apteka   ul. Łużycka 3F
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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Ostatnie chwile przygotowań
Piękna pogoda w środę, 31 października niewątpli-

wie była dodatkową zachętą, by ruszyć na cmentarz 
i przygotować groby bliskich do dnia Wszystkich 
Świętych.

Tego dnia w południe byliśmy na cmentarzu ko-
munalnym w Gryfinie. Sądzimy, że podobne widoki  
moglibyśmy tego dnia zobaczyć na dowolnym cmen-
tarzu powiatu gryfińskiego. Jedna z refleksji nasuwa-
jących się po obejrzeniu tłumów ludzi obładowanych 
kwiatami i zniczami – tu też widać, że jesteśmy coraz 
zamożniejsi. Nie przeszkadzaliśmy zaaferowanym lu-
dziom w przedświątecznej pracy. Ograniczyliśmy się 
do udokumentowania jej na zdjęciach.

R. Kwapisz
Wyjątkowo dużo pracy mieli także pracownicy PUK

Teraz do grobów bliskichSzaleństwo zakupów na ulicy Pomorskiej

Nie tylko pracaNa nowej części cmentarza

Jak co roku montują na cmentarzu głośniki

Dźwigano całe skrzynki kwiatów i zniczyChwila zadumy


