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Nowe 7 Dni Gryfina

Pomoc pogorzelcom
Władze gminy Mieszkowice zwracają się z apelem o pomoc finansowa oraz uży-
czenie lub wynajem mieszkań dla rodzin, które 31 października br. w wyniku 
pożaru straciły dorobek całego życia. 

Darowizny finansowe prosimy wpłacać na 
konto gminy:

Bank Spółdzielczy Chojna 
Oddział Mieszkowice 

34 9370 1033 0200 0475 2002 0002 
Z dopiskiem: 

„Pomoc pogorzelcom z Mieszkowic”
Natomiast informacje w sprawie mieszkań 
prosimy przekazywać tel. pod nr tel. 91 46 
66 900 bądź osobiście do Urzędu Miejskiego 
w Mieszkowicach, pok. nr 16.

dost./foto OSP Moryń

Stosunek Polaków 
do marszu 
niepodległości
Mieszkańcy wielkich miast raczej nie będą niezado-
woleni z decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz, która za-
kazała organizacji Marszu Niepodległości. Wskazuje 
na to sondaż IBRIS dla „Rzeczpospolitej”. 

Jeszcze zanim prezydenci 
Wrocławia i Warszawy wydali 
decyzje o zakazie manifestacji 
narodowców, IBRiS zapytał Po-
laków o chęć wzięcia udziału 
„w organizowanym w Warsza-
wie przez środowiska narodo-
we Marszu Niepodległości”. 
Badanie wykonano na zlecenie 
„Rzeczpospolitej”. Jak się oka-
zuje, 79 proc. ankietowanych 
nie wybrałoby się na ten marsz. 
Przeciwnego zdania było tylko 2 
proc., 19 proc. badanych rozwa-
żyłoby taką możliwość. Wśród 
zwolenników pójścia na tę de-
monstrację dominują mieszkań-

cy wsi, osoby z wykształceniem 
podstawowym i zasadniczym, 
osoby o poglądach prawico-
wych. Wśród nich najwięk-
sza grupa, to wyborcy ruchu 
Kukiz’15 (50 proc.) i Prawa i 
Sprawiedliwości (34 procent). 
Z sondażu wynika również, że 
Polacy bardzo dobrze wiedzą, 
jaką rocznicę obchodzimy 11 
listopada (97 proc. poprawnych 
wskazań). Ankietowani nie mie-
li też problemów, by wskazać, że 
w tym dniu mija dokładnie 100 
lat od odzyskania przez Polskę 
niepodległości (93 proc. po-
prawnych wskazań).

Gminne obchody  
Święta Niepodległości
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza wszystkich mieszkańców na gminne 
obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r.

W ramach uroczystości zaplanowano:
godz. 9.00 Złożenie kwiatów przy pomniku Marszałka Piłsudskiego na Placu Pamięci Sybiraków 

w Gryfinie
godz. 10.00 Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny - Kościół pw. Narodzenia NMP w Gryfinie
godz. 11.00 Wspólne śpiewanie hymnu – Nabrzeże w Gryfinie
godz. 11.11 Gryfiński Bieg Niepodległości – Bieg 100-lecia – Nabrzeże w Gryfinie
Imprezy towarzyszące:
9 listopada - godz. 11.00 - Gryfińskie Bicie Rekordu dla Niepodległej na najwięcej osób jedno-

cześnie śpiewających Hymn Polski - Stadion Sportowy przy ul. Sportowej 1
10 listopada - godz. 10.00 - „Turniej dla Niepodległej” - Grand Prix Gryfina 2018 - Szachowe 

obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości - GDK Pałacyk Pod Lwami
10 listopada – godz. 16.00 – Koncert Muzyki Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodle-

głości- Kościół pw. Narodzenia NMP w Gryfinie (ul. Kościelna 31) Chór „Res Musica” z Gryfina, 
„Hejnał” ze Szczecina, Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”.

WG

Niepodległość Nasza
Zjawiłaś się nam nie tak wcale znienacka
Choć wtenczas z Nieba darem nagłym byłaś 
W których latami rosła miłość wariacka
Ojczyzny wolnością przystrojonych uczyniłaś.

Obcym umęczeni i butem i knutem 
Śmierci wydani za katorżnym drutem 
Z lufą przy głowie... złorzeczyć nie śmieli 
Czy o tym, że wrócisz już wtedy wiedzieli?

Wybujały chwasty w ogrodzie wolności
Na pomnikach wdzięczności siada sobie cisza
Ciągle wiedza się gubi w mrokach ciemności
A wspomnienia niezłomnych chowa czarna klisza.

Lecz Ty jesteś jak ta ziemska Pani i służyć Tobie trzeba
Całować czule jak wszystko, co jest darem Nieba
I myśl i walka i mowa i dbałość - aby żadna temu nie winiła 
Byś Ojczyzny wolnością przystrojonych nas trwale czyniła.

A Ty Panie nie bacz na czyny Szalonych bezecne
Gdy chodzą drogami złości i mnożą niewinnie skazanych.
Czyż to, co dla Wolności Naszej było konieczne
Nie utkałeś z cierpień w szaty męczeństwa ubranych?

Czy ta, co Bogurodzicą Dziewicą na ustach przodków sławiona
Jako Królowa Nam przed wiekami nie została postawiona?
Przy jej tronie my niegodni, wszak słudzy, wciąż trwamy
I za Niepodległość, za Wolność, za Braterstwo błagamy.         

   Marek Słomski 23. 06. 2018 rok
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Amazon kontra Zalando
Kiedy przed trzema laty gruchnęła wieść o rozpoczęciu budowy centrum dystrybucyjnego firmy Zalando w strefie koło Gardna, zamie-
ściliśmy artykuł – Autobus z napisem Zalando. Teraz znacznie ciekawsze jest pojawienie się w Gardnie nie tylko autobusów, ale i ogło-
szeń o poszukiwaniu pracowników przez... Amazon.

W Gardnie zawrzało we wto-
rek, 6 listopada gdy na poboczu 
drogi technicznej przed wjazdem 
na drogę ekspresową S3, posta-
wiono metalową konstrukcję, a 
na niej umocowano zaproszenie 
do pracy w Amazonie. Rzecz w 
tym, że tuż za wzgórzem i rozjaz-
dem eski znajduje się obiekt fir-
my Zalando. Na naszym zdjęciu, 
zrobionym z wysepki na rodzie 
w Gardnie, widać jednocześnie 
reklamę Amazona i obiekt Za-
lando!

Postawienie tej reklamy pod 
nosem konkurenta wywołało 
w Gardnie liczne komentarze. 
Większość brzmiała mniej wię-
cej tak - Patrzcie państwo, to oni 
aż tak poszukują wciąż nowych 
pracowników, że chcą ich podbie-
rać u nas? Przeciwstawne opinie 
sprowadzały się na ogół do re-
akcji jednej ze sprzedawczyń w 
tutejszym sklepie – Co będzie, to 
będzie (i wzruszenie ramionami). 

Kto lepszy?
Ludzie w tej miejscowości zna-

ją warunki pracy w obu firmach, 
bo oni i znajomi pracowali i pra-
cują w obu. W skrócie opinia jest 

taka. W Amazonie płacą więcej 
i dają więcej bonusów, ale praca 
jest cięższa (bo paczki dla klien-
tów zawierają bardziej zróżnico-
wane produkty), i stała kontrola 
ze strony kierowników ostrzej-
sza. Dlatego tam płynność kadr 
jest większa.

Natomiast w Zalando może 
strona finansowa i bonusy nie-
co ustępują, ale warunki pracy 
– paczki składają się głównie 
z obuwia i odzieży – są mniej 
uciążliwe fizycznie i psychicz-
nie. Dlatego tutaj mamy większą 
stabilność stanu pracowników 
(obecnie około 700).

Amazon i Zalando – dwie 
potęgi

Bardziej znane na naszym tere-

nie (i pół roku starsze w strefie) 
Zalando, to europejska interne-
towa potęga dystrybucyjna. Jej 
obiekt w Gardnie o powierzchni 
ok. 120 tys. metrów kwadrato-
wych wydaje się ogromny. Ale 
Amazon, to jeszcze cięższa liga 
– lider światowy. Jej obiekt w 
Kołbaskowie ma ponad 140 tys. 
m. kw. Niedawno nawet pojawiła 
się informacja, że jest to jedna z 
dwóch na świecie firm notowa-
nych na giełdach, której wartość 
rynkowa (tzw. kapitalizacja), 
przekroczyła bilion (!) dolarów. 
Dysponując tak ogromnymi 
środkami Amazon mógłby prze-
skoczyć wszystkich dookoła wy-
sokością płac. Wtedy miałby bar-
dziej stabilną kadrę w swym cen-
trum w Kołbaskowie. Ale tego 

ze znanych sobie powodów nie 
robi, musi więc szukać wciąż no-
wych szeregowych pracowników. 
Którzy – jak nam opowiadano, 
bardzo często zwalniają się już 
po miesiącu. I to mimo większej 
automatyzacji hal niż w Zalando.

Więcej na marketing
Za to Amazon wciąż rozbudo-

wuje u nas swój system marke-
tingu i reklamy. Kilka dni temu 
odnotowaliśmy uroczystość wrę-
czenia Szkole Podstawowej nr 2 
w Gryfinie 10 elektronicznych 
czytników książek, oraz setki 
książek dla szkolnej biblioteki. 
Okazało się jednak, że to nie 

jednostkowa akcja, a element 
większego systemu. Bowiem jest 
to program obejmujący całe wo-
jewództwo. Tym razem było pięć 
szkół – ponoć wybieranych także 
przez pracowników Amazona z 
różnych regionów województwa. 
Nie było więc przypadkiem, że 
tego samego dnia, 6 listopada 
w Gardnie pojawiła się reklama 
zapraszająca do pracy w tej fir-
mie. Dalej na wschód, do Stare-
go Czarnowa z tą akcją na razie 
nie dotarli. Widzieliśmy tam 
natomiast wcześniej, podczas do-
żynek, pracownice firmy Fiege, 
rozdające uczestnikom dożynek 
drobiazgi i zaproszenia do pracy 
w Zalando. Co firma, to swoja 
koncepcja zdobywania pracow-
ników. Jednak wraz z rosnącymi 
problemami kadrowymi może-
my się spodziewać zaostrzania 
konkurencji tych dwóch centrów 
dystrybucyjnych. A Amazon ma 
trudniej – w Kołbaskowie i oko-
licy rynek pracy jest jeszcze bar-
dziej wyczyszczony.

R. Kwapisz

Nadali nazwę rondu 
W poniedziałek, 5 listopada w Baniach odbyła się uroczystość nadania nazwy 
rondu koło siedziby straży pożarnej imienia Łukasza Urbana. 

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w kościele pw. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w 
Baniach, po czym nastąpił prze-
marsz na rondo i oficjalne nada-
nie mu imienia Łukasza Urbana.  
Główne przemówienie wygłosił 
przedstawiciel Prezydenta RP - 
Paweł Janik, zastępca dyrektora 
Biura do Spraw Narodowej Rady 
Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw 
Obywatelskich. - Upamiętniamy 
dziś człowieka, który dawał przy-
kład sumienności, odpowiedzial-
ności i pracowitości. Zginął wyko-
nując swoją pracę. Stał się ofiarą 
terroru wymierzonego przeciwko 
Europie i europejskim wartościom 
– czytał słowa prezydenta RP  
Andrzeja Dudy Paweł Janik.

Łukasz Urban z Rożnowa (gm. 
Banie), to pierwsza ofiara terro-
rystycznego zamachu w Berlinie, 
do którego doszło 19 grudnia 
2016 r. 37-latek był wtedy kie-
rowcą ciężarówki w firmie trans-
portowej Ariela Żurawskiego z 
Sobiemyśla. Zginął w wyniku 
akcji terrorystycznej. Pochodzą-

cy z Tunezji terrorysta zastrzelił 
Polaka i ukradł jego samochód, 
którym wjechał w tłum ludzi 
na targu bożonarodzeniowym 
na Breitscheidplatz w dzielnicy 
Charlottenburg. Zginęło wtedy 
12 osób, a 70 zostało rannych. 
Wydarzenie to śledziły nie tylko 
polskie media.  

Uczcili pamięć
O jego pogrzebie w dniu 30 

grudnia, pisaliśmy w pierwszym 
styczniowym wydaniu naszej 
gazety – 4 stycznia 2017 roku. 
W  rocznicę pogrzebu  pamięć 
Łukasza Urbana została uczczo-
na konwojem ciężarówek zawo-
dowych kierowców. Przyjechali 

pod cmentarz w Baniach rok po 
tragedii, aby wspólnie z rodziną 
śp. Łukasza Urbana oraz miesz-
kańcami Bań złożyć kwiaty i za-
palić znicze. 

Uchwałę o nadaniu rondu 
imienia Łukasza Urbana Rada 
Gminy w Baniach podjęła 22 
stycznia 2018 r.

- Wpłynął wniosek od miesz-
kańców. Jest zgoda zarządcy drogi 
– Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Na upamiętnienie wyraziła zgodę 
żona i rodzice zamordowanego. 
Nazwa ronda ma wymiar ponad 
gminny – powiedziała wtedy wójt 
Teresa Sadowska.

Dost/rk

Kiedy przejmą 
władzę?
Kadencja obecnych burmistrzów, wójtów i radnych kończy 
się 16 listopada br. Najpóźniej 7 dni po tym terminie (wyzna-
cza go komisarz wyborczy), musi się odbyć sesja Rady Gmi-
ny, podczas której zostaną zaprzysiężeni i obejmą stanowi-
ska. Będzie to prawdopodobnie około 22 - 23 listopada. 

Burmistrz Chojny 
Barbara Rawecka zdobyła 

3237 głosów, dwa razy więcej niż 
konkurent – dotychczasowy bur-
mistrz Adam Fedorowicz (1666). 
Barbara Rawecka w latach 2014-
2018 pełniła (i pełni ją do dziś), 
funkcję sekretarza powiatu gry-
fińskiego. Wcześniej była zastęp-
cą burmistrza w Chojnie, za ka-
dencji Wojciecha Konarskiego. O 
wybór na to stanowisko ubiegała 
się po raz trzeci. 

Wójt Bań
Arkadiusz Augustyniak, dy-

rektor tutejszego Zespołu Szkół 
i trener piłki ręcznej, został wój-
tem w Baniach. W kończącej się 
kadencji był radnym w Radzie 
Powiatu. Wygrał drugą rundę 
uzyskując poparcie 1232 miesz-
kańców gminy. Jego konkurent-
ką na stanowisko wójta była 
Małgorzata Wojtyła, która tym 
razem poparło 649 wyborców. 
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Za co zapłacimy drożej?
Podczas ostatniej w mijającej kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie radni podnieśli opłaty i podatek. Przeciw tym zmianom na tej sesji gło-
sowali radni, którzy w wyniku wyborów opuszczają radę.

Zeszłotygodniowa, nadzwy-
czajna sesja Rady Miejskiej w 
Gryfinie rozpoczęła się od pod-
jęcie uchwały w sprawie zmian 
budżetu Gminy Gryfino na 
2018 rok, którą radni przyjęli 
jednogłośnie.

Zanim przystąpiono do oma-
wiania kolejnych punktów  
-radny Rafał Guga złożył wnio-
sek o wycofanie z porządku ob-
rad punktów, w efekcie których 
mieszkańcy gminy będą więcej 
płacili za wywóz nieczystości 
stałych oraz wyższy podatek 
od nieruchomości. Zaapelował, 
aby tymi sprawami zajęli się już 
nowi członkowie Rady i aby 
mieli na to więcej czasu. Pro-
pozycję tą poparli radni, którzy 
tym posiedzeniem kończą swoją 
działalność w gryfińskim sa-
morządzie. Wniosek poddano 
pod głosowanie. Odrzucono go 
większością głosów 10 do 8 Przy 
dwóch nieobecnych z 21 rad-
nych.  

Za wywóz odpadów 
Na podstawie uchwały w spra-

wie ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty i stawki opłaty za pojem-
nik mieszkańcy gminy Gryfino 
będą mieli podwyższone stawki 
opłat za wywóz nieczystości sta-
łych. 

Ustalono stawkę opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-

nalnymi w wysokości 16 zł mie-
sięcznie od każdego mieszkań-
ca, jeżeli odpady są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny. 
Ustalono wyższą stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w wysokości 
18 zł miesięcznie od każdego 
mieszkańca, jeżeli odpady nie są 
zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. 

Domki letniskowe
W przypadku nieruchomości, 

na których znajdują się domki 
letniskowe, lub innych nieru-
chomości o charakterze rekre-
acyjno- wypoczynkowym, wy-
korzystywanych jedynie przez 
część roku, ustala się ryczałtową 
stawkę opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
za rok od domku letniskowego 
lub od innej nieruchomości w 
kwocie 172 zł; gdy odpady są 
zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, ustala się niższą 
stawkę opłaty - 125 zł. Uchwałę 
tą przyjęto 11 głosami za, przy 6 
przeciw.

Następnie podjęto uchwałę w 
sprawie ustalenia terminu, czę-
stotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

Drożej za  
nieruchomości

Kolejna problemowa uchwa-
ła dotyczyła określenia stawek 

podatku od nieruchomości na 
terenie miasta i gminy Gryfino. 
Na jej podstawie ustalono rocz-
ne stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie 
miasta i gminy Gryfino.

Od gruntów: a) związanych z 
prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków – 0,90 
zł za 1 m2 powierzchni; 

b) pod wodami powierzch-
niowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych – 
4,12 zł od 1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, położo-
nych w granicach administra-
cyjnych miasta Gryfina - 0,35 zł 
za 1 m2 powierzchni;

d) pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, położo-
nych poza granicami admini-
stracyjnymi miasta Gryfina - 
0,32 zł za 1 m2 powierzchni;

e) niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji i poło-
żonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mie-
szanym obejmującym wyłącznie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego– 2,98 zł od 1 m² 
powierzchni.  

Tam gdzie część mieszkalna
Ponadto od budynków lub ich 

części: a) mieszkalnych – 0,71 zł 

od 1 m2 powierzchni użytko-
wej; 

b) związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności go-
spodarczej – 23,00 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,61 od 
1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych 
świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, położo-
nych w granicach administra-
cyjnych miasta Gryfina – 6,75 
od 1 m2 powierzchni użytko-
wej; 

f) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje po-
żytku publicznego, położonych 
poza granicami administracyj-
nymi miasta Gryfina – 3,60 zł za 
1 m2 powierzchni użytkowej. 

A. Szczepaniak

Postawili nie ten znak?
Nieoczekiwanie ujawnił się problem z organizacją ruchu w Gryfinie. A stało się to 
za sprawą niepełnosprawnego mieszkańca.

Wygląda zaś na to, że źle zo-
stał oznakowany wjazd z ronda 
koło cmentarza w ulicę 9 Maja 
– w stronę przedszkola i SP nr 
2. Według naszego rozmówcy 
może tam dojść do groźnego 
wypadku, gdyż kierowcy jadący 

z obu kierunków są przekonani, 
że mają rację. Jest tam bowiem 
na skraju ronda znak zakazu 
ruchu (B-1) z tabliczką infor-
mującą, że w górę z ronda mogą 
wjechać jedynie pojazdy służb 
ratunkowych. 

Tymczasem, według naszego 
niepełnosprawnego rozmówcy, 
powinien tam być inny znak: 
zakazu wjazdu (B-2) – okrągły 
czerwony z białą poziomą linią 
pośrodku. 

Niepełnosprawni mogą!
Dla większości kierowców, ten 

pierwszy jest w ogólne znakiem 
zakazu jazdy tak oznakowaną 
ulicą. Nie oszukujmy się, dla 
nas oba znaki (B 1 i 2), mają ta-
kie samo znaczenie. Jednak dla 
niepełnosprawnych jest inaczej. 
Otóż, wyjaśnia nasz rozmówca 
- Niepełnosprawnych kierowców 
mających przy sobie odpowied-
ni dokument, nie obowiązuje 
przestrzegania aż 7 znaków 

zakazu! Między innymi jest to 
wspomniany zakaz ruchu (B-1), 
ale też zakaz zatrzymywania się 
i postoju, zakaz parkowania czy 
znak zakazu wjazdu na teren 
parku. W sytuacji powstałej na 
skutek widocznego na naszym 
zdjęciu oznakowania, niepełno-
sprawny kierowca może legal-
nie na rodzie skręcić w prawo 
i wjechać w ulicę 9 Maja! - Jeśli 
jednocześnie od góry tej ulicy je-
dzie inny pojazd w stronę ronda 
– wypadek gotowy. Bo obaj kie-
rowcy teraz mają rację – dener-

wuje się nasz cicerone. I sugeru-
je zamianę znaki B-1 na B-2.

Co na to policja drogowa?
Trzeba zresztą przyznać, że 

autorzy systemu znaków dro-
gowych spowodowali pewną 
niejasność. Okazuje się bo-
wiem, że znak zakazu ruchu 
B-1, po dodaniu w środku tar-
czy widoku jakiegoś rodzaju 
pojazdów, zamienia się w znak 
zakazu wjazdu (!), tego rodzaju 
pojazdów. 

rk
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Kto i ile „zarobił” na wyborach
Przed tegorocznymi wyborami samorządowymi wiele osób zadawało pytania, jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, czy 
praca w takiej komisji się opłaca i ile wynoszą diety. Podobne pytania, często nawet w formie zarzutów o kolosalnych zarobkach człon-
ków komisji wyborczych padają nadal. 

Ponieważ już za kilka miesię-
cy odbędą się kolejne wybory, 
tym razem do Parlamentu Eu-
ropejskiego to może i warto po-
siąść taką wiedzę. Po pierwsze, 
aby zostać członkiem gminnej 
lub obwodowej komisji wybor-
czej trzeba uzyskać poparcie i 
zostać zgłoszonym przez partię 
lub komitet wyborczy, których 
zasięg obejmuje dany region. 

Natomiast jeśli chodzi o wy-
sokość diet, to podczas tego-
rocznych wyborów wynosiły 
one tyle samo, co przed cztere-
ma laty. Członkom terytorial-
nych (powiatowych i gminnych) 
komisji wyborczych przysługi-
wały diety w wysokości: prze-
wodniczący – 650 zł, zastępca 
– 600 zł i członek 550 zł. W 
obwodowych komisjach diety 
wynosiły: 380, 330 i 300 zł. 

Działalność w obwodowych 
komisjach wyborczych, to nie 
tylko obecność w dniu wybo-
rów i wydawanie kart do gło-
sowania, a w drugiej (nocnej) 
komisji podliczanie głosów. To 
również wcześniejsza obecność 
w spotkaniach organizacyjnych, 
szkoleniach, przygotowaniach 
lokali wyborczych oraz po wy-
borach porządkowanie lokali 
wyborczych. W sumie, przecięt-
nie członek obwodowej komisji 
wyborczej musiał poświęcić 
czas na pracę w komisji w ilo-
ści około 25 godzin, czyli jego 
stawka godzinowa wyniosła 
około 12 zł. 

Gminne komisje
Zupełnie inaczej wyglądała 

praca w gminnych komisjach 
wyborczych. Rozpoczęły one 

swoją działalność już 11 wrze-
śnia. Od tej daty, prawie każde-
go dnia członkowie gminnych 
komisji pełnili kilkugodzinne 
dyżury, w tym dwukrotnie do 
godz. 24.00 oraz w dniu wybo-
rów od otwarcia lokali wybor-
czych do zakończenia zliczania 
głosów na terenie gminy i prze-
kazania wyników komisarzowi 
wyborczemu. Według wytycz-
nych PKW praca komisji mogła 
odbywać się tylko i wyłącznie w 
obecności jej przewodniczącego 
lub zastępcy. W zakres pracy 
tej komisji wchodziło: rejestra-
cja i weryfikacja dokumentów 
kandydatów na radnych do 
Rady Miejskiej i na stanowisko 
burmistrza, w tym weryfikacja 
setek podpisów osób popierają-
cych, losowania list komitetów 
wyborczych, przygotowanie 

obwieszczeń z listami na kandy-
datów na radnych i burmistrza, 
podejmowanie różnych decyzji 
związanych z przygotowaniem 
do wyborów oraz w dniu wybo-
rów przejmowanie i weryfikacja 
protokołów z obwodowych ko-
misji , jak również wyjaśnianie 
przy współpracy z komisarzem 
wyborczym wszelkiego rodzaju 
niedociągnięć w dokumentach 
komisji obwodowych. Śred-
nio, każdy z członków gminnej 
komisji wyborczej w Gryfinie 
przepracował około 100 godzin, 
czyli ich stawka godzinowa wy-
nosiła około 6 zł. 

Ile zarobił urzędnik 
wyborczy?

W pracy związanej z wybo-
rami na terenie każdej gminy 
uczestniczył również powołany 

przez PKW na wniosek obecnie 
rządzących urzędnik wyborczy. 
Miał on do realizacji nakaza-
nych przez ordynację wyborczą 
kilkanaście punktów, z których 
większość wykonali pracow-
nicy urzędu oraz członkowie 
gminnej komisji wyborczej. 
Jego wynagrodzenie, ustalone 
odgórnie, to ponad 12.000 zł. W 
przybliżeniu ilość przepracowa-
nych przez niego godzin to „50”. 
Czyli jego stawka godzinowa to 
ponad 200 zł. 

Inna sprawa, to praca przy 
wyborach oddelegowanych 
pracowników urzędu. Jak oni 
zostaną wynagrodzeni za pracę 
w godzinach popołudniowych 
i nocnych oraz w niedzielę wy-
borczą, to dla mnie niewiado-
ma. Mam nadzieję, że godnie. 

A. Szczepaniak

Prace na 
Bulwarach 
trwają
Dokładnie miesiąc temu na placu budowy pojawił 
się ciężki sprzęt firmy DANKOM, która realizuje w Wi-
duchowej inwestycję - przebudowę ul. Bulwary Ry-
backie. 

 Razem z budową ciągu pie-
szo-jezdnego trwa przebudowa 
sieci teletechnicznej. Na placu 
budowy zgromadzono nie-
zbędne materiały - kruszywo, 
krawężniki i kostkę brukową. 
Jeśli dobra pogoda utrzyma się, 
to wkrótce wykonawca ułoży 
kostkę na pierwszych odcinkach 
Bulwarów Rybackich. Długo 
oczekiwana przebudowa poło-
żonej nad brzegiem Odry ulicy 
w ciąg pieszo jezdny, powstaje 
przy udziale środków pocho-
dzących z budżetu gminy oraz z 
Europejskiego Funduszu Rolne-

go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach PROW na 
lata 2014-2020. Realizowany I 
etap inwestycji, który ma kosz-
tować 1 873 780,35 zł został 
dofinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego kwotą 
w wysokości 1 071 389 zł(63,63 
%). Obecnie trwają prace na 
dwóch odcinkach - od ulicy 
Grunwaldzkiej w kierunku ul. 
Mostowej (obok dawnego Urzę-
du Celnego) oraz od ulicy Grun-
waldzkiej do ulicy Żeromskiego.

as

Konkurs -Dzieci Niepodległej
Konkurs pod znamienną nazwą „Dzieci Niepodległej”zgromadził deklamujących 
przedstawicieli  szkół podstawowych w Chojnie, ze szkoły z Brwic, Grzybna i Nawodnej.

Dzisiaj my, Dzieci Niepodle-
głej, szczęśliwie nie wiedzący 
czym są okrucieństwa woj-
ny, naszej ojczyźnie możemy 
oddać hołd, śpiewając pa-
triotyczne piosenki, mówiąc 
wiersze o naszym kraju, zaś na 
co dzień będąc dobrym czło-
wiekiem - być dobrym patrio-
tą. Rok 2018 jest rokiem wy-
jątkowym. 11 listopada 1918 
r. zakończyła się pierwsza 
wojna światowa, w której nasi 
nieprzyjaciele stanęli naprze-
ciwko siebie. Polacy również 
wzięli w niej udział, zmuszeni 
przez zaborców często do wal-
ki przeciwko przyjaciołom czy 
rodzinie. Na szczęście ustale-
nia powojenne doprowadziły 
do tego, że nasz kraj uznano 
za państwo niepodległe. Datę 
zakończenia pierwszej wojny 
światowej uznajemy więc za 
dzień odzyskania niepodle-
głości. Życząc naszej ojczyźnie 
stu lat, jak na tym torcie na 
naszej scenicznej dekoracji, 6 
listopada zorganizowaliśmy 
gminny konkurs recytatorski 
dla dzieci z klas 0-2. Konkurs 
pod znamienną nazwą „Dzieci 
Niepodległej”, odbywający się 
w szkolnej auli, zgromadził 
najmłodszych deklamujących 
przedstawicieli szkolnych 
społeczności z obydwu szkół 

podstawowych w Chojnie, ze 
szkoły z Brwic, Grzybna i Na-
wodnej.

A oto zwycięzcy: 
w klasach „0”
I miejsce Marcel Krauze ze 

Szkoły Podstawowej w Na-
wodnej

II miejsce Tomasz Kucharski 
ze Szkoły Podstawowej w Na-
wodnej

III miejsce Maja Rycerz ze 
Szkoły Podstawowej w Grzyb-
nie

Klasy I
I miejsce Magdalena Pie-

penhagen ze Szkoły Podstawo-
wej w Grzybnie

II miejsce Antonina Czapska 

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Chojnie

III miejsce Ariel Sowiński 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Chojnie

Klasy II
I miejsce Eliza Krawczyk ze 

Szkoły Podstawowej w Grzyb-
nie

II miejsce Nadia Klimczuk 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Chojnie

III miejsce Lena Witek ze 
szkoły Podstawowej w Brwi-
cach

Serdecznie Gratulujemy!!!
dost./foto. chojna.pl
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Oto są zwycięzcy!
Kapituła  13. edycji konkursu „Nagroda starosty gryfińskiego za promocję powiatu” , najpierw spośród zgłoszonych wybrała nominatów, 
a potem wskazała zwycięzców. 

Wczoraj, 8 listopada, podczas 
uroczystej sesji Rady Powiatu 
z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości poznaliśmy 
zwycięzców tegorocznych „Bo-
cianów”. Nagrody przyznane 
zostały w czterech kategoriach: 
kultura, sport, pro publico bono 
oraz przedsiębiorca roku.

Do konkursu zgłoszono 
łącznie 18 kandydatów, któ-
rzy poprzez swoją aktywność i 
osiągnięcia w okresie ostatniego 
roku, wspierają i przyczyniają 
się do szeroko rozumianego 
rozwoju i promocji powiatu 
gryfińskiego. Martwi natomiast, 
że w tym roku zgłoszonych było 
mniej niż poprzednio. Czyżby 
wybory przysłoniły nawet tego 
rodzaju wydarzenie?

W skład tegorocznej kapituły 
weszli: Henryk Kaczmar – czło-
nek Zarządu Powiatu jako prze-
wodniczący oraz członkowie 
Roman Michalski (Przewodni-
czący Rady Powiatu), Tomasz 
Obacz i Ryszard Kwapisz – 
przedstawiciele mediów lokal-
nych, Radosław Palus – laureat 
nagrody 5 i 9 edycji konkursu, 
oraz Monika Baczyńska- Padja-
sek – inspektor Wydziału Edu-
kacji Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie.

Oto zwycięzcy

Kategoria KULTUrA:
Fundacja Kościół Mariacki w 

Chojnie  
Polsko-niemiecka organizacja 

założona w 1994 r., której głów-
nym celem jest odbudowa go-
tyckiego kościoła mariackiego 
oraz wznowienie jego funkcjo-
nowania jako miejsca spotkań 
obu narodów, rozwijania idei 
ekumenizmu i pielęgnowania 
europejskiego dziedzictwa kul-
turowego. Dzięki staraniom 
fundacji, przy udziale środków 
finansowych pochodzących m. 
in. z budżetów Fundacji Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej, rzą-

dów obu krajów i programów 
europejskich, udało się zabez-
pieczyć i częściowo odbudować 
późnogotycki korpus nawowy 
kościoła wraz z dachem, od-
restaurować neogotycką wie-
żę wraz z klatką schodową i 
tarasem widokowym, a także 
zabezpieczyć i częściowo zre-
witalizować wnętrze świątyni. 
Od początku istnienia fundacja 
organizuje lub współorgani-
zuje rozmaite wydarzenia kul-
turalne we wnętrzu świątyni. 
Najważniejszym wydarzeniem 
są coroczne Dni Integracji i 
Ekumenizmu, podczas których 
odbywają się nabożeństwa ce-
lebrowane przez duchownych z 
Polski, Niemiec i Danii, panele 
dyskusyjne, wykłady oraz kon-
certy, wystawy, przedstawienia 
teatralne i projekcje filmów.

Zgłaszający: Grupa mieszkań-
ców powiatu gryfińskiego 

Nominowani byli - Urszu-
la Kwietniewska-Łacny, Chór 
Sanctus w Moryniu 

Kategoria SPOrT:
Aleksandra Kwiecień
Osiemnastoletnia zawodnicz-

ka sekcji lekkiej atletyki MKS 
Hermes Gryfino, specjalizuje 
się w skoku w dal i trójskoku. 
Obecnie startuje w kategorii 
juniorek. Jest członkiem kadry 
narodowej w trójskoku. Posiada 
I klasę sportową w trójskoku, 
skoku w dal. Jest rekordzistką 
Hermesa i powiatu gryfińskiego 
w biegu na 100 metrów, skoku 
w dal i trójskoku. W roku 2018 
zdobyła tytuł Mistrzyni Polski 
Juniorów w trójskoku wynikiem 
12 metrów i 59 centymetrów. W 
czerwcu 2018 w Vyskov (Cze-
chy) reprezentowała Polskę w 
skoku w dal w zwycięskim me-
czu międzynarodowym Polska 
- Czechy – Słowacja, Słowenia 
-Węgry

Nominowani byli - ADK Sza-
fir Krzywin, Joanna Oleksiuk 

Kategoria PrO PUBLICO 
BONO:

Wspólnota Sant’Egidio w 
Chojnie - Mała cząstka chrze-
ścijańskiej międzynarodowej 
wspólnoty służącej ubogim w 
ponad 70 krajach na świecie. W 
Chojnie działa od 1993 r., a jej 
działaniom przyświeca idea bra-
terstwa, solidarności i przyjaźni, 
która jest w stanie przezwycię-
żyć różnice i podziały (na mło-
dych i starych, zdrowych i cho-
rych, bogatych i biednych…).

Członkowie wspólnoty współ-
pracują z Domem Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, 
pomagają osobom starszym, 
niepełnosprawnym, a także ze-
pchniętym na margines życia 
bezdomnym. W swoje działania 
wspólnota zaangażowała mło-
dzież ze szkoły Podstawowej nr 
2 im. Janusza Korczaka w Choj-
nie. W ten sposób pod egidą 
wspólnoty 5 lat temu narodzi-
ło się szkolne stowarzyszenie 
„Młodych dla Pokoju”. Inspi-
rowana przez Sant’Egidio mło-
dzież podejmuje wiele mniej-
szych lub większych inicjatyw: 
zbierają nakrętki, pomagając 
chorym dzieciom, włączają się 
w szkolne i parafialne działania 
charytatywne, uczą się przyjaźni 
i życzliwości w życiu szkolnym. 
Wszystkie te działania pozwala-
ją młodzieży na lepsze poznanie 
i zrozumienie potrzeb i pro-
blemów środowiska lokalnego, 
uczą mądrego spojrzenia na 
problemy świata; dają też szansę 
wykazania się własnymi talenta-

mi i umiejętnościami, kształcą 
współdziałanie w grupie i przy-
noszą wiele radości z możliwo-
ści zrobienia czegoś dobrego. 
Dla środowiska natomiast są 
przykładem wartościowych po-
staw młodzieży.

Zgłaszający: Starosta Gryfiń-
ski

Nominowani byli - Stowarzy-
szenie Ochrony Natury i Krajo-
brazu w Witniczce, Gryfińskie 
Stowarzyszenie Ratownicze 

Kategoria 
PrZeDSIĘBIOrCA rOKU:
Jan Olszański
Prowadzi przejęte po ojcu go-

spodarstwo pasieczne „Miody 
Jana”, położone w Klępiczu (gm. 
Moryń) w otulinie Cedyńskiego 
Parku Krajobrazowego. 

Akacjowy Miód Cedyń-
ski” – sztandarowy produkt 
posiadający ponad 40-letnią 
tradycyjną metodę wytwa-

rzania jest wpisany na Listę 
Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa. 
Miód ten w 2012 r. otrzy-
mał pierwsze miejsce w 
konkursie Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo, na Smakach 
Regionów Województwa 
Zachodniopomorskiego. W 
2014 r. pasieka Jana Olszań-
skiego otrzymała Perłę Kuli-
narną 2014 w konkursie Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo 
Smaki Regionów w Poznaniu 
oraz Medal Targów Sma-
ki Regionów 2014. Od lat 
90. pan Jan wytwarza także 
miody pitne. Po wielu latach 
nauki i zgłębiania tajników 
miodosytnictwa, ma już za 
sobą pierwsze sukcesy. Jego 
miód pitny „Czcibor” w roku 
2015 otrzymał złoty medal 
w Konkursie Polskich Win i 
Cydrów ENOEXPO w Kra-
kowie, a w 2016 r. otrzymał 
wyróżnienie w konkursie 
Nasze Kulinarne Dziedzic-
two – Smaki Regionów w 
Szczecinie. Natomiast miód 
pitny „Cedyński” w 2014 
r. otrzymał wyróżnienie w 
konkursie Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regio-
nów w Szczecinie, a w 2018 
r. został wpisany na listę pro-
duktów Tradycyjnych Mini-
sterstwa Rolnictwa.

Zgłaszający: Starosta Gryfiń-
ski

Nominowani byli - Adam 
Cieślak i ARMAROL 
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„Wakacje w obiektywie” 
- nowa wystawa w CIT

Już otwarta
W poniedziałek 5 listopada w Bibliotece Publicznej 
w Gryfinie odbył się wernisaż wystawy Henryka Ta-
baki i Tadeusza Kołuckiego pt.: „Pocztówka orężem 
w walce o niepodległość oraz tragizm narodu i żoł-
nierza polskiego”. 

W czasach, kiedy w zabo-
rze rosyjskim i niemieckim 
cenzura przezywała swoje 
najlepsze lata, pocztówki z 
motywami niepodległościo-
wymi, jak herby Polski, Rusi 
i Litwy, czy polskimi przy-
wódcami niepodległościowy-
mi jak Tadeusz Kościuszko, 

powstawały głównie w zabo-
rze austro-węgierskim. Na 
wystawie można zobaczyć 
ich oryginały i kopie pocho-
dzące ze zbiorów prywat-
nych obu twórców wystawy. 
Wystawa potrwa do końca li-
stopada. 

dost.

Kamishibai w przedszkolu
Na zaproszenie „Myszek” i „Motylków” oraz pań nauczycielek z Przedszkola nr 5 
im. Calineczki, przybył Książkoczarodziej z bajkowej biblioteki z tajemniczą wa-
lizką. 

Jak się okazało był to japoński 
teatrzyk KAMISHIBAI, który 
zaskoczył przedszkolaki. Za 
pomocą magicznego zaklęcia 
skrzynka otworzyła się i dzieci 

obejrzały dwa mini przedsta-
wienia - „O panach palcach” i 
„Mój przyjaciel Kemushi”. Dzie-
ci były zadowolone i ciekawe ta-
kiego nowego teatrzyku. Potem 

był czas na zabawy: Popatrz, 
policz, połącz i My jesteśmy 
motylkami, nie zabrakło też za-
gadek. Zabawa była przednia.

dost./fot. Ewa Malecka 

Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Gryfinie i 
sekcja fotograficzna Gry-
fińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, kolejny 
raz, mają przyjemność 
zaprosić wszystkich mi-
łośników fotografii na 
wystawę w małej galerii 
na gryfińskim nabrzeżu.

Tegoroczna ekspozycja pod 
nazwą „Wakacje w obiek-
tywie”, będzie dostępna dla 
zwiedzających w dniach od 15 
do 30 listopada br. w siedzibie 
Centrum Informacji Tury-
stycznej w Gryfinie. - Dzięki 
temu, że świat się „przybliżył” 
mamy możliwość podróżowa-
nia i uchwycenia w kadrach 
najciekawszych widoków przy-
rody i różnych sytuacji, ale 
również nie jesteśmy obojętni 
na piękno „naszego podwórka”. 
(Sekcja fotograficzna GUTW)

Zapraszamy od poniedział-
ku do piątku, w godzinach 
9.00-17.00. Wstęp wolny.

dost.

reKLAMA
e-mail: kontakt.

7dnigryfina@gmail.com

tel. 91 404 50 14
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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
Zaprowadził mię z powrotem ku wejściu do Świątyni, a oto woda wypływała spod progu Świątyni w kierunku wschodnim, gdyż fasada Świątyni była zwró-
cona ku wschodowi. Woda płynęła spod prawej strony Świątyni z południowej [strony] ołtarza. I wyprowadził mię przez bramę Północną i poprowadził mię 
drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej w kierunku wschodnim. Oto woda wypływała z prawej strony. Mąż ten, idąc ku wschodowi, ze sznurem 
[mierniczym] w ręku, odmierzył tysiąc łokci i przeprowadził mię przez wodę. Woda sięgała mi po kostki. Odmierzył [znów] tysiąc [łokci] i przeprowadził mię 
przez wodę. Woda sięgała mi po kolana. Odmierzył [jeszcze] tysiąc [łokci] i przeprowadził mię przez wodę. Woda sięgała mi po biodra. Odmierzył [jeszcze raz] 
tysiąc [łokci]. Potoku nie mogłem przejść, gdyż woda miała taki poziom, iż trzeba było płynąć. Był to potok, którego nie można przejść. I powiedział mi: Czy 
widziałeś, synu człowieczy? Więc poprowadził mię i zaprowadził z powrotem na brzeg potoku. Gdy wróciłem, oto na brzegu potoku ujrzałem bardzo wiele 
drzew po jednej i po drugiej stronie. Rzekł tedy do mnie: Wody te płyną ku krainie wschodniej, spływają do Araba i wpadają do morza, do wód słonych, a wody 
te zostaną uzdrowione. I stanie się, że wszędzie, dokąd dotrą strumienie tego potoku, wszelka istota żywa, która pełza, będzie żyć […] Ezechiela 47:1-12

Rocznica poświęcenia 
w Lateranie

W piątek przypada w kościele katolickim święto Rocznica Poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej. To ważna uroczystość i istotna data w kalendarzu liturgicznym. To 
właśnie Bazylika w Lateranie jest katedralnym kościołem papieża i odegrała waż-
ną rolę w historii kościoła. To jedna z czterech większych bazylik Rzymu.

*Bazylikę poświęcił w 324 roku 
papież św. Sylwester. Panowało tu 
161 papieży i dokonało się pięć sobo-
rów po-wszechnych. Dopiero w XIV 
wieku papież Grzegorz IX przeniósł 
się do Watykanu (z powodu niewoli 
Awiniońskiej).

Świątyni jako jedynej z rzymskich 
bazylik przysługuje tytuł arcybazyli-
ki, co wiąże się z tym, że każda nowo 
wybrana głowa kościoła musi odbyć 
uroczystą podróż właśnie do Lateranu, 
gdzie każdego witają łacińskie słowa na 
drzwiach: „Matka i Głowa wszystkich 
kościołów Miasta i Świata” („Mater et 
Caput omnium Ecclesiarum Urbis et 
Orbis”). Tu odprawiane są ważne msze 
święte, np. ta w Wielki Czwartek na 
pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. 

Zbudowani na fundamencie aposto-
łów i proroków, którego kamieniem wę-
gielnym jest sam Chrystus Jezus, na któ-
rym cała budowa mocno spojona rośnie 
w przybytek święty w Panu, na którym i 
wy się wespół budujecie na mieszkanie 
Boże w Duchu. Efez. 2:20-22 

*Wnętrze bazyliki jest podzielone 
kolumnami na pięć naw. Imponujący 
jest fronton bazyliki z 15 potężnymi fi-
gurami u szczytu (każda o wysokości 7 
m): Chrystusa, św. Jana Chrzciciela, św. 
Jana Apostoła i doktorów Kościoła. Z 
balkonu, który jest umieszczony w cen-

trum frontonu Bazyliki, papieże udzie-
lali ludowi błogosławieństwa apostol-
skiego. Do wnętrza bazyliki prowadzi 
pięć potężnych wejść. W nawie głównej 
stoją także potężne posągi 12 Apostołów 
i ważniejszych proroków. W nawach 
bocznych są nagrobki papieży. Za kon-
fesją, czyli za ołtarzem głównym, pod 
baldachimem, gdzie tylko papież od-
prawia Mszę świętą, znajduje się bogate 
prezbiterium, a przy jego końcu przy 
ścianie na stopniach stoi tron papieski z 
białego marmuru, wysadzany drogimi 
kamieniami tworzącymi artystyczne 
mozaiki.

Dawniej święto bazyliki obchodzono 
tylko w Rzymie, potem także w innych 
kościołach, a na stałe to wydarzenie we-
szło do kalendarza dzięki papieżowi św. 
Piusowi V w 1570 roku (zmieniono też 
wtedy jego nazwę z „dedykacja arcy-
bazyliki Najświętszego Zbawiciela” na 
„rocznicę poświęcenia bazyliki laterań-
skiej”).

Kościół, idąc za Chrystusem, naucza 
prawdy, która nie zawsze jest zgodna z 
opinią większości. Słucha on głosu su-
mienia, a nie siły, i w ten sposób broni 
ubogich i pogardzanych.

Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.
Każdy kościół jest Domem Bożym, jest 

domem dla każdego z nas, zbudowanym 
przez nas dla nas w imię Jego. W takie 
dni jak ten kościół chce podziękować za 
świątynie, które nas jednoczą, są naszymi 
miejscami na świecie. Miejscami święty-
mi, miejscami kultu, miejscami dobra i 
pamięci, gdzie każdy z nas może zawsze 
przyjść, pomodlić się, wyżalić, poradzić. 

*W to święto stajemy wobec tajemni-
cy Kościoła, którego fundamentem jest 
Jezus Chrystus, a opoką - Piotr. Przypo-
minamy sobie o mocnej więzi Kościołów 
lokalnych ze Stolicą Apostolską.

Każdy z nas jest Domem Bożym, który 
nosimy też w sercu i którym dzielimy się 
z ludźmi poprzez nasze słowa i uczynki. 
Każdy z nas jest ogniwem różańca, który 
składa się na Chrystusowy Kościół – to 
My go tworzymy. Bazylika w Lateranie 
była pierwszą tego typu świątynią po-
święconą Bogu. 

Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, 
Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, 
rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, 
synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły 
ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 
A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na 
tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne nie przemogą go. Mat. 16:16-18

Redakcja

Źródła: 
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-09a.

php3
Foto: 
pixabay.com.pl
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Najstarsze Stowarzyszenia

18 lat Towarzystwa Miłośników Historii 
i Ziemi Gryfińskiej
Organizacje pozarządowe, czyli Stowarzyszenia  mają długa historię, a pożyteczność ich nie podlega dyskusji. Stowarzyszenia bywają 
bardzo różne i dla różnych potrzeb zostają powoływane.     Skupiają wokół siebie osoby o podobnych pasjach, zainteresowaniach i potrze-
bach. Mnogość i różnorodność powstających Stowarzyszeń jest bardzo duża. Działają na rzecz dobra społecznego i dobra mieszkańców. 

Wśród wielu stowarzyszeń 
istniejących w Gryfinie wyróż-
nia się istniejące od osiemnastu 
lat Towarzystwo Miłośników 
Historii i Ziemi Gryfińskiej. 
A zaczęło się w dwutysięcz-
nym roku. W  lokalnej gazecie 
„Echo Gryfina” (właściciel Ry-
szard Turek) ukazała się no-
tatka Pawła Muchy, zaprasza-
jąca nie tylko historyków, lecz 
każdego kogo interesują dzieje 
ziemi gryfińskiej. Pierwsze 
spotkanie odbyło się w Klubie 
Nauczycielskim i zgromadziło 
sporo zainteresowanych. Wyło-
nił się  tam pierwszy Zarząd w 
osobach: Paweł Mucha, Marian 
Anklewicz, Leopold  Kemm-
ling. Do tej trójki dołączyło 

wielu historyków, sympatyków 
i entuzjastów. Trudno byłoby 
wymienić wszystkich zaintere-
sowanych, ale wśród przewija-
jących się osób w czasie istnie-
nia Towarzystwa, w żaden spo-
sób nie można pominąć m.in. 
Janiny Zawadzkiej, działającej 
od pierwszego do dnia dzisiej-
szego, Pawła Nikitińskiego i 
Rafała Gugi, twórców Kwartal-
nika. Juliana Dalidowicza, hi-
storyka, fotografa i sympatyka 
militariów. Krótko - Andrzeja 
Kordylasińskiego, nie żyjącego  
kolejnego przewodniczącego 
Arkadiusza Kostrzewę, Jarosła-
wa Turałę, Elżbietę i Henryka 
Tabaków, Patrycję Biernat.

Czas umyka szybko i począt-
ki „Towarzystwa” powoli stają 
się bardzo młodą, ale również 
historią. Wiele osób odeszło, 
ale wiele pozostało i nic nie 
straciło ze swojej pasji. Obecna 
przewodnicząca -  Katarzyna 
Figas, pomysłodawczyni kon-
certów organowych w gry-
fińskim kościele, oraz Sylwia 
Mencel tworzą duet dający 
wiele ciekawych efektów. Nie 
powiedzieć o Krzysiu Wieliń-
skim byłoby ogromnym niedo-
patrzeniem. Krzysio pieczoło-
wicie chroni każdą informację. 
Każdy najmniejszy „kartelu-
szek” natychmiast wędruje do 
archiwum. A w kadrze filmo-
wym zamyka wszystkie spo-
tkania i wydarzenia. Towarzy-
stwo, które w chwili powstania 
miało być tylko stowarzysze-
niem historyków przegrało z 
„upartą” propozycją nazwy, 
która zachowała się do dziś. 

Towarzystwo Miłośników 
Historii Ziemi Gryfińskiej to 
wiele organizowanych spotkań 
i wystaw o tematyce historycz-
nej. To bardzo ciekawa i dość 
długo trwająca współpraca z 
Muzeum Historycznym w Pen-
kun. To stworzenie Izby Regio-
nalnej, która jest zaczątkiem 
muzeum, ale o tym w osob-
nym artykule. Historia, to czas, 
który minął i tylko odnajduje 
się go w księgach, wykopali-
skach, budowlach. Historycy to 
osoby żyjące dziś, ale uparcie 
powracający do tego co minę-
ło. Słuchają co   mówią mury, 
kamienie, legendy i strzegą 
przeszłości dla przyszłych po-
koleń. Udało mi się zapytać 
Pawła Muchę, czy pamięta i 
czy choć trochę interesuje się 
jeszcze tym co stworzył? I czy 
jest szansa, żeby „łaskawym” 
okiem patrzył na to wyjątkowe 
stowarzyszenie - Oczywiście, 
że pamiętam. Fakt. Zostałem 
prawnikiem, nie historykiem, 
ale historia była moją pasją, co 
skutkowało  w szkole nie tylko 
piątkami, lecz również szóst-
kami. Czy się interesuję? Mam 
bardzo godnych następców, ale 
zawsze pamiętam -  odpowie-
dział Paweł Mucha już bardziej 
chyba warszawiak   aniżeli gry-
finiak. Towarzystwo po wielu 
przeprowadzkach, które do 
najłatwiejszych nie należały, 
podobno jeszcze w tym roku 
„zamieszka” w swojej nowej 
siedzibie już na dłużej. A jak 
to się  stanie, porozmawiamy o 
planach Towarzystwa.

ts

Gryfińskie muzeum

W nowej siedzibie

Historyczna klasa szkolna

Kierownictwo
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Naukowcy apelują  

Internetowy magiel huczy i niszczy
O zagrożeniach wynikających z rozpowszechnienia internetu jeśli się już mówi to na ogół w kategoriach - mnie, nas to nie dotyczy. 
Niestety jest zupełnie odwrotnie i wykazały to nie tylko ostatnie wybory samorządowe i to co się działo w internetowych przekazach w 
naszej gminie. Próbę usystematyzowania tych groźnych zjawisk znajdujemy w artykule, którego fragmenty niżej publikujemy i którego 
autorami są Joshua A. Geltzer - dyrektor i profesor prawa w Georgetown’s Institute for Constitutional Advocacy and Protection oraz Di-
payan Ghosh pracownik Shorenstein Center w Harvard Kennedy School. 

W nowej erze cyfrowej lu-
dziom o złych intencjach zbyt 
łatwo przychodzi rozpowszech-
nianie szkodliwych treści – mogą 
to robić szybko, jednym naci-
śnięciem guzika. Epoka interne-
tu była już świadkiem czterech 
znaczących fal cyfrowego zagro-
żenia. Żaden z tych problemów 
nie został do końca rozwiązany 
– a ten najnowszy stawia w po-
ważnym niebezpieczeństwie nie 
tylko zasady uczciwego prowa-
dzenia dialogu w sieci, ale rów-
nież bezpieczeństwo światowych 
demokracji. Nadchodzi piąta fala 
– być może najbardziej dotkliwa 
ze wszystkich.

Najważniejsze nadużycia w 
sieci

Pierwsza fala to było wykorzy-
stywanie dzieci – co już wtedy 
powinno nas było uczulić na to, 
jak mroczne mogą być dalekie 
zakamarki internetu. Był to nie 
tylko poważny problem, ale i 
przestępstwo. Problem wciąż 
daje znać o sobie, ale technologia 
oraz energiczne działania rozma-
itych organizacji państwowych 
i pozarządowych sprawiają, że 
media społecznościowe nie są już 
taką oazą dla chorych umysłów, 
jaką były dawniej.

Następny był trolling. W tym 
przypadku szybkość komunika-
cji, anonimowość oraz gotowość 
mówienia w sieci rzeczy, których 
by się nigdy nie powiedziało na 
żywo, zaowocowały falami tok-
sycznej złości. Szkolne łobuzy 
gnębiły outsiderów. Mizogini 
dręczyli kobiety. Rasiści wyżywa-
li się na mniejszościach. Trolling 
okazał się być nie tylko podły, ale 
niesie śmiertelne skutki – nie-
które ofiary w obliczu fali hejtu 
popełniają samobójstwo. Firmy 

technologiczne zareagowały, tym 
razem starając się „oczyścić” 
platformy z wykorzystaniem me-
chanizmu zgłoszenia przez użyt-
kowników i moderowania. To 
trochę pomogło, chociaż trolling 
ciągle dręczy zarówno zwykłych 
ludzi, jak i gwiazdy showbizne-
su. Najgroźniejszy spadkobierca 
trollingu – internetowa mowa 
nienawiści – zapuściła na dobre 
korzenie w głównych mediach 
społecznościowych do takiego 
stopnia, że nieraz trzeba na-
prawdę wielkiej fali publicznego 
oburzenia, by zablokować jakieś 
konto generujące nienawistne 
treści. 

Jako trzecia pojawiła się rady-
kalizacja i rekrutacja terrorystów. 
Najpierw jemeńska filia Al-Ka-
idy oraz somalijska organizacja 
al-Shabab eksperymentowały z 
propagowaniem tekstów i wideo 
w mediach społecznościowych. 
Ale dopiero Państwo Islamskie 
– ISIS – podniosło to na wyższy 
poziom. W miarę jak opano-
wywało Syrię i Irak, kampanie 
hasztagów, strony facebookowe 
i kanały Youtube bombardowały 
globalną publiczność filmami 
pokazującymi ścinanie głów 
oraz wezwania do braterskiej 
solidarności. Skutkowało to na-
pływem dziesiątek tysięcy zagra-
nicznych ochotników w szeregi 
oddziałów ISIS. Inni zaś zaczęli 
zabijać współobywateli w swoich 
krajach. Firmy technologiczne 
przyspieszyły starania, by odciąć 
terrorystów od ich wirtualnych 
mateczników i stworzyły ciągle 
rosnącą bazę danych treści terro-
rystycznych To krok we właści-
wym kierunku, ale problem jest 
daleki od rozwiązania. 

Ostatnio stanęliśmy wobec 
czynnej ingerencji w wybory. W 

miarę jak przybywało dowodów 
na rolę mediów społecznościo-
wych w sterowanej z zagranicy 
kampanii, firmy technologiczne 
stopniowo przeszły przez typo-
we pięć faz żałoby, szczególnie 
intensywnie praktykując zaprze-
czenie, ale wreszcie osiągnęły 
stadium pogodzenia się z losem. 
Facebook na przykład zaczął za-
wieszać konta za to, co nazywa 
„nieautentyczną” aktywnością 
mającą polaryzować elektorat. 
Czeka nas coś jeszcze gorszego

Co zatem zobaczymy następ-
nego w świecie mediów społecz-
nościowych? Jak dotąd byliśmy 
świadkami czterech fal agresyw-
nych treści, które uwydatniły 
najciemniejsze ludzkie impulsy. 
Treści te służyły do wykorzysty-
wania ludzi (seks), rozpowszech-
niały oszczerstwa (nienawiść), 
zachęcały do ataków (przemoc) i 
oszukiwały elektorat (władza).

Przyszłość niesie kolejne 
zagrożenia 

Patrząc w przyszłość, obawia-
my się powstania nowego trendu: 
będzie to „manipulowanie repu-
tacją”, odwołujące się do skłon-
ności by maksymalizować troskę 
o własny interes, kosztem reszty 
społeczeństwa, poprzez oparte 
na kłamstwie szkalowanie innych 
dla własnej korzyści. Mówiąc 
prościej, niszczenie wizerunku, 
które może oznaczać propagowa-
nie różnych treści i kampanii w 
celu zniszczenia, choćby tymcza-
sowo, dobrego imienia i statusu 

konkurenta. (konkurenta wybor-
czego, gospodarczego itp.). 

Na celowniku może się 
znaleźć reputacja każdego z 

nas
Taka kampania może zakłócić 

działanie kluczowej infrastruk-
tury, bowiem skłoni ludność 
oraz instytucje użyteczności 
publicznej do reagowania na 
nieistniejące zagrożenia i wy-
generuje nadmierny popyt albo 
nadmierną podaż prądu lub 
wody. Manipulowanie reputacją 
zagrozi instytucjom demokra-
tycznym i wolnemu rynkowi, 
bowiem sfera tworzenia treści 
rozwija się bardzo szybko, ale 
jest słabo monitorowana i regu-
lowana. Coraz szerzej będzie do 
tego wykorzystywana AI czy-
li sztuczna inteligencja, dzięki 
niej powstawać będą reklamy 
i treści, bo maszyny prościej i 
taniej mogą zarządzać całym 
łańcuchem wartości związanym 
z tworzeniem przekazów rekla-
mowych oraz darmowych treści. 
Sztuczna inteligencja udoskonali 
kierowanie spersonalizowanych 
przekazów do publiczności, któ-
ra prawdopodobnie zainteresuje 
się nimi nawet jeśli są mylące lub 
całkiem fałszywe. Wysoka sku-
teczność i integracja AI w sferze 
technologii nie tylko przyniesie 
korzyści wielkim graczom chcą-
cym sprzedawać nam zatrute 
treści, ale wyposaży w potężne 
narzędzie również pomniejsze 
podmioty.

„Deep fake” – najwyższa 
forma dezinformacji

Dzięki niej małe organizacje, 
w tym nielegalne i wywrotowe, 
wejdą w ekosystem mediów spo-
łecznościowych i zaczną siać tam 
zniszczenie, na niewielką, ale 
jednak szkodliwą skalę. Możemy 
się spodziewać, że tacy gracze 
skorzystają z okazji, a poprzednie 
cztery fale nieraz pokazywały, 
jaka jest tu dynamika. Oznacza 
to, że dezinformacja nie tylko 
będzie nam stale towarzyszyć, 
ale stanie się coraz groźniejsza 
i szybka dzięki pojawieniu się 
„deep fake” (głębokich fejków) 
kierowanych do użytkownika na 
podstawie jego konkretnej histo-
rii i lokalizacji oraz innym udo-
skonaleń technologicznym. Jej 
oblicze będzie wciąż ewoluowało, 
w miarę jak do akcji wkraczać 
będą coraz to nowi gracze o 
złych zamiarach.

Co robić?
Wyzwania w świecie cyfrowym 

są złożone, ale na szczęście jest 
jeszcze czas by zapobiec roz-
panoszeniu się piątej fali – nie 
wspominając już o możliwych 
następnych. Władze muszą zająć 
się monitorowaniem mediów 
społecznościowych i innych sie-
ci, aby mieć jak najszybsze roz-
poznanie tego rodzaju działal-
ności. Państwa mogą skutecznie 
chronić interes publiczny tylko 
poprzez szybką analizę i reakcję 
– m.in. wydając oficjalne ostrze-
żenia, które będą korygowały 
krążącą w internecie dezinfor-
mację. Walcząc ze starymi falami 
zagrożeń musimy wdrożyć stra-
tegię przeciwdziałania następ-
nym oraz uruchomić mechani-
zmy zarządzania treścią zamiast 
wymyślać nowe rozwiązania do 
każdego nowego typu zagrożeń, 
jaki się pojawi. Jeśli nie okażemy 
się zdolni do działania i przewi-
dywania, siła i spójność demo-
kracji będzie zagrożona przez 
siewców dezinformacji.

Opr.  Red.

BUrMISTrZ MIASTA l GMINY GrYFINO informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl) podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, 
wykaz nr 53/2018 nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas 
oznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu. Szczegółowych informacji na 
temat Nieruchomości objętej wykazem udziela się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nierucho-
mościami, znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A, przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie (11 piętro, pokój nr 203) lub telefonicz-
nie pod numerem 91 416 20 11 wew. 403.

OGŁOSZeNIe
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9 - 15.11.2018 /  KINO HelIOS
(CHr Kupiec)

Kultura Dostępna:
Twarz, czw. 13:00, 18:00
Przedpremiera::
Fantastyczne zwierzęta: Zbrod-
nie Grinewaldu, wt. 20:00
Kino Konesera:
Jak pies z kotem, śr. 18:30
Premiery:
Planeta singli 2, pt.-pn., śr.-czw. 
10:45, 12:30, 15:15, 19:00, 20:45, 
21:45, wt. 10:45, 12:30, 13:30, 
15:15, 19:00, 20:45, 21:45
Klakson i spółka, pt.-pn., śr. 12:15, 
16:45, wt. 12:15, 17:00, czw. 12:15, 
16:30
Polecamy:
Bohemian rhapsody, pt.-wt. 
14:30, 17:30, 21:00, śr. 14:30, 20:00, 

21:00, czw. 14:30, 18:45, 21:00
Dziadek do orzechów i cztery 
królestwa, pt.-wt., czw. 10:15, 
16:15, 18:30, śr. 10:15, 16:15, 17:30
Kler, pt.-wt., czw. 11:15, 20:30, ś. 
11:15
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: Strażak Sam, 
cz. 7, nd. 10:30
Hotel Transylwania 3, pt.-sb., pn.-
-czw. 10:00, 14:15, nd. 14:15

(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Twarz, czw. 13:00, 18:00
Przedpremiera:
Fantastyczne zwierzęta: Zbrod-

nie Grinewaldu, wt. 20:00
Premiera:
Alfa, pt., pn.-czw. 10:30, 16:00, 
19:15, sb. 10:15, 16:00, 19:15
Klakson i spółka, 10:15, 14:45, 
17:00
Planeta singli 2, pt.-pn., czw. 
11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 15:15, 
16:15, 16:45, 18:00, 19:00, 20:45, 
21:45, wt. 11:15, 12:30, 13:30, 
14:30, 15:15, 16:15, 17:15, 18:00, 
19:00, 20:00, 20:45, 21:45, śr.  12:30, 
13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 17:15, 
18:00, 19:00, 20:00, 20:45, 21:45
Polecamy:
Bohemian rhapsody, pt.-wt., 
czw. 11:15, 14:15, 17:30, 20:30, ś. 
14:15, 17:30, 20:30
Dziadek do orzechów i cztery 

królestwa, pt. 10:00, 13:15, 15:30, 
18:30, sb. 10:30, 13:15, 15:30, 
18:30, nd.-czw. 11:00, 13:15, 15:30, 
18:30
Jeszcze dzień życia, pt.-wt., czw. 
11:30
Oblicze mroku, pt.-pn., śr.-czw. 
21:30
Suspiria, pt.-śr. 12:45
Dziewczyna w sieci pająka, pt.-
-pn., śr.-czw. 21:00, wt. 21:30
7 uczuć, pt.-śr. 17:45
Kler, 20:15
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: Strażak Sam, 
cz. 7, nd. 10:30
Hotel Transylwania 3, pt. 12:15, 
sb.-czw. 10:00, 12:15

Trochę kultury

DARMOWe
bilety do kina

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

9 - 14.11.2018 / 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 „Planeta singli 2”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

CO JeST GrANe
W tym tygodniu kino GRYF premiero-

wo pokaże drugą część komedii roman-
tycznej sprzed dwóch lat „Planeta singli 
2”. W głównych rolach wtedy, jak i teraz, 
wystąpili Agnieszka Więdłocha i Maciej 
Stuhr. Gdzieś w tle przemykają się To-
masz Karolak, Weronika Książkiewicz, a 
nawet Piotr Głowacki, a wszystko rozbi-
ja się o MIŁOŚĆ i pewną aplikację do ko-

jarzenia par. Pierwszy film wyreżysero-
wał Mitja Okorn i była to całkiem przy-

jemna rozrywka, do której scenariusz 
napisał m.in. reżyser następnej część, 
którą dzisiaj możemy oglądać w kinach. 
„Jedynka” skradła mi serce, chociaż mia-
ła swoje słabsze momenty, to jednak 
częściej mnie bawiła niż denerwowała. 
Przy „dwójce” jest niestety odwrotnie. 
„Planeta singli 2” wciąż mnie bawi, bo 
niektóre scenki są przeurocze i przeza-
bawne, a niektóre nawet wzruszają, ale 

zdecydowanie częściej – niż przy okazji 
„Planety singli 1” - wierciłam się w fotelu 

kinowym i zerkałam na zegarek. Zauwa-
żyłam niemrawe aktorstwo i braki sce-
nariuszowe, a do tego to wszystko prze-
cież już było! Więcej na temat „Planety 
singli 2” w mojej recenzji niżej. Dla dzie-
ci gryfińskie kino przygotowało film ani-
mowany „Klakson i spółka”, którego 
głównym bohaterem jest taksówka i jej 
przygody. Zapraszam do kina!

amp
FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Jaka aktorka zagrała główną rolę w filmie „Planeta singli 2”? 
Czy w obrazie wystąpiła Iza Miko? 
Jaką postać odtwarza tam Maciej Stuhr?

Planeta singli 2, 
pt.-wt. 18:00, 20:30, śr. 15:00, 20:30

Klakson i spółka, 
pt., pn.-wt. 16:00, sb.-nd. 14:00, 16:00

Planeta singli 2
()

Poznaliśmy ich w 2016 roku. Ania 
jest romantyczką, która szuka rycerza 
na białym koniu. Na co dzień pracuje 
z dziećmi, uczy ich muzyki, a w wol-
nych chwilach pomaga biednym z 
rozkoszą. On (Tomek) jest Wilkiem w 
przystojnej skórze, który lubi lalki i 
prowadzi swoje szoł, gdzie szydzi z 
naiwnych romantyczek takich jak 
Ania. Na co dzień podrywacz jakich 
mało, ale w głębi duszy zagubiony. 
Ania szuka mężczyzny na portalach 
randkowych. Pech chce lub szczęście, 
że w chaosie internetu i przez przy-
padek w Walentynki Ania trafia na 
wyżej wspomnianego Tomka Wil-
czyńskiego, który proponuje jej inte-
res, umowę, pracę (jak zwła tak zwał). 
Ania ma się umawiać dalej na randki 
przez internet, a Tomek opowie o 
nich na wizji, by – oczywiście dla 
oglądalności – pośmiać się z naiw-
nych kobiet i beznadziejnych face-
tów. Od tego momenu w filmie robi 
się trochę nudno, bo już wiemy, co 
się święci i kto w kim się zakochał. 
Gdy Ania trafi na rycerza, Tomek musi 
podbić stawkę, by wyszło na jego. 
„Jedynka” w reżyserii Okorna była 
przyjemna, inna, zabawna i skradła 

moje serce. Zakochałam się w Tomku 
Wilczyńskim, a to pozwoliło mi prze-
łknąć słabsze momenty (bo były) i z 
łezką w oku oglądać monumentalne 
zakończenie tej „telenoweli”. „Planeta 
singli” to był naprawdę udany film, 
udana komedia romantyczna, która 

sprawiła, że znowu uwierzyłam, że na 
polskim filmie mogę się śmiać  i 
wzruszać jednocześnie. „Planeta sin-
gli 2” to chwila, ale chyba nieco dłuż-
sza, po tym, jak rozstaliśmy się z parą 
zakochanych. Właśnie się rozstają i 
rzucają w siebie czym popadnie. Ko-
niec. Finito. Chyba mają już siebie 
dość, a do bram romantycznego raju 
puka oferta „nie do odrzucenia”, czyli 

nowy program świąteczny. Ania i To-
mek na żywo mają poprowadzić 
wspólnie święta w telewizji, udając 
oczywiście zakochanych. Podstępem 
Tomka, Ania się zgadza i zaczyna 
się… to, co powinno być najlepszą 
częścią tej historii. Kto się czubi, ten 
się lubi. Ania i Tomek grają sobie na 
nosie, a raczej na sercach, bo niby 
udają, że się nie lubią, a jednak żyć 
bez siebie nie mogą. Fabuła nie jest 
zbyt skomplikowana, ale może nie 
zawsze chodzi o to, by była skompli-
kowana. Problem w tym, że tym ra-
zem zabrakło pomysłu i wizji na to, by 
zgrabnie i z pomysłem poprowadzić 

ten film i tych bohaterów. Nie mogę 
napisać, że się nie śmiałam, bo śmia-
łam się – są w tym obrazie niektóre 
sceny jak perełki, jak diamenciki, nie 
zmienia to jednak faktu, że w wielu 
momentach wierciłam się na fotelu 
kinowym i przebierałam nogami. 
Film już po 30 minutach wydawał mi 
się przydługi. Przy fabule, która – nie 
da się ukryć – powtarza wiele z „je-
dynki” zostały uwidocznione słabsze 
strony tego filmu – niemrawa gra nie-
których aktorów, braki scenariuszo-
we, słabe dialogi, banalne i patetycz-
ne sceny, powtórka za powtórką po-
wtórkę pogania. Co ciekawe ten film 
został zrobiony razem z trzecią czę-

ścią, a więc już w lutym, pewnie na 
Walentynki, spotkamy się z Anią i 
Tomkiem po raz trzeci. Jeśli będzie to 
spotkanie takie jak to z „dwójki”, to ja 
niestety podziekuję, bo ból pupy był 
nieziemski po tym kręceniu się w fo-
telu. Muszę jednak zwrócić uwagę na 

to, co ratuje ten obraz i próbuje 
utrzymać go na powierzchni. Weroni-
ka Książkiewicz jako matka joginka w 
ciąży była przezabawna. Tomasz Ka-
rolak, który ma swoje mocne „5 mi-
nut” w tym filmie, sprawił, że popła-
kałam się ze śmiechu. Piotr Głowacki 
jest świetny – po raz kolejny – jako 
gej producent. Świetna jest Iza Miko, 
Witold Paszt z zespołu Vox i Karol 
Strassburger. Nie mogę nie wspo-
mnieć o samym Macieju Stuhrze, któ-
ry swoją naturalnością i charyzmą – 
mam wrażenie - uratowałby dzisiaj 
każdy projekt. „Planeta singli 2” to 
film bardzo nierówny i nawet jako „po 
prostu” komedia romantyczna nieste-
ty w kilku momentach zawodzi zbyt 
mocno. Jest przyjemnie (chociaż 
emocji tych najważniejszych roman-
tycznych niestety brak), jest zabaw-
nie (ale poważne sceny zostały zagra-
ne lepiej niż te śmieszne), czy jest 
wciągająco? (na to pytanie musicie 
sami sobie odpowiedzieć, bo mnie 
fabuła znudziła po 30 minutach; po 
prostu już wiedziałam co będzie da-
lej). Trudno jest zrobić dwa razy do-
bry film, ale można próbować. Twór-
cy „Planety singli 2” spróbowali. Sami 
oceńcie, czy im się udało. Na mój 
gust jest to sukces połowiczny.
 Anna Pietras
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Przyszli na świat  
w gryfińskim szpitalu 

eLeNA KONOPNICKA 
ur. 02.11.2018 r. o godz 22.16  
waga 3500 g - dł. 55 cm

Pamięci I Dywizji Pancernej gen. Stanisława  Maczka

Szlak bojowy gen. broni Sta-
nisława Maczka rozpoczął się 
podczas I-szej wojny świato-
wej w wojsku austryjackim, 
w kampanii włoskiej. W 1918 
roku dezerteruje do Wojska 
Polskiego, broni Lwowa przed 
sowietami. Gdy rozpoczyna 
się II-ga wojna światowa jest 
dowódcą jednostek pancerno-
-zmotoryzowanych i walczy w 
kampanii wrześniowej broniąc 
ponownie Lwowa.

Po wkroczenie Rosjan 17 
września 1939 roku przedosta-
je się przez Węgry do Francji, 
gdzie dalej walczy. Tutaj zo-
staje gen. broni. Po kapitula-
cji Francji przedostaje się do 
Anglii , gdzie formuje I Dywi-
zję Pancerną, w skład której 
wchodzi 900 oficerów, 14 tys. 
żolnierzy, 380 czołgów, 4 tys. 
pojazdów mechanicznych. W 
1944 roku wchodzi do działań 
wojennych, walcząc o Francję, 
Belgię, Holandię. Najbardziej 
słynne zwycięstwo odnosi w 
Bredzie, gdzie zdobywa miasto 
bez ofiar w ludności cywilnej i 
bez zniszczeń miasta. W uzna-
niu zasług, na wniosek miesz-
kańców Bredy gen. Stanisław 
Maczek zostaje honorowym 
obywatelem Holandii.

Po zakończeniu II-giej woj-
ny światowej zamieszkuje w 
Edynburgu /Szkocja/, gdzie 
pracuje jako barman i win-
dowy w hotelu. W 1946 roku 
Rząd Polskiej Republiki Ra-
dzieckiej pozbawia gen. Stani-
sława Maczka obywatelstwa 
Polskiego. Zmarł 11 grudnia 
1994 r. w Edynburgu.

Został pochowany przy swo-
ich żołnierzach w Etensebaan 
w Bredzie.  

Uroczystości były zaplanowane 
na dwa dni. W sobotę 27 paź-
dziernika 2018 r. rozpoczęły się 
na cmentarzu wojennym w gmi-
nie Oosterhont. W pełnym cere-

moniale woskowy,w obecności 
kombatantów polskich i holen-
derskich, przedstawiciele strony 
holenderskiej i polskiej oddali 
cześć żołnierzom poległym w 
wyzwalaniu gminy. Po ode-
graniu hymnów państwowych, 
oficjalnych przemówieniach,zło-
żeniu wieńców i kwiatów, salwie 
honorowej, nastąpiła bardzo 
wzruszająca  część uroczystości. 
Holender, cichutko grając sobie 
na akordeonie zaczął śpiewać po 
polsku piosenkę „Dziś do Ciebie 
przyjść nie mogę”, a harcerze i 
skauci w tym czasie kładli wią-
zanki biało-czerwonych kwiatów 
na grobach i odsłaniali portrety 
żołnierzy leżących w mogiłach. 
Było to bardzo wzruszające. Na 
zakończenie uroczystości woj-
skowi kapelani i ksiądz z polskie-
go kościoła pw. Świętego Maksy-
miliana Kolbe poświęcili groby.

Gdy uroczystość dobiegała 
końca Burmistrz Gminy poprosił 
o udział w uroczystości odsłonię-
cia  pomnika, symbolizującego 
sapera budującego most łączący 
dwa narody: holenderski i polski. 

W szkole
Drugą uroczystością zaplano-

waną na sobotę, była wizyta w 
Szkole Polonijnej  im. gen. St. 

Maczka przy Fundacji Pro Polo-
nia, w Brabancji Północnej. Tak 
jak stary dobry polski obyczaj 
karze, dyrektor Jolanta Husia-
tyńska-Gołka przywitała nas 
na progu szkoły, przedstawiając 
jednocześnie pozostałych gości.

Uroczystość miała tytuł 
„Dzień Generała Maczka” i 
rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu szkoły przez uczniów 
wraz z gronem pedagogicznym. 
W dalszej części oficjalnej Pani 
Dyrektor serdecznie podzięko-
wała przybyłym kombatantom i 
pozostałym gościom. Następnie 
rozpoczęła się część artystycz-
na, w której zespół z Antwerpii 
zaprezentował swój repertuar 
patriotyczny, zapraszając do 
wspólnego śpiewania pieśni ta-
kich jak: Legiony, Szara Piechota, 
Dziewczyna z Granatem, Major 
Ponury i Biały Krzyż. Atmosfera 
była podniosła, a jednocześnie 
swobodna. Wszyscy się uśmie-
chali, rozmawiali każdy z każ-
dym, kombatanci chętnie opo-
wiadali swoje historie. Goście 
również mieli swoją możliwość 

podziękowań za zaproszenie, 
jak i wręczenie upominków dla 
kombatantów i P. Dyrektor, co 
uczyniłem dziękując w imieniu 

Poczty sztandarowe podczas uroczystości

Podziekowania szkoła

Kombatanci na rynku w Bredzie

74 rocznica wyzwolenia Bredy  przez Polaków 
Burmistrza - Mieczysława Sawa-
ryna. Gdy już było wszystko dla 
ducha - Zosia Kruk, rodowita 
Zakopianka zaprosiła na poczę-
stunek czysto polski: grochówka, 
chleb ze smalcem i ogórkiem, a 
na deser kawa, herbata, ciasto i 
tort. Nikt głodny nie był, a raczej 
objedzony. 

I jak to zazwyczaj jest, dobre 
się szybko kończy, bo czas goni 
na następną uroczystość. Tym 
razem na rynek i główny plac 
Bredy, na którym jest wmuro-
wana okolicznościowa tablica 
poświęcona I Dywizji Pancernej 
gen. Stanisława Maczka.

W Bredzie
Dzisiaj to już trzecia uro-

czystość. Tak jak z Oosterhout 
do szkoły jechaliśmy w asyście  
motocyklistów, tak i teraz jest 
tak samo. Piękny widok, jak 
polska husaria motorowa je-
dzie przez miasto, ubrana w 
skrzydła husarskie i flagi pol-
skie przyczepione do motorów. 
Prawdziwa husaria!

Przejeżdżając w jedną i drugą 
stronę nie widziałem  ze strony 
przechodniów, ani kierowców 
jakiś nie takich gestów. Wi-
działem uśmiechy i przyjazne 
pozdrowienia rąk.

Tutaj uroczystość podobna 

do porannej na cmentarzu. 
Część oficjalna, hymny obu 
państw, przemówienia,skła-
danie wieńców i kwiatów. Na 
zakończenie występ orkiestry 
wojskowej, potem zdjęcia i 
przygotowanie do insceniza-
cji wjazdu żołnierzy na rynek 
miasta. W tym wszystkim po-
magają grupy rekonstrukcyjne, 
które zabierają na samochody 
kombatantów i odjeżdżają w 
kierunku rynku. Tam czekają 
na nich grupy mieszkańców 
Bredy poprzebieranych w stro-
je z tamtego okresu. Wszystko 
się dzieje we wczesnych godz. 

popołudniowych, gdy miasto 
żyje i wszystkie kawiarnie są 
zajęte. Okrzyki radości, okla-
ski, ogólna radość. Ładna uro-
czystość!

Po kilkudziesięciu minutach 
grupy rekonstrukcyjne wyjeż-
dżają z rynku. Kombatanci, 
notable,generalicja i zaproszeni 
goście udają się do hotelu na 
wystawny raut, a my na kwa-
terę. Jak widać, cała sobota 
była wypełniona i z prawdziwą 
przyjemnością udawaliśmy się 
na odpoczynek, bo jutro od 
rana najważniejsze uroczysto-
ści. Ale o niedzieli opowiem w 
następnym odcinku.       

G.W. 
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Przez 30 lat mojego życia nasza kultura zrobiła zwrot prawie 
o 180 stopni. Internet kiedyś tylko na godziny, dzisiaj jest 
wszechobecny. Jeszcze niedawno książki były jedną ze szla-
chetniejszych rozrywek i jedną z niewielu rozrywek. Dzisiaj w 
naszych oczach i oczach naszych dzieci coraz częściej odbijają 
się ekrany różnych elektronicznych i grających monitorów. Za-
wojowały nas obrazki – ruchome, stateczne, kolorowe i niewy-
magające. Nie wymagające od nas niczego poza uwagą. Re-
ceptywna rozrywka nas zadowala, a czytanie odchodzi do la-
musa. Dzieci coraz mniej czytają, a lektury czytają z opraco-
wań. Byle szybciej i byle nie czytać za dużo.

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

Francis Bacon 

Kocham książki i czytanie, ale sama muszę przyznać, że dzisiaj coraz 
trudniej mi znaleźć na nie czas. Walczą o moją uwagę z komputerem i 
komórką – to efekt naszych czasów. Mój bliski znajomy, kiedyś poże-
rał książki, dzisiaj przesiaduje głównie przed telewizorem. Jak trudno 
nam się odciągnąć, od tych magicznych ekranów zniewolenia. Telefo-
ny komórkowe oświetlają nasze twarze jak broszka czy złoty pierścio-
nek. Tak trudno jest NIE puścić dziecku bajki na komputerze!

dzice, którzy muszą nauczyć 
dzieci miłości i pasji do czyta-
nia książek, bo to wyobraźnia, 
mądrość, wrażliwość i brak 
problemów z ortografią czy in-
terpunkcją. 

*Rodzina i przyjaciele wpły-
wają na to czy sami jesteśmy 
czytelnikami. Jeśli czytamy, 
chętniej przyjaźnimy się też z 
innymi czytelnikami. Czyta-
nie wcale nie jest więc zaję-
ciem dla samotników. Zresztą 
dzięki internetowi rozwija się 
już zjawisko tzw. czytania 
społecznościowego. Powstają 
specjalne portale. W elektro-
nicznych książkach pojawiają 
się też dynamiczne margine-
sy. Możemy na przykład coś 
zaznaczyć i podzielić się tym 
z innymi” – mówi badająca 
rynek książki dr Sylwia Stano 
z Uniwersytetu SWPS.

„Mamo poczytaj mi!” - mówi 
do mnie mój synek każdego 
ranka, a potem co kilkadzie-
siąt minut, gdy wynajduje z 
kolejnej półki inną książkę. 
Tak - mamy w domu mnóstwo 
książek dla dzieci – zarówno 
kupionych, jak i tych wypoży-
czonych. I chociaż nie chce mi 
się czasami strasznie – bo spać 
się chce, bo nie chce się jesz-
cze wstawać, bo trzeba obiad 
ugotować, bo po prostu jest się 
zmęczonym, to jego słodkie: 
„poczytaj mi mamo!” sprawia, 
że za każdym razem mi się 
chce – po prostu. Gdzieś z tyłu 
głowy wtedy wyświetla mi się 
potrzeba, by przekazać mu ten 
nałóg, który od lat jest we mnie 
i nie zniknie – mam nadzieję – 
już nigdy.

Czytanie książek to najpięk-
niejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska

Jeszcze trochę czasu minie, za-
nim nauczy się sam czytać. Nim 
to nastąpi, będziemy mu czy-
tać mnóstwo rzeczy, by dać mu 
szansę poznać, czym jest magia 
opowiadanej historii. Wierzę w 
to, że dźwięk głosu mamy lub 
taty łagodzi każdą opowieść i 
sprawia, że takie chwile – wspól-
nego czytania – zostają na długo 
w małych sercach.

Książka i możliwość czyta-
nia, to jeden z największych 
cudów ludzkiej cywilizacji.

Maria Dąbrowska

Najwięcej w Europie czyta-
ją Luksemburczycy, Szwedzi, 
Niemcy i Czesi. My plasu-
jemy się poniżej średniej na 
tle państw Unii Europejskiej. 
Mamy podobne wyniki jak 
np. Portugalczycy, Grecy czy 
Włosi. Czesi, co zaskakujące, 
czytają od nas zdecydowanie 
więcej. Kilka lat temu NOP 
World Culture Score Index 
sprawdził, które państwo 
przoduje w czytaniu na świe-
cie. Okazało się, że były to 
Indie (1,5 godziny dziennie). 
Najsłabiej wypadła Korea 
Południowa, a Polska zajęła 
13. miejsce z 6:30 godzinami 
tygodniowo.

Książki kochają każdego, kto 
je otwiera, dając mu poczucie 
bezpieczeństwa i przyjaźń, ni-
czego w zamian nie żądając…

Cornelia Funke

Najważniejszych rzeczy 
dziecko uczy się w ciągu 
pierwszego roku – siadania, 
wstawania, upadania, cho-
dzenia, biegania i mówienia. 
Chwilę potem, jak ledwie 
odpocznie, zaczyna uczyć się 

tego, co we współczesnym 
świecie jest dzisiaj czymś 
niezbędnym jak nie przy-
mierzając woda – czytania i 
pisania. To umiejętności tak 
samo ważne, ale już zdecy-
dowanie bardziej zależne od 
nas i naszych umiejętności, 
zaangażowania, cierpliwości 
i zrozumienia. Pomóżmy im 
w tym, by zrobiły to dobrze. 
Wspierajmy, nie krytykujmy, 
pomagajmy. 

Kiedy masz jakieś wątpliwo-
ści, idź do biblioteki.

Joanne K. Rowling

Czytajcie dzieciom od 
pierwszych dni. Czytajcie 
dzieciom, nawet wtedy, gdy 
wydaje Wam się, że jeszcze nic 
z tego nie rozumieją. Czytajcie 
wtedy, gdy proszą. Czytajcie 
wtedy, gdy nie proszą. Czytaj-
cie wtedy, gdy mają z czymś 
problem, bo w książce są od-
powiedzi i rozwiązania. Czy-
tajcie na dobranoc i na dzień 
dobry. Czytajcie wszędzie. 
Czytajcie, gdy mały człowiek 
już wiele rozumie, by zrozu-
miał jeszcze więcej. Czytajcie, 
by nauczyć czytania, a gdy już 
zacznie czytać, pomagajcie i 
obserwujcie, a potem miejcie 
nadzieję, że ta nauka nie po-
szła w las i zakiełkuje godzi-
nami wspaniałych podróży do 
wielu magicznych krain, które 
Wy wspominacie do dzisiaj 
(tak jak ja). 

A potem podsuwajcie im 
pod nos Wasze niezapomnia-

ne lektury… „Harry’ego Potte-
ra”, „Małego Księcia”, „Akade-
mię Pana Kleksa” czy „Przygo-
dy Tomka Sawyera” i patrzcie, 
jak zmienia się ich świat.

Mama, która czyta, bo kocha

Żródła:
Cytat: https://www.euractiv.pl/

section/demokracja/news/swiatowy-
dzien-ksiazki-czyli-jak-polacy-
czytaja-na-tle-europy/ 

Foto: pixabay.com.pl

Poczytaj mi 
mamo!

Telewizja to tylko zastępcza 
rozrywka dla mózgu, kto nie czy-
ta, ten właściwie nie potrzebuje 
już głowy, nie mówiąc oczywiście 
o wyobraźni i fantazji.

Billie Joe
Badania czytelnictwa w 

Polsce za rok ubiegły nie od-
krywają przed nami Ameryki. 
Polacy mało czytają – od lat. 
Aż 62 proc. Polaków powyżej 
15. roku życia nie przeczytało 
w 2017 choćby jednej książki. 
Zaledwie 38% przyznaje się 
do tego, że przeczytało jedną 
książkę w ciągu roku! Mamy 
też problem ze skupieniem 
uwagi na czymś, co jest dłuż-
sze niż trzy strony (prawie 
50% ankietowanych) – wyka-
zały to badania z 2016 roku. 

Potwierdza się też to, co naj-
ważniejsze (i w sumie logicz-
ne) – w rodzinach, gdzie czyta 
się książki, wszystkie osoby 
czytają! Zaledwie 10% osób z 
rodzin nieczytających później 
sięgnęło po książki. I tutaj rolę 
do odegrania mamy my – ro-
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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

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

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie 
ogłasza przetarg ustny (licytację) 

 na sprzedaż używanych pojazdów oraz 
innych środków trwałych

Typ pojazdu rok produkcji/ 
nr rejestracyjny

Cena 
wywoławcza

Wysokość 
wadium

Rozrzutnik Piast 2013 3 000,00 zł 300,00 zł

Beczka asenizacyjna 
3,5 m3 2002 3 000,00 zł 300,00 zł

Zamiatarka typ 
R Mille D 1999 7 000,00 zł 700,00 zł

Renault MIDLUM 2001r.
ZGR 32 LG 30 000,00 zł 3 000,00 zł

Nazwa środka trwałego Cena 
wywoławcza

Wysokość 
wadium

Wózek na kółkach plastikowy żółty 3 000,00 zł 300,00 zł

Wózek na kółkach plastikowy żółty 3 000,00 zł 300,00 zł

Ssawa do liści
Billy Goat 1 000,00 zł 100,00 zł

Ssawa Bear Cat 1 000,00 zł 100,00 zł

Przetarg (licytacja) odbędzie się 27.11.2018r. o godz. 10:00 w sie-
dzibie spółki przy ul. Szczecińskiej 5 w Gryfinie w Sali konferencyjnej.

Pojazdy można oglądać na terenie bazy transportu PUK sp. z o.o. 
przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, w dni robocze w godz. 8:00 do 14:00.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Pan Piotr Lisiecki 
nr telefonu 91 416 30 51 wew. 174.

Szczegółowe informację dotyczące zasad przetargu znajdują się na 
stronie internetowej www.bip.pukgryfino.pl zakładka OGŁOSZENIA.
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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. pierzasta chmurka
2. brydżowy przymus
3. zajęcie na łąkach
4. niańka, służąca w Indiach
5. ... King Cole
6. twarzyczka
7. model poloneza
8. rep, ćwik
9. słowo sprzeciwu
10. miasto w Niemczech
11. ogłoszenie w czasopiśmie
12. zawór
13. przyciąga żelazo
14. masyw na Saharze
15. tybetański ludzki kozioł ofiarny
16. spędza pannie sen z powiek
17. czworobok, ukośnik
18. wstępujący w progi
19. czytal
20. poeta perski
21. ważniak ze znanej bajki
22. miara gruntu
23. grupa wysp wulkanicznych na 0ce-
anie Spokojnym, w archipelagu Kardiny

24. w architekturze greckiej: portyk ko-
lumnowy
25. wybija kolejne numery
26. ojciec Jakuba i Ezawa
27. jest go dużo nad morzem
28. samochód dla samotnika
29. laureat konkursu im. Fr. Chopina
30. Hayworth, aktorka
31. mały, hałaśliwy piesek
32. podróż w chmurach
33. ogniem zionie, a nie śliną
34. szambo
35. pozostałość z minionego okresu
36. waluta Europy
37. gryzoń z Ameryki Południowej
38. lewy dopływ Bugu
39. czarny listek w kartach
40. pryskają z ogniska
41. alabastrowy klosz osłaniający świa-
tło od dołu
42. miasto w Nigerii
43. odgłos eksplozji
44. czternasta litera grecka
45. auto z Korei

Poziomo:
46. iglak o czerwonym drewnie
47. miasto w Iraku
48. niebezpieczna w górach
49. artykuł zastępczy
50. dzielnica Londynu
51. pagórek polodowcowy
52. ojczyzna Mandeli
53. „krzyżówkowy” proszek
54. do kierowania koniem
55. waluta Jemenu
56. sarmacka złość
57. bogini w mit. indyjskiej, która jako 
rzeka wypłynęła z włosów Siwy
58. miasto w Chile
59. dopływ Kury
60. płaci za używanie radia
61. pasmo włosów, pukiel
62. miasto w syberyjskiej części Rosji
63. narząd węchu
64. ależ była o nią awantura
65. sabaryta
66. blask, połysk przestarzałe
67. Francisco, konkwistador hiszp. 
68. syn Apollina i Kreuzy

69. stępka
70. ros. strój kobiecy
71. dawna nazwa Tokio
72. nożyce ogrodnika
73. Polska do 1989
74. grecka bogini nieszczęścia
75. krzew na napój
76. mniejsza od kościoła
77. nacja w Tajlandii
78. miasto w płn. Węgrzech
79. wąsata ryba
80. stan w zach. części USA
81. chybione uderzenie piłki
82. ptak z rodziny drozdowatych
83. zakochany w Łęckiej
84. najprostszy węglowodór nienasyco-
ny
85. aromatyczny alkohol
86. pochyłe pismo drukarskie
87. lodówka na kuli

PODPOWIeDŹ: AGUTI, CIrrOS, eGer, 
rANKOr, TOMSK, YAP. 

Natalia Sońska

LISTY (NIe)MIŁOSNe
Jak można wyrazić słowami coś 

więcej niż wdzięczność?
Była z nim naprawdę szczęśliwa. 

Planowali wspólnie przyszłość, mie-
li nawet spisaną listę rzeczy, które 
chcą zrobić razem.

Jednak on odszedł, zostawiając 
tylko list. I rozpacz, którą ona jesz-
cze długo będzie nosić w sercu.

Czy ktoś, kto od zawsze na nią 
czeka i jest gotów zrobić dla niej 
wszystko, dostanie swoją szansę?

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

Prace 
wykończeniowe 
w wysokim standardzie 

Ocieplenia 
Kontakt

91 404 58 35 • 500 273 302
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Aktualne Rozkłady Jazdy Gryfiński Informator Lokalny
Ważne telefony i Adresy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

 • Posiadam do wynajęcia umeblowane miesz-
kanie typu kawalerka na Górnym tarasie. Tel. 
693 99 17 14

 • 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 3 pokojowe mieszkanie do remon-
tu na III piętrze w bloku na Starym mieście w 
Gryfinie. Tel. 792 232 091

 • Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym na 
ul. Reymonta 14 lub zamienię 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

 • Posiadam do wynajęcia garaż murowany na os. 
Górny taras przy Intermarche. Tel. 693 99 17 41

 • 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 
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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

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

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

M O T O R Y Z A C J A  –  K U P N O

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

 • Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
 • 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

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

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

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

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

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

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

 • Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415 22 22

 • Szukam opiekunki do pomocy dla osoby po 
udarze. Może przymieszkiwać w pokoju. Tel. 783 
415 222

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U S Ł U G I

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

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

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

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

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

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

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

E D U K A C J A

 • Korepetycje z niemieckiego. Tel. 608 087 369
 • 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
 • SPrZeDAż
 • Sprzedam silnik elektryczny 11KW 2,930 obrotów. 

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

603 421 366
 • Deski dębowe nieobrzynane grubości 50 mm oko-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 22
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 

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

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

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

 • Sprzedam kominek Supra 11 KW, nowy, zabudowa 
z piaskowca, turbo do rozprowadzenia powietrza, 

płyty żeliwne. Cena 4.000 zł. Kontakt; 91 414 52 38, 
603 796 459, waw2006@op.pl  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R Ó Ż N E  –  K U P N O

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

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

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

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

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

9.11. Apteka     Muszkieter ul. 9 Maja 14
10.11. Apteka    Gryfińska ul. Piastów 8  
11.11. Apteka     Dr. Max ul. B.Chrobrego 30
12.11. Apteka     Cefarm ul. Grunwaldzka 6 
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.

PUP INFORMUJE

DYŻURY APTEK
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kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 85 (1320) 

OSP Banie
1 listopada o godz. 8.34 strażacy wyjechali do pożaru poddasza 

w jednym z budynków w miejscowości Kunowo. Po dojechaniu na 
miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar poddasza w budynku biuro-
wym. Działania zastępów w pierwszej fazie akcji polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia oraz wprowadzeniu dwóch rot na pod-
dasze w celu lokalizacji pożaru. Równocześnie wynoszono mienie z 
budynku. Po dojechaniu następnych zastępów kolejna rota strażaków 
weszła do środka w celu rozbiórki stropu, który uległ zapaleniu praw-
dopodobnie od komina. Dzięki szybkiej interwencji strażaków pożar 
nie rozprzestrzenił się na całe poddasze lecz został on zlokalizowany 
w stropie. W akcji trwającej ponad dwie godziny uczestniczyły GBA 
OSP Banie, GCBA OSP Banie, GBA JRG Gryfino, GCBA JRG Gryfi-
no, SH 25 JRG GRYFINO oraz Policja. 

2 listopada o godz. 11.56 dostali informację o pożarze trzcinowiska 
w miejscowości Dłusko Gryfińskie. Po dojechaniu na miejsce zdarze-
nia strażacy zastali pożar trzcin oraz traw. Działania zastępu polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz na ugaszeniu pożaru przy 
pomocy dwóch prądów wody z linii W - 52. W akcji trwającej ponad 
godzinę uczestniczył jeden zastęp GCBA z OSP Banie. 

3 listopada o godz. 15.29 jednostka została zadysponowana do po-
żaru nieużytków w miejscowości Dłużyna. Po dojechaniu na miejsce 
zdarzenia strażacy zastali pożar nieużytków wzdłuż drogi powiato-
wej. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz na ugaszeniu pożaru przy pomocy jednego prądu wody z linii 
szybkiego natarcia. W akcji uczestniczył jeden zastęp GBA OSP BA-
NIE

4 listopada - kolejne zgłoszenie pożaru nieużytków w miejscowości 
Dłużna. Przed godziną 18 jednostka została ponownie zadysponowa-
na do pożaru nieużytków. Działania zastępu polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia oraz na ugaszeniu pożaru przy pomocy jedne-
go prądu wody z linii szybkiego natarcia.

Godz. 13.52 - pożar przewodu kominowego w jednym z budynków 
w miejscowości Żarczyn. Zastępy straży pożarnej zabezpieczyły miej-
sce zdarzenia oraz ugasili pożar przy pomocy gaśnic oraz zestawu 
kominowego. W działaniach uczestniczyły GBA OSP BANIE, GCBA 
OSP BANIE, GBA JRG GRYFINO.

OSP Mieszkowice
31 października tuż przed godziną 23 udali się w pobliże miejsco-

wości Wierzchlas, gdzie doszło do wypadku samochodu osobowego. 
Na miejscu zdarzenia była już karetka oraz policja. Samochód wy-
padł z drogi i uderzył w drzewo. 40-letni kierowca trafił do szpitala 
w Dębnie. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia oraz jego oświetleniu. Następnie odłączono klemy akumu-
latora. Samochód znajdował się poza pasem drogowym i nie stwa-
rzał zagrożenia dla innych pojazdów. W akcji brał udział jeden zastęp 
OSP Moryń oraz Zastęp z JRG w Gryfinie. Policja i pogotowie ratun-
kowe.

4 listopada na ulicy Żeromskiego w Moryniu policja potrzebowała 
pomocy strażaków w otwarciu drzwi do mieszkania. Po dotarciu na 
miejsce zdarzenia i jego zabezpieczeniu rota udała się do budynku, 
gdzie przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego strażacy w mo-
ment uporali się z drzwiami i policja weszła do środka. W działa-
niach brali udział OSP Moryń Policja oraz Zespół Ratownictwa Me-
dycznego. Ze względu na dobro sprawy nie są podawane szczegółowe 
informacje na temat akcji.

OSP radziszewo
30 października o godz. 19.42 strażacy usuwali drzewo z drogi w 

Dębcach.
31 października o godz. 12.55 zabezpieczali gminę Gryfino w 

związku z działaniami JRG Gryfino w zdarzeniu w Mieszkowicach. 
3 listopada o godz. 3.42 w Radziszewie palił się samochód oso-

bowy. Łącznie w okolicach węzła autostrady A6, Klucza i Podjuch 
spłonęło kilkanaście samochodów osobowych. Policja prowadzi w 
tej sprawie dochodzenie. Jeśli ktoś ma podejrzenia bądź informacje 
o sprawcy prosimy o kontakt z policją. Tymczasem zwracamy uwagę, 
że parkowanie samochodów na pętli autobusowej Radziszewo lub w 
okolicy ogródków działkowych może być ryzykowne!

Kronika 
Strażacka

Wypadek niedaleko Wierzchlasu. foto OSP Mieszkowice

Pożar poddasza w Kunowie. foto OSP Banie

Pożar trzcinowiska w Dłusku Gryfińskim. foto OSP Banie


