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reklama

Wynajmę 
pomieszczenie 

magazynowo-produkcyjne
o pow. 167 m2 w Pniewie

reklama
e-mail: 

kontakt.
7dnigryfina

@gmail.com

tel. 91 404 50 14

  Cena 2,00 zł (tym 5% VAT)      
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O pomniku Sawaryna
i innych ważnych sprawach

Rafał Guga

czytaj s. 5

Wigilia strażaków PSP

Budżet na 2019 
przepchnięty! 

s. 3
Dlaczego 
szkoła imienia 
kapitana 
Stankiewicza?

s. 7

Sądy – nagrody 
zamiast 
podwyżek 

s. 3
Autor  
„Do zobaczenia, 
kasztanku” 

s.7

Jachtem na 
Islandię 

s. 10

Do zobaczenia, kasztanku!

PIOTR SŁOMSKI

28 grudnia 2018 r. godz. 17.00 (piątek)
w Klubie Nauczyciela przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie

Prezentacja książki
Piotra Słomskiego

opisującej losy Sybiraków (w tym gryfińskich)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

PATRONI

czytaj s. 2
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Lulajże Jezuniu

Następne wydanie  

4 stycznia
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Zadzwoń lub napisz!

Nowe 7 Dni Gryfina

Pani Ewie Dudar 
– Wicestaroście Gryfińskiemu

i 
Panu Jerzemu Piaseckiemu 
– Radnemu Rady Miejskiej 

w Gryfinie
szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Ojca
 

składają
Burmistrz 

Miasta i Gminy Gryfino 
oraz Przewodniczący 

i radni 
Rady Miejskiej 

w Gryfinie

Czytelniczka przysłała nam zrobione telefonem 
zdjęcie z Cmentarza Komunalnego w Gryfinie. I na-
pisała. - Ileż można!? Cmentarz to nie park, żeby pieski 
na spacer brać. Poruszcie ten temat. Już z dwa raz w 
kupę psią weszłam na cmentarzu! 

Znikający kot wigilijny
W wigilijny wieczór pocią-

gi przeważnie jeżdżą puste. W 
przedziale tylko dwie osoby. 
Na jednej ze stacyjek za Wro-
cławiem wsiadła kobieta i w 
trakcie toczącej się rozmowy 
zaczęła opowiadać o dziwnym, 
znikającym kocie. - Otworzyłam 
okno, żeby wypatrywać pierwszej 
gwiazdy i wtedy go zobaczyłam. 
Wpatrywał się we mnie złotymi 
oczyma, jak by chciał powiedzieć: 
przecież mnie nie wyrzucisz. 
Nie godzi się w taki wieczór nie 
przyjąć zbłąkanego gościa. Osa-
da, w której   mieszkałam była 
mała. Parę domków pod lasem. 
Znałam wszystkie zwierzaki. 
Ten duży, biało – czarny był 
obcy. Nagle wskoczył przez okno 
i usadowił się wygodnie przy ko-
minku.” Zjadł„ z nami  kolacje i 
został . Pewnego wiosennego dnia 
Maks zniknął. Było nam przykro. 
Odszedł bez pożegnania. Minę-

ło lato, jesień. Znowu wigilia. 
Czekaliśmy na przyjazd córki i 
wspominaliśmy kota. Pukanie 
do drzwi. W progu stoi córka z 
walizką w ręku i... Maksem. Po-
dwójna radość. Córka spotkała 
kota jak zaśnieżoną dróżką ma-

szerował w stronę naszego domu. 
Cóż, Bóg w dom, gość w dom. Sy-
tuacja się powtórzyła. Wiosna kot 
zniknął. Kolejną wigilię czekali-
śmy, wyglądając nie gwiazdki, a 
Maksa. Przyszedł od strony lasu. 
Wpadł do pokoju, radosny i po 
kociemu tajemniczy. Zajął swoje 
miejsce przy płonącym kominku. 
I nie wiem kto był bardziej szczę-
śliwy - my, domownicy czy on - 
opowiedziała pani Agata.

Pociąg zatrzymał się. Opowia-
dająca ledwie zdążyła wysiąść. 
Pociąg ruszył pędząc w noc. I 
pewno nigdy się już nie dowiem 
co z kotem. Został, czy zno-
wu wiosną zniknął. Na świecie 
dzieją się bardzo dziwne, często 
niezrozumiałe rzeczy. Szczegól-
nie wigilijny wieczór ma w sobie 
magię, urokliwość i tajemni-
czość, o której my ludzie jeszcze 
tak niewiele wiemy.

Tamara S. 

Naprawili 
odwodnienie

Nie tylko my zamieściliśmy 
skargi mieszkańców ulicy 
Opolskiej na to, że po deszczu 
zbiera się ogromna kałuża na 
nowym terenie rekreacyjnym 
przy tej ulicy. Wyglądało na 
to, że także w tym przypadku 
zapomniano w projekcie za-
dbać o dobre odwodnienie. 
Jednak trzeba przyznać, że na-
stąpiła szybka reakcja gminy. 
Zleciła ona Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych naprawę 
sieci kanalizacji deszczowej. 
W miniony piątek widzieliśmy 
tam jego ekipę. Mimo tego, że 

mamy ostatnio deszczowe dni, 
kałuża przestała powstawać. 

Nie nasza zasługa, ale po-
chwalić musimy. Z nadzieją, 
że teraz odwodnienie okaże 
się trwale skuteczne. Miesz-
kańcy pytają przy okazji, dla-
czego równie szybko gmina 
nie potrafi zadziałać przy od-
budowie wąskiego chodnika 
z płyt prowadzącego od ul. 
Kołłątaja wzdłuż skarpy, do 
pierwszego długiego budynku 
GTBS przy ul. Opolskiej. 

rk

kONDOleNCje

Na gryfińskim nabrzeżu 
w tym roku ogromna 
bombka i renifer 
zamieniły się  
miejscami

Wigilia  
strażaków PSP

W Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie 
odbyło się coroczne spotkanie wigilijno – nowo-
roczne. Uczestniczyli m. in. zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie bryg. Jacek 
Rudziński, Komendant Powiatowy Policji insp. 
Kazimierz Piotrowski, kierownik Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Gryfinie Grzegorz Dolata, 
wiceprezes ZW OSP Paweł Trzaskoś, były Ko-
mendant Powiatowy i  Komendant Wojewódzki 

PSP gen. Henryk Cegiełka, były Komendant PSP 
i Prezes ZP OSP w Gryfinie kpt. Wojciech Tessar. 
Przy okazji tego spotkania okazało się, że czworo 
strażaków otrzymało dodatkowe prezenty pod 
choinkę w postaci awansów w stopniach. Artur 
Skwarzyński na stopień młodszego ogniomi-
strza, a Agnieszka Bęś, Łukasz Zator i Bartosz 
Ponicki na stopień starszego sekcyjnego.

A. Szczepaniak
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Betlejemska  droga   
Do Betlejem kręci droga…
Tą się zbliża   Matka Boga
Osioł  niesie Ją radośnie
Józefowi  serce rośnie

Od  Gabriela pouczony
Troską  wspiera - wciąż zdumiony - 
Tę co  Jedna  wśród  stworzenia
Jest bez grzechu  już  z Imienia

Tknięty  tchnieniem Bożej  Łaski
Pana  błaga  w  od  dnia  brzaski
By się wszystko to spełniło
Co już w snach  Proroków było….

W  Księgach kwitną  życia  słowa
Bywa  twarda  też  ta   mowa…
Biada istnieniu gdy ze Stwórcy swego szydzi
Dostrzega co skutkiem a przyczyn nie widzi

Tak drzewo figowe swój los napisało
Gdy rodziców dla  Boga niczym  witało
A tak niewiasta,  która  zagniewała
Gdy piękno  Podróżnej wtenczas  ujrzała  

Już droga skończona tu w górskim schronieniu
Miast w izbie przytulnej,  na  zimnym  kamieniu
Usiadła Dziewica z Józefem przybyła
I  tutaj z zachwytem swój „fiat” spełniła …

… To w tej grocie na podłodze
Utrudzona drogą srodze
Maria Syna wnet zobaczy
Czy my  wiemy:  co to znaczy ?

Gdy na świecie Pan się zjawi
Narodzony  w świętym Blasku
Wnet  się zbiegną ludzie prawi
Radość  głoszą – krzyk bez wrzasku

Przyjdą wszyscy Przyjaciele.
Także różnych ludzi  wiele
Dary Panu  społem złożą 
Już się losem swym nie trwożą

Teraz wszak   nastała chwila 
Co jak wieczność   będzie żyła
Bóg  pokazał w Narodzeniu
Co zgotował Sam stworzeniu.

Co już Ewie dane było
Lecz  stracone – czarta żniwo
Wyglądane w  wieków mroki,
Wybawieniem z  zła  otoki

W Niej- Maryi się spełniło 
Co w zamyśle Bożym tkwiło
Kiedy Stwarzał  wszelkie  byty
Kiedy grzech był nie odkryty…  
„Gloria, Gloria in excelsis Deo!”

19.12 2018 Marek Słomski

Absurdalna sesja budżetowa, 
ale budżet przyjęto
Najważniejszym punktem III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie było podjęcie uchwa-
ły w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019.

Już na wstępie sesji okazano 
zero szacunku w stosunku do 
przybyłych na obrady i do ich 
czasu. Zaraz po sprawach regula-
minowych ogłoszono półgodzin-
ną przerwę, a następnie dopusz-
czono do przeprowadzenia wy-
kładu socjologicznego nie mają-
cego nic wspólnego z budżetem. 
Podczas punktu interpelacje i za-
pytania, złożono kilka wniosków 
związanych z finansami, mimo 
że podczas prac komisji sytuację 
budżetową gminy już omówiono. 

Po rozpoczęciu omawiania 
uchwały budżetowej, w imieniu 
Klubu Radnych Koalicji Obywa-
telskiej radny Andrzej Urbański 
zgłosił prośbę (nie wniosek!) o 
przełożenie tego punktu na sesję 
styczniową. Sugerował, że nie 
do końca wyjaśnione są sprawy 
związane z budową hali sporto-
wej. 

Nie mają nic wspólnego?
Burmistrzowie  Mieczysław 

Sawaryn i Paweł Nikitiński wy-
jaśnili radnym, że sprawy praw-
ne związane z budową hali nie 
mają nic zbieżnego z budżetem 

na 2019 rok, ponieważ finanse 
są zatwierdzone, a sprawy admi-
nistracyjne na pewno zostaną z 
powiatem wyjaśnione. Mimo to 
problem ten od razu podchwycił 
i bardzo, bardzo rozwinął radny 
Marek Sanecki, a po nim jeszcze 
kilkoro radnych. Podkreślić na-
leży, że większość wypowiedzi, 
prócz tych, które nawoływały o 
rozsądek - nie miało żadnego 
związku z budżetem gminy. 

Wynik głosowania
Ostatecznie, po trzech godzi-

nach – jak to określił jeden z 
radnych „niepotrzebnego bicia 
piany”, przystąpiono do głoso-

wania nad uchwałą budżetową. 
Przyjęto ją 12 głosami przy 9 
wstrzymujących się. Dochody 
budżetu Gminy Gryfino na 2019 
rok zaplanowano w wysokości 
163.197.588 zł, wydatki w wy-
sokości 165.057.348 zł. Rezerwa 
ogólna wynosić będzie 880.000 
zł. Rezerwa celowa 1.535.000 zł, 
a w tym: na zarządzanie kryzyso-
we 385.000 zł, na wydatki i zaku-
py majątkowe 400.000 zł oraz na 
realizację budżetu obywatelskie-
go 750.000 zł. Deficyt budżetowy 
ma się zamknąć kwotą 1.800.000 
zł.

A. Szczepaniak     

Nagrody zamiast podwyżek
Według starego żydowskiego powiedzonka – różnica pomiędzy MIEĆ 200 zło-
tych, a NIE MIEĆ 200 złotych, wynosi 400 złotych. Ale to w żartach. Bo dla domo-
wych budżetów pracowników sądów do kropla w morzu.

Kilkudziesięciu pracowni-
ków sekretariatów gryfińskiego 
Sądu Rejonowego zarabia 1800 
– 2000 złotych netto. Mniej niż 
sprzedawczynie w Lidlu czy 
Biedronce, a firmowych strojów 
nie mają. Muszą odpowiednio 
się prezentować wobec powagi 
sądu - za własne pieniądze. Ich 
odpowiedzialność jest ogromna, 
gdyż zajmują się protokołowa-
niem oraz obsługą administra-
cyjną – prowadzeniem doku-
mentacji i poczty (wezwania na 
określony termin i rozsyłaniem 
postanowień), w ogromnej ilo-
ści spraw. Trzeba wiedzieć, że 

każdy sędzia Sądu Rejonowego 
w Gryfinie prowadzi równole-
gle nawet 400 różnych spraw. A 
co miesiąc na wokandę trafia tu 
około 500 nowych spraw!

Nagroda na osłodę
Ich protest – w pewnym mo-

mencie nawet 70 procent pra-
cowników sekretariatów Sądu 
Rejonowego w Gryfinie było na 
zwolnieniach, przyniósł rozwią-
zanie „zastępcze”. Zamiast zna-
czącej podwyżki (w całej Polsce 
żądali 1000 zł miesięcznie!), do-
staną po 200 złotych miesięcz-
nie. Czyli, ledwie 50 zł brutto 

więcej, niż przed protestem 
obiecywało im Ministerstwo. 
Smutek ma im osłodzić nagro-
da 1000 złotych (tyle że brutto). 
Co gorsza widać, że szeregowi 
pracownicy sądów mają dostać 
„coś”, kosztem sędziów! 

Co będzie dalej?
Zapowiada się odebranie sę-

dziom dodatków za dojazdy sa-
mochodami, mieszkaniowych. 
Ba, mówi się o likwidacji za-
kładowych funduszy pożyczko-
wych. Czy to podzieli pracow-
ników sądów? Można wątpić, 
gdyż gryfińscy sędziowie popar-
li protest swych podwładnych. 

Pojawiły się już informacje, 
że także pracownicy prokuratur 
rozpoczęli akcje protestacyjne z 
powodu niskich zarobków. Ich 
kumulacja ma nastąpić 27 grud-
nia.

rk
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Przedświąteczny 
szał zakupów
Z każdym dniem coraz bardziej widać, że zbliżają się 
Święta Bożego Narodzenia. W sklepach przybywa towa-
ru, przede wszystkim świątecznych słodyczy i artykułów 
nadających się na prezenty. Coraz więcej jest też promo-
cji, szczególnie w różnego rodzaju supermarketach. 

Wszystko to powoduje, że 
z każdym dniem przybywa 
również w sklepach klientów, 
którzy wykupują artykuły na 
świąteczne stoły oraz okoliczno-
ściowe wyroby. Najgorzej jest w 
godzinach rannych i przedpo-
łudniowych, w których prym w 
zakupach wiodą osoby starsze, 
szczególnie zaś kobiety – bab-
cie – ponoć słabe i schorowane 
emerytki. Wykorzystują one 
każdą okazję, każdy wysyp no-
wego towaru, każdą promocję 
do zrobienia zapasów na święta 
i to patrząc na ilości zakupów 
nie tylko dla siebie, lecz i dla 
swoich – pracujących członków 
rodzin z młodszego pokolenia. I 
wszystko byłoby dobrze, że bab-
cie wspierają w zakupach swoje 
dzieci, często pracujące, jak 
to w kapitalizmie, od rana do 
wieczora, gdyby nie jedno „ale”. 
Tylko że to „ale” nie jest drob-
nym problemem lecz kłopotem 
dla innych kupujących, wpada-
jących do sklepów po drobiazgi 
codziennego użytku potrzebne 
od zaraz, często natychmiast i 
mają na to niewiele czasu. Te 
biedne, starsze panie, schoro-
wane, nie mające siły, na co 
dzień - na nic, wpadające w eu-
forię zakupów są jak tarany, jak 
czołgi, jak szarańcza zmiatająca 
wszystko ze sklepów. Blokują 
sklepy od wczesnych godzin 
rannych, z ogromną werwą rzu-

cają się na wszystkie promocje, 
a potem – mając już pełne ko-
szyki tarasują przejścia innym, 
gdyż już szczęśliwe zatrzymują 
się na ploteczki z innymi bab-
ciami, sąsiadkami, znajomymi i 
omawiają zrobione zakupy lub 
przekazują sobie ploteczki. Ale 
to jeszcze nie koniec. W pew-
nym momencie, te schorowane, 
słabiutkie babcie nagle ruszają 
do kas i tu dopiero okazuje się, 
jak bardzo się dokądś spieszą, 
ile jest w nich siły i jak potra-
fią walczyć o każdą pozycję w 
kolejkach. Przy tym pokazują 
młodszemu pokoleniu jak na-
leży walczyć o swoje, jak należy 
rozpychać się, wykłócać, czy to 
z innymi kolejkowiczami o co-
kolwiek, czyli o wszystko, czy 
też z kasjerkami, bo na przykład 
za wolno lub dla odmiany za 
szybko kasują zakupiony przez 
nie towar. Szczytem jednak jest, 
gdy okazuje się, że babcie zaczy-
nają płacić kartami, swoimi lub 
raczej być może udostępniony-
mi na zakupy kartami członków 
rodzin. Nie pamiętają numerów 
PIN, mylą się i to po kilka razy, 
blokując nie tylko kolejki, ale 
i terminale płatnicze. Dziś do 
świąt pozostało jeszcze trochę 
czasu ale strach pomyśleć, co 
będzie za kilka kolejnych dni, 
gdy czas zakupów zacznie się 
kurczyć?!

A. Szczepaniak

Samochód pod choinkę
Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gmin-
nego OSP RP w Miszkowicach zrealizował swoje tegoroczne plany w stosunku do stra-
żaków ochotników. 

W budżecie gminy na ten cel 
burmistrz zabezpieczył w 2018 
roku 700 tys. zł. Dzięki wspar-
ciu finansowemu pozyskanemu 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie w 
kwocie 399.515,38 zł oraz z 
Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej w wysokości 200 
tys. zł nie musiał wydawać całej 
zabezpieczonej sumy. Zaku-
piony samochód bojowy marki 
MAN TGM 18.340 kosztował 
897.900 zł. Wyposażony jest w 

napęd na cztery koła, jest utere-
nowiony, ma zbiornik o pojem-
ności 4,7 m3 wody oraz zbiornik 
na 470 litrów środka pianotwór-
czego. Gmina z zabezpieczonych 
przez siebie środków musiała 
więc przekazać kwotę w wyso-
kości 298.484,62 zł. To nieby-
wały sukces osiągnięty również 
dzięki staraniom w pozyskaniu 
tych funduszy prowadzonym 
przez kilka miesięcy przez Pre-
zesa OSP w Starych Łysogór-
kach - Roberta Cabana.

W uroczystości związanej z 

przekazaniem i poświęceniem 
samochodu uczestniczyli mię-
dzy innymi  -poseł na sejm Rze-
czypospolitej Polskiej Leszek 
Dobrzyński, deputowany do PE 
Czesław Hoc, wicemarszałek 
województwa Marek Subocz, 
starosta Wojciech Konarski, 
zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego PSP Jacek Rudziń-
ski, Komendant Powiatowy PSP 
bryg Andrzej Prokopski. Oraz 
druhowie strażacy i mieszkańcy 
Starych Łysogórek.  

A. Szczepaniak

Banie nie osiadają
Kostka kamienna została zamieniona na asfalt. Będzie ciszej. Jest też nadzieja, że 
nie będzie osiadania.

Powodująca hałas obudowa 
włazów z kostki kamiennej de-
nerwowała mieszkańców do-
mów przy głównej ulicy w Ba-
niach. Jak nam przed rokiem 
wyjaśniał Krzysztof Ziętek z 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
powodem było osiadanie ele-
mentów instalacji wodnej i ka-
nalizacyjnej, znajdujących się 
w tej drodze. Na dodatek, kla-
py w jezdni miały różna, czę-
sto zbyt mała nośność. Trzeba 
je było wymienić, a że są cięż-
sze od poprzednich, istniało 
zagrożenie osiadania gruntu 
i instalacji pod jezdnią. Dla-
tego tymczasowo poprawianą 
instalację i klapy obudowano 

łatwo wymienialnymi kamien-
nymi kostkami.

Obecnie – po wykonaniu 
napraw i wymian elementów, 
zostały one zdemontowane i 
zastąpione obudową z asfal-
tu. Niestety, na razie nie ma 

gwarancji, ale jest nadzieja, że 
osiadanie się skończyło. Po-
jazdy jeżdżące tą drogą będą 
mniej hałasować, a koła rowe-
rów nie wpadną w szpary mię-
dzy kamieniami. 

rk

Przebudowa drogi  
w Żelisławcu zakończona
Trzy miesiące trwała modernizacja ponad 2-kilometrowego odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 120. Dokładnie chodzi o część trasy prowadzącej od strefy przemy-
słowej w Gardnie do Żelisławca. 

Remont i poprawa warun-
ków dla kierowców był moż-
liwy dzięki współpracy władz 
gminy Stare Czarnowo i Urzę-
du Marszałkowskiego.

Porozumienie umożliwia-
jące remont tej części trasy 
parafowała w lipcu 2018 roku 
wójt Marzena Grzywińska i 
marszałek Olgierd Geblewicz. 
Towarzyszyła im wówczas 
radna województwa Ewa Du-
dar. Modernizacji poddany 
został odcinek od ronda przy 
strefie przemysłowej w Gard-
nie do końca miejscowości 
Żelisławiec. - To dobre wieści 
dla kierowców, choć szczególnie 
dla mieszkańców gminy. Popra-
wa stanu drogi to w rzeczywi-

stości poprawa stanu kolejnego 
odcinka naszej drogowej in-
frastruktury - tłumaczyła wójt 
Marzena Grzywińska.

Nie tylko droga
Droga wojewódzka nr 120, 

na której trwała moderni-
zacja, to zdaniem marszałka 
województwa Olgierda Ge-
blewicza, istotne połączenie 
w zachodniej części regionu. 
Na remontowanym odcinku 
ponad dwóch kilometrów wy-
mieniona została m. in. asfal-
towa nawierzchnia. Ponadto 
w samym Żelisławcu powstał 
nowy chodnik, a stary został 
przełożony. Wybudowano 
również miejsca parkingo-
we, zjazdy do posesji i zato-

kę postojową dla autobusów 
dowożących dzieci do szkoły. 
Nie zapomniano przy tym o 
oznakowaniu poziomym i pio-
nowym.

Koszt inwestycji wyniósł po-
nad 3,3 mln zł. Gmina Stare 
Czarnowo z własnego budżetu 
przekazała 400 tys. zł. Pozo-
stałą kwotę 2,9 mln zł wyło-
żył Urząd Marszałkowski, co 
stanowi prawie 90% kosztów 
inwestycji.

pk
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Wspomnienie o janku
Wczoraj w Szczecinie odbył 

się pogrzeb Jana Sylwestrzaka, 
jednego z tych ludzi o których 
mówi się: człowiek - orkie-
stra. Ostatni raz widziałem 
Go w Gryfinie na imprezie 
integracyjnej Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska. A bywał u 
nas często, między innymi w 
Żabnicy na odrzańskiej Rybce. 
Typ brata -łaty, który z każdym 
porozmawiał i z każdym się za-
przyjaźnił. Pochodził z Warsza-
wy, a osiadł w Szczecinie gdzie 
ukończył studia w kierunku 
rolniczym. Pracował jako 
dziennikarz radiowy i telewi-
zyjny, był dwukrotnie prezesem 
Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczpospolitej Polskiej. Stwo-
rzył też Zachodniopomorski 
Przeorat Orderu św. Stanisława 

O pomniku burmistrza Sawaryna
I innych ważnych sprawach dla Gryfina rozmawiamy w środę, 19 grudnia (dzień przed sesją budżetową), z Rafałem Gugą, przewodni-
czącym Rady Miejskiej

Najważniejszym tematem 
czwartkowej sesji rady będzie 
budżet. Mieliście czas, żeby 
się zapoznać z projektem?

- Nie, absolutnie nie. Tak 
mówili też radni, z którymi 
rozmawiałem. A przecież w 
naszym klubie jest pięciu no-
wych radnych, trzej z nich nie 
pełnili dotąd podobnych funk-
cji. Ale tak się ułożył kalen-
darz wyborczy. Jednak trzeba 
przyznać, że formalne proce-
dury ze strony burmistrzów 
zostały dotrzymane. 

Pan jest jednak radnym już 
czwartą kadencję. Czy ten 
budżet uważa pan za realny?

- Budżet jest na oko realny. 
Ale wielu rzeczy, które uważa-
ją za ważne radni, w nim nie 
ma. 

Co jest w nim priorytetem?  
- Jednoznacznie można po-

wiedzieć, że jest nim budowa 
hali sportowej. 

To ma być pomnik jaki 
burmistrz Sawaryn chce po-
zostawić po sobie?

- Ja też już o tym mówiłem. 
Każdy burmistrz tego chce. 
Henryk Piłat pozostawił na-
brzeże i strefę przemysłowa, a 
jego poprzednik Lagunę. Z za-
pisów projektu budżetu może 
wynikać, że Mieczysław Sawa-
ryn jest nawet gotowy spowol-
nić proces spłaty kredytów!

Sawaryn i kredyt? Prze-
cież od początku pierwszej 
kadencji wciąż powtarza, że 

poprzednicy biorąc kredyty 
zadłużyli gminę, a on je musi 
spłacać. Chwali się, że teraz 
gmina nie bierze kredytów! 

-Wygląda jednak na to, że w 
związku budową hali będzie 
inaczej. Ba, że nawet gotów 
jest przesuwać terminy spła-
ty obecnych kredytów. Jeżeli 
finansowanie hali będzie wy-
magało zaciągnięcia kredytu 
to oczekuję, że burmistrz po-
winien podyskutować o tym z 
radnymi. Jestem przekonany, 
że radni uznając zasadność 
takiej decyzji mogą wyrazić 
zgodę. Na kredyty nie trzeba 
patrzeć jak na najgorsze zło, 
a taką retorykę lansuje teraz 
burmistrz. Większość Polaków 
korzysta z kredytów. Chodzi 
tylko o to, by zaciągać je na 
konieczne cele i nie przesa-
dzić. Najlepiej, gdyby środki 

z kredytu były uzupełnione o 
środki pozyskane z dofinanso-
wania zewnętrznego.

Czy macie wiedzę na temat 
projektu hali i harmonogra-
mu jej budowy?

- Nie mamy żadnej wiedzy 
na ten temat. Za poprzedniej 
kadencji burmistrzowie nie 
ze wszystkimi radnymi chcieli 
rozmawiać o ważnych spra-
wach. Tak jest i teraz. Radni 
wprawdzie na komisjach o 
tym dyskutowali. Ale żadnych 
dokumentów im nie udostęp-
niono. 

Co radni uważają za naj-
ważniejsze?

- Hala jest ważna, jednak 
chcielibyśmy mieć pewność, 
że każda złotówka na nią zo-
stanie wydana w sposób go-
spodarny. Uważamy też, że 
ważny jest zakup nowego au-

tobusu szkolnego, oświetlenie 
Górki Miłości po remoncie. 
Burmistrz nie chce zwiększyć 
środków na tereny wiejskie i 
remonty świetlic. Budżet GDK 
od lat jest taki sam, a jego za-
dania są coraz większe. 

Powinniśmy budować 
obiekty socjalne w Sanato-
rium w Nowym Czarnowie?

- Tak, jednak powinniśmy 
zadbać, by nie stały się one na-
gromadzeniem złych emocji. 
Niestety, nie ma w projekcie 
budżetu remontów infrastruk-
tury, ani budowy mieszkań 
socjalnych i komunalnych. 
Ostatnie powstały przed laty 
na ulicy Targowej i czas poka-
zał jak słuszna to była decyzja. 
A GTBS od czterech lat nie 
zbudował niczego...

To może zajmijmy się kul-
turą. Jak na 20-tysięczne 
miasto to dzieje się tu na-
prawdę dużo

- To już łabędzi śpiew w 
porównaniu z tym, co tu było 
od końca minionego wieku. 
Wtedy inwestowano w obiek-
ty i sprowadzano animatorów 
kultury dużej klasy. Wtedy w 
kulturze gminnej było wiele 
znakomitych osobowości. Te-
raz ich ubyło i wszystko idzie 
siłą rozpędu. Jest wprawdzie 
Włóczykij, Sztukowanie, Je-
sienna Scena Tańca i kilka in-
nych sztandarowych imprez, 
ale nie ma nowych inicjatyw.

A co w sporcie? Powinni-

śmy finansować III ligę pił-
karską?

- Powinniśmy, bo piłka noż-
na to doskonały nośnik pro-
mocji miasta. Ale pamiętajmy, 
że na razie mamy A- klasę, a 
to znaczy, że coś gdzieś nie 
zagrało. Na razie, dając pienią-
dze nie mamy wpływu na to, 
co się w klubach dzieje. Finan-
sowanie sportu powinno być 
przemyślane i tworzyć system, 
w którym poszczególne kluby 
się nawzajem wspierają.

Jak były opozycyjny radny 
widzie swoją rolę przewodni-
czącego Rady?

- Opozycjonistą to głównie 
mnie nazywał burmistrz Mie-
czysław Sawaryn. Ja uważam, 
że w gminie nie ma miejsca na 
„opozycję”. Tylko najbardziej 
nośne sprawy, z którymi się 
nie zgadzałem, wywoływały 
mój sprzeciw. W około 90 pro-
centach wszystkich głosowań 
byłem „za”. 

Jak zatem teraz widzi pan 
swoją rolę?

- Staram się mieć otwarte 
oczy i jako przewodniczący 
rady chcę być strażnikiem 
podmiotowości rady i po-
szczególnych radnych. uwa-
żam, że oni mają prawo zada-
wać nawet „głupie” pytania. 
Powinni pytać tak długo, aż 
będą pewni, że w danej spra-
wie chcą podnieść rękę na 
„tak”.

Rozmawiał Ryszard Kwapisz

Rafał Guga w naszej redakcji

biskupa i męczennika, którego 
był przeorem.

Sprawował także do roku 
2005 z ramienia PSL funkcję 
wicewojewody. Zakładał Tele-
wizyjne Technikum Rolnicze, 
które ukończyły tysiące miesz-
kańców województwa. 

Jak wspomina profesor Bog-
dan Matławski, Jan Sylwestrzak 
– choć pochodził z centralnej 
Polski, był jednym z pierw-
szych działaczy w naszym wo-
jewództwie, którzy potrafili 
dostrzec, że na bazie pionierów 
przybyłych z różnych stron 
powstaje oryginalna, polska 
kultura zachodniopomorska. 
- Straciłem prawdziwego przy-
jaciela od kilkudziesięciu lat, z 
którym mieliśmy wspólne plany 
na przyszłość – podkreśla prof. 
Matławski. Podobnie wspo-
mina Go wiele osób z naszego 
regionu.

R. Kwapisz 
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Wiosną w Gryfinie  
będzie jeszcze piękniej… 
Zakończył się trwający ponad osiem miesięcy proces odnowy Parku miejskiego w Gryfinie, 
zagospodarowania terenu Górki miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i kołłątaja. mieszkańcy Gryfina 
i okolic ze zrewitalizowanych terenów mogą korzystać już dzisiaj, jednak inwestycję będzie można 
podziwiać w pełnej okazałości wiosną, kiedy na trzech terenach zakwitną nasadzone krzewy i drzewa 
oraz wzejdą trawy i kwiaty na polanach rekreacyjnych.  

W ramach projektu została odno-
wiona zieleń w Parku Miejskim w 
Gryfinie. Powstały nowe trawniki i 
klomby kwiatowe, posadzonych zo-
stało 725 nowych krzewów i drzew, 
m.in. różaneczniki katawbijskie, ja-
śminowce wonne, świdośliwy ka-
nadyjskie, krzewuszki cudowne, 
azalie, klony zwyczajne Royal Red, 
bzy czarne „Aureus”, dęby szypułko-
we, magnolie, miłorzęby japońskie  
i tulipanowiec. 

Wyremontowane zostały także 
ścieżki parkowe i powstała ławka ga-
bionowa. Wcześniej zostały wycięte 
stare, chore drzewa i krzewy oraz 
zostały wykonane cięcia sanitarno-
-pielęgnacyjne w celu poprawy stanu 
zdrowotnego drzew.

Najpiękniejsze  
zachody słońca w regionie 

Zapomniany latami i niepielęgno-
wany teren Górki Miłości doczekał się 
renowacji, jednak nie stracił swojego 
naturalnego piękna, ponieważ po-
wstała tu infrastruktura umożliwiają-
ca wypoczynek przy jednoczesnym 
zachowaniu istniejących ścieżek i zie-
leni. 

Teren górki został oczyszczony z sa-
mosiejek i niektórych starych, zagra-
żających ludziom drzew oraz powstał 
tu całkiem nowy szlak spacerowy. Ma 
on swój początek na wzgórzu przy 
ulicy Armii Krajowej, gdzie powstał 
Plac Zakochanych z pergolą i ławecz-
kami, a koniec na punkcie widoko-
wym, skąd rozpościera się piękny wi-
dok na Międzyodrze. Na trasie szlaku 
zlokalizowany został również plac 
spotkań z altaną i ławeczkami, gdzie 
będzie można odpocząć w trakcie 
spaceru. Na terenie Górki Miłości po-
wstały również nowe trawniki i łąka 
naturalistyczna. 

„Dzięki rewitalizacji tego terenu 
mieszkańcy Gryfina i regionu zy-
skali nowy, piękny i rozległy teren 
rekreacyjny – mówi Tomasz mi-
ler, Zastępca Burmistrza miasta  
i Gminy Gryfino – Zapraszamy do 
oglądania najpiękniejszych zachodów 

słońca nad Odrą z nowego punktu wi-
dokowego na Górce Miłości”.    

Opolanka
W ramach projektu teren rekreacyj-

ny zyskali również mieszkańcy ulicy 
Opolskiej i okolic, ponieważ zagospo-
darowany został obszar pomiędzy 
ulicą Opolską a Kołłątaja. Powstały tu 
ścieżki parkowe, polany rekreacyjne z 
ławeczkami i łąki kwietne. Nasadzone 
zostały krzewy takie jak: liliaki białe, 
derenie białe „Sibirica”, żylistki szorst-
kie „Candidissima”i irgi „Ursynów”oraz 
drzewa: klony zwyczajne Royal Red  
i jarzęby szwedzkie.

Warto podkreślić, że w ramach ca-
łego projektu na wszystkich trzech 
terenach zostało wykonanych ponad 
1000 nasadzeń. Wartościowe okazy 
drzew zostały oznaczone tabliczka-
mi informacyjnymi, które stworzyły 
ścieżkę dydaktyczną. Dodatkowo w 
ramach działań związanych z ochroną 
przyrody, na wszystkich trzech tere-
nach wprowadzone zostały: karmniki, 
budki i poidełka dla ptaków, domki 
dla owadów oraz ogrodzenia na mro-
wiska.  

arTYkuł SPONSOrOWaNY
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Do zobaczenia, kasztanku!

PIOTR SŁOMSKI

28 grudnia 2018 r. godz. 17.00 (piątek)
w Klubie Nauczyciela przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie

Prezentacja książki
Piotra Słomskiego

opisującej losy Sybiraków (w tym gryfińskich)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

PATRONI

Czytelnik wspomina

Dlaczego szkoła imienia kpt. Stankiewicza?
Obie gryfińskie gazety odnotowały uroczystości związane z rocznicą 50- lecia szkoły Podstawowej nr 2. Po przeczytaniu obu artykułów 
czytelnik może mieć wątpliwości i niejasności dotyczące historii tej szkoły. A także genezy wyboru kapitana ż. w. Mamerta Stankiewicza 
na patrona. Ponieważ jestem związany z tą szkołą – moja córka Beata, syn Krzysztof, wnuczki Ela i Ola, a także synowa Natalia w tej szkole 
pobierali podstawową naukę, pozwolę sobie dorzucić nieco uzupełnień.

W latach pięćdziesiątych XX 
wieku w jedynej istniejącej w 
Gryfinie szkole podstawowej 
zrobiło się ciasno. Chyba w po-
łowie lat 50-tych postanowio-
no wybudować nowy budynek 
szkolny przy ulicy Niepodległo-
ści (przy parku miejskim). W 
oczekiwaniu na to rozładowano 
częściowo ciasnotę tworząc fi-
lię SP w Pałacyku pod Lwami. 
W roku 1959 dzięki staraniom 
dyrektora gryfińskiego Liceum 
- Mieczysława Głuszki, nowy bu-
dynek przeznaczono na siedzi-
bę liceum, ale pod warunkiem 
przyjęcia przez Liceum jednego 
ciągu klas podstawowych i zmia-
nę nazwy na szkołę Podstawową 
i Liceum Ogólnokształcące w 
Gryfinie. W opuszczonych przez 
filię SP pomieszczeniach powo-
łano Szkołę Podstawową nr 2, 
która w Pałacyku pod Lwami 
działała 9 lat.

Nie bardzo chce mi się wie-
rzyć, że w roku 1968 w krótkim 
odstępie czasu zorganizowano 
dwie uroczystości rocznicowe (5 
czerwca i 2 września).  Jeśli przy-
jąć, że szkoła w pełni jest szkołą 
dopiero gdy ma własny budynek, 
imię swego patrona, sztandar, a 
nawet hymn, to można za datę   
powstania prawdziwej szkoły 
uznać 2 września 1968. Uroczy-
stość tę miałem okazję nie tyle 

zobaczyć, co wysłuchać stojąc na 
ulicy 9 Maja.

Dlaczego morska szkoła?
Koniec lat 50- tych i lata 60-te 

to okres mody na „morskość”. 
Szczególnie w województwach 
nadmorskich, a wiec i u nas. 
Były ku temu powody. Roz-
wijały się dynamicznie przed-
siębiorstwa żeglugowe (PŻM 
w Szczecinie, PLO w Gdyni). 
Przedsiębiorstwa rybackie (Gryf 
w Szczecinie, Odra w Świnouj-
ściu, Dalmor w Gdyni), wypły-
wały na coraz dalsze łowiska. 
Rozwijały się stocznie. Stocznia 
Szczecińska w listopadzie 1959 
roku zwodowała na pochylni 
Wulkan Kolejarza, pierwsze-
go 10- tysięcznika o zasięgu 
oceanicznym. Reaktywowano 
szkołę Morską, a niedługo po-

tem uruchomiono Szkołę Ry-
bołówstwa Morskiego. Stocznia 
Jachtowa zaczęła produkować 
łodzie żaglowe dla młodzieży, 
które w dużej części finansowało 
Kuratorium Oświaty przekazu-
jąc je do szkół w terenie. Dostało 
je także Liceum w Gryfinie. W 
Trzebieży utworzono Centralny 
Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego, 
Kuratorium zalecało w szkołach 
prowadzić wychowanie morskie 
wydając nawet książeczkę Mor-
skie ABC (1963 rok). 

Dlaczego mamert 
Stankiewicz?

W tej atmosferze poszuki-
wanie na patrona szkoły czło-
wieka związanego z morzem 
wydaje się naturalne i uzasad-
nione. Spośród wielu rocznic 
istnienia SP 2 w Gryfinie zapa-
miętanych na pewno przez jej 
uczniów, wspomnę o tej z roku 
1974 na której byłem obecny. 
Uroczystość zaszczycił wtedy 
swoją obecnością autor książki 
o kapitanie Mamercie Stan-
kiewiczu „Znaczy kapitan” 
– kpt. ż. w. Karol Borchardt. 
Ponieważ miałem tę książkę, 
mój syn Krzysztof – wówczas 
uczeń klasy pierwszej, popro-
sił kapitana Borchardta o au-
tograf. Kilka lat temu książkę 
z autografem przekazałem 

szkole Podstawowej nr 2 jako 
pamiątkę po tym spotkaniu. 

Życzę szkole Podstawowej nr 
2, jej władzom, pracownikom i 
uczniom dalszej owocnej pracy i 
sukcesów w wychowaniu nowych 
pokoleń Gryfinian.

Z żeglarskim pozdrowieniem a – hoj! 
Bolesław Sikora – emerytowany na-

uczyciel i były żeglarz 

Od redakcji. Dodajmy od sie-
bie, że jeszcze w latach 70- tych, 
a być może także 80-tych wie-
czorne wiadomości w Polskim 
Radiu Szczecin kończyły się 
informacjami o tym, które stat-
ki łowią na jakich łowiskach na 
całym świecie, a które (w tym – 
statki bazy), wracają do kraju.  

Bolesław Sikora

Zaproszeni goście nie dopisali
W Klubie Nauczycielskim 

już od pierwszych grudnio-
wych dni trwa „oblężenie”. 
Prawie w każdym dniu od-
bywają się świąteczne spo-
tkania. W poniedziałek na 
zaproszenie Eleonory Za-
krzewskiej, przewodniczącej 
Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
przy wigilijnym stole zasiedli 
członkowie związku. Zawie-
dli zaproszeni goście tak od 
strony urzędu, jak i parafii. 
Eleonora Zakrzewska pełniąc 
rolę gospodarza złożyła obec-
nym życzenia. Była modlitwa, 
kolęda i wspólne dzielenie się 
opłatkiem. Wśród radosnych 
życzeń błąkał się w czapce 
niewidce smuteczek.  Nie we 
wszystkich domach zapłonie 

choinka. Samotni nie będą 
wypatrywać pierwszej gwiaz-
dy.  Szanowni Państwo - w te 
bardzo rodzinne święta  po-
myślcie czy obok Waszych 
drzwi nie mieszka  ktoś sa-
motny, kto oczekuje w ten wy-

jątkowy dzień chociaż dobre-
go słowa. Pomyślcie również, 
że za oknem, istnieje świat 
oczekujący chociaż „skrawka” 
jedzenia i uchylonego piw-
nicznego okienka. 

ts



8

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 94 (1327) 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkim naszym 

Klientom i Partnerom
moc sukcesów i szczęścia

oraz samych radości i uśmiechu
w nadchodzącym 2019 roku

 życzy
Zarząd PUK sp. z o.o. wraz z Pracownikami

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

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

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

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

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

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 600 21 21 25

Transport:  662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160
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Z Życia Kościoła
W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do 
Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była 
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, 
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Fragment Ewangelii Św. Łukasza

Boże Narodzenie
Gdyby dzisiaj rodził się Jezus Chrystus, pewnie przyszedłby na świat w jednym 

ze szpitali – tak jak każdy z nas i jak kilkadziesiąt małych Polaków, którzy urodzą 
się właśnie w Boże Narodzenie 2019 roku. Ewangelia przypomina nam jednak, że 
Chrystus nie miał tego szczęścia i urodził się w ubogiej stajence, gdzie nie było 
królewskiego posłania. Wieść o Nowym Królu jednak bardzo szybko obiegła 
świat i przybyli do niego Trzej Królowie z darami. Chrystus był Bogiem Królem 
bez prawdziwych królewskich atrybutów i bogactw, ale był i jest Bogiem i Królem 
dla ludzi, którzy w niego wierzyli i wierzą.

W tej samej okolicy przebywali w 
polu pasterze i trzymali straż nocną 
nad swoją trzodą. Wtem stanął przy 
nich anioł Pański i chwała Pańska ze-
wsząd ich oświeciła, tak że bardzo się 
przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie 
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego 
narodu: dziś bowiem w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla 
was: znajdziecie Niemowlę owinięte w 
pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przy-
łączyło się do anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły Boga słowa-
mi: «Chwała Bogu na wysokościach,

a na ziemi pokój ludziom, w których 
sobie upodobał».

Fragment Ewangelii Św. Łukasza

Boże Narodzenie to święto upamięt-
niające narodziny Jezusa Chrystusa 
poprzedzone trzytygodniowym po-
stem. Ta stała uroczystość przypada za-

wsze 25 grudnia, kiedy to obchodzimy 
pierwszy dzień świąt. Dzień wcześniej 
jest Wigilia, do której siadamy, kosz-
tując symbolicznie 12 potraw i wypa-
trując wcześniej pierwszej gwiazdy na 
niebie. Tej nocy w kościołach o pół-
nocy odprawiana jest pasterka, msza 
święta, która jest oznajmieniem po-
czątku dnia i potwierdzeniem, że Bóg 
się narodził.  

*Nabożeństwo nocne ku chwale 
Dzieciątka Jezus do liturgii Kościoła 
powszechnego zostało wprowadzone w 
VI wieku. Początkowo pasterka odby-
wała się tylko w Jerozolimie i Betlejem 

– zwyczaj ten celebrowany jest do dnia 
dzisiejszego. Pasterkę odprawia się w 
Grocie Narodzenia, nazywanej Grotą 
Mleczną, potem nabożeństwo prze-
nosi się do podziemi bazyliki Bożego 
Narodzenia w Betlejem. W podłodze 
bazyliki, tuż przy ołtarzu, mieści się 
gwiazda srebrna. Gwiazda ta ozna-
cza święte miejsce, w którym na świat 
miał przyjść Jezus Chrystus. Jest to 
miejsce otoczone wielką czcią, odwie-
dzane przez wszystkich pielgrzymów z 
całego świata chrześcijańskiego odwie-
dzających Ziemię Świętą i Betlejem.

W Polsce pasterkę odprawia się od 
średniowiecza, a Boże Narodzenie 
znamy od 354 roku i według źródeł od 
dawna obchodzone jest z namaszcze-
niem jako ważne dla katolików święto. 
Niezależnie od czasów, w jakich przy-
szło żyć Polakom, Boże Narodzenie 
obchodziliśmy zawsze. To bardzo po-
pularne święto, ze względu na jego ro-
dzinny charakter. 

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami

fragment kolędy „Bóg się rodzi”
Święta to czas szczególny, w trakcie 

którego stajemy się dla siebie życzliwy, 
częściej wybaczamy, a świąteczny 
nastrój udziela się każdemu. Kościoły i 
domy są pięknie przystrojone lampka-
mi, choinkami, a w tle rozbrzmiewają 
kolędy i dobre, ciepłe słowa świątecz-
nych życzeń. To dobry czas, gdy wszy-
scy jesteśmy razem, nikt się nigdzie nie 
śpieszy, a czas jakby staje w miejscu. 
Jesteśmy tylko my i nasza najbliższa 
rodzina, a także dzieciątko Jezus, które 
rodzi się w stajence i dodaje nam sił, 
wzmacnia wiarę i nadzieję na dobre ju-
tro i dzień, który nadejdzie, czyli dzień 
Zmartwychwstania.

Gdy aniołowie odeszli od nich do 
nieba, pasterze mówili między sobą: 
«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co 
się tam zdarzyło i o czym nam Pan 
oznajmił». Udali się też pośpiesznie i 
znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w 
żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opo-
wiedzieli, co im zostało objawione o 
tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to 
słyszeli, zdumieli się tym, co im pa-
sterze opowiedzieli. Lecz Maryja za-
chowywała wszystkie te sprawy i roz-
ważała je w swoim sercu. A pasterze 
wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za 
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im 
to zostało przedtem powiedziane.

Fragment Ewangelii Św. Łukasza

W te Święta Bądźmy dla siebie kocha-
ni, życzliwi i wybaczajmy sobie wszyst-
ko, byśmy mogli zasiąść przy wigilijnym 
stole bez obciążeń, żali, ran.

Świąt prawdziwie świątecznych, 
ciepłych w sercu, zimowych na 
zewnątrz, jaśniejących pierwszą 
gwiazdką. Niech z nut świątecznych 
zapachów powstanie najpiękniejsza 
kolęda i czarem swej melodii spełni 
Wasze marzenia.

Wesołych, ciepłych, pełnych Boga w 
sercu Świąt.

Redakcja
Źródła:
*https://www.polskatradycja.pl/folklor/swie-

ta/zimowe/22-wigilia-bozego-narodzenia.html
Foto: pixabay.com.pl
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Wyprawa na Islandię 2009

Bez kingstona /WC/, a dziewczyna w załodze
Pływać, żeby pływać, to nie ma najmniejszego sensu. Zawsze potrzebna jest motywacja, jakiś cel.

W roku 2009 przypadała 50 
rocznica rejsu s/y Witeź II. 
Troje szczecińskich żeglarzy 
- studentów, wybrało się wów-
czas w rejs na Islandię. Można 
śmiało powiedzieć, że był to 
rejs z mocnym wyzwaniem. 
Całkiem innym jachtem, niż 
teraz się pływa.

Niska burta, bez silnika, bez 
kingstona /WC/, a dziewczy-
na w załodze. I to był właśnie 
pretekst do zorganizowania 
rejsu. Idea była taka, żeby jak 
najwięcej młodzieży mogło 
posmakować morskiego pły-
wania. Cały rejs został podzie-
lony na sześć etapów, w każ-
dym etapie stałą załogę stano-
wił kapitan, I oficer i II oficer. 
Pozostali członkowie załogi 
to uczniowie i opiekun. W 

sumie ponad 40 załogantów. 
Mnie przyszło być I oficerem. 
Z racji tej, że płynęła młodzież 
szkolna, patronat nad rejsem 
przyjął UM Szczecin - wydział 
oświaty. Pożegnanie s/y Stary 
odbyło się na Wałach Chro-
brego 31 maja, a przewidywa-
ny powrót był określony na 
koniec lipca. Przy pięknej po-
godzie w pełnej gali s/y Stary 
wypłynął ze Szczecina kieru-
jąc się na morze północne do 
portu Iceberg /Dania/. Tutaj 
odbyła się pierwsza wymiana 
załogi, następna odbyła się w 
Bergen/Norwegia/.

Dowcip o Bergen
Stojąc dwa dni w Bergen, 

zrozumiałem dowcip, jaki krą-
ży wśród żeglarzy. Otóż tury-
sta zwiedzając

Bergen pyta się młodzień-
ca, czy tutaj kiedyś nie pada? 
Młodzieniec mu na to - Ja nie 
pamiętam.

I tak rzeczywiście było, przy-
płynęliśmy w deszczu, noc w 
deszczu, poranek w deszczu. 
Przed południem niebo się 
na chwilę rozchmurzyło i za 
chwilę znowu deszcz. Po krót-
kim instruktarzu nowej załogi 
wyszliśmy w morze licząc na 
lepszą pogodę. Ale niestety, 
do Wysp Owczych deszcz nam 
nie odpuszczał, zresztą później 
też. Po krótkim odpoczynku 
w Torshavn i usunięciu kilku 

usterek ruszamy dalej, do Rej-
kjaviku. Do celu naszej żeglugi.

Dwa słońca 
Pod Islandią pogoda nam się 

bardzo poprawia, zbliżamy się 
datowo do przesilenia letniego 
i wszyscy liczą na zobaczenie 
zjawiska dwóch słońc. Ci co 
wytrwali, zostali nagrodze-
ni. 22 czerwca wschodzą dwa 
słońca, widok nie z tej ziemi. 
Po chwili jednak zjawisko 
się kończy i rozpoczynają się 
mgły. „Teraz jesteśmy pewni, 
trafiliśmy na Islandię”. Mieli-
śmy szczęście! W Rejkjaviku 
głównym punktem programu 
rejsu jest wmurowanie tablicy 
pamiątkowej o wyprawie s/y 
Witezia II w muzeum mor-
skim i złożenie kwiatów na 
grobie marynarzy ze statku 
m/s Wigry, którzy zginęli tutaj 
w 1942 roku. Wszystkie uro-
czystości odbywają się w to-
warzystwie polskiego Konsula 
i Polaków, mieszkających tutaj.

Co warte  
ubezpieczenie

Po uroczystościach, załogi 
mają czas na zwiedzanie stoli-
cy Islandii i praktycznie całej 
wyspy.

Część załogi organizuje so-
bie prywatną wycieczkę, a 
część korzysta z biura podró-
ży. W efekcie wszyscy zado-
woleni. Po wymianie załóg s/y 
Stary rusza dalej na północ, 
na wyspę Grimsey, poza koło 
polarne. Gdy już jesteśmy na 
północnym cyplu Islandii, je-
den z załogantów zgłasza pro-
blem zdrowotny. Najbardziej 
typowa przypadłość w rejsach, 
„brak zrzutu”. Sprawa na tyle 
jest poważna, że kpt. decyduje 
się wejść do najbliższego portu 
Isafjordur i oddać załoganta 
do szpitala.

Tutaj przekonaliśmy się, co 
są warte ubezpieczenia. Gdy-
by nie polskie pielęgniarki 
pracujące w szpitalu, Mariusz 
płaciłby za leczenie z prywat-

nej kieszeni, a tak, doba pod 
kroplówką za free i jeszcze re-
cepta na wyjście. Cztery piwa 
codziennie. To się nazywa le-
czenie! 

Gdy dopłynęliśmy na  Grim-
sey we mgłach i deszczu, 
przywitali nas mieszkający 
tutaj Polacy w liczbie trzech. 
Dwóch rybaków i piekarz, 
może nic dziwnego by w tym 
nie było, gdyby nie to, że cała 
wyspa liczyła stu mieszkań-
ców. Po przespanej nocy na 
prostej wodzie ruszamy dalej, 
do portu gdzie odbędzie się 
następna wymiana załogi,już 
ostatnia, we Frederikshavn. 
Gdy załogi przesiadły się z 
busa na jacht i odwrotnie, ru-
szamy w kierunku domu,do 
Szczecina. 

W Szczecinie meldujemy 
się 1.08.2009 roku, bez strat 
w sprzęcie i ludziach. Kolejny 
rejs udany.                  

Kpt. G.W.

Gulfos

Gejzer

Grób marynarzy Wigry

Stary przy muzeum morskim w Rejkjaviku
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Od krzysztofa Nowaka, przez jakuba Błaszczykowskiego, po Pierre littbarski

Bundesliga, czyli emocje i wielki szacunek
Firma Trilux to po Volkswagenie największy sponsor niemieckiego klubu VfL Wolfsburg. W sobotę, dzięki zaproszeniu Trilux Polska, 
zasiedliśmy na trybunach Volkswagen Arena. Zajmujący dziewiątą pozycję w tabeli Bundesligi Wolfsburg podejmował szósty w klasy-
fikacji Hoffenheim.

- Wprawdzie jesteśmy firmą 
zajmującą się szeroko pojętym 
oświetleniem, ale sport, a co 
za tym media, są nam bardzo 
bliskie. Jeżeli tylko możemy sta-
ramy się w Polsce przybliżyć at-
mosferę panującą na Volkswa-
gen Arena. Klub, który sponso-
rujemy, znany jest z wiernych i 
oddanych kibiców. Jak zapewne 
polscy kibice dobrze wiedzą, 
tutaj od lat gra Jakub Błasz-
czykowski. Atmosfera podczas 
meczów jest niepowtarzalna - 
przekonuje Arkadiusz Lewen-
ko, prezes Trilux Polska.

Wolfsburg, czyli 
Volkswagen

Trilux wręczył nam zapro-
szenia VIP, dzięki którym, na 
stadion można było wejść na 
dwie godziny przed pierw-
szym gwizdkiem sędziego. 
Zanim przekroczyliśmy bra-
my tego super nowoczesnego 
obiektu, który może pomieścić 
30 tysięcy widzów, poszliśmy 
na spacer po Wolfsburgu. 
Mieście, które na całym świe-
cie znane jest z tego, że znaj-
duje się w nim siedziba kon-
cernu Volkswagen. 

Fabryka zajmuje ogromną 
powierzchnię. Jest tak duża, że 
stojąc u jej wejścia po sam ho-
ryzont widać tylko jej budyn-
ki. Kolosalne wrażenie robią 
dwa przeszkolone wieżowce, 
które od dołu po samą górę 
wypełnione są przeróżnymi 
modelami Volkswagenów.

Po dokonaniu wcześniejszej 
rezerwacji na miejscu można 
wypożyczyć dowolny model 
produkowanego akurat mo-
delu Volkswagenu, aby przete-
stować go na specjalnie przy-
gotowanym torze przeszkód. 
Czego tam nie ma… Potężna 

sztuczna kałuża, strome pod-
jazdy, czy jezdnia specjalnie 
uformowana, pochylona na 
bok pod ostrym kątem. Ciarki 
przechodziły na sam widok te-
stowanych w tych warunkach 
pojazdów. Samej ekstremalnej 
jazdy niestety, nie skosztowa-
liśmy. Zapomnieliśmy się za-
wczasu umówić…

Gadżety w przyzwoitej 
cenie

W centrum handlowym 
odwiedziliśmy sklep klubowy 
VfL. Pod względem wielkości 
daleko mu do tych na przy-

kład w Anglii. Ale ceny były 
bardzo przystępne. Za zimową 
czapkę dobrej jakości w zielo-
nym klubowym kolorze Wol-
fsburga z logo VFL trzeba było 
zapłacić niecałe 10 euro.

Pomieszczenie dla VIP-ów 
przyprawiało o lekki zawrót 
głowy. Było ogromne, mieściło 
około tysiąca osób. Do każ-
dego stolika, co chwilę pod-
chodził kelner i dopytywał się 
jakie trunki zaserwować. Ktoś 
o słabszej głowie mógł nie do 
czekać pierwszego gwizdka 
sędziego. Ale pijanych, albo 
choćby podpitych, nie było 

wcale… O ogromie jedzenia 
i jego wysokich walorach ku-
linarnych nie ma nawet co się 
nawet rozpisywać. 

Pamiętają o Polaku
Trybuna VIP jest tak duża, 

że jednym bokiem sąsiadu-
je bezpośrednio z trybuną 
znajdującą się za bramką, 
okupowaną przez najbardziej 
zagorzałych sympatyków VfL. 
Doping przez nich stworzo-
ny przyprawiał o gęsią skór-
kę. Trybuna była zapełniona 
do ostatniego miejsca. Przed 
pierwszym gwizdkiem klubo-
wy hymn odśpiewał na żywo 
jeden z fanów Wilków. Towa-
rzyszył mu bez mała cały sta-
dion.     

Po ogłoszeniu składów prze-
żyliśmy bardzo miłą chwi-
lę. Spiker odczytał: „Numer 
10 - Krzysztof Nowak!”, po 
czym stadion przeszedł głośny 
aplauz i kaskada oklasków. I 
tak jest przed każdym meczem 
Volfsburga od czasu, gdy po 
ciężkiej chorobie zmarł były 
reprezentant Polski grający 
w barwach tej niemieckiej 
drużyny, czyli od ponad 13 
lat… Niesamowite, że pomi-
mo upływu czasu, niemieccy 
kibice w taki sposób oddają 
hołd naszemu piłkarzowi, któ-
ry zmarł w wieku zaledwie 31 
lat. W barwach VfL Nowak 
zdążył rozegrać 83 mecze, w 
których strzelił dziesięć bra-
mek. Niestety, zachorował na 
nieuleczalną chorobę układu 
nerwowego.

Samego spotkania nie ma 
co opisywać. Stało na bardzo 
wysokim poziomie, zakończy-
ło się remisem 2:2 i trzymało 
w napięciu od pierwszej do 
ostatniej minuty.

Szkoda, że na boisku nie po-
jawił się Jakub Błaszczykow-
ski. Niestety, nasz reprezentant 
jest w słabej formie. Jak na 
ironię, ostatnio częściej gra 
w kadrze prowadzonej przez 
swojego wujka Jerzego Brzęcz-
ka, niż w klubie…

Pierre, co miał w nodze 
pokrętło

Czekała nas jeszcze jedna, 
zupełnie nieoczekiwana do-
datkowa atrakcja. Tuż przed 
nami zasiadł wybitny przed 
laty piłkarz, wspaniały drybler, 
mistrz i dwukrotny wicemistrz 
świata Pierre Littbarski. Nie 
mogliśmy sobie odmówić 
prośby o wspólne zdjęcie na 
co 73-krotny reprezentant 
Niemiec ochoczo przystał.

Po meczu do vipowskiej 
restauracji weszło dwóch za-
wodników VfL. Piłkarze mają 
w kontraktach obowiązek 
spotykania się z kibicami. 
- Nie jest to jednak dla nich 
uciążliwe, kontakt ze sponso-
rami i swoimi fanami uważają 
za przyjemny obowiązek. W 
Niemczech zawodnicy mają 
świadomość, że futbol bez biz-
nesu i fanów nie miałby racji 
bytu - zapewniał nas szef Tri-
luxa. 

Tekst i foto: Dariusz Jachno      

Stadion Wilków prezentuje się niezwykle okazale.

Najbardziej zagorzali kibice Wilków potrafią stworzyć niepowtarzalną atmosferę.

Pierre Littbarski (w środku) choć był wspaniałym piłkarzem dziś to bardzo skromny i sympatyczny 
gość. 

Volkswagen na torze przeszkód.
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Rok 2018 
PODSUMOWANIE
(Kino zagraniczne)

Przeglądając premiery całego mi-
jającego roku, z żalem stwierdziłam, 
że nie pojawił się na jego firmamen-
cie żaden film, który zrobiłby na 
mnie wrażenie ”wow!”. Nie było ta-
kiego. Były za to obrazy, które oczy-
wiście sprawiły mi ogromną przy-
jemność oglądania. Jednym z naj-
przyjemniejszych spotkań, które 
ostatnio zapamiętałam na dłużej był 
„koncert”, na który zabrał mnie film 
„Bohemian Rhapsody” z Rami Male-
kiem w roli głównej – słynnego Fre-
ediego Mercury. Co za obrazy!, co za 
muzyka!, co za charakteryzacja i 
wierność oryginałowi! – miałam 
ciarki na plecach i wzruszyłam się 
jak dziecko. Dla mnie było to niesa-
mowite doświadczenie, chociaż 
wiem, że wielu krytyków czy fanów 
zespołu Queen było zawiedzionych 
tym obrazem. Mnie się podobało i 
uważam, że to jeden z najlepszych 
filmów tego roku! Niedawno pisa-
łam Wam o „Krainie wielkiego nie-
ba”, czyli aktorskim popisie Carey 
Mulligan i Jake’a Gyllenhaala w re-

żyserkim debiucie Paula Dano. To 
niezwykłe,   sybtelne, wyważone 
kino, które gra na emocjach i tak 
wiele nam oferuje. Pytanie tylko, 
czy chcemy usłyszeć tę cierpką hi-
storię? Nie powtórzyłabym raczej 
tego seansu, ale to niewątpliwie 
świetny debiut i genialny film. Moją 
ulubioną „trójkę” tego roku zamknie 
dramat „Trzy billboardy za Ebbing, 
Missouri” z Frances McDormand w 
roli głównej. To kino z tych, które 
ogląda się z zapartym tchem i chło-
nie każdą minutę. Aktorstwo, dialo-
gi, fabuła – wszystko na najwyż-
szym poziomie (jako wisienki na 
torcie role Woody Harrelsona i 
Sama Rockwella). Duże wrażenie, 
chociaż już nie tak jak pierwsze wy-
mienione filmy, zrobił na mnie 
„Pierwszy człowiek” z Ryanem Go-
slingiem w reżyserii twórcy „La la 
land”. To typowa, amerykańska opo-

wieść z historią w tle. Tym razem za-
glądamy „w życie” Neila Armstron-
ga” - człowieka, który jako pierwszy 
zrobił krok na Księżycu. Damien 
Chazelle sprawia, że ten zwyczajny 
obraz staje się momentami magicz-
ny, niezwykły, jedyny w swoim ro-
dzaju. Emocje w „Pierwszym czło-

wieku” buzują, aktorzy grają na naj-
wyższym poziomie, a reżyser gra 
swój kolejny najlepszy koncert. Nie 
byłabym sobą, gdybym nie wyróż-
niła tego filmu. „Tully” to ciekawa i 
bardzo prawdziwa opowieść o tru-
dach macierzyństwa z Charlize The-
ron w roli głównej. Czasami warto – 
jakem mama – przypomnieć sobie 
że inne kobiety mają i czują to 
samo! Poza tym współpraca Jasona 
Reitmana z Diablo Cody zawsze za-
sługuje na uwagę. Duże plusy za 

prawdę na ekranie i kreację Theron, 
która jeszcze nigdy mnie nie zawio-
dła. Nie wiem, czy powinnam to ro-
bić, ale chciałabym do moich naj-
lepszych filmów tego roku dołożyć 
film, który mnie absolutnie pozy-
tywnie zaskoczył. Co więcej, szłam 
na jego pokaz prasowy jak na ścię-
cie, bo przeczytałam dzień wcze-
śniej miażdżącą recenzję. Okazało 
się, że ”Venom” to naprawdę przy-
jemny gość i bardzo zabawny film, 
którego siłą jest żartowniś Tom Har-
dy i jego współlokator tytułowy 
stworek. Świetnie bawiłam się na 
tym filmie i nie żałuję żadnej sekun-
dy. To oczywiście kino z gatunku 
lekkich i rozrywkowych, ale i te są w 
życiu kinomaniaka czasami po-
trzebne. Jeśli jesteśmy przy stwo-
rach nie z tej ziemi, to nie mogę nie 
wspomnieć o „Kształcie wody” Guil-
lermo del Toro, który przeniósł mnie 
w magiczny świat, gdzie wszystko 
jest możliwe i opowiedział bajkę dla 
dorosłych, która jest niezwykła i peł-
na magii. Sally Hawkins w głównej 
roli jest rewelacyjna! Piękne zdjęcia, 
charakteryzacja, scenografia i klimat 
– wszystko w ramach przyjętej, baj-
kowej konwencji. Na koniec zwrócę 

Waszą uwagę na niedawną premie-
rę w naszych kinach, czyli spotkanie 
po latach Roberta Redforda i Sissy 
Spacek w obrazie „Gentleman z re-
wolwerem”. Świetnie, że ktoś umie 
właśnie dla nich pisać scenariusze, 
bo ten film jest naprawdę udany! 
Lekko i z uśmiechem – ten filmowy 
pokaz to czysta przyjemność.

2018 uważam za zamknięty. Czas 
na nowe filmy w 2019. Już nie mogę 
się doczekać.

Filmowy - i nie tylko - rok 2018 
za chwilę się skończy. Życzę Wam 
w tym Nowym 2019, by spełniły 
się Wasze najskrytsze marzenia. 
Niech będzie romantycznie jak w 
„To właśnie miłość”, czule jak w 
„Dirty Dancing” i wciagająco jak 
w „Szklanej pułapce”. Pamiętajcie 
by ulega emocjom jak w filmie, bo 
one są w zasadzie najważniejsze 
– kochajcie, nie żałujcie, płaczcie, 
gdy wzruszenie tego wymaga i 
chodźcie do kina (oczywiście tyl-
ko na te dobre filmy i oby ich było 
dużo w 2019 roku).

Wesołych Świąt i Dobrego No-
wego roku.

Anna Pietras

21 - 27.12.2018 /  KINO HElIOS
kINO HelIOS W WIGIlIĘ  

BĘDZIe NIeCZYNNe

(CHr kupiec
Kultura Dostępna:
Po prostu przyjaźń, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
eter, śr. 18:30
Premiera:
Spider-man uniwersum (dubbing), 
wt. 13:30, 18:00, śr.-czw. 13:30 19:00
Pech to nie grzech, wt. 19:40, 21:40, 
śr. 17:00 20:45, czw. 17:00, 20:20
mary Poppins powraca (dubbing), 
pt.-śr. 10:00, 12:50, 15:40, 18:30, czw. 
10:00, 15:40, 18:30
3D aquaman (dubbing), pt.-nd., wt.-
-czw. 14:30
aquaman (dubbing), pt.-nd., wt.-czw. 
10:15
aquaman (napisy), pt.-nd., wt.-czw. 
17:30, 20:30

królowa Śniegu: Po drugiej stronie lu-
stra, pt.-nd., wt.-czw. 10:45, 12:45, 16:00
Polecamy:
Był sobie Deadpool, pt.-nd., wt. 17:00
Zabójcze maszyny (napisy), pt.-sb. 
13:15, 20:45, nd. 20:45, wt. 21:15, śr.-
-czw. 21:30
Narodziny gwiazdy, pt.-nd. 19:45, wt. 
20:45, śr. 21:00, czw. 21:15
miłość jest wszystkim, pt.-nd. 18:00
Planeta singli 2, pt.-nd. 21:20
Helios dla dzieci:
Grinch, 10:00 12:15, 14:45

(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Po prostu przyjaźń, czw. 13:00, 18:00
Premiera:
Spider-man uniwersum (dubbing), 
wt.-śr. 11:20, 18:45, czw. 11:20, 19:00
Spider-man uniwersum (napisy), 
wt.-czw. 18:00

Pech to nie grzech, wt.-śr. 15:30, 
19:40, 21:40, czw. 15:30, 18:45, 20:30
mary Poppins powraca (dubbing), 
pt.-nd., wt.-czw. 10:00, 12:50, 15:40, 
18:30
mary Poppins powraca (napisy), pt.-
-nd. 10:40, 13:30, 19:30, wt-czw. 10:40, 
13:30, 19:15
3D aquaman (dubbing), pt.-nd., wt.-
-czw. 1!:00, 14:00
aquaman (dubbing), pt.-nd., wt.-czw. 
12:20, 18:00
aquaman (napisy), pt.-nd., wt-czw. 
17:00, 20:00
królowa Śniegu: Po drugiej stronie 
lustra, pt. 9:45, 11:50, 15:30, 17:30, sb.-
-nd. 10:20, 12:15, 15:30, 17:30, wt.-czw. 
10:20, 15:10, 17:15
Polecamy:
Był sobie Deadpool, pt.-nd., wt.-śr. 
19:00
kursk, pt.-nd., wt.-czw. 15:20

The Quake. Trzęsienie ziemi, pt.-nd. 
21:15, wt.-czw. 21:30
Zabójcze maszyny (dubbing), pt.-
-nd., wt.-czw. 16:15
Zabójcze umysły (napisy), pt.-nd. 
20:30
Diabeł: Inkarnacja, pt.-nd., wt.-czw. 
21:40
Narodziny gwiazdy, pt.-nd. 14:15, 
20:15, wt.-czw. 12:15, 21:00
miłość jest wszystkim, pt. 10:30, 
17:15, sb. 10:50, 17:15, nd. 17:15, wt.-śr. 
21:20, czw. 20:50
Planeta singli 2, pt.-nd. 21:00
Helios dla dzieci:
miśków 2-ów w Nowym jorku, pt. 
12:10, 13:20, sb.-nd., wt.-śr. 11:10, 
13:20, czw. 10:50
Grinch, pt. 10:00, 13:45, 16:00, 18:15, 
sb.-nd. 10:10, 13:45, 16:00, 18:15, wt.-
-śr. 10:10, 13:50, 17:30, czw. 10:10, 
13:50

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. 

21 - 27.12.2018 / 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 „Creed II”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

CO jeST GraNe
W tym tygodniu kino GRYF zapropo-

nuje nam muzyczny romans lekko dra-
matyczny „Narodziny gwiazdy” i dramat 
sportowy „Creed II”, czyli kontynuację fil-
mu, którego inspiracją jest Sylwester 
Stallone i popularność postaci Rocky’e-
go Balboa. Rola w pierwszej części przy-
niosła Stallone Złotego Globa, jak wypa-
dła część druga? Nie jest to już „jedyn-
ka”, ale jeśli ktoś kocha takie kino, to po-

lubi i tę część. Zresztą, ogląda się to 
głównie dla scen walk i dla Sylwestra – 
tego nie da się ukryć. „Narodziny gwiaz-
dy” w reżyserii Bradley’a Coopera to z 
kolei bardzo udana, wzruszająca i skro-

jona na odpowiednią miarę produkcja. 
To kino wręcz idealne, które robi z fana-
mi kina, co chce i jak chce. Problem w 
tym, że taką historię - on jest znanym 

muzykiem z przeszłością, ona nieznaną 
jeszcze piosenkarką z przyszłością, któ-
rzy spotykają się i zakochują – widzia-
łam już kilkadziesiat razy w kinie. Nie 
wiem, czy jest to zarzut, ot reflekcja, 

która mnie naszła po wyjściu z kina. Nie 
mogę jednak zaprzeczyć, że śmiałam się 
i wzruszałam tam, gdzie chciał scenarzy-
sta. W głównych rolach wystąpili: Bra-
dley Cooper i Lady Gaga, co też przycią-
ga uwagę widza! Dla najmłodszych ki-
nomaniaków gryfińskie kino przygoto-
wało animację „Królowa Śniegu: Po 
drugiej stronie lustra”, która pomoże im 
na nowo uwierzyć w magię i czary. Za-
praszam do kina. amp

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu „Aquaman”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę? 
Czy w filmie wystąpiła Nicole Kidman?

kINO GrYF W WIGIlIĘ BĘDZIe NIeCZYNNe

Creed II, 20:15

Narodziny gwiazdy, 17:45

królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra, 16:00
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Przyszli na świat  
w gryfińskim  

szpitalu 

Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Gryfino

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Życzymy, aby ten piękny czas spędzony w serdecznym gronie rodziny i przyjaciół, 

był przepełniony  radością, ciepłem i życzliwością.
Życzymy, by Święta wolne od codziennego pośpiechu wypełniły serca pokojem, 

a  Nowy Rok  przyniósł spełnienie marzeń i energię 
do podejmowania nowych wyzwań.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gryfinie

Rafał Guga

Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

Niechaj tegoroczne Święta Bożego Narodzenia,
spędzone w gronie rodzinnym, czy też w gronie najbliższych przyjaciół, 
przy wigilijnym stole, dadzą odpoczynek oraz MOC ENERGII i nadziei 

na szczęśliwe przyszłe dni.
Nowy Rok 2019 niech przyniesie dużo optymizmu, spełnienie wszelkich 
pragnień i wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Radosław Rasała (p.o.) Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. 
oraz Dyrekcja Zespołu Elektrowni Dolna Odra wraz z pracownikami

Paula 
DaNIeleWICZ 
ur. 15.12.2018 
o godz 2.47
waga 3320 g 
- dł. 55 cm

HaNIa 
ŚNIeCIŃSka 
ur. 18.12.2018 
o godz 10.30  
waga 2740 g 
- dł. 51 cm

julIa 
CICHOWSka 
ur. 18.12.2018 
o godz 12.40  
waga 2900 g 
- dł. 52 cm

WIkTOrIa 
SaWICZ-lĘŻak 
ur. 17.12.2018 
godz 18.23  
waga 2980 g 
- dł. 50 cm
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Muzyka towarzyszy mi właściwie przez całe życie i jest ze 
mną wszędzie. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez muzyki. 
Mój tata jest gitarzystą i piosenkarzem, a tym samym dziadek 
mojego syna. Muzyka jest w naszym życiu i jest bardzo waż-
nym elementem. Słuchałam jej w ciąży, bo wiem jak ważne jest, 
by maluszek już w łonie mamy oswajał się z dźwiękami świata 
zewnętrznego. Muzyka poważna nie jest dla dzieci zbyt poważ-
na. Słuchanie jej wpływa na rozwój dziecka, działa na emocje, 
nastrój, stymuluje rozwój mózgu, pamięci i poczucia przestrze-
ni. Co ciekawe, przeczytałam, że słuchając muzyki poważnej, 
nasze dzieci łatwiej uczą się czytania, pisania, liczenia, logicz-
nego myślenia, a zwłaszcza języków obcych. Pamiętajcie, że to 
od nas zależy, czy nasze dziecko będzie miało kontakt ze sztuką 
i jakie będzie wiązało z tym wrażenia – pozytywne czy nega-
tywne? Sztuka to nauka wrażliwości.

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

Francis Bacon 

Seria z muzyką klasyczną to 
przede wszystkim kilka (z re-
guły 14) twardych stron, które 
otwierają przed Waszymi dzieć-
mi świat muzyki, ale nie tylko. 
Do każdego utworu mamy ilu-
stracje, na której z uśmiechem 
tańcują kolorowe zwierzęta 
(małe, duże, chude, grubsze, 
długie, krótkie, małe wysokie). 
To nie tylko nauka dobrych 
dźwięków, ale także kolorów, 
kształtów i rozmiarów.

Okazuje się, że seria „Pozna-
ję dźwięki!” jest bogata w inne 
książeczki, które uczą Wasze 
maluchy rozpoznawania instru-
mentów, dźwięków zwierząt np. 
wiejskich czy odgłosów nocy, 
a nawet oswajają z aktualnym 
i na czasie zagadnieniem świąt 
„Bożego Narodzenia” - przypo-
minając odgłosy śmiechu Miko-
łaja i dzwonków sań (ja niestety 
jeszcze do nich nie dotarłam ale 
wiem, że są). Z synem poznali-
śmy tylko serię ze zwierzętami 
i muzyką klasyczną (osobno: 
Mozart, Beethoven, Bach, Vi-
valdi lub w zbiorze: Vivaldi, 
Strauss syn, Mozart, Beethoven, 
Bach Handel). Z doświadczenia 

wiem, że wiek w tym wypad-
ku nie gra roli, chociaż bardzo 
małe dzieci najdłużej będą za-
interesowane dźwiękami z ksią-
żeczki, te trochę większe mogą 
szybciej się znudzić, aczkolwiek 
mój 2-latek wciąż uśmiecha się, 
gdy znajdzie je w bibliotece. Te-
raz jest już z siebie dumny, bo 
umie włączyć dźwięk, a jeszcze 
niedawno prosił o to mnie.

Ilustracje w książeczkach 
są oryginalne, ciekawe, a 
każda oddaje nastrój utworu. 
Zwierzęta na obrazkach tańczą,  
a nawet grają na instrumentach. 
Pamiętam, że mój syn na okrą-
gło kazał sobie włączać te 
utwory. Z czasem rozpoznawał 
zwierzęta, a włączanie kolejnych 
dźwięków nie było już takie 
trudne. Bez wątpienia lubił te 
dźwięki. Odkąd przeczytałam, 
że spotkania dzieci ze sztuką 
uczą je wrażliwości, staram się, 
by mój syn nie był od niej dale-
ko. Oczywiście to nie jest łatwe 
i nie jest tak, że zmuszam go do 
słuchania klasyki czy oglądania 
koncertów, po prostu proponuję 
i zachęcam, a on w ramach swo-
jej cierpliwości i wytrzymałości 
albo to przyjmuje albo nie. Za-
zwyczaj jest zainteresowany, ale 
po jakiejś chwili woli wrócić do 
zabawy – to normalne. 

Seria „Poznaję dźwięki” po-
maga rodzicom umożliwić ta-
kie uwrażliwiające spotkanie 
ze sztuką i zorganizować je we 
własnym domu. Nie każdy ma 
też w domu zestaw muzyki kla-

sycznej, a tutaj mamy gotowe 
najsłynniejsze fragmenty. Cza-
sami wystarczy ten jeden ton, 
by serce melomana zadrżało – 
wierzcie mi.

Jestem chyba mamą, która 
zakochała się w dźwiękowych 
książeczkach, chociaż wiem, że 
większość rodziców za nimi nie 
przepada. Ja od małego czyta-
łam z synem książki, które wy-
dawały dźwięki kaczek, kotów, 
psów czy innych zwierzątek. 
Wydawało mi się to idealnym 
rozwiązaniem, by maluch na-
uczył się rozpoznawać dźwięki i 
do tej pory uważam, że była to 
cenna lekcja. Muzyka klasycz-
na w takiej formie to dla mnie 
mistrzostwo świata i super po-
mysł – niech tylko dzieci z tego 
korzystają!

PS **Piotr Czajkowski – mu-
zyka o klasycznej harmonii, 
pobudza wyobraźnię – Dzia-
dek do orzechów.

Edvard Grieg – muzyka 
ilustracyjna, pogodna, na-
strojowa, rozwija wyobraźnię 
dziecka; utwory są krótkie – 
Peer Gynt, zwłaszcza część W 
grocie króla Gór.

W.A. Mozart – muzyka po-
godna, o przejrzystej struk-
turze i konstrukcji, uspokaja, 
wycisza, łagodzi emocje – 
Symfonia nr 40, Symfonia nr 
41.

Fryderyk Chopin – utwory 
krótkie, formy taneczne, są 
pogodne i radosne, wprowa-
dzają dziecko w dobry nastrój 
– Walce.

G.F. Heandel – muzyka na-
strojowa, uroczysta, pogodna; 
poprawia nastrój, mobilizuje 
do aktywności – Muzyka na 
wodzie, Muzyka ogni sztucz-
nych. 

PS2 Swego czasu powsta-
ła teoria nazywana „Efektem 
Mozarta”, która podobno 
miała dowodzić, że słuchanie 
muzyki podnosi IQ – ta teoria 
chwilę później została obalo-
na, ale...

Mama, która czyta, bo kocha

Seria Poznaję dźwięki
Praca zbiorowa
liczba stron: 14
Oprawa: oprawa twarda, 
książka kartonowa
Wydawnictwo: Yoyo Books

Źródła:
*https://www.mamazone.pl/arty-

kuly/starsze-dziecko/zabawa-i-czas-
-wolny/muzyka-a-rozwoj-dziecka/

**https://mamotoja.pl/efekt-moza-
rta-jaka-muzyka-jest-najlepsza-dla-
dziecka,zabawy-dla-niemowlat-0-3-
miesiace-artykul,1458,r1p1.html

foto: pixabay.com.pl

Poznaję dźwięki!

Gdy mój syn był jeszcze pełzającym szkrabem, przypadko-
wo znalazłam w bibliotece książkę z serii „Poznaję dźwięki!” - 
akurat trafiłam na Vivaldiego. Jakież było moje zdziwienie, gdy 
okazało się, że ta bajka, to kolorowe, przyjemne dla oka dziecka 
obrazki, a na nich przyciski z oznaczeniem nutki, które włącza-
ją krótkie sekwencje słynnych utworów muzyki klasycznej. Do 
moich uszu dotarł Vivaldi, mój syn się zainteresował, a moje 
serce zadrżało z wrażenie. To było naprawdę COŚ i to coś nie-
zwykłego. Cóż za genialny pomysł – pomyślałam.

*Muzyka Mozarta i cho-
rał gregoriański poprawiają 
koncentrację i pamięć. Utwo-
ry Vivaldiego, Telemanna, 
Haendla czy Bacha wspoma-
gają i przyspieszają proces 

przyswajania wiedzy oraz 
pomagają w terapii dysleksji; 
natomiast Strauss i Beethoven 
harmonizują i integrują rytm 
pracy serca i mózgu.
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Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

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

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

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

+ PREMIA 300 EUR (brutto) 

Opiekunki 
w Niemczech

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

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

Pracuj jako Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Teraz trakcyjne bonusy jesienno-zimowe! 

Umów się na spotkanie w Stargardzie  
                         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

reklama reklama

kolejny  
pożar

Strażacy z Morynia znów wyruszyli do Nowego Objezierza. 
Tym razem doszło do pożaru kontenera na odzież. Po dotarciu 
na miejsce zdarzenia informacja ta potwierdziła się i strażacy 
przystąpili do działań. Po przytłumieniu ognia, strażacy przy 
użyciu piły do stali wykonali dostęp do wnętrza i ugasili pozo-
stałe palące się rzeczy. W działaniach, które trwały jedną godzi-
nę brał udział jeden zastęp OSP Moryń. 

foto. OSP Moryń
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krZYŻÓWka Sympatykom 
kącika 

krzyżówkowego 
życzę zdrowia

i dużo wolnego czasu 
byście Państwo 

mogli wypoczywać 
po pracy rozwiązując 

coraz lepsze,
dające satysfakcję 

zadania

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 

aktualny rozkład jazdy pociągów można znaleźć 
na stronie www.beta.portalpasazera.pl

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 Szczeciń-

ska (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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ADRES

PODPIS

Ogłoszenie wyróżnione - 5 zł

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

 • Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie m2 typu kawalerka o pow. 
29m2 os. Górny Taras, częściowo 
umeblowane. Tel. 693 99 17 41

 • Posiadam do wynajęcia umeblo-
wane mieszkanie typu kawalerka 
na Górnym tarasie. Tel. 693 99 17 
14

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

 • Posiadam do wynajęcia pokój jed-
noosobowy (umeblowany). Tel. 
731 490 270

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

 • Posiadam do wynajęcia kawalerkę 
umeblowaną 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 miesz-
kanie 2 pokojowe w Gryfinie. 800 
zł+czynsz+media+zwrotna kau-
cja. Tel. 511 304 517

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie 2 pokojowe w centrum Gryfina. 
Tel. 518 066 251

 • Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, 
jadalnia, kuchnia, łazienka, duże po-
dwórko, ogrzewanie centralne trze-
ba samemu opalać. Daleszewo ul. 
Gryfińska 38. Tel. 664 160 810 

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie 2-pokojowe, o pow. 40 m2, w 
Babinku, piwnica, chlewik, podwór-
ko. Tel. 602 839 600

 • Posiadam do wynajęcia umeblowa-
ny 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 kawaler-
kę o pow. 36m2, Stare Miasto. Tel. 
791 546 826

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

 • Posiadam do wynajęcia w Gryfinie 
przy ul. Czechosłowackiej pomiesz-
czenie z przeznaczeniem 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 działalność lub magazyn, pow. 
70 m2, wszystkie media, monito-
ring, ogrodzony teren. Gryfino ul. 
Czechosłowacka 2. Cena 500 zł. Tel. 
600 662 053

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

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

 • Szukam do wynajęcia pokoju za 
opiekę lub pomoc, ew. niewielką od-
płatność, może być na działkach. Tel. 
693 102 198

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 rehabilita-
cja i pogotowie) - zamienię na więk-
sze. Tel. 601 707 573

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

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

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

 • Sprzedam dom w Chwarstnicy z 
2004 roku wraz z zabudowaniami. 
Tel. 784 539 407, 604 52 23 24

 • Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
do remontu na III piętrze w bloku na 
Starym mieście w Gryfinie. Tel. 792 
232 091

 • Sprzedam dom z budynkiem go-
spodarczym 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 parterze w wieżowcu, Tel. 661 235 
348 

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

 • Gryfino 3 pokoje sprzedam 260 tys. 
Osiedle południe. 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 miesz-
kanie 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 własno-
ściowe z dużym 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 gospodar-
cze, działka). Cena 79 tys. zł. Tel. 601 
457 606

 • Sprzedam w Widuchowej dom wol-
nostojący z wyposażeniem, zadbany, 
z ciekawą architekturą, przy spokoj-
nej uliczce, do zamieszkania od za-
raz. Tel. 513 814 085 

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

 • Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
własnościowe 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 dachów-
ka, ogrzewanie gazowe solar na cie-
płą wodę, garaż do otynkowania, 
wiata, grill z garażem dwustanowi-
skowy i działka o różnej wielkości. 

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 jedno-
rodzinnego, bliźniaka lub parteru/
piętra domu w miejscowości Gryfino. 
Może być do odświeżenia, do 280 
tys. Numer kontaktowy: 693 775 502 

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

 • kupię kawalerkę lub 2 pokojowe 
mieszkanie w Gryfinie (lub w oko-
licy). rozważę każdą propozycję. 
Tel. 781 508 681

 • kupię domek murowany na dział-
kach lub boks wędkarski. Tel 602 
523 178

 • Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 poko-
je 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 budowlaną w 
Pniewie przy ul. Dębowej. Media przy 
działce. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 179 008

 • Sprzedam działkę ogrodniczą w 
Gryfinie ul. W. Polskiego rej. IV. 
Domek murowany, oczko wodne, fo-
lia ogrodnicza, drzewa i krzewy owo-
cowe. Cena do uzgodnienia. Tel. 577 
333 694 Andrzej

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

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

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

 • Sprzedam działkę w Moryniu. Tel. 601 
639 800

 • Sprzedam działkę budowlana w miej-
scowości 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 działkę pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną, 
położoną w Chwarstnicy przy ul. 
Łowieckiej (w odległości 100 m od ul. 
Gryfińskiej). Posiadam uzgodnienia 
dotyczące podłączenia energii elek-
trycznej i wody. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 660 052 677

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

 • Sprzedam działki budowlane z 
warunkami zabudowy w okolicy 
Krzypnicy. Tel. 507 158 583

 • Sprzedam działkę budowlaną we wsi 
Stare Łysogórki. Wieś skanalizowana 
z usługami agroturystycznymi, bli-
sko przejścia granicznego, w otulinie 
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 
Tel. 601 707 573, dzwonić w godz. 
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 • Sprzedam działki budowlane obręb 
Czepino, prąd, woda, od 12 do 17 
arów. Cicha, spokojna okolica. Tel. 
732 855 373

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

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

 • Tanio sprzedam działkę rekreacyj-
no-ogrodniczą przy ul .Wojska 
Polskiego, Rejon IV - działka 314. Tel. 
796 600 819

 • Sprzedam działkę budowlana w oko-
licach 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 dział-
ki - 800, 1300 m2 - z pozw. budowy. 
Cena 35 zł/m2 Tel. 603 795 459, 91414 
52 38

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

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

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

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

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

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

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

 • Działka budowlana w okolicach ulicy 
Armii Krajowej. Plan zagospodarowa-
nia przewiduje budowę domu jedno-
rodzinnego o kącie nachylenia dachu 
40-45 stopni. Parter z poddaszem 
użytkowym. Kontakt: 662 227 277

G A R A Ż E  -  S P R Z E D A Ż

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

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

 • Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 
m2 (6m x3m) . Garaż ocieplony od 

wewnątrz styropianem. Cena 1350 zł. 
Tel. 604 439 139

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

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

G A R A Ż E  –  W Y N A J E M

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

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

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 ga-
rażowym. Tel. 691 057 180

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

 • Sprzedam motocykl Suzuki Free 
Wind, poj. 650, rok prod. 1997, nie 
wymaga wkładu finansowego. Tel. 
692 120 030

 • 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, szyberdach. 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 zimo-
wymi 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 samo-
chodową. Tel. 608 486 307

 • Sprzedam samochód ciężarowy 
IVECO ML75E15, 2002 r. prod., z win-
dą 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 rejestra-
cja 02.2010r., jeden właściciel, faktura 
vat - sprzedam za dobrą cenę. 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 wygodnie 
wsiadać. Zarejestrowany, ubezpie-
czony, sprawny technicznie i względ-
nie wyglądający. W miarę niedrogi. 
Tel. 781 747 903

 • Kupię każde auto. Tel. 579 052 471

P R A C A

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

S Z U K A M

 • Pani z Ukrainy szuka pracy jako 
sprzątaczka mieszkań od 2 do 4 
godz. na dobę. Tel. 889 729 766

 • Poszukuję dorywczej pracy w week-
endy - sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 
665 245 645
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POWIaTOWY urZĄD PraCY W GrYFINIe
DYSPONuje NaSTĘPujĄCYmI OFerTamI PraCY:

1. Dyrektor przedszkola –praca Gryfino 
2. Fakturzystka-praca Pniewo
3. Fryzjer-praca Gryfino
4. Główny księgowy-  praca Krzywin 
5. Kasjer- sprzedawca-praca Gardno(orzeczenie o niepełnosprawności )
6. Kierownik składu opału-praca Radziszewo
7. Kierowca samochodu dostawczego-praca Pniewo
8. Kierowca samochodu dostawczego- praca Szczecin Zdroje
9. Kierowca/Magazynier-praca Szczecin
10. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
11. Nauczyciel przedszkola- praca Stare Brynki, Gardno
12. Pokojowa-praca Nowe Czarnowo
13. Pomoc kuchenna –praca Szczecin Zdroje
14. Pomoc rzeźnika/wędliniarza- praca Gryfino 
15. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
16. Pracownik budowlany-praca Szczecin
17. Pomocnik lakiernika –praca Pniewo
18. Pracownik produkcji – praca Pniewo, Gardno
19. Recepcjonista –praca Czepino
20. Referent ds. kadr i płac-praca Nowe Czarnowo
21. Robotnik budowlany- praca Gryfino, woj. zachodniopomorskie
22. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
23. Sprzątaczka-praca Pniewo
24. Sprzątacz/ Sprzątaczka-Praca Gryfino
25. Sprzedawca- praca Gryfino 
26. Sprzedawca/kasjer z orzeczeniem o niepełnosprawności-praca Gardno
27. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino
28. Sprzedawca na stacji paliw-praca Kołbaskowo

 • Podejmę się pracy typu wyprowa-
dzania piesków, robienia zakupów 
etc. Tel. 790 441 289 

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

 • Płytkarz, malarz z własnymi narzę-
dziami i transportem poszukuje pra-
cy. Tel. 724 874 777

 • Zaopiekuję się dzieckiem od wrze-
śnia. 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, do-
świadczona w pracy z dziećmi, za-
opiekuje się dzieckiem w każdym 
wieku. Tel. 797 093 234

 • Dyplomowana pielęgniarka podej-
mie dodatkową pracę, znajomość 
języka niemieckiego. Gryfino, oko-
lice także strefa przygraniczna. Tel. 
798 441 629

Z A T R U D N I Ę

 • ZaTruDNIĘ meCHaNIka 
SamOCHODOWeGO Tel. 601 420 
009

 • ZaTruDNIĘ BlaCHarZa-
lakIerNIka, Tel. 601 420 009

 • kIerOWCa C+e, POlSka-
SZWeCja-POlSka, Tel. 601 420 
009 

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

 • Przyjmę do pracy w sklepie spożyw-
czym. Tel 91 415 03 31 

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

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

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

 • Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okoli-
cach Berlina,. Zakwaterowanie, staw-
ki 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 przymieszki-
wać w pokoju. Tel. 783 415 222

 • Firma AMBERCARE24 poszukuje 
opiekunki do Niemiec, wymagany j. 
niemiecki komunikatywny. Zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, legalne. 
Tel. 737 451 825 lub 737 886 919

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

 • Szukam wspólnika do prowadze-
nia sklepu przemysłowego. Tel. 
668 660 026

 • Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz 
– szpachlowanie, malowanie, zabu-
dowa kartonowo-gipsowa, itp. Tel. 
662 495 081

 • Zatrudnię kierowcę kat. C+E w trans-
porcie krajowym. Tel. 509 740 304

 • Zatrudnię kierowcę międzynarodo-
wego kat. C+E. Tel. 91 404 56 50

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

U S Ł U G I

 • Usługi remontowo-budowlane, wy-
kończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 
GK, sufity podwieszane, terakota, ce-
ramika oraz panele podłogowe. Tel. 
576 314 405

 • Opiekun zaopiekuje się starszą oso-
bą potrzebującą pomocy. Tel. 794 
299 368

 • Szukam kogoś kto potrafi szpachlo-
wać, ma możliwość dojazdu (19 km 
od Gryfina) i sprzęt. Wynagrodzenie 

do ustalenia na miejscu. Tel. 576 550 
499

 • Zlecę remont kuchni: położenie gla-
zury, malowanie i inne drobne prace. 
Tel. 697 995 957

 • Oferuję usługi remontowo – budow-
lane w zakresie malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, terakota, tape-
towanie, 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 udzie-
la korepetycji 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 grupo-
wo. 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: przy-
gotowanie do sprawdzianu 6-klasi-
sty, egzaminu gimnazjalnego, matu-
ralnego, 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 pojem-
nikach 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 ob-
rębie Steklna. Tel. 609 461 954

 • Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 
4x4, sprawny 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 głównej trasie nad Odrą, jak 
najbliżej Cedyni lub wejdę we współ-
pracę hodowlaną ptactwa domowe-
go w ekologii na wybiegu na trawie 
lub dofinansuję taką hodowlę. Tel. 
513 288 745

R O L N I C T W O  –  K U P N O

 • Kupię każdą ilość szparagów w tego-
rocznych 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 budowla-
ną. Tel. 91 415 22 22

 • Kupię każde zboże, rzepak, groch, 
grykę w ilościach samochodowych, 
zapewniam swój transport 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 kana-
da. Tel. 600 986 425

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

 • Oddam meble do pokoju dziecinne-
go, w bardzo dobry stanie. Tel. 663 
507 887

S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam tanio akordeon 80 basów. 
Tel. 692 120 030

 • Sprzedam wannę akrylową, nowa, 
nieużywana, z otworami w wannie, 
rozm. 140x70 cm. Tel. 723 865 548

 • Sprzedam silnik elektryczny 11KW 
2,930 obrotów. Tel. 603 421 366

 • Sprzedam grubościówko-wyrównar-
kę DYMA. Tel. 603 421 366

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

 • Tanio sprzedam łóżko sypialne+ma-
terac rozm. 160x200 cm; 2 szafki noc-
ne; szafę 3drzwiową z 2 lustrami, kolor 
olcha; słupek do łazienki 30x35x160 
biały wysoki połysk; tapczan+2 fotele; 
ławostół; lodówkę, zamrażarkę; zmy-
warkę. 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 (nierozkładana), 2 fotele (szero-
kie), 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 niebieski). Cena 
300 zł. Tel. 608 252 945

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

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

 • Sprzedam kosiarki, pompy, odkurza-
cze do liści. Stan b. dobry, moc kosia-
rek od 1000 W do 1600 W. Ceny już od 
100 zł. Wiadomość Gryfino tel. 60 25 
777 56

 • Sprzedam piec wszystkopalny z za-
sobnikiem, moc 20 kW, stan bdb, 
mało używany. Cena do uzgodnienia. 
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, używana, 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 - zdemontowaną, prod. 
1986-1992, 23 m długości. Cena 9800 
zł do negocjacji. 50 szt. krzeseł tapi-
cerowanych do gastronomii po 40 
zł/szt. Stoły, zlewozmywaki, lodówki, 
zmywarki ze stali 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 stanie, cena do uzgodnienia. 
724 049 451 

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam kurtki z nutrii. Tel. 608 486 
307

 • Sprzedam wyposażenie domu - me-
ble, 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 ideal-
ny, cena do uzgodnienia. Tel. 505 719 
178

 • Sprzedam używane antyki. Tel. 91 415 
22 22

 • Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażar-
kę. Tel. 91 415 22 22

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

 • Maszyny i urządzenia Sprzedam 1. /
Sprzęgło na wał 35 mm.-cena 1.500 
zł 2./ Śruby do łodzi motorowej 

-różne wymiary-Pi-45 L i Pi-25x35, Pi 
35-20x35, Pi 30-20x35 i Pi 25-.0 Tel. 91 
414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, 
waw2006@op.pl 

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

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

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

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

21.12.    apteka   mandragora ul. krasińskiego 89
22.12.    apteka ul. 11 listopada 66-68
23.12.    apteka   muszkieter ul. 9 maja 14
24.12.    apteka    Gryfińska ul. Piastów 8
25.12.    apteka    Dr. max ul. B.Chrobrego 30
26.12.    apteka    Cefarm ul. Grunwaldzka 6
27.12.    apteka    Vademecum ul. 1 maja 15 H
28.12.    apteka    Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
29.12.    apteka    w Galerii ul. Flisacza 63
30.12.    apteka ul. łużycka 3F
31.12.    apteka     Verbascum ul. 11 listopada 16
01.01.    apteka     mandragora ul. krasińskiego 89
02.01.    apteka ul. 11 listopada 66-68
03.01.    apteka     muszkieter ul. 9 maja 14
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.

PUP INFORMUJE

DYŻURY APTEK
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kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 94 (1327) 

Bank Społdzielczy w Gryfinie
                      Liczysz się dla nas

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gryfinie

Roman Michalski
Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski

Pięknych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych wśród rodziny i przyjaciół

w ciepłej, serdecznej atmosferze oraz Nowego Roku 
niosącego tylko wyjątkowe i szczęśliwe dni, 

dobre zdrowie i spełnienie marzeń, życzą

Boże Narodzenie 2018

                  Wszystkim Mieszkańcom 
              i Gościom Gminy Widuchowa

         życzymy
pełnych miłości i spokoju 
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu
tę odrobinę szczęścia, która sprawi,

że wszystkie podjęte działania 
zakończą się sukcesem.
Przewodniczący 

Rady Gminy Widuchowa
Dariusz Filipiak

 Wójt 
Gminy Widuchowa

Anna Kusy-Kłos

Zdrowia i radości w święta 
Bożego Narodzenia

Niechaj się Wam spełnią 
wszystkie marzenia

Oby zdrowie Was nie opuszczało
I w rodzinach szczęście panowało

Aby prezenty śliczne pod choinką stały
W miłości i cieple minął rok stary

Niech się spełnią świąteczne życzenia
Te łatwe i te trudne do spełnienia

Niech się spełnią te duże i małe
Te szeptane cicho i nie mówione wcale

Niech się spełnią wszystkie krok po kroku
W Nowym 2019 Roku!

Cudownych chwil i miłej lektury
Redakcja 7 Dni   Gryfina


