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MAGAZYN

POLSKI WYDAWCA

reKLAMA

Piątek

Okna i drzwi z PCV  
Bramy garażowe

Tel. 91 415 09 42  •  e-mail: domexgryf@o2.pl
Pomiar i doradztwo u Klienta - GRATIS!

ul. Kościelna 28 
Gryfino

3 sierpnia 2018 r.

Wynajmę pomieszczenie 
magazynowo-produkcyjne

o pow. 167 m2 w Pniewie
 tel. 690 155 179

Proszę o tymczasową  zmianę reklamy DAR- JAN na pierwszej stronie.
Treść nowej reklamy
Wynajmę pomieszczenie magazynowo-produkcyjne
o pow 167m2 w Pniewie
tel. 690-155-179
Klient prosił aby w tle wstawić gra�kę hali.
Reklama ma być takiej samej wielkości, 

reKLAMA
e-mail: 

kontakt.
7dnigryfina

@gmail.com

tel. 91 404 50 14

1 sierpnia. Nigdy nie zapomnimy 
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Zadzwoń lub napisz!

Nowe 7 Dni Gryfina

Brak zgody na 
rzeczywistość!
Większość z nas spędza swój wolny czas w miejscu 
zamieszkania z przyczyn często bardzo prozaicz-
nych. Wypoczywać musimy, bo nawet nakazuje to 
Bóg - tylko gdzie.

Miejskie kąpielisko w Ste-
klnie choć ostatnio doinwe-
stowane, to nie zapewniono 
tam sanitariów z prawdziwego 
zdarzenia. Nakazują to nawet 
odpowiednie przepisy. Pro-
wizorka w postaci toi toi  nie 
spełnia wymogów sanitar-
nych. W miniony weekend 
była przerażająco brudna. Nie 
była sprzątana chyba od dłuż-
szego czasu. Wypoczywający 
nad jeziorem też nie są bez 
winy. Ciągle my, Polacy mamy 
problem z kultura osobistą, co 
ewidentnie widać na opisa-
nym przykładzie. Kilkakrotnie 
pisałam o zawłaszczonych ką-
pieliskach w Wełtyniu, Wiro-
wie, częściowo w Steklnie. Do 
tematu powinna wrócić nowa 
Rada, do której wejdą ludzie 
mam nadzieję z większym za-
angażowaniem społecznym. 
Od co najmniej dwóch lat pi-

szę o skandalicznej decyzji zli-
kwidowania mini ryneczku za 
sklepem Netto na Górnym ta-
rasie. Odzewu żadnego, nawet 
ze strony radnego tego osie-
dla, który ubiegał się o fotel 
burmistrza. Wykopano nawet 
kilkunastoletnie drzewa, któ-
re pięknie się tu zadomowiły. 
Mała architektura, która była 
bardzo dobrze wkomponowa-
na w otoczenie, została w pro-
stacki sposób zniszczona. Cał-
kowity wandalizm. Odzewu w 
tej sprawie ciągle brak. Oprócz 
swojej funkcji ryneczek był 
miejscem relaksu i integracji 
społecznej, czego brakuje na 
osiedlu.

Usycha też zieleń posadzona 
w latach dziewięćdziesiątych. 
Pilarz potrzebny od zaraz. 

Tak więc wakacje w mieście 
to nie najlepszy wybór.

Zofia  Górkiewicz

Nowy wielki 
sklep wkrótce 
powstanie  
w Gryfinie przy 
ul. Flisaczej. 
A już teraz są 
problemy z 
włączaniem się 
do ruchu na  
ul. Chrobrego

Pojemniki przy 
głównej ulicy 
w  Pniewie stały 
się miejscem 
do podrzucania 
przez  
barbarzyńców 
wszystkiego  
i o każdej porze

Takiego upału najstarsi 
mieszkańcy powiatu (chyba) 
nie pamiętają. W środę po 
południu w cieniu  
w Gardnie było 34.80C

Paralotniarze czasem 
latają tak nisko i blisko 
siebie, że tylko czekać 
wypadku z ich udziałem

Jeszcze 
ktoś nosi 
piękne 
warkocze
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Flesz 
wydarzeń!

Akcje moryńskich strażaków
Strażacy z Morynia udali się na 

ulicę Odrzańską, gdzie na jednej 
z posesji doszło do rozprzestrze-
niania się ognia na suchą trawę. 
Co prawda osoba przebywająca 
na posesji doglądała ognia, lecz 
w pewnym momencie nie pora-
dziła sobie z nim i ogień przedo-
stał się na nieużytki wokół. Nie-
spełna 20 metrów dalej znajdo-
wało się pole, na którym złożona 
była słoma. Jak mówią strażacy - 
Właściciel chyba nie posiadał wy-
obraźni, a nawet był bardzo zde-
nerwowany, że interweniowali-
śmy. Po ugaszeniu pożaru i wy-
mianie kilku zdań z właścicielem 
terenu wróciliśmy do remizy. Ko-
lejny wyjazd dotyczył pożaru 
ścierniska na polu w Starym Ob-
jezierzu. Po dotarciu na miejsce 
zdarzenia informacja ta potwier-
dziła się, dym było widać jeszcze 
z Morynia. Pożar został szybko 
opanowany, a spaleniu uległa 
tylko niewielka część pola.

Pożar auta
Bańscy strażacy wyjechali do 

pożaru samochodu osobowego 
na drodze ekspresowej S3. Pożar 
miał miejsce na wysokości MOPu 
Kunowo na pasie w stronę Szcze-
cina. Po dojechaniu na miejsce 
zdarzenia strażacy zostali opano-
wany pożar samochodu marki 
Ford. Działania zastępu polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia oraz na ugaszeniu resztek 
palących się elementów silnika. 
Na czas trwania działań ruch na 
drodze odbywał się jednym pa-
sem. W działaniach udział wziął 
jeden zastęp GBA z OSP Banie. 

I kombajnu
Kolejny pożar, który gasili stra-

żacy z Bań to pożar kombajnu na 
polu za miejscowością Swobnica 
w kierunku Grzybna. Po dojecha-
niu na miejsce zdarzenia strażacy 
zostali rozwinięty pożar komory 
silnika, który rozprzestrzeniał się 
na na tył kombajnu. Strażacy 
ugasili go przy pomocy dwóch 
prądów wody z szybkich natarć. 
Spaleniu uległ silnik, instalacja 
elektryczna, wnętrze oraz węże 
hydrauliczne. W działaniach 
udział wzięły GBA i GCBA z OSP 
Banie oraz OSP Trzcińsko Zdrój. 

Dolna Odra zmniejszy produkcję?
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapowiadały kilka dni temu ograniczenia w pracy niektórych elektrowni. 
W Dolnej Odrze były ograniczenia od 10 do 40 MW.

W poniedziałek rzecznicz-
ka Polskich Sieci Elektro-
energetycznych Beata Jarosz 
powiedziała PAP - Należy 
się spodziewać, że wystąpią 
ograniczenia w pracy niektó-
rych elektrowni, bo zostanie 
przekroczona dopuszczalna 
temperatura wody chłodzą-
cej. I dodała - Prawdziwym 
wyzwaniem są wysokie tem-
peratury, a nie sama wysokość 
zapotrzebowania na energię, 
bo „tu nie ma problemów. 
Wysokie temperatury powo-
dują bowiem, że rośnie tem-
peratura wody wykorzysty-

wanej przez elektrownie do 
chłodzenia. Obniżają się także 
dopuszczalne obciążalności 
sieci energetycznych, zarówno 
przesyłowych, jak i dystrybu-
cyjnych.

Co z Dolną Odrą?
Spytaliśmy więc rzecznicz-

kę prasową PGE SA – Sylwie 
Apanasionek, czy z powodu 
panujących upałów i proble-
mem z chłodzeniem turbin, 

elektrownia Dolna Odra jest 
zmuszona zmniejszyć pro-
dukcję energii? Odpowiedź 
była szybka i krótka. 

- Informuję, że nieznaczne 
ograniczenia mocy w Elek-
trowni Dolna Odra (w prze-
dziale od 10 do 40 MW na 
blokach 7 i 8) przekładają się 
na niewielkie ograniczenie 
produkcji energii. I dodała. 
- Warto podkreślić, że to nie 
turbiny są chłodzone, a para 
wodna, która już przez nie 
przejdzie.

rk

Problemy starosty 
Konarskiego
Tuż przed końcem kadencji i zbliżającymi się wyborami do samorządów, starosta Wojciech Konarski ma całą 
masę problemów z Radą Powiatu. Coś go jednak ucieszyło.

Podejrzewany o łapownic-
two i aresztowany, a następnie 
wypuszczony na wolność po 
złożeniu kaucji Piotr Bugajski 
zrezygnował z funkcji wice-
przewodniczącego rady. Ale 
dzięki sztuczce ze złożeniem 
rezygnacji, uniknął usunięcia z 
rady i postał radnym. Wywoła-
ło to protesty, jeden z nich zo-
stał zamieszczony w naszej ga-
zecie. Na jego miejsce na funk-
cję wiceprzewodniczącego rada 
powołała Andrzeja Szelążka.

Z kolei inny bliski współpra-
cownik starosty - Tomasz Sier-
giej złożył rezygnację z pracy 
w zarządzie powiatu. On ma 
proces o składanie niepraw-
dziwych zeznań podatkowych. 
Pisaliśmy o tym, w majowym 
wydaniu naszej gazety. I oto 
niespodzianka. Większością 
głosów radnych odrzucono 
złożoną przez niego rezygna-
cję z pełnienia funkcji Członka 
Zarządu Powiatu w Gryfinie! 

Lawina zmian
I oto pojawił się kolejny pro-

blem. Dopiero co powołany na 
funkcję wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Andrzej Szelą-
żek błyskawicznie awansował 
ze stanowiska nadleśniczego 
w Myśliborzu.  Został nim w 

2016 roku i oto w końcu lipca 
br. został mianowany na stano-
wisko dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Szczecinie! Czy będzie w 
stanie (lub podejmie się?) łą-
czyć nowe odpowiedzialne 
stanowisko z funkcja w samo-
rządzie powiatu? Na sesji 2 
sierpnia A. Szelążek był, ale nie 
było mowy o jego rezygnacji. 

Konarski mniej  
– za 3 miesiące

Zmieniono również wcze-
śniejszą uchwałę Rady w spra-
wie ustalenia wynagrodzenia 
Starosty Gryfińskiego. Wtedy 
radni nie zgodzili się na obni-
żenie jego poborów. Teraz mu-
sieli, dlatego uchwalili - Ustala 
się wynagrodzenie Starosty 

Gryfińskiego w wysokości: wy-
nagrodzenie zasadnicze – 4.800 
zł brutto, dodatek funkcyjny 
– 2.100 zł brutto, dodatek za 
wieloletnią pracę w wysokości 
20% wynagrodzenia zasadni-
czego – 960 zł brutto, dodatek 
specjalny w wysokości 40% 
naliczany łącznie od wynagro-

dzenia zasadniczego i dodat-
ku funkcyjnego, tj. 2.760,00 zł 
brutto. Zaznaczyli jednak, że 
zmiana ta musi uwzględniać 
3–miesięczny okres wypowie-
dzenia warunków płacy. Czyli, 
zarobi mniej, ale dopiero za 3 
miesiące.

AS/RK

Wojciech Konarski na sesji Rady Powiatu

A. Szelążek jeszcze jako nadleśniczy w 
Myśliborzu
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Płacimy najwięcej  
kwotowo i najwięcej 
efektywnie procentowo  

Pokazujemy jak realnie kwo-
towo  wygląda  obciążenie po-
datkowe obywateli z tytułu po-
datku dochodowego w różnych 
krajach przy założeniu osiągania 
przychodu rocznego w kwocie 
45876 zł. Wyjaśnienie - w Polsce 
od 2017 roku oficjalnie obowią-
zuje kwota wolna od podatku w 
wysokości nie 3091 zł, jak jest 
w tabeli, ale 6600 zł.  Pomija-
my jednak ten fakt ponieważ  
konstrukcja tej podwyższonej 
kwoty jest czysto „polityczna” 
dlatego skutkuje ona realnym 

obniżeniem  podatku tylko dla 
tych, którzy rocznie i nie za-
robili więcej jak  6600 oraz w 
niewielkiej już kwocie obniże-
niem podatku dla tych, którzy 
zarobili między 6600 zł  a 11 000 
zł  rocznie (czyli niecałe 1000 
zł miesięcznie). Dla wszystkich 
pozostałych czyli takich, którzy  
zarobili w roku powyżej 11000 
złotych  kwota wolna od podat-
ku wynosi dokładnie tyle jak 
przed 2017 rokiem i jak widać w 
tabeli. 

Jedynka znowu groźna!
Mieszkańcy Gryfina jeżdżący autobusami PKS do Szczecina ponownie alarmują o niepunktualności, szaleńczej jeździe niektórych kie-
rowców, a nawet o wypadku jaki miał miejsce trzy dni temu z udziałem Jedynki.

Pani Urszula B. Mówiła nam 
o zdarzeniu, w którym uczest-
niczyła we wtorek. Jechała 
jedynką na Słoneczne z przy-
stanku na ulicy Szczecińskiej. 
Autobus przegubowy spóźnił 
się o ponad 20 minut - zamiast 
o 7.50 przyjechał o 8.15. Potem 
kierowca, którego pasażerowie 
zgodnie określili jako obywate-
la Ukrainy – zaczął pędzić jak 
szalony. Mówiłam do znajomej 
– On nas zabije! Zobaczysz, że 
coś się stanie! I miała rację, przy 
dojeżdżaniu do przystanku 
koło ronda w Zdrojach, doszło 
do zderzenia. - Wyleciałam 
z siedzenia i upadłam. Nie ja 
jedna. Gdy przyjechała karetka 
pogotowia przebadali poszkodo-
wanych. Wtedy mi się zdawało, 
że nic się nie stało poważnego. 
Za to jedna z pań w gorsecie 
została odwieziona do szpitala. 
Dopiero dzisiaj (środa – red.) 
poczułam się bardzo źle. Jestem 
potłuczona, mam guza i skręco-

ną kostkę w nodze! - opowiada 
pani Urszula.  

I dodaje - Mąż jednej z dziew-
czyn jadącej z dzieckiem w wóz-
ku krzyczał do kierowcy. Pokażę 
to w internecie, jak jechałeś. 
Mam nagranie! Na co kierowca 
(według naszej rozmówczyni), 
pokazał mu „wała”. 

Co było potem?
Kłopoty z Jedynką tego dnia 

trwały niestety dalej. Po dwu-
godzinnym oczekiwaniu po 

pasażerów   nadjechał autobus 
z innym kierowcą, którego tak-
że ocenili jako Ukraińca. Ten 
wprawdzie nie szalał, ale widać 
było że jest „z łapanki”. Nie tylko 
nie znał trasy i pasażerowie mu-
sieli mu podpowiadać którędy 
jechać, to także nie znał kierowa-
nego przez siebie pojazdu. Miał 
nawet problem z otwieraniem 
i zamykaniem drzwi. A oprócz 
tego – nie miał kasetki na pie-
niądze. - Więc wszyscy tego dnia 
jechaliśmy z powrotem na gapę  

- opowiada pechowa pasażer-
ka Jedynki. Miał też problem z 
kierowaniem długim pojazdem 
– przejechał przez środek wysep-
ki w Gryfinie, a na ulicy Kolejo-
wej zatrzymał się dopiero przy 
rampie tamtejszego sklepu. - Co 
ciekawe - opowiada pani Ula – 
Moja koleżanka, która wracała 
innym autobusem, jechała do 
Gryfina z tym samym kierowcą, 
który w Zdrojach spowodował ko-
lizję! Aż takie problemy kadrowe 
ma szczeciński PKS?!

Będzie kara
Co do przebiegu wtorkowych 

wydarzeń w Zdrojach możemy 
się jedynie powołać na dwie 
takie rozmowy z pasażerkami 
tego właśnie autobusu. For-
malną stroną tego zagadnie-
nia, interesującą mieszkańców 
gminy Gryfino jest niepunk-
tualność Jedynek. Urzędnicy z 
gminy (dopłacamy do Jedynek 
z budżetu gminy), potrzebują 
konkretnych faktów. Podaliśmy 
więc naczelnikowi Mariuszowi 
Tarce dane o porannym spóź-
nieniu. Zapisał je i powiedział, 
że PKS płaci karę za każde udo-
kumentowane spóźnienie. Tak 
będzie i tym razem.

Cóż można do tego dodać. 
Narzekania na spóźnienia i wy-
padanie kursów powtarzają. I 
należy to zgłaszać. A co do kie-
rowców Jedynek – to już spra-
wa firmy.

rk

Uwaga kierowcy - 
objazdy!
W związku z rozpoczęciem prac budowlanych dotyczących przebudowy prze-
pustu na rzece Rurzycy w miejscowości Rurka droga powiatowa nr 1374Z zosta-
nie wyłączona z użytkowania. 

Wprowadzona zostanie tym-
czasowa organizacja ruchu na 
drodze powiatowej nr 1374Z 
w m. Rurka w km 15+765. Ob-
jazdy wyznaczone są drogami: 
DP 1384Z Kłodowo - Trzciń-
sko-Zdrój - Warnice, 1549Z 
byłą droga wojewódzką 121, 
DK 26 na odcinku Chojna - 
Rów. Tymczasowa organizacja 
ruchu obowiązywać będzie do 
31 grudnia 2018 r.

Ponieważ droga powiatowa 
poza ruchem lekkim przenosi 
również ruch pojazdów cię-
żarowych wyznaczono dwa 
objazdy. Objazd podstawo-
wy dla pojazdów osobowych 
wyznaczono jadąc od Chojny 
droga krajową  nr 26 do m. 
Trzcińsko Zdrój, następnie 
drogą powiatową nr 1384Z do 
m. Grzybno.

Z uwagi na niekorzystną 
geometrię drogi powiatowej 
na odcinku Grzybno-Trzciń-
sko Zdrój, dla zapewnienia 
właściwej przejezdności, ob-

jazd dla pojazdów ciężaro-
wych wyznaczono drogą kra-
jową z m. Trzcińsko Zdrój do 
m. Rów, a następnie drogą po-
wiatową (dawną DW nr 121) 
do m. Banie.

W obszarze skrzyżowań, na 
których następuje zjazd na tra-
sę objazdu, ustawione zosta-

ną znaki ze schematem dróg 
objazdowych oraz znaki pro-
wadzenia objazdu informuje 
firma NURPOL.

Opracowanie graficzne ob-
jazdów: 

Maciej Ostrowski - Biuro 
Promocji Miasta Chojna

red.

Jeden z autobusów PKS linii 1
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Skończą Wełtyń 13-go?
Na 13 sierpnia planowane jest zakończenie przeciągających się prac na budowie nowej jezdni wraz z infrastrukturą w Wełtyniu. Potwier-
dza to koncentracja sił wykonawców i podwykonawców.

Inwestycja ta interesuje nie-
mal wszystkich mieszkańców 
naszego powiatu, gdyż przez 
Wełtyń do Szczecina i Gryfina 
przejeżdżają tygodniowo tysią-
ce kierowców. Początkowo pla-
nowano, że jezdnia, chodniki, 
nasadzenia, ścieżka rowerowa 
i kanalizacja na odcinku 2,6 ki-
lometra (!) zostaną oddane do 
końca minionego 2017 roku. 
Jednak ogromne problemy 
jakie pojawiły się w związku z 
błędem w projekcie przepu-
stów, spowodowały opóźnienia 
i znaczny wzrost kosztu całej 
inwestycji. Jak nam powiedział 
Krzysztof Ziętek z Zarządu 
Dróg Wojewódzkich - jej łącz-
ny koszt w końcu 2016 roku 
wyceniano w ofercie wykonaw-
cy na 9 mln 969 tys. złotych. 

O 3 miliony więcej!
Po pięciu już aneksach do 

umowy z wykonawcą  (firma 
Eurovia), koszt samych prac 
drogowych oceniany jest na 12 
800 tys. złotych! Dla porządku 
przypomnijmy, że głównym 
powodem drastycznego po-
drożenia robót był błąd pro-
jektanta, który nie przeprowa-
dził badań geologicznych na 
trasie przepustów pod drogą. 
A okazało się, że jest tam na-
wet 23 metrowa warstwa osa-
dów  torfowych. Trzeba wiec 
było wykonywać dodatkowe 
badania, zmienić technologię 
(na poduszkę z keramzytu)... i 
przesunąć część prac na obec-
ny rok. To one podniosły koszt 
inwestycji o prawie 3 milio-
ny złotych. Doszły do tego 
„drobne” dodatkowe prace, 
nie przewidziane w projekcie, 
które występują przy każdej 
wielkiej inwestycji. Ot, choćby 

doprowadzenie pod drogą ka-
nalizacji do 4 posesji (zapłaciła 
za to gmina Gryfino). 

13-go i ponad 13 milionów
Jak się dowiadujemy, łączna 

wartość wszystkich prac zwią-
zanych z tą jakże potrzebną 
inwestycją wyniesie 13 645 tys. 
złotych (przy 10 mln planowa-
nych). Oprócz wspomnianych 
12 mln 800 tysięcy za roboty 
drogowe, kolejnym najwięk-
szym kosztem było wyku-
pienie gruntów pod drogę i 
infrastrukturę drogową za 632 
tysiące. Prace laboratoryjne 
to wydatek 90 tysięcy złotych, 

60 tys. kosztowała firma pro-
wadząca stały nadzór nad bu-
dową, a 37 tysięcy – przepro-
jektowanie budowy feralnych 
przepustów. W trakcie inwe-
stycji podrożały też materiały. 
Ot, choćby masa bitumiczna, 
która w momencie podpisy-
wania umowy kosztowała 23 
złote za metr (powierzchni 
drogi), a pod koniec budowy 
już 48 złotych! Unia Europej-
ska dała na tę inwestycję 85 
procent zaplanowanego kosz-
tu projektu inwestycyjnego. 

Czyli - 2 mln 140 tys. euro. 
(według kursu na koniec 2016 
roku). Resztę, czyli 15 procent 
plus prace dodatkowe, wyłoży 
Marszałek. 

Dobre, co się dobrze 
kończy

Jeszcze spotykamy się z na-
rzekaniami na wykonanie cze-
goś (np. równość chodników). 
Oraz z obawami o to, czy ka-
nalizacja drogi zdoła zebrać 
wszystką wodę deszczowa w 
pobliżu kilku posesji. General-
nie jednak trzeba przyznać, że 

inwestycja finansowana głów-
nie z Urzędu Marszałkowskie-
go prezentuje się okazale. No-
watorskie na naszym terenie 
oznakowanie poziome i szero-
kość jezdni w kilku miejscach 
spowodowała nawet domysły, 
czy część nowej jezdni koło 
samej wioski nie będzie służyć 
jako dodatkowe lotnisko! Do 
dziś wiele osób kręci nosem 
na ilość roślinności wyciętej 
podczas budowy. Ale z dru-
giej strony trzeba przyznać, 
że ilość nowych nasadzeń jest 
równie ogromna. A na doda-
tek – przyjęły się i zielenią nie-
mal wszystkie nowe drzewka! 
Chodniki miejscami są niemal 
tak szerokie jak do niedawna 
jezdnia. Za to rowerzyści na-
rzekają, że nowa ścieżka koń-
czy się z obu stron miejscowo-
ści, co powoduje, że niewielu 
z niej korzysta.  Jedni więc są 
zadowoleni. A niezadowole-
ni i tak się znajdą. I to nawet 
wtedy, jeśli termin 13 sierpnia 
zostanie dotrzymany.

R. Kwapisz

Chodnik do Czepina
Gmina Gryfino oraz szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowały o wspólnej realizacji inwestycji, 
polegającej na budowie kompleksowego połączenia chodnikiem Gryfina z Czepinem. 

W gryfińskim magistracie 
podpisano list intencyjny w 
sprawie budowy chodnika 
do Czepina. Gmina Gryfi-
no zobowiązała się do końca 
tego roku przekazać dyrekcji 
przygotowany projekt budow-
lany dotyczący tej inwestycji. 
GDDKiA Szczecin podejmie 
starania, aby już w przyszłym 
roku zrealizować to zadanie. 

Ze strony gminy Gryfino w 
spotkaniu uczestniczył bur-
mistrz Mieczysław Sawaryn, 
wraz z zastępcą Tomaszem 
Milerem. GDDKiA Szczecin 
reprezentował dyrektor Łu-
kasz Lendner oraz zastępca 
dyrektora Grzegorz Dziedzina.

- Chciałbym podkreślić to, że 
w procesie przygotowań uczest-
niczyła również firma Jaeger. 

Otrzymaliśmy od nich częścio-
wo opracowaną dokumentację, 
którą teraz uzupełnimy. To 
wkład w realizację publicznej 
inwestycji, za który chciałbym 
podziękować. Cieszę się z tej 
inwestycji, która znacząco po-
prawi bezpieczeństwo w tym 
rejonie - mówił burmistrz 
Mieczysław Sawaryn.

WG
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Wikingowie przyjechali do Wolina
Festiwal Słowian i Wikingów to jedna z największych, wczesnośredniowiecznych imprez w Europie, w której uczestniczy ok. 2000 osób 
z 30 krajów świata. Prezentowane są na niej warsztaty dawnych rzemiosł, odbywają się występy zespołów muzyki dawnej, regaty i rejsy 
rekonstrukcji dawnych łodzi, inscenizacje wydarzeń historycznych i obrzędów oraz wielkie bitwy na ponad 600 wojów. Zwiedzający 
będą mieli okazję przeżyć „żywą lekcję historii” i zobaczyć jakie zawody wykonywano, jakie potrawy spożywano, jak spędzano czas wol-
ny oraz jak wyglądały i ile ważyły pancerze wojowników.

Impreza potrwa trzy dni - 3 
sierpnia (piątek) – w godzi-
nach od 11 do 20.30, 4 sierpnia 
(sobota) – w godzinach od 10 
do 20.30, 5 sierpnia (niedziela) 
– w godzinach od 10 do 18.

W tym roku można liczyć 
na pokazy średniowiecznych 
rzemiosł, m. in.: garncarstwa, 
bednarstwa, kowalstwa, złot-
nictwa i jubilerstwa, szewstwa 
i skórnictwa, bursztyniarstwa, 
snycerstwa, wikliniarstwa, 
mennictwa i innych, prezen-
tacje uzbrojenia średniowiecz-
nego wojownika z możliwo-
ścią przymierzenia niektórych 
elementów (bardziej wytrwali 
mogą spróbować swoich sił w 
walce), prezentacje i degusta-
cje średniowiecznych przy-
smaków. Na najmłodszych 
przygotowano plac zabaw, 
gdzie odbywać się będą gry, 
zabawy, konkursy i turnieje 
(przygotowane i przeprowa-
dzane przez Publiczne Gimna-
zjum w Wolinie), gry i zabawy 

dla dzieci i dorosłych prowa-
dzone przez grupę Birka Boys. 

Muzyka stanowiła ważny 
element życia codziennego 
barwnego świata wczesnego 
średniowiecza. Podczas festi-
walu usłyszeć ją będzie można 
w wykonaniu takich zespołów, 
jak: Percival (Polska), Szedi-
nek (Węgry), Javaryna (Bia-
łoruś), Ęzibaba (Polska) oraz 
Lord Wind (Polska).

Nasze smaki
W „Alei Zachodniopomor-

skie Smaki – produkty trady-
cyjne Pomorza Zachodniego” 
będzie można rozsmakować 
się w produktach z róży, dyni, 
sokach i dżemach z Gospodar-
stwa Ekologicznego „Sedina”. 
Tradycyjnie już nie zabrak-
nie miodów pochodzących 
z gospodarstw pasiecznych 
Jana Olszańskiego, „Buckfast” 
Tomasza Sadowskiego czy pa-
sieki „Medus” Miody Puszczy 
Barlineckiej Marii Kołosow-

skiej. Ekologiczne Gospodar-
stwo Rolno-Pasieczne w Dę-
bicach do Wolina oprócz mio-
dów przywiezie także ogórki 
kiszone, dżemy i soki. 

Wędliny, kiełbasy, kaszanka, 
smalec produkowane tradycyj-
nymi recepturami bez dodatku 
konserwantów to już propo-
zycja z Ekologicznego Gospo-
darstwa Rolnego Alicji i Jana 
Springerów. „Ryby z Wyspy 
Wolin” będą promować swoje 
produkty paprykarzem z dor-
sza, a Gospodarstwo Ekologicz-
ne „Frykas” pochwali się swo-
imi krowimi i kozimi serami.

W zachodniopomorskiej alei 
nie zabraknie też słodkości z 
Gospodarstwa Rolnego Lesz-
ka Jagera, który promować 
się będzie m.in. rogalikami 
Radziszewskimi, ciastami czy 
lemoniadą pokrzywową. Po-
znamy też smak soków, dżemu 
i lemoniady z  Malinowego 
Ogrodu Teresy Ambroziak. 

red.

Nowe place zabaw
W czwartek 26 lipca, rozpoczął się montaż nowych placów zabaw w czterech miejscowościach - Krzywin, Rynica, Żarczyn i Dębogóra. 
Gmina Widuchowa otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego wsparcie w wysokości 67 208 zł. Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstaną 
place o wartości ok. 25 tys. zł każdy.

Pierwszy plac został za-
montowany w Dębogórze, a 
w czwartek stanął nowy plac 
zabaw w Krzywinie. Stawianie 
pozostałych dwóch placów 
ukończono w lipcu. Wbrew 
obawom i zaniepokojeniu, 
niektórych zainteresowanych 
mieszkańców Rynicy wójt 
Anna Kusy-Kłos dotrzymała 
słowa - powstał nowy, piękny 
i bezpieczny plac zabaw dla 
dzieci, a centrum miejscowości 
nabrało żywych kolorów. Jesz-
cze w czasie trwających waka-
cji dzieci i mamy będą mogły 
spędzić wiele czasu korzystając 
z nowoczesnych urządzeń i 
cieszyć się z nowej potrzebnej 
i oczekiwanej inwestycji. Inwe-
stycja w bezpieczny plac zabaw, 
to dobrze wydane pieniądze 
na infrastrukturę rekreacyjną, 
która służyć będzie wszystkim 
mieszkańcom Rynicy i z całą 
pewnością wpłynie na poprawę 
estetyki miejscowości.

Żarczyn
W poniedziałek 30 lipca, w 

Żarczynie zastaliśmy pracow-
ników montujących urządzenia 
na placu zabaw. Pomimo upal-
nej pogody i wyjątkowo twar-
dego podłoża, wymagającego 
użycia specjalistycznego sprzę-
tu, prace postępowały zgodnie 
z ustalonym harmonogramem. 
Wykonawca we wtorek zakoń-
czył wszystkie roboty, a odbiór 
techniczny czterech placów 

zabaw zaplanowano na pierw-
szy tydzień sierpnia. Teren w 
Żarczynie, na którym rok temu 
odbywały się Gminne Dożyn-
ki wzbogaci się jeszcze w tym 
roku o Otwartą Strefę Aktyw-
ności (OSA).

Dzięki Radzie Sołeckiej i 
sołtys Krystyny Sztuki, a także 
nieustannym zabiegom radne-
go Zbigniewa Dwojaka, pomo-
cy organizacyjnej gminy (przy-
gotowanie i złożenie wniosków 

o dofinansowanie) i osobistym 
staraniom wójt, Żarczyn bę-
dzie posiadał nowoczesne i 
funkcjonalne centrum rekre-
acyjno - sportowe, z którego 
będą korzystać mieszkańcy i z 
pewnością zadbają o to miejsce 
tak, aby służyło wszystkim jak 
najdłużej.

Ognica
A teraz coś dla mieszkańców 

sołectwa Ognica, szczególnie 
tych najmłodszych, którzy cze-
kają na nowy plac zabaw. We 

wtorek wójt podpisała zlecenie 
na zakup, transport i montaż 
placu zabaw w tej miejscowości. 
Nowy plac powstanie w ciągu 30 
dni. Na realizację tej inwestycji 
środki przeznaczyło Sołectwo. 
Wcześniej wykonano projekt 
zagospodarowania terenu i sami 
mieszkańcy z katalogu wybrali 
zestaw elementów prezento-
wany na planszach. Powstanie 
zatem kolejny wymarzony, bez-
pieczny plac zabaw dla dzieci.

AS
Żarczyn

Krzywin
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A za rok jubileusz
Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie już na stałe wpisał się w kalendarz 
lokalnych, oryginalnych imprez. Także i w tym roku podgryfińska miejscowość 
stanie się na chwilę stolicą folkloru. IX edycja Festiwalu Twórczości Ludowej od-
będzie się w sobotę, 18 sierpnia.

Początek wydarzenia zapla-
nowano na godzinę 16. Na 
scenie festiwalu zaprezentują 
się m. in. kapele ludowe Bo-
rzymianka, Gardnianki, Ma-
cierzanka i Wełtynianka. Wy-
stąpi także zespół Ad Hoc. Na 
godzinę 20 zaplanowano kon-
cert wieczoru - występ zespołu 
Czeremszyna. A od godziny 
22 do 2 w nocy potrwa zabawa 
ludowa.

Dodatkowymi atrakcjami fe-

stiwalu będzie namiot Cedyń-
skiego Bractwa Historycznego 
„Comitatus”, warsztaty łucz-
nicze, kowalskie oraz pokazy 
walki. Odbędzie się także pre-
zentacja pracowni ceramicznej 
Małgorzaty Małeckiej „Hand 
Made Art” oraz pokaz lepienia 
garnków na średniowiecznym 
kole. Będzie można także zo-
baczyć wystawę prac wykona-
nych podczas warsztatów cera-
micznych w Bartkowie.

Nie zabraknie stoisk gastro-
nomicznych oraz stoisk ręko-
dzielniczych.

Organizatorem wydarzenia 
jest Gryfiński Dom Kultury 
oraz Sołectwo Bartkowo. IX 
Festiwal Twórczości Ludowej 
odbędzie się pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Gryfino Mieczysława 
Sawaryna.

red.

Półmetek wakacji 
Kolejne warsztaty w ramach wakacyjnej propozycji Gryfińskiego Domu Kultury 
„Twórcze wakacje 2018” za nami. Młodzi mieszkańcy naszej gminy mogli wziąć 
udział w zajęciach rękodzielniczych i plastycznych.

W budynku GDK na ul. 
Szczecińskiej Maria Witkowska 
poprowadziła zajęcia Spotka-
nie z makramą. Podczas warsz-
tatów dzieci miały okazję zapo-
znać się z jedną z najstarszych 
sztuk rękodzielniczych - ma-
kramą, sztuką wiązania sznur-
ków. Poznawały podstawowe 
sploty i tworzyły piękne prace 
z bawełnianych sznurków i ko-
ralików wykorzystując nabytą 
wiedzę. Tworzono bransolety, 
wisiory, kolczyki, breloki i za-
kładki do książek. Sznurkowe 
szaleństwo przypadło do gustu 
uczestnikom warsztatów, kil-
koro dzieci w ten sposób odna-
lazło nowe hobby.

A w Świetlicy Wiejskiej w 
Starych Brynkach instruktor 
Wanda Kozłowska przygoto-
wała zajęcia Zanim wyrzucisz 
do kosza. Warsztaty miały na 
celu wykorzystanie różnorod-
nych odpadów, które zazwyczaj 
są wyrzucane. Podczas zajęć 
niepotrzebnym już przedmio-
tom nadano nowe życie, wyko-
rzystując je jako materiał pla-
styczny. Zajęcia miały na celu 
pobudzenie wyobraźni, a także 
zmysłu praktycznego. red.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska  
koło Gryfino  ZAPrASZA na wycieczkę

rACIeCHOWICe – KrAKÓW  
– CZĘSTOCHOWA – BeŁCHATÓW

6 dni w dniach 16.09 – 21.09 tel. 602 539 088
PrOGrAM IMPreZY:
1 dzień  zbiórka uczestników o godz. 5.00 i wyjazd w kierunku 

Krakowa. Przyjazd do Oświęcimia: zwiedzanie obozu zagłady. Prze-
jazd w okolice Raciechowic, zakwaterowanie, obiadokolacja, spo-
tkanie z władzami Raciechowic i wspólna zabawa taneczna.

2 dzień    śniadanie i zwiedzanie raciechowic: Zespół Dworski – 
jeden z najstarszych drewnianych dworów w Polsce, drewniany ko-
ściół św. Jakuba. Przejazd do Wieliczki, zwiedzanie kopalni soli. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja.

3 dzień       śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Kalwarii Ze-
brzydowskiej, zwiedzanie: sanktuarium pasyjno-maryjne oo. Ber-
nardynów. Następnie, Wadowice, zwiedzanie domu  rodzinnego 
Jana Pawła II. Przejazd do Krakowa: spacer Traktem  Królewskim – 
Plac Matejki, Brama Floriańska, Barbakan. Dalej ulicą Floriańską: 
Jama Michalika, hotel Pod Różą, dom Jana Matejki,  Rynek, Sukien-
nice, Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Okno Papieskie, Ko-
ściół Franciszkanów z repliką Całunu Turyńskiego. Przejazd do hote-
lu, zakwaterowanie, obiadokolacja.

4 dzień         śniadanie, dalsze zwiedzanie Krakowa:  Zamek Wa-
welski, Katedra Wawelska, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie i 
Muzeum Katedralne. W dzielnicy Podgórze, zwiedzanie: Plac Boh. 
Getta, Apteka Pod  Orłem,  Fabryka Oskara Schindlera oraz Kościół 
na Skałce. Powrót do hotelu, obiadokolacja.

5 dzień           śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do racławic – 
pole bitwy z 1794 r., kościół  św. Piotra i Pawła, drewniana dzwonni-
ca z początków XIX w.  Przejazd do Miechowa, zwiedzanie Kaplicy 
Bazyliki z wierną kopią Grobu   Jezusa w Jerozolimie. Przejazddo 
Częstochowy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. O godz. 
21.00 Apel Jasnogórski.

6 dzień        godz. 6.00 odsłonięcie Cudownego Obrazu. Śniadanie, 
wykwaterowanie  i przejazd do Kleszczowa – Taras widokowy na 
kopalnię węgla brunatnego w Bełchatowie. Przejazd po Bełchato-
wie. Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podróży, obiad. Przy-
jazd na miejsce zbiórki w godz. wieczornych.

TERMIN: 16.09 – 21.09.18, CENA: 1050 zł
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem; zakwatero-

wanie: 5 noclegów w hotelu turystycznym lub pensjonacie, pok. 2 i 
3 os. z łazienkami; wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad; 
opieka pilota; ubezpieczenie NNW

Osoby chcące uczestniczyć w wycieczce proszone są do 5 sierp-
nia 2018 r. (niedziela) wpłacić 550 zł (zaliczka) na konto  27 2490 005 
0000 4600 1810 3438

zapraszam z gorącym pozdrowieniem  
Zdzisław Szczepkowski
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Bank Spółdzielczy 
w Gry�nie

ul. Niepodległości 24
GRYFINO

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

Zapraszamy od 8.00 - 17.00

4,5%
NOWA

lokata
ZYskaj nawet do

www.bsgry�no.pl

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

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

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

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

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

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

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160
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Z Życia Kościoła
Pragnąc pomóc innym, powinniśmy postępować jak ktoś, kto przechodzi przez bród. Przechodzimy więc wtedy, gdy znajdziemy dobre przejście, albo też gdy 
widzimy, że będzie z tego jakaś korzyść. Gdy bród jest zmącony, gdy ktoś miałby się zgorszyć naszymi słowami, powstrzymujemy się czekając na porę i chwilę 
odpowiednią do mówienia. Synu mój, chcę, żebyś był uśmiechnięty i radosny w Panu. Zakonnik nie ma bowiem żadnej przyczyny do smutku, a wiele do radości. 
Ażebyś zawsze mógł być pogodny i radosny, bądź zawsze pokorny i posłuszny. Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz.

Ku większej  
chwale Boga 

W minionym tygodniu kościół katolicki wspominał świętego Ignacego Loyolę. Du-
chownego, teologa, prezbitera i założyciela zakonu jezuitów. Jego dewizą życiową było 
łacińskie hasło: Ku większej chwale Boga i właśnie tak prowadził swoje życie, chociaż na 
początku nie żył pobożnie. Lubił dworskie, wystawne życie i fascynował się wojną. W 
trakcie jednej z nich doznał uszczerbku na zdrowiu i musiał przechodzić długą rehabilita-
cję. To właśnie wtedy dzięki lekturze „Vita Christi” Ludolfa z Saksonii zaczął się nawracać. 
Przy braku umiaru nie można służyć Bogu długo i wytrwale. Koń przemęczony 
w pierwszych dniach podróży zwykle jej nie kończy; co więcej, zazwyczaj staje 
się koniecznym, by inni zajęli się jego leczeniem...

Książka, którą Ignacy dostał w trak-
cie rekonwalescencji była dziełem kar-
tuzjańskiego mnicha, który dokonał w 
niej syntezy opowieści biblijnej i tek-
stów ojców kościoła. „Vita Christi” zo-
stała napisana w taki sposób, że czytel-
nik czuje się jakby był obserwatorem 
wydarzeń z Nowego Testamentu. W 
podobny sposób Loyola napisał potem 
swoje „Ćwiczenia duchowe”. Można 
powiedzieć, że to dzieło było jego in-
spiracją.

To, co się osiąga ze zbytnim pośpie-
chem zazwyczaj nie jest trwałe, bo 
jak mówi Pismo św.: Majątek prędko 
nabyty, umniejszy się. I nie tylko, jest 
także przyczyną upadku, a upadek tym 
niebezpieczniejszy, im większa jest wy-
sokość; spadający bowiem zatrzymuje 
się dopiero na samym końcu drabiny...”

Z autobiografii Ignacego dowiadu-
jemy się, że nawiedziła go  Maryja z 
dzieciątkiem i to wydarzenie jeszcze 
bardziej pchnęło go w stronę Boga. 
Napełniła go słodyczą i obrzydzeniem 
do grzechów. Zmienił swoje życie i Udał 
się do Ziemi Świętej, by nawracać. W 

1522 roku udał się do benedyktyńskie-
go klasztoru i tam modlił się. Potem 
udał się do pobliskiej jaskini, by modlić 
się, kontemplować i żyć w ascezie. To 
właśnie wtedy powstały notatki, któ-
re potem zamienią się w „Ćwiczenia 
duchowe”. Niedługo potem wraca do 
Hiszpanii, a potem jedzie do Paryża. 
Studiuje. 

Jeśli roztropny umiar wydaje się 
wam rzadkim ptakiem, starajcie się 
przynajmniej zastąpić go posłuszeń-
stwem, którego rada będzie pewna 
i bezpieczna. By zachować środek 
między skrajnościami: oziębłością i 
nieroztropną gorliwością, omawiajcie 
wasze sprawy z przełożonymi.

W 1534 roku zawiązało się Towarzy-
stwo Jezusowe, które było zaczątkiem 
zakonu jezuitów. W sierpniu tego roku 
na paryskim wzgórzu Ignacy Loyola 
razem z Piotrem Fabrem z Sabaudii, 
Franciszkiem Ksawerym z Nawarry, 
Szymonem Rodriguesem z Portugalii 
i Jakubem Laínezem, Alfonsem Salme-
ronem oraz Mikołajem Bobadillą z Ka-
stylii złożyli śluby ubóstwa i czystości. 

W 1548 roku wydano pierwsze „Ćwi-
czenia duchowe”, które opierają się na 
zespole ćwiczeń rekolekcyjnych i na 
głębokim rachunku sumienia, a także 
głębokich rozmyślaniach. Do dziś za-
chowało się 9 egzemplarzy pierwszego 
wydania. Przełożone na wszystkie ję-
zyki świata zawiera rady i wskazówki 
dla prowadzącego rekolekcje oraz dla 
uczestnika. Pierwszą i podstawową 
ich zasadą jest ta, że: Człowiek po to 
jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, 
chwalił, czcił i jemu służył, a przez to 
zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na 
obliczu ziemi są stworzone dla człowie-
ka i aby mu pomagały do osiągnięcia 
celu, dla którego jest on stworzony. Z 
tego wynika, że człowiek ma korzystać z 
nich w całej tej mierze, w jakiej mu one 
pomagają do jego celu, a znów w całej 
tej mierze winien się od nich uwalniać, 
w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu. 
I dlatego trzeba nam stać się ludźmi 
obojętnymi w stosunku do wszystkich 
rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, 
co podlega wolności naszej wolnej woli, 
a nie jest jej zakazane, tak byśmy z na-
szej strony nie pragnęli więcej zdrowia 
niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, 
zaszczytów niż wzgardy, życia długiego 
niż krótkiego, i podobnie we wszystkich 
innych rzeczach. Trzeba pragnąć i wy-
bierać jedynie to, co nam więcej pomaga 
do celu, dla którego jesteśmy stworzeni.

Rekolekcje Loyoli stały się bardzo 
popularne w kościele rzymskokato-
lickim. Są podstawą w zakonie jezu-
itów, ale nie tylko – polecane są też w 
innych zgromadzeniach i zakonach, a 
także osobom świeckim.

Modlitwa, którą napisał Ignacy Loy-
ola:

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wol-
ność moją, pamięć moją i rozum, i wolę 
mą całą, cokolwiek mam i posiadam. 
Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to, Pa-
nie oddaję. Twoje jest wszystko. Rozpo-
rządzaj tym w pełni wedle swojej woli. 
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, albo-
wiem to mi wystarcza. Amen

Redakcja

Źródła:
http://www.madel.jezuici.pl/inigo/ignacy_

cd.htm

Foto: pixabay.com.pl
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Żal po wiejskich sklepach
W tym tygodniu zamknięty został drugi już sklep w Gardnie. Przypominamy więc listę wiejskich sklepów, o których wiemy, że znikły w 
ostatnich latach. Przyczyn było kilka. A jednak żal...

Dla dziennikarza wiejski 
sklep to ważna instytucja. Nie 
tylko dlatego, że tam sprzeda-
ją nasze lokalne gazety. Jeśli 
się chce czegoś dowiedzieć o 
ludziach czy wiejskich wyda-
rzeniach - trzeba koniecznie 
pogadać ze sklepową. Dlatego 
znikanie kolejnych małych 
sklepów spożywczych jest od-
czuwalne także dla nas. Lista 
„drogich nieobecnych” oka-
zała się zaskakująco długa. A 
sprawdziliśmy w pięciu gmi-
nach!

W gminie Gryfino 
W Gardnie, 31 lipca za-

kończył pracę sklep koło ko-
ścioła. Jego najlepsze czasy 
przypadły na okres budowy 
drogi ekspresowej nr 3. Potem 
trwał ze swym lottomatem i 
płatnościami na odległość. 
Stopniowo skracał czas pracy. 
Aż upadł. To już drugi w tej 
miejscowości. Wcześniej padł 
sklep (potem klub) pośrodku 
głównej ulicy, ale tu raczej nie 
sprawdził się właściciel.

W Wełtyniu kilka lat temu 
zamknięty został sklep koło 
kościoła. Tyle, że powstał 
nowy, przy drodze wojewódz-
kiej. W Czepinie nie ma już 
sklepu „U Krysi” na skrzyżo-
waniu drogi krajowej – wjeź-
dzie do Żabnicy. Tam zresztą 
przy ul. 3 Maja też był kiedyś, 
ale to już dawne czasu. Nie ma 
nawet tego budynku. Zamknę-
ły się też placówki handlowe 
przy ulicy Rybackiej i Długiej, 
koło szkoły.

Jak mówi tamtejszy senior 
handlowy Marek Miedzak – 
Skończyła się opłacalność. Te-
raz ludzie robią zakupy na wsi 
głównie wtedy, gdy w mieście są 
zamknięte, albo tam zapomnie-
li czegoś kupić.

W Chwarstnicy pozostał tyl-
ko jeden, w pawilonie. Drugi, 
mały w prywatnym domu nie 
działa już dawno. No i jeszcze 
Bartkowo – za kościołem, to 
chyba zeszły rok.

Gmina Banie
Wprawdzie ta miejscowość 

to formalnie wioska, jednak 
w niej nie zamknął się żaden. 
Za to w sąsiednich na tere-
nie gminy też był pogrom. 
My znamy co najmniej pięć 

już nie działających tego typu 
obiektów. W Baniewicach padł 
najpierw mały, na wylocie z 
wioski, a potem nawet duży w 
środku wioski. Niedawno jed-
nak został uruchomiony po-
nownie i nowy właściciel radzi 
sobie dobrze. W Rożnowie 
parę lat działały dwa sklepy, 
teraz pozostał jeden – w pry-
watnym obiekcie. W Kunowie 
pozostał jeden z dwóch skle-
pów, nie ma już w Dłużynie. 
Pytana o upadające obiekty 
handlowe po wioskach wójt 
Teresa Sadowska mówi - Nie-
wątpliwie, duże znaczenie dla 
likwidacji wiejskich sklepów 
ma miejska konkurencja. Ale 
jest też inny powód. Nazywa się 
on ZESZYT. W każdym wiej-
skich sklepów właściciel pro-
wadzi listę dłużników, którzy 
biorą towar nie za pieniądze, 
tylko za wpis jego wartości do 
zeszytu. Raz w miesiącu powin-
ni spłacać ten dług. Ale często 
tego nie robią i właściciel skle-
pu nie wytrzymuje. 

Gmina Chojna
Tę przygraniczną gminę 

także nie ominęła upadłość 
wiejskich sklepików. Jeden z 
mieszkańców Chojny (Lotni-
ska), wspomina - W ostatnich 
tygodniach zlikwidowano sklep 
na na naszym osiedlu w Choj-
nie. Wcześniej funkcjonowały 
tu dwa sklepy, jeden z nich stał 
się sklepem sieciowym Lewia-
tan, drugi – ten na dole skarpy 
poniżej kościoła, nie nadążył 
za konkurencją. Oprócz tego 
w Siekierkach i Orzechowie 
(gmina Cedynia) na sprzedaż 
są dwa budynki, w których 
mieściły się kiedyś sklepy GS-
u. Sklepu nie ma już w Rurce, 
kilka lat temu nie wytrzymał 
konkurencji..

.

Gmina Trzcińsko – Zdrój
Tu ciekawostka. Według 

posiadanych przez nas infor-
macji, w tej gminie upadłość 
wiejskich sklepów była czymś 
wyjątkowym. Jak wyjaśniają 
nam znawcy problemu, zna-
lazła się bardzo obrotna pani, 
która po upadku GS-u szybko 
wykupiła niemal wszystkie 
jego wiejskie placówki handlo-
we i obecnie nadal funkcjonu-
ją one całkiem nieźle. 

Czepino u Krysi

Czarnówko

Sklep nad Odrą w Widuchowej
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Gmina Widuchowa
Wprawdzie Widuchowa – 

siedziba władz gminy, podob-
nie jak Banie ma status wsi, 
jednak w przeciwieństwie do 
niej - tutaj w ostatnich latach 
kilka małych sklepów upa-
dło. Nie ma już spożywczego 
kiosku naprzeciwko siedzi-
by OSP, pawilonu na skraju 
parku, zamknięty został też 

sklep - blaszak nad Odrą, przy 
Bulwarach Rybackich. Oprócz 
nich, na terenie gminy nie ma 
już sklepu w Dębogórze w 
prywatnym obiekcie w środ-
ku wsi. Znikły też sklepy w 
Krzypnicy (koło przystanku 
autobusowego), oraz w Czar-
nówku.  

R. Kwapisz

Gardno właśnie zamknięty

Chojna Lotnisko - sklep przy wstrzymanej budowie kościoła

Tu był sklep źle kierowany
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3 - 9.08.2018 /  Kino Helios
(CHr Kupiec)

Nocne Maratony Filmowe:
Mini Maraton Ant-Mana, pt. 20:30
Kultura Dostępna:
Sztuka kochania Michaliny Wisłockiej, czw. 
13:00, 18:00
Kino Konesera:
Kochając Pabla, nienawidząc escobara, śr. 
18:30
Przedpremiera:
Mission Impossible - Fallout, pt.-nd. 19:30
Premiery:
3D Ant-Man i Osa (napisy), sb.-czw. 21:30
3D Ant-Man i Osa (dubbing), sb.-czw. 16:30
Ant-Man i Osa (dubbing), pt. 10:15, 13:00, 
15:30, 18:00, sb.-wt. 10:15, 13:00, 18:00, śr. 
10:00, 13:00, 18:00, czw. 10:15, 14:00, 18:00
Ant-Man i Osa (napisy), pt. 00:05, 16:30, 
19:00, 21:30, sb.-czw. 15:30, 19:00, 20:30
Jak zostać czarodziejem, pt.-sb., pn.-wt., czw. 
10:00, 17:15, nd. 12:15, 17:15, śr. 11:00, 17:15

Polecamy:
Mamma Mia! here We Go Again, pt.-nd. 11:00, 
13:30, 14:30, 16:00, 18:30, 21:00, pn.-wt., czw. 11:00, 
13:30, 14:30, 16:00, 18:30, 19:30, 21:00, 22:00, śr. 
10:15, 13:30, 14:45, 16:00, 19:30, 21:00, 22:00
Helios dla dzieci:
Filmowy Poranek - Tomek i Przyjaciele, cz.2, 
nd. 10:30
Książę Czaruś, 12:30
Iniemamocni 2, pt.-śr. 10:45, 13:45, czw. 10:45

(Szczecin Outlet Park)
Nocne Maratony Filmowe:
Mini Maraton Ant-Mana, pt. 20:30
Kultura Dostępna:
Serce miłości, czw. 13:00, 18:00
Przedpremiera:
Mission Impossible - Fallout, pt.-nd. 19:15
Premiery:
3D Ant-Man i Osa (napisy), 20:00, 21:30
3D Ant-Man i Osa (dubbing), 11:30, 14:00, 
16:30, 19:00

Ant-Man i Osa (dubbing), 10:30, 13:00, 
18:00
Ant-Man i Osa (napisy), pt. 15:20, sb.-czw. 
15:30, 20:30
Jak zostać czarodziejem, 10:45, 15:00, 
17:45
Polecamy:
Mamma Mia! here We Go Again, 11:00, 
12:00, 13:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:30, 
19:30, 21:00, 22:00
Niepoczytalna, pt.-nd. 12:15, pn.-czw. 21:45
Pierwsza noc oczyszczenia, pt.-nd. 13:15, 
pn.-śr. 13:15, 19:15, czw. 12:15, 19:15
Sicario 2: Soldado, 20:15
Drapacz chmur, 15:30
Helios dla dzieci:
Filmowy Poranek - Tomek i Przyjaciele, 
cz. 2, nd. 10:30
Książę Czaruś, 10:00, 13:00, 17:15
Iniemamocni 2, pt. 10:00, 14:45, 17:30, sb.-
-nd. 10:15, 14:45, 17:30, pn.-śr. 10:15, 11:45, 
14:45, 17:30, czw. 10:15, 14:45

Trochę kultury

DARMoWe
bilety do kina

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

3 - 8.08.2018 / 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 „Czego życzy sobie kobieta”? 
Jaka aktorka zagrała w tym obrazie główną rolę?

CO JeST GrANe
W tym tygodniu gryfińskie kino za-

prasza nas na spotkanie z ikoną muzyki 
pop, czyli Whitney Houston, która ni-
czym Amy Winehouse zbyt szybko opu-
ściła ten świat. Niezwykła, utalentowa-
na, charyzmatyczna, a mimo to uzależ-
niona od opinii ojca, rodziny, męża. Jeśli 
tak jak ja kochaliście ją za młodu w fil-
mie o pewnej gwieździe i jej ochronia-

rzu („Bodyguard”), to na pewno intere-
suje Was jej życie prywatne i skrawek 
historii, jaka się w nim kryje. „Whitney” 

opowie Wam trochę więcej o Houston. 
Dodatkowo kino GRYF proponuje ko-
medię „Czego życzy sobie kobieta” z 

Sharon Stone w roli głównej o poszuki-
waniu idealnego mężczyzny i animację 
„Co w trawie piszczy” o pasikoniku Tony, 

który zakochuje się w królowej pszczół i 
wpada w złe towarzystwo. Oba filmy są 
o miłości i oba są bajkami w ramach 
swojej konwencji. W tym tygodniu zde-
cydowanie wybieram dokument o Whit-
ney Houston – interesuje mnie jej po-
stać, jej muzyka, jej tragiczna historia. 
Do zobaczenia w kinie!

amp

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu „Ant-Man i Osa”? 
Jaka aktorka zagrała w tym obrazie główną rolę? 
Czy w filmie wystąpił Michael Douglas?

Czego życzy sobie kobieta, 20:00

Whitney, 17:45

Co w trawie piszczy, 16:00

Ant-Man i osa
()

Nie wiem, czy pamiętacie tyci (ty-
ciego) bohatera, który potrafił dzięki 
swojemu niewielkiemu rozmiarowi 
pomóc Avengersom uratować świat. 
Tak – chodzi o Ant-Mana, czyli czło-
wieka mrówkę (pamiętam, że wiele 
osób polska nazwa mocno śmieszyła, 
ale Ant-Man pokazał w kinie na co go 
stać, bo film okazał się bardzo udany, 
zabawny, inteligentny i wciągający). W 
głównej roli wystąpił sympatyczny 

Paul Rudd, który do tej pory grywał ra-
czej drugoplanowe role w serialach 
lub komediach, a teraz dostał szansę 
zagrania pierwszych skrzypiec i daną 
mu okazję wykorzystał. Ant-Man ki-
bluje w domu skazany na areszt do-
mowy przez FBI (z powodu tego, co 
zdarzyło się w Niemczech). Wyrok do-
biega końca, a wtedy do jego drzwi 
puka Michael Douglas i Evangeline Lil-
ly, czyli Hope i jej ojciec. Zapowiada 
się niebezpieczna i ryzykowna misja, 
która może Mrówkę kosztować wol-
ność. Tak się wszystko zaczyna – kolej-

ny raz. Kolejny raz Paul Rudd daje po-
pis swojej gry aktorskiej (jest świetny 
w roli Ant-Mana; gra na luzie i z humo-
rem). Przyjemnie było znowu zoba-
czyć go na ekranie w roli Ant-Mana, 
ale liczyłam na to, że zobaczę też coś 
więcej, coś nowego, coś innego. Nie-

stety, wszystko w tym filmie jest trochę 
powtórkowe. Mamy akcje zmniejsza-
nia i powiększania, ale to już widzieli-
śmy (jest to oczywiście efektowne – 
tego nie mogę zaprzeczyć). Czuje  się 
w tej historii brak  - mocnego scenariu-
sza i wyrazistego czarnego charakteru 
(a to dla mnie podstawa filmu, zwłasz-
cza takiego – komiksowego). Trudno 
jest mi oceniać ten obraz, bo niby się 
śmiałam, ale jednak czegoś mi w nim 
zabrakło. Niby jest wszystko co jest po-
trzebne, a po wyjściu z kina czegoś 
nam brakuje – tak jakby pokazano 

nam niecały obraz. Mam wrażenie, że 
sedno tkwi właśnie w słabym scenariu-
szu, bo do aktorstwa nie mogę się 
przyczepić. Dla komiksomaniaków jest 
to pozycja obowiązkowa, a dla reszty 
film do obejrzenia kiedyś – niekoniecz-
nie teraz, już, zaraz. „Ant-Man i Osa” 
dobrze się ogląda na dużym ekranie, 
ale nic nie stracicie jeśli obejrzycie ten 
obraz kiedyś w telewizji. Problem z 
nim jest taki, że nie wyróżnia się spo-
śród innych filmów Marvela.

Anna Pietras

Drapacz chmur
()

Uwielbiam filmy z tym aktorem. 
Dwayne Johnson jest moim ulubień-
cem, bo gdy tylko widzę jego buźkę 
na plakacie jakiegoś nowego filmu, to 
wiem, że dla mnie będzie to komedia - 
niezależnie od założenia twórców. Ni-
gdy nie mogę powstrzymać uśmie-
chu, który budzi się na mojej twarzy, 
gdy widzę jego wysportowaną sylwet-
kę w kolejnej bohaterskiej roli. John-
son jest niezniszczalny, odpowiedzial-
ny, zabawny i do tego zawsze wierny 

jednej kobiecie - ideał, którego szuka-
ją pewnie dzisiejsze nastolatki? W naj-
nowszym filmie Johnson wciela się w 
postać speca od bezpieczeństwa. 
Oczywiście jest facetem po przej-
ściach niczym Liam Neeson w „Upro-
wadzonej”. To były żołnierz marines, 
który stracił nogę podczas akcji odbi-
jania zakładników!!! Co po tym? Eme-
rytura i czas z rodziną - sielanka. Trafi 
się fucha kontrolowania systemów 
bezpieczeństwa najwyższego budyn-
ku świata w Hong Kongu. Johnson 
oczywiście jest bezbłędny, ale budyn-
kiem zarządza jeden mniej rozgarnię-

ty właściciel (gdyby nie on i jego ta-
blet pewnie nie byłoby tego filmu!). 
Tablet obsługujący wieżowiec trafia w 
ręce Johnsona, a na niego czyhają już 
„źli ludzie” i się zaczyna. Skakanie, 
strzelanie, wspinanie się i różne tego 

typu rzeczy, które normalnie są po 
prostu niewykonalne, ale w tym filmie 
się dzieją. Absurd absurdem pogania 
w tym dziele, które jednak nie sili się 
na coś czym nie jest, a jest letnią roz-
rywką z dużą dawką adrenaliny. Ja 
uśmiałam się trochę, trochę wciągnę-
łam w zawrotną akcję (ale raczej z cie-
kawości, co oni znowu wymyślą), a po 
wyjściu z kina stwierdziłam, że nie mo-
głam oczekiwać od tego filmu czegoś 
więcej, bo to po prostu jest takie kino. 
Johnson też już chyba pogodził się z 
sytuacją, że gra w filmach, które nigdy 
do Cannes nie pojadą, chyba że na za-

sadzie złamania konwencji. Jeśli John-
son wie, że gra w filmach klasy mocno 
B, to ja nie mam z tym problemu, że 
ktoś je czasami obejrzy. Nie jest to ani 
dobre, ani złe kino, ani nie należy do 
moich ulubionych, ale wierzę, że są lu-
dzie, którzy czasami mogą mieć ocho-
tę na właśnie takie emocje i taką adre-
nalinę. Nic oryginalnego, nic nowego, 
ale czasami wystarczy to, co już znamy 
i widzieliśmy. To kino nie dla mnie i 
oceniam je według siebie, ale na lato 
pasuje jak ulał (zwłaszcza w te upały!).

Anna Pietras

FOTO: dystrybutor
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W 74 rocznicę Powstania Warszawskiego
W środę 1 sierpnia, z okazji 74. rocznicy Powstania Warszawskiego na rondzie im. Powstańców Warszawskich spotkali się mieszkańcy 
Gryfina. 

Punktualnie o godz. 17.00 
zawyły syreny. Następnie 
przedstawiciele władz miasta i 
gminy, na czele z burmistrzem 
Mieczysławem Sawarynem 
oraz członkowie Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej na czele 
z Przewodniczącym Zarządu 
Powiatowego SLD Wojcie-
chem Długoborskim, pod 
symbolem Polski Walczącej 
złożyli bukiety kwiatów. Na-
tomiast członkowie Młodzieży 
Wszechpolskiej zapalili race. 
Wspólnie odśpiewano hymn 
narodowy. W ten sposób od-

dany został hołd Bohaterom 
Powstania Warszawskiego. 
Przewodniczący Ruchu Pa-
triotycznego w Gryfinie Ka-
mil Frelichowski przekazał 
informację o uczestnikach 
Powstania Warszawskiego, 
którzy mieszkali w Gryfinie i 
tu są pochowani. Odbył się też 
koncert zatytułowany „Cześć i 
Chwała Bohaterom”, podczas 
którego z historycznymi - pa-
triotycznymi utworami wy-
stąpiły zespoły: „AD HOC” z 
Gryfina i „CONTRA MUN-
DUM” z Warszawy.

A.s.    

reKLAMA

Wśród publiczności były też dzieci

Słuchali w zadumie

na widowni dominowali dorośli

Kwiaty składa prawica

Tacy młodzi byli powstańcy

Kwiaty składa lewica
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Kilka dni temu przyznałam się bliskim mi osobom do tego, że na-
prawdę uważałam macierzyństwo za przyjemniejsze i mniej męczą-
ce od tego, co przeżywam. Nie chcę narzekać, bo kocham mojego 
synka i kocham bycie mamą, ale nie okłamuję nikogo, że jest to 
naprawdę ciężka praca i wiele razy Wam o tym pisałam. Dzisiaj po-
ruszę temat uważności, co razem z odpowiedzialnością tworzy mie-
szankę wybuchową macierzyństwa – to obciążenie nierzadko zwala 
nas z nóg.

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

Uważaj na drabinki! Uważaj jak chodzisz! Uważaj na scho-
dach! Nie biegnij na ulicę! Nie jedz nic z ziemi. Zanim będzie-
my mogli zaufać naszemu maluchowi, minie trochę czasu, który 
wypełniony jest naszą uważnością, cierpliwością i zakazami/
nakazami, bo to my wiemy, co w danej chwili jest najlepsze dla 
naszego dziecka. I nie jest to fałszywa skromność, bo dziecko do 
kilku lat nie wie, co to ryzyko, nie zna konsekwencji swoich ry-
zykownych zabaw, zachowań, gestów. My jesteśmy od tego, by go 
wszystkiego nauczyć – także tego, gdzie jest niebezpieczeństwo, 
a gdzie jest wolność, gdzie jest swoboda, a gdzie trzeba stać pro-
sto i nie krzyczeć. Uważność 1000 % prawie na każdym kroku!

Ostatnio zdarzyła się w 
moim życiu sytuacja, która po-
twierdziła mi, że ani na sekun-
dę nie można wyłączyć opcji 
uważność. I nie chodzi tu tylko 
o naszego malucha, ale przede 
wszystkim o innych ludzi, za 
których też czasami trzeba nie-
stety myśleć. Sytuacja była z 
pozoru banalna. Szłam z synem 
parkową alejką. Z małej górki 
dość szybko zjeżdżał rower. 
Byłam pewna, że kierowca nas 
widzi i zmieni tor jazdy – po 
prostu nas wyminie. Wszystko 
trwało sekundy. Zanim zorien-
towałam się, że rowerzysta ani 
myśli skręcić, zdarzyło się to 

wszystko, do czego miałam nie 
dopuścić jako mama. Rowe-
rzysta zahamował, spadł z ro-
weru przed moim synem, któ-
ry upadł ze strachu, lekko się 
otarł i płakał. Byłam w szoku. 
Wzięłam dziecko na ręce, a w 
myślach miałam tylko jedno, że 
nie powinni jeździć po parku 
tak szybko. Nie byłam  miła, a 
Pan wytłumaczył się zamrocze-
niem. To za mało, bo naprawdę 
mogło dojść do wypadku i nie-
szczęścia. Na szczęście wszyst-
ko skończyło się dobrze, ale 
moja uważność – która w tam-
tym dniu lekko spadła – znów 
wzniosła się na wyżyny.

Po prostu nie można nie 
uważać. Nawet jak są upały ta-
kie jak teraz. Nawet jak mamy 
zły dzień. Nawet jak jesteśmy 
chorzy. Nie ma zwolnienia od 
bycia mamą. Po prostu nie 
ma. Nie ma wymówki. Nie 
ma wytłumaczenia. Nie ma 
zastępstwa. Mimo zmęcze-
nia wznosimy się na wyżyny 
uważności, by nasze dziecko 
było bezpieczne. Nie możemy 
jednak robić tego cały czas. 
Pamiętajcie o tym, by czasa-
mi ktoś Was zastąpił, bo nie-
ustanna odpowiedzialność i 
uważność może prowadzić do 
wykończenia psychicznego, a 
także fizycznego. Wyobraźcie 
sobie, że opiekujecie się oso-
bą chorą i podajecie jej leki, 
które musi przyjmować o od-
powiednich porach. Tylko od 
Was zależy, czy pacjent prze-
żyje. Z dzieckiem jest trochę 
jak z takim chorym – jesteś 
za nie odpowiedzialna, da-
jesz mu jeść, cały czas o niego 
dbasz. Od Ciebie zależy, czy 
przeżyje. Taka odpowiedzial-
ność przytłacza i wykańcza 
– trzeba sobie od niej robić 
przerwy.

Mamy! Koniecznie wy-
chodźcie, chociaż raz w ty-
godniu, z domu. Spotykajcie 
się z przyjaciółkami. Oglą-
dajcie filmy – w kinie! Róbcie 
czasami tylko coś dla siebie. 
Dbajcie o siebie. Nie pozwól-
cie oddać siebie za dziecko 
– takiej zamiany nie chcecie, 
bo to prawie zaprzedanie 
duszy diabłu. Myślcie o so-
bie! Coraz częściej – znowu. 
Poza tym, szczęśliwa mama 
to szczęśliwe dziecko!

Niedawno na placu zabaw 
poznałam mamę Stasia. Sym-
patyczna kobieta zaczęła ze 
mną rozmawiać. Wymienia-
łyśmy się spostrzeżeniami na 
temat placów zabaw i innych 
rzeczy dotyczących dzieci. 
W pewnym momencie Pani 
zdradziła mi swój rok uro-
dzenia i w myślach złapałam 

się za głowę. Stawiałam na to, 
że bliżej jej do wieku mojej 
mamy, a na pewno nie sądzi-
łam, że ma tyle samo wiosen 
co ja. To smutne, że często za-
tracamy się w macierzyństwie, 
a to nie jest dobre, nie jest na-
wet zdrowe. Owszem, rodzi-
my, kochamy, tulimy i całuje-
my – jesteśmy z dzieciątkiem 
prawie jednością, ale jednak 
ono to ono, a my to my. Od-
dzielajcie i zachowujcie coś 

dla siebie, to bardzo ważne, 
by mieć coś swojego, do czego 
nie ma dostępu dziecko, które 
często jak wąż oplata się wo-
kół mamy. Walczcie o skrawek 
nieba dla siebie – należy Wam 
się. Wróćcie do czytania, oglą-
dania seriali, wychodzenia na 
piwo (może być bezalkoholo-
we) i odnawiajcie znajomości. 
Ludzie wokół nas są potrzeb-

ni. Ludzie są nam potrzebni. 
Jesteśmy zwierzęciem stad-
nym, więc dbajcie o relacje.

Bądźmy wolne w głowach, 
ale rozsądne, uważne i cier-
pliwe. Nasz czas wciąż trwa, 
a nasze dzieci nas potrzebują. 
Bądźmy mamami najlepszymi, 
jakie znamy, ale bądźmy też 
kochankami, przyjaciółkami, 
córkami – najlepszymi, jakie 
znamy. Bądźmy sobą. Nie uda-
wajmy i postępujmy w zgodzie 
ze sobą. Długi czas robiłam 
wiele rzeczy, które ktoś ode 
mnie chciał lub wymagał. Z 
fascynacją patrzyłam na ko-
biety, które brały co chciały i 
robiły to, co chciały. Ja zawsze 
na kogoś się oglądałam. Kil-
ka lata temu stwierdziłam, że 
koniec, że basta, że finito. I od 
tamtego czasu robię, a przy-
najmniej się staram, tylko to 
na co aktualnie mam ochotę. 
Jestem sobą – ni mniej, ni wię-
cej.

Bądźmy uważne w opiece 
nad dzieckiem, ale także w 
byciu sobą. Uważajmy, by nie 
zatracić się w dziecku całko-
wicie, bo wtedy znikniemy, 
rozpłyniemy się w powietrzu 
jak kamfora i nic z nas nie zo-
stanie.

Mama

foto: pixabay.com.pl

1000 %  uważności 
+ 100% bycia sobą!
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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

OGŁOSZeNIe BUrMISTrZA MIASTA I GMINY GrYFINO 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino  
dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gryfi-
nie uchwały nr XXXVIII/368/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w 
Gryfinie.

W toku procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie 
przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu, na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, w terminie do 27 sierpnia 2018 r. 

Wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wno-
szone w terminie do 27 sierpnia 2018 r.:
•	 w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
•	 ustnie do protokołu,
•	 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecz-

nym podpisem elektronicznym na adres e-mail: planowanie@gryfino.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 

oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Klauzula informacyjna ogólna
W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-

ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74 -100 Gryfino, telefon: 91 416 20 11, e-mail: burmistrz@gryfino.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
telefon: 91 416 20 11, e-mail: iod@gryfino.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:
realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 

1875 ze zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych;

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami ar-

chiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Ponadto w przypadku umów o dofinansowanie dane osobowe od momentu pozyskania przechowywane są przez okres wynikający z umowy o 

dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu 
do celów kontrolnych. 

7. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
8. Przetwarzane dane osobowe pochodzą od osób których dane te dotyczą.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim 

Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organem wła-
ściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYCIĄG Z OGŁOSZeNIA O PrZeTArGU USTNYM 
NIeOGrANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
informuje, 

że w dniu 5 września 2018 r., o godz. 11.00,w sali nr 34 Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, przeprowadzony 
zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 
nr 4 miasta Gryfino, ul. Aleksandra Fredry.
- działka nr  687 o pow. 0,1002 ha (KW 50943/3).  
Cena wywoławcza netto - 85.000,00 zł.    Wadium – 8.600,00 zł,
- działka nr 686 o pow. 0,0787 ha (KW 50942/6).  
Cena wywoławcza netto – 70.000,00 zł. Wadium – 7.000,00 zł,
- działka nr 684 o pow. 0,0792 ha (KW 51330/0).  
Cena wywoławcza netto – 73.000,00 zł. Wadium – 7.300,00 zł,
- działka nr 683 o pow. 0,0906 ha (KW 51329/0).  
Cena wywoławcza netto – 87.000,00 zł. Wadium – 8.700,00 zł,
- działka nr 682 o pow. 0,0840 ha (KW 51328/3).  
Cena wywoławcza netto – 80.000,00 zł.  Wadium – 8.000,00 zł,
- działka nr 703 o pow. 0,0952 ha (KW 51331/7).   
Cena wywoławcza netto – 91.000,00 zł.   Wadium – 9.100,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).

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

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Gryfinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl), podano 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nr 27/2018, obejmujący nieruchomość ozna-
czoną nr działki 4/14, położoną w obrębie nr 5 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegółowych informacji na temat ww nieru-
chomości udziela się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta I Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 201) lub telefonicznie 
pod numerem 91 416 20 11 wew. 404. 

Przyjmę do pracy 
sprzedawcę w kiosku 

w sklepie Netto. 

Tel. 502 706 606

Zatrudnię 
kierowców C+e 

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz 
system weekendowy 

(wyjazd ze Szczecina do Niemiec) 

Tel. 609 493 989

Przyjmę do pracy
fryzjerkę

w Gryfinie
tel. 504 020 860

OGŁOSZeNIe
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

AUTO-SKUP
telefon 

792 419 148

AUTO-SKUP
całe i uszkodzone, każda 

marka i model, 
osobowe i ciężarowe. 

Najlepsze ceny

Tel. 605 955 850

KUPIĘ KAŻDe 
AUTO 

za gotówkę 
665 708 544

 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

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

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

Prace 
wykończeniowe 
w wysokim standardzie 

Ocieplenia 
Kontakt

91 404 58 35 • 500 273 302

KrZYŻÓWKA

Pionowo: 
1. korsarz, pirat 
2. „tak” naszych południowych 
braci 
3. prawdziwa krytyki się nie boi 
4. typ zamka 
5. główny zapaśnik w korridzie 
6. szwedzka rzeka 
7. japoński wachlarz 
8. główna rzeka Birmy 
9. wiatr nad jez. Garda (Włochy) 
10. jezioro w Turcji 
11. markiz z komedii Moliera 
„Mizantrop” 
12. życizna 
13. stolica Indonezji 
14. lampart 
15. mieszkaniec Syberii 
16. rajd na tyły wroga 
17. pistolet maszynowy 
18. namiot ze skór jelenich 
19. władca dżinnów 
20. ... Paul Belmondo 
21. hamowany tamponem 
22. utwór sceniczny 
23. budowniczy labiryntu 
24. Paul, piosenkarz 
25. kilka kompanii 
26. miasto włoskie 

27. imię Młynarskiej 
28. piwnica statku 
29. trzęsienie, dygotanie 
30. troszczenie się 
31. jednostka pracy 
32. angielska waluta 
33. dopływ Rodanu 
34. tłuszcz 
35. utopia 
36. lina holownicza 
37. najwyższy szczyt Krety 
38. słynny z prawości król Eginy 
39. kozia nie do golenia 
40. sucha dolina pustynna 
41. miejsce pracy farmaceuty 
42. gorąca cząstka 
43. element genu złożonego 
44. dzielnica Londynu 
45. jednostka masy w Anglii 
46. materiał na rajstopy 
47. łgarstwo dawniej 
48. tam członkowie karawany 
uzupełniają zapasy wody 
49. ptak z rodziny kaczkowatych 
50. roślina do majenia; tatarak 
51. angielski grosz 
52. narzędzie do młócki 
53. laureat konkursu im. Fr. Cho-
pina 

Poziomo: 
54. rządzić się będzie w urzędzie 
55. guz 
56. małe miasto w płd. części 
dawnego woj. zielonogórskiego 
57. państwo w Środkowej Afry-
ce, ze stolicą w Kigali 
58. Romantowska 
59. okręg w starożytnym Egipcie 
60. odtwórczyni roli Marusi 
61. ang. miasto nad Kan. La Manche 
62. przeszukiwanie mieszkania 
63. miasto w Iraku 
64. angielskie konfitury 
65. japońska kobieta nurek 
66. mleczarz z musicalu 
67. grupa ludów afrykańskich 
68. ojczyzna Mandeli 
69. np. Polka 
70. środek owadobójczy 
71. daw. niewolnik 
72. piłka poza boiskiem 
73. pudełko u pasa Japończyka 
74. miasto w Wielkiej Brytanii 
75. schowanie pod ubraniem 
76. wada, usterka 
77. ptak z rodziny bocianowatych 
78. okręt do ochrony konwojów 
79. toczydło, osełka 

80. część spektaklu teatralnego 
81. matka Learcha 
82. stolica Jordanii 
83. dopływ Jeniseju 
84. indyjski bóg ognia 
85. totalitarny system organiza-
cji państwa 
86. sposób robienia na drutach 
87. miasto w Zairze, port nad 
rzeką Kongo 
88. postrzeleniec 
89. nad kolanami 
90. jedzie na sygnale 
91. notatki 
92. dyscyplina ekonomii 
93. domyślna treść utworu 
94. mielizna na rzece 
95. w zębie żmii 
96. okazanie szacunku 
97. Rob ... szkocki Janosik 
98. porwał hajduczka 
99. Edgar Allan ... 
100. „... - Xerox” 
101. związek rodowy w Szkocji 
102. krater wypełniony wodą 
103. Patrick, amer. lekkoatleta, 
mistrz olimp. w rzucie młotem 
104. potrafi szlochać z byle powodu

PODPOWIEDŹ: AKAST, DLAWI-
GAD, ERG, POOLE, ROY, TORERO

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące. 
Nauk języka niemieckiego i gwarancja legalnej pracy. 

USŁUGI reMONTOWO-BUDOWLANe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

576 314 405
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Aktualne Rozkłady Jazdy Gryfiński Informator Lokalny
Ważne telefony i Adresy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe w Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zw-
rotna kaucja. Tel. 511 304 517

 • Wynajmę kawalerkę w Gryfinie, Stare 
Miasto, I piętro. Tel. 600 986 425

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe z balkonem na Górnym Tarasie, wypo-
sażone. Tel. 690 518 692

 • Wynajmę pokój jednoosobowy. tel. 731 490 
270.

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe w centrum Gryfina. Tel. 518 066 251

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

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we, o pow. 40 m2, w Babinku, piwnica, chlewik, 
podwórko. Tel. 602 839 600

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

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

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

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

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

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

 • Firmie wynajmę  mieszkanie  w centrum 
Gryfina. Powierzchnia 44.5 m 2  / Cena 1500 zł. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt na nr 502 
744 075

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

 • Wynajmę pomieszczenie magazynowo-pro-
dukcyjne 167 m2. Pniewo. Tel. 690 155 179

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

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

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

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

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 
kompletnie wyposażone, I piętro + garaż na Os. 
Południe. Na zasadzie najmu okazjonalnego 
bądź dla firm. Tel. 601 796 871

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

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

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

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

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

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

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

 • Posiadam do wynajęcia pomieszczenie w CW 
Laguna na prowadzenie działalności o tematy-
ce kosmetyka, stylizacja paznokci, podologia, 
dietetyka. Tel. 604 799 352

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

 • Poszukuję 2-pokojowego mieszkania w Gryfinie 
do wynajęcia na dłuższy okres. Tel. 794 119 572 

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

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

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

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

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

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

M I E S Z K A N I A  –  Z A M I A N A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 47 m2 w cen-
trum Gryfina - 3 wieżowiec (elektrowniany), 6 
piętro. Tel. 696 952 919

 • Sprzedam mieszkanie blisko centrum Gryfina, 
pow. 77,80 m2 (trzy pokoje). Tel. 531 839 496

 •
 • Sprzedam duże mieszkanie własnościowe z du-

żym balkonem. Tel. 515 065 497
 • Sprzedam kawalerkę 23 m2, II piętro, balkon, w 

centrum Gryfina. www.sprzedajemy.pl wpisać: 
kawalerka w Gryfinie. Tel. 504 700 455

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

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

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

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

 • Sprzedam lub wynajmę mieszkanie własnościo-
we w Lubanowie, pow. 42 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, 2 piwnice, pomieszczenie gospo-
darcze, działka 6 arów. Tel. 601 457 606

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam działkę budowlana w miejscowości 
Dołgie. Cena 20 tys. zł. Tel. 601 707 573

 • Sprzedam nieruchomość o pow. 106 m2 w 
Gardnie. Tel. 508 163 770

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

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

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

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

 • Steklno, działka 542 m2 sprzedam - na prze-
ciw plaży, ogrodzona, prąd, woda, kanaliza, 
pawilon letni z tarasem, łazienka, pomiesz-
czenia gospodarcze. Wiadomość 501 104 
445

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

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

 • Sprzedam działki budowlane z warunkami za-
budowy w okolicy Krzypnicy. Tel. 507 158 583

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G A R A Ż E  -  S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam garaż murowany 19 m2 przy 
Intermarche na Górnym Tarasie w Gryfinie. 
Cena 50 tys. zł do negocjacji. Tel. 518 90 77 66

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

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

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

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

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

G A R A Ż E  –  W Y N A J E M

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

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

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

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

G A R A Ż E  –  K U P N O

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

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

 • Sprzedam motor Kawasaki VERSYS 650 ABS, 
bezwypadkowy, przebieg 10 700km, szyba z 
deflektorem Kawasaki, gmole, akcesoryjna kie-
rownica, akcesoryjne regulowane klamki, wy-
dech Scorpion, osłona baku, alarm, Opony stan 
bdb, wymieniony akumulator, kierunkowskazy 
ledowe. Nowe ubezpieczenie OC i przegląd. 
Cena 13000zł, do negocjacji. Tel: 660 727 737 

 • Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5 die-
sel, 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 pod-
grzewana. Cena 3200 zł. Tel. 695 927 388

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

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

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

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

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

 • Sprzedam małą przyczepkę samochodową. Tel. 
608 486 307

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M O T O R Y Z A C J A  –  K U P N O

 • Kupię zużyte silniki samochodowe i elektrycz-
ne. Tel. 547 856 274

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

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

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

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

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

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

P R A C A

 • Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
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POWIATOWY UrZĄD PrACY W GrYFINIe
DYSPONUJe NASTĘPUJĄCYMI OFerTAMI PrACY:

1. Dozorca-praca Gryfino
2. Dyrektor przedszkola –praca Gryfino 
3. Fryzjer-praca Gryfino
4. Florysta- praca Gryfino
5. Główna księgowa-praca Krzywin
6. Kelner-Barman- praca Gryfino
7. Konserwator- praca Gryfino 
8. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
9. Logopeda-praca Gryfino
10. Magazynier- praca Gryfino
11. Mechanik pojazdów samochodowych – praca Widuchowa
12. Mechanik samochodów ciężarowych-praca Widuchowa
13. Młodszy opiekun-praca Nowe Czarnowo
14. Monter Izolacji-praca Nowe Czarnowo
15. Nauczyciel języka obcego (niemieckiego) w szkole podstawowej – praca Wi-

duchowa
16. Nauczyciel historii- -praca Krzywin
17. Nauczyciel Informatyki-praca Krzywin
18. Nauczyciel matematyki-praca Krzywin
19. Nauczyciel wychowania przedszkolnego- praca Gryfino
20. Operator giętarki- praca Borzym
21. Operator maszyn-praca Gryfino
22. Pedagog Specjalny- praca Gryfino
23. Pedagog Specjalny (oligofrenopedagog )- praca Gryfino
24. Pielęgniarka-praca Nowe Czarnowo
25. Pomoc biurowa- praca Banie
26. Pomoc kuchenna- praca Czepino
27. Pomocniczy robotnik budowlany-praca Gryfino
28. Pomocnik mechanika samochodów ciężarowych-Widuchowa
29. Pomocnik stolarza- Praca Parnica
30. Pracownik ogólnobudowlany- praca Gryfino i okolice 
31. Pracownik gospodarczy – praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełno-

sprawności )
32. Pracownik gospodarczy-praca Pniewo
33. Pracownik produkcji – praca Nowe Czarnowo,Pniewo
34. Recepcjonista-praca Czepino
35. Robotnik budowlany-praca Gryfino/ zachodniopomorskie
36. Robotnik gospodarczy-praca Gryfino, Widuchowa
37. Spawacz-praca Borzym
38. Sprzątaczka biurowa- praca Gryfino
39. Sprzątaczka-praca Pniewo
40. Sprzątacz/Sprzątaczka-praca Gryfino
41. Sprzedawca- praca Gryfino, Nowe Czarnowo, Gardno, Banie
42. Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo
43. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino
44. Sprzedawca-Nowe Czarnowo
45. Stylistka paznokci-praca Szczecin
46. Tynkarz- praca woj. Zachodniopomorskie
47. Woźna oddziałowa – praca Gryfino 

S Z U K A M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z A T R U D N I Ę

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

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

 • Poszukuję osoby do opieki nad osobą starszą 
85 lat sprawną fizycznie z lekką chorobą alzhe-
imera. Zapewniam zakwaterowanie w domku 
jednorodzinnym z ogrodem. Tel. 533 505 899 

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

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

 • ZATrUDNIĘ MeCHANIKA 
SAMOCHODOWeGO TeL. 601 420 009

 • ZATrUDNIĘ BLACHArZA-LAKIerNIKA, TeL. 
601 420 009

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

 • Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 
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 • Pracownik budowlany-wykończenia wnętrz. 
Szpachlowanie, malowanie itp. Tel. 662 495 081 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu 
przemysłowego. Tel. 668 660 026

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

 • Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie kra-
jowym. Tel. 509 740 304

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

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

U S Ł U G I

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

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

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

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

 • Usługi remontowo-budowlane, wykończe-
nia wnętrz, szpachlowanie, malowanie, 
ścianki działowe z płyty GK, sufity podwie-
szane, terakota, ceramika oraz panele pod-
łogowe. Tel. 690 313 821

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

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

E D U K A C J A

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

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

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

dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 
501 168 276

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

dyplomowany. Tel. 696 068 527
 • Korepetycje z jęz. polskiego na poziomie szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Tel. 604 696 030
 • Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich 

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

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

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

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

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

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

 • Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, 
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 głów-
nej trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub 
wejdę we współpracę hodowlaną ptactwa do-
mowego w ekologii na wybiegu na trawie lub 
dofinansuję taką hodowlę. Tel. 513 288 745

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

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

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

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

R O L N I C T W O  –  K U P N O

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

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

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

ilościach samochodowych, zapewniam swój 
transport oraz 100% przedpłaty. Tel. 501  459 
374

R Ó Ż N E 

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

 • Oddam za darmo 2 tapczaniki jednoosobowe. 
Tel. 669 650 458

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

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

 • Oddam meble do pokoju dziecinnego, w 
bardzo dobry stanie. Tel. 663 507 887

 • Oddam za darmo lodówkę. Transport wła-
sny. Gryfino. Tel. 785 537 131

 • SPrZeDAŻ
 • 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 zabur-
towym Suzuki 70 KM. Gryfino. Tel. 509 023 772

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

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

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

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

 • Sprzedam kryształy, torby, komplety do kawy 
różne, komplety obiadowe, wazony, buty, sa-
mowary, szybkowary, różne materiały, monety, 
zegarki, piece do pieczenia, żyrandol, stare ra-
dio, magnetofon. Tel. 60 71 27 726

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam akordeon Delicja Junior, trzygłoso-
wy, 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 uzgodnienia. Tel. 91 416 26 41

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

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

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

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

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

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

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

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

koło Laguny. Stan idealny, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 505 719 178

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

415 22 22
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 

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

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

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

 • Sprzedam kominek Supra 11 KW, nowy, zabu-
dowa z piaskowca, turbo do rozprowadzenia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R Ó Ż N E  –  K U P N O

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

 • Kupię kuchnię gazową do 200 zł. Tel. 501 416 
299 

 • Kupię czerwoną cegłę rozbiórkową w dobrym 
stanie. Tel. 690 240 241 

 • Kupię kontenery wszelakie. Tel. 91 415 22 22
 • Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790  716 

816
 • Kupię kontener z rynku. Tel. 509 733 999

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

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

3.08.  Apteka     Gryfińska ul Piastów  8
4.08.  Apteka     Dr Max ul. B.Chrobrego 30
5.08.  Apteka     Cefarm ul. Grunwaldzka 6
6.08. Apteka      Vademecum ul. 1 Maja 15 H
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.

PUP INFORMUJE

DYŻURY APTEK



20

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 59 (1292) 

Nigdy nie zapomniane 
Ta rocznica to wyjątkowy dla powstańców czas. Tak niewielu ich zostało. Przygasłe latami oczy, posiwiały skronie, ale pamięć i wspo-
mnienia tamtych dni  mimo tak wielu minionych lat są wiecznie żywe. 

Walczyli o wolność, god-
ność, o kraj, a o tych warto-
ściach nigdy nie można zapo-
mnieć. We wspomnieniach 
żyją wybuchy granatów, pa-
lące się domy. Żyła również 
nadzieja i wiara w zwycię-
stwo. A potem już nic. Pozo-
stały groby, śmierci. I martwe 
miasto. I gruzy. Wróg, który 
postanowił zniszczyć miasto 
i ludzi nie wiedział o jednym. 
Że Warszawa mimo klęski 
nie umrze nigdy.

- Dziękuję tym, którzy prze-
trwali i dziś świadczą minio-
nym zbrodniom. Dziękuję 
tym, którzy w  przygasłych 
oczach, jak żywe mają obrazy 
z tamtych dni. I tym, których 
grobów nie odnaleziono. Dzię-
kuję za to co dla pokoleń zro-
bili. Składam im cześć i hołd – 
powiedział burmistrz Gryfina 
Mieczysław Sawaryn witając 
mieszkańców miasta, przyby-
łych jak każdego roku uczcić 
tym razem siedemdziesiątą 
czwartą rocznicę wybuchu 
warszawskiego powstania. 

I przyszli   
gryfinianie. 

Młodzi, dzieci i dorośli. 
Godzina siedemnasta. Go-
dzina „W”. Młodzież Wszech-
polska zapaliła race i zasnuła 
dymem ulicę. Cześć i chwała  
bohaterom i polski Hymn. I 
była w tym jakaś siła i moc. 
Była w tym Polska. Przy ko-
twicy złożono kwiaty i zapa-
lono znicze. 

W parku Solidarności pada-
ją  pierwsze dźwięki. To zespół 
wokalny Ad Hoc z gryfińskie-
go Domu Kultury tym razem 
wzmocniony o męskie głosy 
zaczyna piosenką „Warszaw-
skie dzieci pójdziemy w bój”. 
„Bagnet na broń”. Płyną pieśni 
i piosenki, które towarzyszyły 
powstańcom i w smutku i ra-
dości. Te piosenki przetrwają 
wieki. Może nie za mocno, ale 
rozśpiewali się gryfinianie, 
śpiewały dzieci i to im przede 
wszystkim ku pamięci i pie-
śni, i wystawa. Sten i pistolety 
z tamtych lat. Skórzna kurtka, 
opaska. I historia, o której obo-
wiązek pamiętać. Teksty pio-
senek dostarczyła biblioteka. 
Organizatorom podziękowa-
nia. To  był czas na refleksje, na 
zaśpiewanie i na  zapamiętanie. 
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CONTRA MUNDUM przybyło z programem  patriotycznym

Zespól AD HOC plusDzieci też przeżywają


