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Chojna
poszkodowane 
kobiety 
Policja odnotował dwa incydenty na terenie Chojny 
i okolic. Łączy je to, że w obu poszkodowana została 
kobieta. 

Najpierw doszło do kłótni. o godz. 21.21 do Komisaria
Do spneczki między kobietą i tu Policji w Chojnie zgłosiła 
mężczyzną. Następnie kobieta się mieszkanka powiatu gry
stwierdziła, że ma uszkodzone fińskiego i powiadomiła, że 
auto. Uznala, że to zemsta ... 13 ukradziono jej motorower. 
sierpnia br. o umyślnym znisz- Jednoślad znajdował się na 
czeniu cudzego mienia powia- parkingu niedaleko dworca 
dornita Komisariat Policji w kolejowego pny ul. Żółkiew
Chojnie. 41-letnia mieszkanka skiego w Chojnie. Złodziej 
naszego powiatu zeznała, że ukradł motorower marki Ro
jej auto marki Audi uszkodził met. Poszkodowana wyceni!·a 
mężczyzna, z którym się po- swój pojazd na 2 500 zł. Pne
kłóciła. Do zdarzenia miało stępstwo kradzieży zagrożone 
dojść w Mętnie (gmina Choj- jest karą do S lat pozbawienia 
na). Poszkodowana szkody wolności. 
wyceniła na l 000 zł. AJ 
Dzień później, 14 sierpnia 
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Dachowanie i szpital 
Nagle rozległ się huk. Wypadek wyglądał niezwykle groźnie. Niebezpieanie na drodze zachował się kierow
ca volkswagena polo. 

Kierowca, 68-letni mężczy

zna z nieustalonych przyczyn 
stracił panowanie nad samo
chodem osobowym i na łuku 
drogi gwałtownie zjechał na 
pobocze. - W następstwie tego 
manewru pojazd, którym kie
rował, dadtował. W wyniku 
zdarzenia o&raień ciała do
znała 64-letnia pasażerka. Z 
podejrzeniem złamania kości 
lewej ręki przewieziona zo
stała do szpitala w Szczecinie 
- informuje asp. szt. Marcin 
Karpierz, oficer prasowy ko-

Oszukują na kartę SIM 

mendanta powiatowego poli
cj i. 

Przyjechały karetki pogoto
wia i policja. W najcięższym 
stanie była kobieta. Stra:iacy 
musieli ją wynosić z auta przy 
pomocy deski. Kierowca także 
trafil do szpitala na obserwację. 

Do opisywanego zdarzenia 
drogowego doszło w piątek 
lO sierpnia br. ok. godz. 14.24 
pomiędzy Widuchową a Luba
nowem, obok stacji PKP Wi
duchowa. 

AJ/fota OSP lViduchowa 

Pojawiła się nowa metoda działania oszustów. Policjanci apelują więc o ostrożność. Przestępcy uzyskują 
nową kartę SIM i za pomocą podrobionych upoważnień oraz dokumentów i otrzymanego hasła wypłacają 
pieniądze z konta. 

Oszusrwa finansowe na 
duplikat karty SIM to nowa 
metoda działania oszustów. 
Oszustom udaje się uzyskać 
nową kartę SIM wydaną na 
zarejestrowany numer tele
fonu komórkowego za po
średnictwem operatora sieci 
komórkowej oraz za pomocą 
podrobionych upowa:inień lub 
dokumentów. Dzięki nowej 
karcie SIM otrzymują hasła 

wymagane do dokonywania 
transakcji finansowych za po
średnictwem konta bankowe
go i w ten sposób wypłacają 
pieniądze. 

W jaki sposób działają 
oszu~cl? 

Krok l - Oszuści zbierają 
dane osobowe klienta, poprzez 
Phishing, Vishing, Smishing 
lub w dowolny inny sposób. 

Krok 2 - Następnie blokują 

kartę SIM u operatora komór-

kowego w punkcie detalicz
nym za pomocą fałszywego 
dowodu tożsamości 

Krok 3 - Operator komór
kowy dezaktywuje oryginalną 
kartę SIM i wydaje nowy du-

Przy Dino zatankujemy? 

plika! karty SIM oszustowi 
Krok 4 - Oszuści następnie 

genemją jednorazowe ha
sło wymagane do ułatwienia 
transakcji wykorzystujących 

skradzione informacje ban
kowe. Hasło jest odbierane na 
nowej karcie SIM posiadanej 
przez oszusta. 

Jak chroni( się przed 
oszustwami? 

Jeśli Twój mlffier telefonu 
przestał działać, zwróć się do 
operatora komórkowego, czy 
został wydany duplikat karry. 
Zarejestntj się, aby otrzymy
wać powiadomienia SIM i 
e-mail z informacjami o dzia
łaniach na koncie bankowym. 
Regularnie sprawdzaj wyciągi 
bankowe i historię transakcji 
pod kątem wszelkich niepra
widłowości. 

oprac. md 

Sieć supermarketówDinona poaątku miesiąca dostała koncesję na sprzedaż paliw. A dokładnie jedna z jej 
córek spółek. Ma to dodatkowy bonus. 

W maju tego roku spółka 
Dino Oil, należąca do Gntpy 
Dino, złożyła wniosek o kon
cesję na obrót paliwami cie
kłymi. Na początku tego mie
siąca dostali zgodę od Urzędu 
Regulacji Energetyki. Kon
cesja będzie ważna do końca 
2030 roku. Nie wiadomo ile Budowa stacji paliw to inwe
stacji benzynowych sieć Dino stycja, która jest bardzo kosz
zbuduje. Nie jest to łatwe. towna i obwarowana jest dużą 

-w.7dnlgryfina.az.pl 

liczbą przepisów. Dotyczących 
choćby bezpieczeństwa. 

Warto w rym miejscu dodać, 

że sklep przy stacji benzyno
wej może być orwarry p rak
rycznie 24 godziny na dobę, 
również w każdą niedzielę (w 
rym niehandlową), oraz świę
ta. 

W naszym regionie sklepy 
Dino znajdują się w Gardnie, 
Bielicach, Baniach, Moryniu, 
Chojnie i Trzcu\sku Zdroju. 

md 

Flesz 
WYdBIZBńl 

Groźne sursunie 
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W piątek ok. godz. 20 strażacy 
z Marynia udali się na ulicę Cho
pina, gdzie w jednym z drzew 
znajdowały się szerszenie, które 
stanowiły zagrożenie dla prze
chodniów. Teren zabezpieczono 
przed osobami postronnymi i 
usunięto gniazdo. 

W sobotę przed godz. 15 stra
żacy usuwali w miejscowości 

Gądno drzewo, które przewróci
lo się na drogę i zablokowało 
całkowicie przejazd. Po dotarciu 
na miejsce usunięto drzewo 
przy pomocy pilarek. 

Pożar witaczy 

Jeszcze w naszym piątkowym 
wyda n i u można było zobaczyć 
witacze postawione z okazji 
Dnia Chleba w Nowym Objezie· 
rzu. A już w niedzielę nad ranem 
ok. godz. 4.03 zastęp strażaków 
z Marynia wyjechal do Nowego 
Objezierza, gdzie doszło do po
żaru witaczy zrobionych z balo
tów słomy. Ten pożar to nie 
przypadek. od kilku lat sukce
sywnie podczas imprezy 5więto 
ch leba ktoś podpala te snopki. 
Trop prowadzi do Klępicza. 
Sprawcy przeciągnęli balot oko· 
lo 2 km w stronę Klępicza i tam 
go podpalili. Całe szczęście, że 
w tym miejscu było już po żni
wach. 

Działania zastępu polegały na 
podaniu jednego prądu wody i 
ugaszeniu pa lącego się balotu. 

A jeszcze dzień wcześniej stra
żacy rozmawiali o tym i zastana
wiali się, czy w tym roku rów· 
n ież wyjadą do Nowego Obje
zierza Ich wątpliwości rozwiał 

nocny dźwięk syreny 

Druwo na drodze 

W niedzielę ok. godz. 19.33 
moryńscy strażacy dostali we
zwanie do złamanego drzewa 
na drodze wojewódzkiej p om ię
dzy Moryniem a Macierzą. Drze
wo wisiało na droga i utrudniało 
przejazd samochodom ciężaro
wym. Po dotarciu na miejsce 
zdarzenia strażacy zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia, a następnie 
przy pomocy drabiny zaczepili 
linę i ściągnęli drzewo na dół. 
Następo ie przy pomocy piły po
cięto drzewo na mniejsze ka
wałki i usunięto z drogi. 
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Kto doprowadził do likwidacji sklepu? 
W krajobraz Gryfina wpisał się sklep Sportgryf na ul. Szczecińskiej. Jeszcze przed wojną był to lokal usługowy, w ostatnich latach sklep, 
a władze Gryfina chcą go przerobić na mieszkanie chronione. Wła~ciciel jednak go broni. 

Sklep Sportgryf przy ul. 
Szczecińskiej prowadził gryfiń· 
ski przedsiębiorca Bogdan Wo
łowczyk. Interes kwid tam od 
lat 90. XX wieb1. To popularny 
w Gryfinie sklep znany ludziom 
związanych ze sportem i ak
ty'A'Ilością fizyczną. Problemy 
zaczęły się gdy przedsiębiorca 

zwrócił się z prośbą o pomoc do 
władz. 

- Dostalem wypowiedzenie 
z zajmowanego przeze mnie 
lokalu bez żadnej zapropono
wania mi lokalu zastępczego -
skarży się przedsiębiorca Bog
dan Wołowczyk. 

Stanowisko 
poszkodowanego 

Przedsiębiorca jest bardzo 

Skarżyli się nie 
tam gdzie trzeba 
Niezadowoleni z zapowiadanych zmian lokatorzy 
SM Regalica poszli na skargę do burmistrza. Ten ode
słał ich do rady nadzorczej spółdzielni. 

Pisaliśmy już o tym, a zwra
cali się do nas w tej sprawie 
czytelnicy, że S.\•1 Regalica za
czyna "'ynlianę zaworów przy
grzejnikowych. Prezes Warda 
tłumaczył akcję wymiany tych 
zaworów faktem, że zmieniły się 
normy minimalnej temperatury 
w obiektach wielo mieszkanio
wych. A stare zawory po wielu 
latach użytkowania już nie były 
dokładne. Zaskakiwało nas to, że 
do redakcji zwraca się ze skargą 
więcej osób niż bezpośrednio do 
prezesa spółdzielni. Okazało się, 
że liczba niezadowolonych z wy
miany zaworów rośnie ... i nadal 
skarżą się poza spółdzielnią. 

Tym razem grupa spółdziel
ców poszła na poniedziałkowy 
dyżur do burmistrza Mieczysła
wa Sawaryna. Jak nam powie
dział burmistrz w czwartek, szef 
lokalnej administracji nie jest 
właściwym adresatem tego typu 
skarg. Dlatego odesłał niezado
wolonych lokatorów do jednego 
z członków Rady Nadzorczej SM 
Regalica, Zbigniewa Kozakiewi
cza 

Co na to zarząd? 

Z tego co wiemy, także 

Rada Nadzorcza jako ciało 

kolegialne nie jest formalnie 
reprezentantem spółdzielni 
na zewnątrz. Jest nim zarząd, 
spytaliśmy więc prezesa Pawła 
Wardę, czy będzie na wtorko
wym spotkaniu. Prezes stwier
dził, że "cale to zamieszanie 
jest dziwne': jednak - choć nie 
został oficjalnie zaproszony, 
będzie wraz z przewodniczą
cym Rady Nadzorczej i kil
koma osobami z władz spół
dzielni (w tym Zb. Kozakiewi
czem), by rozwiać wątpliwości 
skarżących się. Dodał', że w 
SM Regałica wymieniono już 
około 7 tysięcy spornych za
worów. Swój udział' we wtor
kowym spotkaniu potwierdził 
takie Z Kozakiewicz dodając, 

że to spotkanie z udziałem kil
ku członków rady nadzorczej 
w celu zapoznania się z argu
mentami zainteresowanych 
członków spółdzielni. 

rk 

rozżalony i opowiada nam swo
ją historię. 

- Oleialem przepisać sklep 
na swojego syna. Poszedłem do 
wiceburmistrza Milera. Zasuge
rowano m~ żebym złożył wypo
wiedzenie. Tak więc zrobiłem. 

Później jednak wycofałem się z 
tego wypowiedzenia - mówi nan1 
Bogdan Wołowczyk. Pokazu
je pisma. - Czuję się oszukany 
przez btmnistrzów. Zaufalem 
im, a oni wykorzystali sytuację 
i pozbawili mnie możliwości 

prowadzenia sklepu w dotych
czasowym miejscu. Sklepu, który 
przecież wrósł się w historię tego 
miasta - mówi z żalem w głosie 
Bogdan Wołowczyk. 

Stanowisko wiceburmistrza 
Nikitlńskiego 

Swoje stanowisko w tej spra
wie zajął wiceburmistrz Paweł 
Nikitiński. Twierdzi, że w spra
wie lokalu było dwustronne po
rozumienie. 

- Stron9 tntC)UJtf"l zakoń
czenie współpracy był najem
ca. Lokal przy uL Szczecińskiej 
będzie wykorzystany na rzecz 
osób potrzebujqcych wsparcia w 
zakresie mieszkalnichva, a takie, 
co równie ważne, przejścia przez 
trudne życiowo momenty. W lo
kalu powstanq dwa mieszkania 
chronione - informuje Paweł 
Nikitiński, zastępca burmistrza 
Gryfina. 
Ciekawostką w tej sprawie jest 

fakt, że panowie są skłóceni. W 
poprzedniej kadencji w klubie 
sportowym Energetyk na kom
puterze niepochlebne komenta
rze o śp. Henryku Piłacie miał 
pisać Paweł Nikitiński. Sprawę 
miał wykryć właśnie inny dzia
łacz tego klubu - Bogdan Wo
lowczyk ... 

Stanowisko 
wiceburmistrza Milera 

Wiceburmistrz Tomasz Miler 
tłumaczy się i przekonuje, że 

przecież gmina wykazała się do
brą wolą. 

- Po złożeniu ·wypowiedzenia 
i ustaleniu terminu zakoticzenia 
najrm~ pan Wolowczyk prosił o 
pomoc, ponieważ zmianie uległa 
jego sytuacja życiowa (zamierzał 
·wykorzystać dotację, ohvorzyć z 
synem sklep w innej lokalizacj~ 
ale ten plan nie mógł być zre
alizQWany). Burmistrz podjql 
decyzję o przedłużeniu umowy 
najnm tak, aby przedsiębiorca 
mial czas na poszukiwanie imtej 
lokalizacji. Z informacji jakie po
siadam)\ sklep będzie przeniesio
ny - przekonuje Tomasz Miler. 

- Tak jak szkalował burntistrza 
Pilata, tak samo teraz jest - oce
nia Bogdan Wołowczyk. - Wła
dze ttie wykazały dobrej woli -
dodaje. 

Sklep musiał być przeniesio
ny. Sportgryf znajduje się teraz 
przy ul. Energetyka 14 J. 

A} 

Wójt Bań jednak kandyduje 
Teresa Sadowska miała ostatnio problemy w pracy, teraz przechodzi na emery
turę. Czy zatem zamierza kontynuować swą działalno~ć polityczną? 

Rozmawialiśmy z panią wójt 
podczas tegorocznych Spo
tkań z Historią. Przyznała, że 

przechodzi na emeryturę po 
42 latach pracy. Nie zamierza 
też kandydować na stanowisko 
wójta. I będzie to pierwszy przy
padek w historii gminy Banie, 
gdy urzędujący wójt nie startuje 
w kolejnych wyborach. Jak 11an1 
powiedziała, jest już czterech 
kandydatów na to stanowisko, w 
tym jedna kobieta. 

Nie wierzyliśmy jednak, by 
tak energiczna i doświadczona 
w pracy san1orządowej kobieta 
mogła całkowicie wycofać się 
z lokalnej polityki. Pytana o to, 
przyznała - Wszystko wskazuje 
11a to, że jednak będę kandydo
wać w wyborach do Rady Powia-

tu. Na razie nie mogę powiedzieć 
z jakiego ugmpowattia. Nie ogło
szono jeszcze przecież terminu 
wyborów! -dodała wtedy. 

Od redakcji. Jak obecnie wia
domo, premier ogłosił już, że 
wybory odbędą się 28 paidzier-

nika (l nmda). A zatem Teresa 
Sadowska będzie musiała się 
zdecydować na listę wyborczą. 
Bo o tym, że wystartuje jeste
śmy przekonani. 

Jest już termin wyborów 
Premier Mateusz Morawlec ki nareszcie ogłosił termln tegorocznych wyborów samorządowych. 
Odbędą się one w dniach 21 października 2018 r., a druga tura 411stopada 2018 r. 

Przypomnijmy, że w wybo- wał szef Państwowej Komisji oraz Folskiego Stronnictwa 
rach tych wybierać będziemy Wyborczej - Wojciech Her- Ludowego. Tennin rejestra
prezydentów miast, bunni- mełiński, zarejestrowano już cji zgłoszeń komitetów ·wy
strzów i wójtów, a także rad- pierwsze komitety wyborcze. borczych upływa z dniem 27 
nych do sejmików wojewódz- Są to komitety - Partia Razem, sierpnia br. 
kich oraz do rad powiatowych Komitet Koalicyjny Platformy A. Szcupaniak 

i gminnych. Jak poinformo- Obywatelskiej i Nowoczesnej 

kontakt.7dnlgryfina@gmali.com 
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Ahoj przygodo! Jestem w wielkiej Australii! 
Tej wyśnionej, tajemniaej. ogromnej. Wiem, że nie popłynę na rafę koralową, nie zobaczę wielu egzotycznych miejsc, tylko skupię się na 
remoncie.Reginy R" i w dalszą drogę do Nowej Zelandii, a potem na Horn i do domu. 

Do Polsk~ do ukochanej Pol
ski, za którą już bardzo tęsknię. 
Ale nim to nastąpi mam do 
naprawy silnik, spawanie ko
sza mfowego, muszę wymienić 
pozrywane stalówki i naprawić 
porwane żagle. Tak jak przy 
Good Hope, wszystkie moje 
modlitwy i myśli skupiły się 
na nadziei, czy spotkam przy
jaznych mi ludzi, chętnych mi 
pomóc. Joshua Slocum w swo
jej książce o wyprawie dookoła 
świata, napisanej 120 lat temu 
mial podobne myśli, nadzieję 
i nie zawiódł się. Wierzyłem, 
że mnie Pan Bóg i szczęście 
nie opuści. Jeszcze wówczas 
nie wiedziałem o tym, że Kuba 
Miszewski z Simons Town 
zgłosił mnie jako zaginionego. 

Wszczęli alarm 
Jego troska o mnie była tak 

wielka, że gdy dowiedział się 
od znajomych z Peth, że mnie 
nie ma w porcie w wyznaczo
nym terminie, wszczął alarm. 
Nie mógł wiedzieć o moich 
awariach na jachcie i z jakie
go powodu wolniej płynę. Ta 
historia wyjaśniła się kilka dni 
później, gdy we Fremantl od
wiedziła mnie Border Force 
(służba graniczna,celna), i z 
wielką humorysryczną awan
turką zapytali . to my Ciebie 
szukamy, a Ty sobie siedzisz w 
porcie?" Po takim przywitaniu 
wszystko już byto nieważne. 

Może rylko z jednym szcze
gółem, ich szefem byt Polak! 
(Pnepraszam,że nie podaję 
nazwiska, ale moja znajomość 
była telefoniczna i zgubiłem 
notatki).Gdy już wszyscy w 
marinie ochtonęli i przyzwy
czaili się do mojej obecnośc~ 
rozpoczęła się praca i spotka
nia z Polonią. 

Można powiedzieć, że już 
tradycyjnie zostałem wzięry 

pod opiekę wspólnory para
fialnej, osób prywatnych, me
nadżera mariny i miejscowych 
żeglarzy. Bytem zaproszony 
do dwóch klubów polonijnych 
,,Cracovia" i "Gen. Władysła
wa Sikorskiego'; gdzie bylem 
ugoszczony polskimi smakoły
kami jak żurek, golonka, flak~ 
schabowy, na deser szarlotka i 
co tam jeszcze bym nie wspo
mniał, to i tak o czymś bym 
zapomniał. Pny takiej dyna
micznej sytuacji nie sposób 
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Jestem w Melbourne 
opisywać wszystko w szcze
gółach, chociaż bardzo bym 
chciał. Ale jak to zrobić? Jak na 
jednej kartce zan1ieścić dozna
ne wrażenia ze spotkań z armią 
życzliwych mi ludzi i nie prze
oczyć nikogo, ktoś mi podpo
wie? Moja wizyta we Fremantl 
trwała od 15.09.-18.10.2016r, 
a tamte znajomości odnawia
ne są co rusz poprzez kontakt 
telefoniczny lub e-mail. Dużo 
pięknych wspomnień. 

Geographe Marina 
Następnym portem na kon

tynencie australijskim~,,,,'"'" 

Geographe Marina, mały por
cik w zatoce pny "zakręcie" 
australijskiego lądu, płynąc na 
S /południe/. Celowo chciałem 
tam wejść, zobaczyć coś inne
go, nie ogromną marinę z ry
siącami jachtów - rylko trochę 
fulklom. Tutaj już wchodziłem 
pny pomocy naprawionego 
silnika, bez duszy na ramieniu 
i tnęsącynti się nogami. Zaraz 
po wejściu w obręb portu zo
stałem zaproszony na gościnne 
miejsce i tak jak do tej pory w 
każdym porcie bytem przyj
mowany z honoran1i gościa 

\ 

Postój za free, prysznic, pralka 
i budynek klubowy w zasięgu. 
Po kilku dniach postoju ru
szam dalej, teraz przede mną 
Melbourne i groźna cieśnina 
Bassa, leżącą pomiędzy Au
stralią a Tasmanią, a później 
wejście w Hobsons Bay na 
końcu której leży Melbourne. 

Tego nie zapomnę 
Tego wejścia, które nazywają 

"The Rip" nie zapomnę jeszcze 
długo żeglując po różnych wo
dach. Tmdność z żeglugą na 
rym akwenie powodują prądy i 

wiatry wiejące na W / zachód/. 
Pny mojej żegludze na E l 
wschód/ tneba czujnie halso
wać i niekiedy wspomagać 
się silnikiem, gdy same żagle 
nie dają rady. Jak trudna jest 
to żegluga, mówią o tym sami 
australijscy żeglarze, któny 
generalnie żeglują w "prawo" 
(ląd biorą prawą burtą). Naj
lepszym dowodem na to są re
gary Sydney-Hobart. Jest prze
łom października i listopada, 
czyli wiosna, nic strasznego się 
nie dzieje, pogoda, może być 
regularna żegluga. "Regina R" 
płynie w samosterowności, ryl
ko trzeba uważać na ogromne 
promy i statki płynące z lub do 
Melbourne. Płynę, zachowując 
bezpieczną odległość od wyse
pek i raf. Trzymam się zawsze 
w bezpiecznej odległości. Z 
mapy wiem, że najgorsze czeka 
mnie przy wejściu w Hobsons 
Bay, czyli "The Rip': To wej
ście cieszy się bardzo złą sławą 
wśród żeglarzy i marynarzy, bo 
na rych rafach poległo już wie
lu. Z takim to bardzo oprymi
srycznym podejściem rozpo
czynam taktyczną rozgrywkę 

wejścia. Trzeba wycyrklować 
to w taki sposób, aby wejście 
było w dzień, przy sprzyjają
cym prądzie i wietne. 

Gdy już mi się to wszystko 
zeszło do "k·upy" zadecydowa
łem - wpływam. Miałem wiatr 
4BzS, 

fale około 1,5 m, prąd wno
szący, wszystko grało, do czasu 
nim nie zobaczył·em w dolinie 
fali kamieni. Pierwszy raz w 
ryn1 rejsie tak mnie porazi
ło. Jak ja zrobiłem zwrot i się 
cofnąłem, nie wiem do dzi
siaj. Wiem, że odpłynąłem na 
bezpieczną wodę, zrobiłem 
jeszcze raz namiar i wytłuma
czyłem sobie po żeglarsku l 
brak cytatów/, gdzie byt błąd. 
Pomylił'em się w namiarze o 
kabel, wystarczy! Na szczęście 
skończyło się wszystko dobrze 
i 15.11.2016 r. zacumowałem 
w Royal Club Melbourne. 

Kpt. G. W. 

P.S. 
Proszę Państwa, proszę zgad

nqć jakie &ylo pierwsze pytanie 
odwiedzajqcych mnie w Melbo
unJ-e? 

Opowiem o tym w nast~pnej 
relacjL 
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Wspólne gotowanie 
Nr63 (1296) 

Pod kierunkiem instruktorów ze szczecińskiego Studia Kulinarnego BATATY kontynuowano Warsztaly Kulinarne pn. "Z rodzinnej kuchni
tradycje i smaki pierwszych mieszkańców Gminy Widuchowa". 

Tym razem na wspólne go
towanie do swoich świetlic 

przybyli mieszkańcy Krzy
wina i żelechowa. Na każde 
zajęcia przygotowano inne 
przepisy kresowej kuchni -
znane naszym babciom i ro
dzicom dania, które również 
dziś, może jnż nie tak często, 
ale goszczą na naszych sto
łach. 

W Krzywinie przygoto
wano następujące potrawy l 
- barszcz biały, placki ziem- • 
niaczane z pastq z pstrqga wę
dzonego, parowańce z sosem 
owocowym i manty - pierogi 
gotowane na parze. Pracę 

wykonywano wspólnie, a po 
przygotowaniu dania nastę

powata wspólna degustacja. 
Kulinarne spotkanie zinte
growało starsze i młodsze 
pokolenie mieszkat\ców - z 
rodzicami przybyły też dzie

nikom znane smaki, a nad 
stołami unosiły się wspaniałe 
zapachy podawanych, gorą
cych potraw. 

Uczestnicy warsztatów w 
Żelechowie swoje zadanie 
również wykonali wzorowo. 
Doskonale wyposażona kuch
nia w świetlicy w Żelechowie, 
sprzęty, urządzenia i naczynia 
z pewnością ułatwiły pracę, 

ale to ręce naszych żelechow
skich mistrzyń kuchni spra-

ci, które chętniej niż w domu 
pomagały przy pracy. Przypo
mniały się wszystkim uczest-

Gryfino nie jest gorsze 
od Sopotu 
Podczas gdy w Sopocie odbywał się Festiwal Piosenki, w Gryfinie odbył się pry
watny koncert polskich wokalistów i zespołów. 

Nie był zorganizowany na okoliczności. Konferansjerkę listka Maja Hyży, zespół .ca
sopocką skalę, ale również prowadził znany wszystkim, maSutra" z wokalistką Maigo
był niebywałą atrakcją dla pochodzący z Mongolii, ale rzatą Główka oraz wokalistka, 
uczestniczących w nim osób. już polski showman, satyryk, autorka tekstów i kompozytor
Odbył się na rzut beretem od dziennikarz i piosenkarz BIL- ka - Monika Lewczuk. 
centnun Gryfina, w tajnym GUUN. A na scenie wystąpili A. Szczepaniak 

miejscu i z powodu tajnych między innymi popowa woka-

wiły, że przygotowane potra
wy nie tylko pachniały i wy
bornie smakowały, ale także 
pięknie wyglądały. Na wspól
ny stół trafiły dania - barszcz 
ukraińsk~ kartacze (cepeliny), 
czeburaki i gohfbki z kaszq 
gryczanq i sosem grzybowym. 

Poczęstunek 
l podziękowania 

Na zakończenia warsztatów 
nie mogło zabraknąć kawy i 
słodkich wypieków, o które 

zadbały gościnne jak zawsze 
gospodynie z Żelechowa. Na 
zakończenie trzydniowych 
warsztatów prowadzącym 
pat\stwu Magdalenie i Błaże
jowi Światłym za doskonałe 
profesjonalne przygotowanie 
i przeprowadzenie zajęć, a 
uczestnikom za udział w pro
jekcie, ogromne zaangażowa
nie w pracy, miłą atmosferę i 
smaczne potrawy podzięko
wali sołtys Wiesł·awa Pawłow

ska i sekretarz gminy Andrzej 

Stachura 

Podsumowaniem projektu 
i warsztatów będzie specjalna 
publikacja poświęcona tra
dycyjnej kuchni pierwszych 
mieszkańców Gminy Widu
chowa, która zostanie wyda
na, a następnie zaprezento
wana podczas Gminnych Do
żynek w Żelechowie w dniu l 
września. Już dziś zapraszamy 
na doroczne święto plonów. 

AS 

kontakt.7dnlgryfina@gmall.com 
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Cztery łapy i człowiek 
Idą pełne animuszu, wspólną z nami drogą Cztery łapy, para uszu, oczy, nos i ogon 

Tak Jan Brzechwa scha
rakteryzował czterotapego 
zwierzaka, który wieki temu 
pojawił się w jaskini praczlo
wieka i postanowił z nim za
mieszkać. Człowiek doszedł 

do wniosku, że ów zwierz nie 
tylko mu nie przeszkadza, 
ale wręcz odwrotnie - poma
ga. l tak zaczęło się wspólne 
przez wieki wędrowanie psa i 
człowieka. Pies się nie zmie
nił. Zawsze te same, wiernie 
wpatrzone w swego człowieka 
oczyska, radośnie machający 
ogon i w każdej chwili gotowe 
do obrony swego pana zębi
ska. A człowiek, któremu w 
,,Wielkiej księdze'' zapisano, 
że dostaje we wladanie nie 
tylko ziemię, lecz wszystko 
co na niej żyje, poczuł się pa
nem wszechświata. l często 
zapomina, że człowieczeństwo 
zobowiązuje. Dziś trudno so
bie wyobrazić nie tylko nasze 
domy, ale świat bez psiego 
przyjaciela. 

są rótne, przerótne 

Rasowe i kundelkowate. 
Łaciate, kudłate mate i duże. 

Niestety, losy ich są również 
bardzo różne. Człowiek zafun
dował im kolczatki, łańcuchy, 
kij i brak serca. Często zapo
mina, że przyjęcie pod swój 
dach jakiegokolwiek zwierzę
cia, to nie tylko przyjemność, 
lecz przede wszystkim odpo
wiedzialność i obowiązek, o 
którym wielu wlaścicieli za
pomina. l wtedy zaczyna się 
problem, który nasila się przed 
każdymi wakacjami, feriami i 
po świętach, gdy okazuje się, 
że prezent nie byt trafiony. 
Bywa, że hołubiony psiak czy 
kot "ląduje'' na autostradzie, 
w mijanej wiosce lub w lesie, 
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bo nagle zaczął przeszkadzać. którym znajdują chwilowe 
Zabrakło najzwyklejszej od- schronienia psiaki, znalezio-
powiedzialności, empatii ne, wyrzucone lub odebrane. 
przyzwoitości. Niestety, nie udało mi się po-

Opiekunowie rozmawiać z osobą opiekującą 
się pensjonariuszami Kojca. A 

Wtedy pojawia się ten szkoda, bo sprawie zwierząt 
drugi człowiek, który budu- oddana jest nie tylko z obo
je schroniska i stara się jak wiązku. Nie mogłam również 
może ulżyć źle traktowanym zrobić zdjęcia znajdującym 
zwierzakom. Szuka nowych, się tam psom. Czyżby oba
odpowiednich właścicieli i wiązywała psia "ochrona'' 
domów. Robi co może. Tylko, danych? Udało mi się jednak 
że przeważnie niewiele może. porozmawiać z jedną z wo
W Gryfinie brak schroniska. lontariuszek, "pracującą" już 
Zastępuje go znajdujący się parę lat przy psiej gromadzie. 

na terenie PUK-u "Kojec"~, ~w!:~z~:.,::;;~ nvw<M, 

\111łOSCi n 
ale możesz adoptować 

www .l<ojec-gryfino.pl 

SZUKAJ NAS .. 
wolontariuszy jest okolo sie
dem osób, to o wiele za mało 
nie tylko w .gorącym" okresie. 
Na przykład, w czenvcu, kojec 
pękał w szwach i zwierzętom, 
które przebywały w kontene
rach często brakowało wody i 
nikt się z pomocą nie śpieszył. 

Oczywiście, w ciągu ostat
nich lat wiele zmieniło się na 
korzyść, ale potrzeb nadal 
jest mnóstwo. Wolontariusze 
dziękują panu dyrektorowi za 
życzliwość, przychylność i do
strzeganie problemów. 

Klimat się pogorszył 

Wypada tylko żałować, że 

nie przenosi się to na pra
cowników, którzy jeśli już nie 
z sympatii, to z obowiązku 

powinni dostrzegać potrze
by. Obecny klimat "obok'' 
Kojca i wolontariuszy nie jest 
zbyt przyjemny. A szkoda, 
bo co znaczy "wolontariusi; 
nie wymaga tłumaczenia. To 
oni mają serca i oni widzą ile 

smutku i nieszczęścia zza kra
tek na nich spogląda. Obok 
psów na terenie PUK-u miesz
kają również koty, które to 
osobom myślącym kategoria
mi z epoki średniowiecza bar
dzo przeszkadzają, mieszkając 
w czasie zimy na stryszku. 
Może warto antagonistom ko
cim przypomnieć, że również 
je broni "Karta Praw Zwie
rząt': Może też przypomnę 
sympatykom średniowiecz

nych przesądów, że pewnie 
gdyby obok Popiela były koty, 

7 

to by go myszy nie zjadły. 

.Mały książę" z powieści Sa
int- Exuper'ego powiedział, że 
człowiek powi11ien odpowia
dać za to co oswoił. Nie wszy
scy musimy kochać zwierzęcy 
świat, ale wszyscy powinniśmy 
je szanować i być za nie odpo
wiedzialni. 

TS 

Od redakcji. 
Od paru miesi~cy docierajq 

do nas pogłoski o pogarszajqcej 
si~ sytuacji zwierzqt pozosta
jqcych pod opiekq gryfińskiego 
Kojw. Dłużej czekać nie mo
gliśmy. Na szczęście, sq w Gry
finie, a także Chojnie i paru 
jeszcze miejscach na terenie 
naszego powiatu grupki ludz~ 
którzy tJie skladajq broni w ak
cji pomocy bezdonmym zwie
rz~tom. Może pisanie o tym 
pomoże zwierzętom? 

KONKURS·KONKURS·KONKURS·KONKURS·KONKURS·KONKURS 

Dla pierwszych s osób, które napiszą SMS o treści FEST!
WAL GARAżE pod numer 502 552 908- BILET GRATIS 

31/08/2018 
TEATR LETNI W SZCZECINIE 

START: 
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Bank SpOICizle lczy 
wGrynnle 

,.,owA 
LOKAJ." -e 
zysKAJ "" OA 

ul. Nlepodległo~d 24 4 r 5 O 
GRYFINO 

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

Zapraszamy od 8.00 ·17.00 
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PIASKI, ŻWIRY, 
KRUSZYWA, 

CZARNOZIEM 
Piasek płukany. piasek 

zasypowy. żwiry, kruszywa 
drogowe, zemienniki, 

betony. podsypki. 

TRANSPORT MATERIAŁÓW 
SYPKICH 1·28 T 

vvvvvv. b sgryfino.pl 

Wywóz gruzu, 
zagęszczarlci 60-500/(g, 

koparlco-/adowarlca 
rr.!':W?:r."' 

W~ahnhar.st I»te l#p.j§U)ij! MlędZJSZkOillJI KlUb Sportowy 
.. _NI:S" 

... IIII ił l t • lll 
III: [ ...... ",.,.,... . ...... 

·IlU- ·~ $ 1JIIJ Włllbctilf ......... 
· M dWł 

BUDUJ l REMONTUJ 
RAZEM Z MRÓWKĄ 
materiały budowlane • technika grzewcza 

chemia budowlana • wyposażenie i wykończenie wnętrz 
artykuły metalowe i elektryczne 

W MRÓWCE KUPUJESZ 
PUNKTV PAVBACK ZYSKUJESZ 

0 PAYBACK ooe o•• o o• 

Zbieraj punkt y PAVBACK 
w sieci sklepów PSB· Mrówka: 

Nr63 (1296) 

KONTAKT CAŁODOBOWY 

tel.914163047, 994 
kom. 661 310 021, 600 804 716 

Bezpłatne usługi opiekuńcze 
d la osób, których dochód nie przekracza 

951,00 zł na osobę samotnie gospodarującą 

lub 771,00 zł na osobę w rodzinie 

Zapewniamy także bezpłatny Wynajem 
sprzętu rehabilitacyjnego 

ZADZWOŃ!! 
"r"'-# '"'...- " n " ' "" • • 

hmd.xje R.o:woju Spd~uno-Go1oPOC,ł.e.rc:~sowp.l<tnei1otwl<:: J"und$CI4 (111-~tt- (u~·wy 

ot •: S;:!Ołdtlt1'111o\ Soc;.tn4 AAKA te•n:.:roe proJt~t dot.l'l.t.'IW<Włof!V t fynch .. uy Europoej~c.h. 
ilf'łl)l.tt~e V1-lu-cl OO•tk~llut w wOj l.CI'Iodt'!IOI)O!'I\0<1-I>Stn 

kontakt.7dnlgryfina@gmall.com 

l 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

9 

Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych 
chrześcijan. l ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu 
gwiazd. A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. 

Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi 
Panny 

W minioną środę, 15 sierpnia, w kościele katolickim obchodziliśmy święto Wniebo
wzięcia Najświętszej Maryi Panny- inaczej nazywane świętem Matki Boskiej Zielnej. To 
jedna z najstarszych i najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym, która nawiązu
je do ostatnich chwil życia Maryi - matki Jezusa Chrystusa. Dogmat o wuiebowzięciu 
NMP ogłosił w 1950 roku papież Pius XII. 

Na świecie święto obchodzone jest od 
pierwszych wieków jako .Zaśnięcie Ma
ryi': Od V uroczystość oficjalnie pojawia 
się w kościele i Rzymie, ale już pod obecną 
nazwą. Bliżej VI wieku ustalono stalą jej 
datę- 15 sierpnia. 

Wniebowzięcie (z łacińskiego As
sumptio Beatissimae Man'ae Vi'rgitu's in 
caelum), czyli wzięcie do nieba ciała i 
duszy Najświętszej Maryi Panny po za
kończeniu jej doczesnego iycia. Według 
Biblii do nieba w ten sposób trafili takie 
Henoch i Eliasz. Maryja została wzięta do 
nieba mocą Boga. Potwierdza to dogmat 
z 1950 roku. 

-w.7dnlgryfina.az.pl 

•... Na chwalę Wszechmocnego Boga, 
który specjalną laskawościq obdarzył 

Dziewicę Maryj~ ku czci Syna jego, nie
śmie-rtelnego Kr6la wieków oraz Zwycięzcy 
grzechu i śmierci. dla powiększenia chwały 
jego Błogosławionej Matki, ku niewypo
wiedzianej radości calego Kościoła powagq 
Pana Naszego fezusa Chrysttua, Świę~h 
Apostołów Piotra i Pawła i Naszq, ogłasza

my, oświadczamy i określamy jako dogmat 
prawdę przez Boga objawioną, że Niepoka
lana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, 
po dopełnieniu życia ziemskiego z ciałem i 
duszq została wzięta do nieba ... ". 

Paplet Plus XII 
(l IIstopado 1950) 

Kult Maryi był zawsze bardzo silny na 
ziemiach polskich, stąd od lat tak uro
czyste obchody właśnie tego święta. Nasz 
kraj szczególnie mocno czci Matkę Bo
ską, którą ukochał i której opiece oddał 
się, tak samo jak jan Paweł II. Nie bez 
przyczyny patronką Gniezna i Królową 
Polski w X wieku została właśnie Maryja, 
a Wit Stwosz właśnie scenę Wniebowzię
cia wyrzeźbił na ołtarzu w Kościele !vla
riackim w Krakowie . 

... Ogłaszan1y, orzekamy i określamy 
jako dogmat objawiony przez Boga: że 
Niepokalana Matka Boga, Maryja za
wsze Dziewica, po zakończeniu ziem
skiego iycia z duszą i ciałem została 
wzięta do chwały niebieskiej. 
Najważniejsze uroczystości odbywają 

się na jasnej Górze w Częstochowie, a 
takie w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie 
odbywają się słynne inscenizacje odtwa
rzające moment Wniebowzięcia. Kult 
Maryi Wniebowziętej był bardzo po
pularny w kościele. Swięto poprzedzają 
pielgrzymki do miejsc świętych noszą
cych nazwę Matki Boskiej i poświęco
nych Maryi, a uroczystość 15 sierpnia 
jest dniem kulminacyjnym wielu z nich. 

•"(), Maryjo, czemu biegniesz w niebo, 
Z jak~ śpieszysz do Boga potrzebq? 
Czy Cif wstyd już Twej ubogiej chatki, 
Czy Ci żal jest Twej już zmarłej matki? 
Ty nas żegnasz ostatnim tchem, Pani? 
O, my wiemy, co znaczy Twój zgon! 
Nie płaczemy, bośmy przekonan~ 
2e Cię czeka w niebie chwały tron. 
Przynieśliśmy bieluteńkie szaty, 
Niesiem mirę, olejk~ bławaty, 
Czemuż niknie z rąk naszych Twe ciało, 
jakby z duszq do nieba leciało? 
Inni pragnq mieć sute pogrzeby, 
Ty porzucasz marny śmierci strój! 
Nie masz troski o żadne potrzeby, 
Bo Cię w niebie wita już Syn Tlvój. 

O, Maryjo! Aniołów Królowo, 
Nie zapomnij na fezusa słowo, 
Choć królewskq masz już w niebie postać, 
Ty nam musisz, musisz Matkq zostać, 
Bo bez Ciebie żyć nie możem, dzieci! 
Nam to przyrzeki i dotrzyma Bóg; 
Że, gdy dusza z ciał naszych uleci 
To na wieki będzie u Twydl nóg; 

Dlaczego święto jest nazywane świę
tem Matki Boskiej Zielnej?, bo Maryja 
jest uznawana za patronkę wszystkich 
roślin i zbiorów (ale też dlatego, że 
wedh1g legendy apostołowie w grobie 
Maryi zamiast jej ciała znaleźli kwia
ty). Poświęcone bukiety l."Wiatów i ziół 
miały zwiastować urodzaj a zaniesione 
do domu miały strzec zdrowia do
mowników. W tym samym czasie od
bywają się teź dożynki. Rolnicy dzię
kują Bogu za plony ziemi i to, co udało 
im się zebrać. 

r--·T 

Wniebowzięcie Maryi Panny to bar
dzo ważne święto dla Polaków, bo to 
właśnie Maryi powierzył swoje życie 
papież Połak Jan Paweł II. Przypomnie
nie Wniebowzięcia umacnia naszą wia
rę. Maryja była sh1żebnicą Pańską, za
ufała Bogu i została zabrana do nieba. 

'Potrzeba było, by Ta, która rodUJC 
zachowała nienaruszone dziewictwo, 
zachowała również i po śmierci swe cia
ło bez żadnego skażenia. Potrzeba było, 
by Ta, która Stwórcę w swym lonie jako 
Dziecię nosiła, prabywała w Boskich 
przybytkach. Potrzeba było, by Oblubie
nica poślubiona przez Ojca zamieszkała 
w niebieskich komnatach. Potrzeba było, 
by Ta, która widziała Syna swego na 
krzyżu i doznała w serce ciosu miecza 
boleśc~ uniknqwszy go przy rodzeniu, 
oglqdala tegoż Syna zasiadajqcego wraz 
z Ojcem. Potrzeba było, by Matka Boża 
posiadała to, co do Syna przyttależy i 
otrzymywała cześć od calego stworzenia 
jako Matka Boga i służebnica 211razem. 

Redakcja 

Zródła: 
http://brewiarz.płlczytelnia/swieci/08-

15a.php3 
' http:/ l sanctus. p l/ ind ex. php? grupa

=1&podgrupa=318&doc=256 
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Podczas 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która rozegrana została 11-12 sierpnia w Katowicach nasi Delfiacy odnieśli duży sukces. 

Impreza ta była elementem 
Festiwalu Sportu Młodzieżo
wego, którego program uzu
pełniały Mistrzostwa Polski 
Młodzików i MP Juniorów. 
Sukces gryfińskiego Delfa to -
wygranie rywalizacji klubów 
podczas 24 OOM, zwycięstwo 
Julii Saneckiej w gronie Ju
niorek Młodszych, wygranie 
czteroosobowej sztafery Woje
wództw w ramach OOM oraz 
zajęcie II miejsca w rywalizacji 
województw w części OOM. 
Rywalizację klubową Delf wy
grał zdobywając 32 punkty. 
Przyczynili się ku temu Julia 
Sanecka 11,25 pk1., Mateusz 
Janaszkiewicz 6,5 pkt., Dawid 
Heda 6,25 pkt., Piotr Parryka 
4,5 pkt. oraz Oliwia Podolak 
3,5pkt. 

Za rok trudniej? 

Trener Marek Sanecki - Osiq
gnięcie to uznajemy za ogromny 
sukces, zwłaszcza, ie była to 
trzecia z rzędu nasza pozycja 
medawwa w rywalizacji OOM 
w klasyfikacji klubowej. W roku 
2016 Delf wygrał, w 2017 był 
drugi, a rok temu znowu zajął 
pierwsze miejsce. Jak dodaje 
trener - Za rok ttie będzie tak 
dobrze - wiemy to już dzisiaj, 
ale pracujemy nad tym, by w 
kolejnych latach Z11owu zwycię
żać... Pocieszajqce jest jed11ak 
to, że pomimo, że za rok tJie 
błyśniemy na OOM, to pewnie 
awansujemy w Ogólnopolskim 
Systemie Rywalizacji Sportu 
Dzieci i Młodzieży - w klasy
fikacji klubowej. Nasi juniorzy 
młodsi przechodzq do grupy 

juniorÓlv, w których można zdo
być więcej punktów. Punktuje 
mttiej zawodnikó~<\ ale za czo
łowe miejsca m<>żna zdobyć ich 
więcej. 

Medal do podziału 
Podczas całych katowickich 

zawodów delfiacy zdobyli 40 
pkt. 5 z nich zdobył Oskar Wie
ligórka za 8. miejsce w gronie 
juniorów, 2 pkt. wywalczył Bar
tosz Jasiulewicz - junior i l pkt 
udało się zdobyć Jakubowi Po
dolakowi za 23 m. w triathlonie 
młodzików. 

Zwycięstwo Julii Saneckiej, 
która w Katowicach potwier
dziła, że jest świetną triathlo
nistką przyczyniło się do speł
nienia marzeń jednego z jej 
trenerów... by mógł otrzymać 
medal Ogólnopolskiej Olimpia
dy Nllodzieży. Było to możliwe 
dzięki temu, że trener zawod
niczki/zawodnika, który wy
gra OOM, również otrzymuje 
medal OOM. Problemem jest 
jednak fakt, że Julia ma dwoje 
trenerów - Monikę Sanecką i 
Marka Saneckiego, nadzieja 
w rym, że jako małżeństwo w 
kwestii zasług w zwycięstwo Ju
lii jakoś się dogadają. 

Złota l srebrna sztafeta 

Sztafeta, która zdobyła 
pierwsze miejsce wystąpiła w 
składzie - Julia Sanecka (Delf), 
Jankowski Adrian (Ironman 
Szczecin), Joanna Woźniak 
(Ironman Szczecin), Dawid 
Heda (Delf). Dntga sztafeta 
województwa zachodniopo
morskiego wystąpiła w składzie 
- Oliwia Podolak (Delf), Piotr 

Siatkarki 
w Karpaczu 
Siatkarki bańskiego zespołu Libero wyjechały na 
obóz siatkarski w Karpaczu. 

Obóz w Karpaczu odbywa 
się ramach Programu KWB, 
który współfinansowany jest 
przez Ministerstwo Sportu 
i Turysryki. Podczas obozu 
dziewczęta przygotowują do 
nowego sezonu, doskonaląc 

technikę w hali sportowej 
oraz kształtując wytrzymałość 
w terenie otwarrym. 

Oprócz treningów pro
gram obozu obejmuje m. in. 
wycieczkę pieszą na Śnieżkę, 

którą wszystkie dziewczęta 

zdobyły w miniony wtorek. A 
także zajęcia na basenie, zwie
dzanie Muzeum Sportu i Tu
rysryki w Karpaczu oraz wy
cieczkę do zamku w Książu. 

Siatkarki wraz z trenerem 
Andrzejem Wołoszynem ślą 
pozdrowienia dla redakcji i 
czytelników Nowych 7 Dni 
Gryfin a. 

oprac. md 

Parryka (Delf), Skrzypczak Ada 
(!roman Szczecin), Mateusz Ja
naszkiewicz (Delf). 

W rywalizacji województw 
Delf zajął II miejsce - były 
szanse na pierwszą pozycję, 

gdyby nie ktopory techniczne 
dwóch zawodników z naszego 
województwa, którzy w związ
ku z rym nie zdobyli punktów. 

Warto zauważyć, że flagę na 
maszt podczas uroczystego 
otwarcia OOM wciągał Mate
usz Janaszkiewicz - jako ten, 
który w podczas OOM 2017 za
jął najwyższe miejsce ze swego 
200 l rocznika. 

W Katowicach wystartowało 
ośmioro zawodników Delia - to 
duże przedsięwzięcie organiza
cyjne i finansowe. Do Katowic 
jest 564 km. Na szczęście, jak 
zwykle na wysokości zadania 
stanęli członkowie zarządu na
szego klubu Karol Pietraszuk i 
Mariusz Podolak. 

oprac. md 

W rywalizacji indywidualnej 
zawodnicy Delfa zajęli następu
jące miejsca 
l m. -Julia Sanecka - OOM 
8m. - Mateusz Janaszkiewicz 

-OOM 
8 m. - Oskar Wieligórka 

- MP Juniorów 
13m. - Bartosz Jasiulewicz 

- MP Juniorów 
15 m. - Ołiwia Podolak 

-OOM 
15 m. - Dawid Heda- OOM 
17 m. - Piotr Parryka - OOM 
23 m. - Jakub Podolak - MP 
Młodzików 

kontakt.7dnlgryfina@gmall.com 
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Z boisk piłkarskich województwa 

Nasi startują za tydzień 
Degrengolada ligowego futbolu w 

Gryfinie i okolicach jest niezaprzeczal
nym fukiem. Najbardziej kibiców boli 
sytuacja, w jakiej znalazł się Energetyk, 
który w tym sezonie grać będzie zale
dwie na siódmym w kraju poziomie 
rozgrywkowym. Energetyk występują
cy w Klasie A to ponury żart z gryfiń
skich sympatyków futbolu świadczący 
o nieudolności działaczy kierujących 
Energetykiem. 

W Gryfinie nie brakuje kibiców inte
resujących się futbolem amatorskim w 
tak zwanym regionie. Z myślą o nich 
w każdy wtorek prezentować będzie
my przegląd pilkarskich wydarzeń z 
naszego województwa. Na pierwsze in
formacje dotyczące ligowych wyników 
naszych drużyn musimy poczekać do 
przyszłego tygodnia. OJ 

liiliga 
Kotwica chce awansowa( 

Przed rokiem Energetyk rozpoczy
nał rywalizacje na tym poziomie. Co 
najmniej na kilka lat mamy z głowy 
emocje związane z występem gryfinłan 
w tej klasie rozgrywkowej. 

Jedna bramka zdecydowała o zwy
cięstwie ŚWitu Skolwin z Górnikiem 
Konin, a także Kotwicy Kołobrzeg z 
Pogonią II Szczecin. 

Wygrana Switu Skolwin była zasłu
żona, choć wymęczona. Dopiero w 88. 
minucie padła jedyna bramka spotka
nia. Po faulu w polu karnym na Grze
gorzu Szczepaniku, rzut karny wyko
rzystał Adam ladziaŁ 

Ciekawie zapowiadała się inaugura
cja sezonu w Kołobrzegu. Kotwica pod 
wodzą trenera Jana Furlepy wzmoc
niła się znacznie i powinna walczyć o 
awans do łłligi. 

Na dzień dobry Kotwica wygrała 1:0 
z Pogonią II Szczecin. 

- Nie mamy sif czego wstydzić. Wiele 
osób mówiło, ie jedziemy do Kolobrze
gu na pożarcie, a rny graliśmy z rywa
lem jak równy 2 rówrrym - trener An
drzej Tychowski, ocenił występ SYo'Oje
go zespołu na oficjalnej stronie Pogoni. 

Swit Skolwin - Górnik Konin 1:0 
(O :O) 

Bramka: ladziak (88-karny) 
Swit: Matloka - Murawski (79 Golę

biowski), Adamczuk, Bil, Filipowicz, 
O. Szczepanik, Wojdak (37 Nagel), 
Zieliński (62 ladziak), Emche, Kra
wiec (54 G. Szcz.epanik), Nagórski 

Kotwica Kolobrzeg - Pogoń II Szcze
cin 1:0 (1 :0) 

Bramka: Ciarkowskl (45) 
Pogoń: Bursztyn - Marczuk, Sadow

ski, Kuzko, Sieracki, Wawrzynowicz, 
Chouwer (84 Zurawski), Pach (52 Wę
drychowski), Kitano, Bonieclti (59 Sło
ma), Furst (69 Graczyk) 

-w.7dnlgryfina..,Lpl 

W pozostałych spotkaniach: Radwtia 
Stęiyca -Gwardia Koszalin 2:1, Bałtyk 
Koszalin - Lech II Poznań 0:2, Bałtyk 
Gdynia - Polonia Sroda Wielkopolska 
l :l, Wierzyca Pełplin - Jarota Jarocin 
0:1, Mieszko Gniezno- KKS 1925 Ka
lisz 1:1, KP Starogard Gdański -Sokół 
Kieczew 4: l , Wda Swiecie - Chemik 
Bydgoszcz l :0 
Tabela 
l. KP Starogard Gdański l 3 4-1 
2. Lech 11 Powań l 3 2-0 
3. Radunia Stęiyca 3 2-1 
4. S wit Skolwin 3 l-O 
4. Wda Swiecie 3 1-0 
4. Kotwica Kolobrzeg 3 1-0 
4. Jarota Jarocin 3 l-O 
8. Bahyk Gdynia 1-1 
8. Mieszko Cnietno 1-1 
8. KKS 1925 Kalisz 1-1 
8. Polonia Sroda Wlkp. l 1-1 
12. Gwardia Koozalin O 1-2 
13. W.enyca Pdplin O O-l 
13. Pogoń 11 Su:Z<cin O 0-1 
13. Chemik Bydgoszcz O O-l 
13. Górnik Konin O O-l 
17. Bahyk Koszalin O 0-2 
18. Sokół Kieczew O 1-4 

IV liga 
W Pollcach wycięli na stadlonie 

bramkę 

Pierwsza kolejka nowego sezonu nie 
przyniosła niespodzianek. Chemik i 
Vineta pewnie sięgnęły po trzy punkty. 

Policzanie są beniaminkiem, ale na 
pewno po grze Chemika nie będzie tego 
w tym sezonie widać. Pilkarze za nic 
mieli sobie fakt, ie z powodu wycięcia 
bramki (tak, tak!) ich pierwszy mecz 
przeniesiony został z Polic do Szczecina 
i pewnie pokonali Hutnik 5:0. 

Co ma prezydent RP do Chemika? 

Pierwszy po awansie do czwartej ligi 
mecz z Hutnikiem Szczecin z powodów 
organizacyjnych przeniesiony został do 
Szczecina. Jakie to powody organiza
cyjne zmusiły działaczy do przełożenia 
rozegrania miejsca meczu? Brak bram
ki na stadionie przy ul. Siedleckiej. To 
nie żart, choć to zdanie wygląda na żart 
i to z gatunku ciężkich ... 

Brak bramki to pokłosie niedawnej 
wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w 
naszym regionie. Co ma piernik do 
wiatraka? Okazało się, że ze względów 
bezpiec:teństwa koniecznym okazało 
się wycięcie bramki. Głowa państwa 
przyleciała do Polic śmigłowcem. Tym
czasowe lądowisko wyznaczono na 
stadionie przy ul. Siedleckiej. Względy 
bezpieczetlstwa sprawiły, że bezpieczne 
lądowanie mogło się odbyć tylko po 
usunięciu bramki. 

Co do meczu to jego bohaterem był 
Szymon Kapelusz, który rozgrywki 
rozpoczął od skompletowania hat-tńc
ka. 

1/ l 
'r.~ 
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Hutnik Szczecin - Chemik Police 0:5 
(0:2) 

Bramki: Kapelusz 3 (23, 40, 80), Pro
tasenko (54), Vovchenko (67). 

Hutnik: Wiśniewski - Klimek, Mią
zek, Teodorczyk, Ociepa (46 Rojek), 
Kruk (70 Graużuł), Kronkowski, 
Ada1nczyk (65 Kozłowski), Żelazow
ski, Gniotek (81 Jabłonowski), Marcy
n luk. 

Chemile Szybka - Szewczykowski, 
Wiejkuć, Andrzejewski, Ziółkowski, 

Protasenko (66 M. Kowalczyk), Ława, 
Kapelusz, Kłimkowicz (65 Midzio), 
Białek (65 Krystek), Vovchenko (80 
Galecki). 

Vineta Wolin - Sokół Karlino 3:0 
(0:0) 

Bramki: K. Wiśniewski 2 (70, 90), 
Szymfeld (72). 

Vineta: Salamon - Skorb, Klym, 
Bidny, Tarka, Cyburt (Grochowski), 
Bartoszewłez ( Palczewski), Nagórski, 
Szymfeld (Rotengruber), Grześkowiak 
(R. Wiśniewski), K. Wiśniewski. 

lna Goleniów - Gryf Kamień Po
morski 2:1 (l :O) 

Bramki: Jarząbek (40), Tomaszewłez 
(59)- Bogusz (67). 

lna: Sobolewski - Łukasiak, Soska, 
Paszkowski, Wnuczyński, Lubośny (83 
Królik), Winogrodzki, Tomaszewicz 
(87 Gil), Banachewicz, F. Kominek (77 
Stosio ), jarząbek. 

Gryf. Pietrzak - Smerdel, Miklas, 
Chodorowski, Płebańczyk, Płlantz (71 
Dąbrowski), Karczmarski, Kacperek, 
Matysiak, Sasin (SS Włodarek), Bo
gusz (75 Dańczak). 

Morzycko Moryń - Sparta Węgorzy
no 6:4 (2:1) 

Bramki: Blasius 6 (35 - karny, 40, 52, 
65 - karny, 75, 79) 

lna Goleniów - Gryf Kamień Po
morski 2:1 (l :O) 

Bramki: Jarząbek (40), Tomaszewicz 
(59)- Bogusz (67). 

lna: Sohołewski - Łukasiak, Soska, 
Paszkowski, W n uczyń ski, Lubośny (83 
Królik), Winogrodzki, Tomaszewicz 
(87 Gil), Ba-nachewicz, F. Kominek 
(77 Stosio), Jarząbek. 

Gryf. Pietrzak - Smerdel, Miklas, 
Chodorowski, Płebańczyk, Płlantz (71 
Dąbrowski), Karczmarski, Kacperek, 
Matysiak, Sasin (55 Wlodarek), Bo
gusz (75 Dańczak). 

Błękitni II Stargard - Kluczevia Star
gard0:4 

Rasel Dygowo - Rega Trzeblatów 0:2 
(0:2) 

Orzeł Walcz - MKP Szczecinek 5:0 
(3:0) 

Bramki: Soboł 2 (20, 51), Wegner 2 
(33, 47), Hermanowicz (40). 

Pogoń Polczyn Zdrój - Olimp Gości
no 0:2 (0:0) 

Bramki: Tymek (69), Stadnik (87). 
Czerwona kartka: Pawlikowski (82 -

Pogot\). 

Gryf Połanów - Leśnik Maoowo 2:3 
( l :3) 

Bramki: Zdanowicz (28 - gol sam.), 
Sydoruk (89) - Suiima (8), Myśliński 2 
(13, 20). 
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DARl\lOWE 
bilety do kina 

Mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na dowolny film 
w KINIE GRYF. Wystarczyzgłosić się z tym numerem gazety 
do siedziby redakcji l od powledzleć na dwa proste pytania. 

Kto jest reżyserem filmu "Człowiek, który zabił Don Kicho
ta"? 

Jaki aktor zagrał w tym obrazie głów m} rolę? 

91. 
KINO 
GRYF 

CO JEST GRANE 
w tym tygodniu gryfińskie kino 

zaprasza nas na spotkanie z naj
nowszym obrazem Terry'ego Gillla· 
ma ,Człowiek, który zabił Don KI
chata• z Adamem Drlverem l Jana· 
thanem Pryce'em. Gililam to twórca 
nietuzinkowy więc zapewniam 
Was, że na tym filmie nie będziecie 
się nudzić, bo to zwariowana ko· 
media autora .Latającego cyrku 

Człowiek, który zabił Don Kichota, 
pt.-wt. 17:50, śr. 20:1 S 

Jak zostać czarodziejem, 16:00 
Samson, pt.-Wł. 20:1 S 

Monty Pythona~ .Człowiek, który 
zabR Don Klchota• to opowle~ć o 
znudzonym reżyserze reklam, któ
ry zostaje wysłany na plan filmowy 

do Hiszpanii. w wyniku dziwnych 
okoliano~cl trafia jednak do wio-

ski, gdzie przebywa Don Klehot 
Połączy ich ta zwariowana historia. 
Dodatkowo w repertuarze kina 

KOMEDIA TWÓIII:YHITU FACET HA MIARĘ 

SZTUKA 
KŁAMANIA 

00) SIUIPN!I\ 

GRYF znajdziemy epicką opowie~ć 
o hebrajayku wybranym przez 
Boga obdarzonym niezwykłym ta
lentem, czyli dramat . samson•. Dla 
dzieci gryfińskie kino przygotowa
ło animację , Jak zostać aarodzie
jem• o poszukiwaniu szczę~cla. To 
bajka napisana przez scenarzystów 
,.Epoki lodowcowej 2~ która ma w 
sobie magię. Zapraszam do kina! 

amp 

DARMOWE 

bilety do kina 

Mamy dla Was dwa pojedyncze zaproszenia na dowolny film Kto jest reżyserem filmu "Rodzirry się rrie wybiera" ? 
w klnie HELIOS. Wystarczy zgłosi t się z tym numerem gazety Jaki aktor zagrał w ty m obrazie glównq rolę? 
do siedziby redakcji l odpowiedzfet na trzy proste pytania. Czy w filmie wystąpi/ reżyser? 

(CHR Kupiec) 
Kultura Oostepna: 
Twarz, czw. 13:00, t8:00 
Kioo t<obiet: 

17- 23.08.2018 / KINO HELIOS 
t 7:30, 21:tS, pn. 2t:OO, !r. 2t :tS, czw. 20:00 
Helios dla dzieci: 

Szplog, który mnło rzuc", 13:1 S, 17:00, 20:00 
Polecamv: 
Misslon lmposslbło - Fallout, t t:OO, t4:1S, 
17:30, 20:30 

Mamma Mla! H•r•w•go agałn, śr. 18:30 
Kino Konesera· 

Filmowo Poranki: Strażak Sam, a. 4, nd. t 0:30 
Młodzi Tytani: Akcja! Film, pt.-wt. 10:00, 13:00, 
t7:00, !r. tO:OO, 11:00, 17:00, czw. tO:OO, t7:00 
Jak zostać aarodzi•J•m, pt.-wt., czw. 10:.30, śr. 
tS:tS 

Patryk, 1 t:1S, t3:30, tS:30 
Ant·Man l Osa (dubbing), pt.-!r. tO:tS, t3:00, 
1S:4S, czw. tO:tS, t6:00 McOuMn, !r. 18:30 

Premierv: Ant·Manl Osa (napisy), 20:t S 
Szpieg, którymnit kochał, t9:tS, 21:4S 
Krzysiu, gdzie )ostoi?, 12:4S, 16:00 

(Szczecin Outlot Park) 
Kultura Dostepna: 

Mamma Mla! horo Wo Go Aga In, pt.-wt. t8:30, 
2 t:OO, !r. 2t :30, czw. 21:00 

Twarz, czw. 13:00, 18:00 
Kino Kobiet: 

PJ•rwsza noc oayszatnla, 21:45 
Helios dla dzieci: 

303. Bitwa o Angłl9, pt.-nd., wt., czw. 12:00, 
14:30, t8:30, 21:00, pn, !r. 12:00, 14:30, 17:30, 
21:00 
eoiecamx; 

MammaMlal H on wogo aga l n, !r. 18:30 
Premierv: 

Filmowo Poranki: Strażak Sam, a. 4, n d. t0:30 
Młodzi Tytani: Akcja! Film, pt.-!r. t0:4S, t2:4S, 
16:00, t8:1S, czw. t0:4S, 12:4S, 1S:4S, 18:30 Krzyslu, gdzlo)ostoi?, 10:00, 14:30, 17:4S Misslon lmposslblo - Falłout, pt.-!r. 1 S:OO, 

18:00, 20:00, czw. tS:OO, 17:30, 20:30 
Patryk,pt.-wt,czw.1t:OO, tS:1S, !r. tt:OO, t3:00 
Mamma Mla! htre We Go Agaln, pt.~d., wt. 

303. Bitwa o Angł19, 11:30, t4:00, 16:30, t9:00, 
2t:30 

Jak zostaćczarodzl•m, 12:1 5 

Misslon lmposslble 
Faliout 

<****l Na początku było słowo, a zaraz po-
tem powstał serial ,.Mission lmpossi
ble: który pojawiał się w latach 1966 -
t973. Na jego podstawie od 1996 roku 
powstała seria sensacyjnych filmów 
amerykańskich, które stwo12yła wy
twórnia Paramount Pictures. Wszystkie 
filmy wyprodukował Tom Cruise, który 
wcielił się też w główną postać - Etha
na Hunta. Kim jest Hunt? Niektórzy na
zywają go agentem, gorszym bratem 
Jameśa Sonda, a nawetamerykańskim 
Jameśem Bondem. Hunt jest człon
kiem lmpossible Mission Force i w każ
dym filmie dostaje zadanie- misję nie
możliwą do wykonania. Pierwszyfilm z 
serii wyreżyserował Brian De Palma, za 
drugą część odpowiada John Woo, a 
trzecią stworzył !J. Abrams. To najcie
kawsi twórcy niemożliwej serii i trzeba 
przyznać, że !Xl(zątek Cruise'owej serii 
był niezwykly, momentami zabójczy, 
wciągający i już na ZJN~sze zapisał się 
w historii dzięki pewnemu przyprawia
jącemu o dreszcze kawałkowi muzycz
nemu. Z pierwszej części pochodzi też 
słynna scena zwisania Toma Cruise'a z 

Slondor Ma n, t S:OO, 19:30, 20:4S 
lniemamocni l , pt.-sb., pn.-<:zw. 10:30, 17:1 S, n d. 
17:1S 

sufitu na linie, a główny motyw mtr 
zyczrrJ stworzyli larry Mullen i Adam 
Clayton z zespołu U2. ,.Mission lmpos· 
sible" było bardzo udanym kinem sen· 
sacyjnym, które spodobało się kino
maniakom i mnie równiei Swieże, za
bawne, wciągające i emocjonujące. 

Publiczność pokochała Ethana Hunta, 
tak jak kochala i wtiąż kocha Toma 
Cruise'a, mimo jego różnych prywat
nych działalności i poglądów. Film z 
Cruisem dla mnie ZJN~sze jest przyjem
nością. Druga CZ(ŚĆ powstała w 2000 
roku, a muzykę do tego obrazu stwo
rzył Hans Zimmer, co było słychać. Mtr 
zyka grała tu główną rolę, jakzresztą w 

prawie każdej części. Trzecia ,.Mission 
lmpossible" kręcona była w Berlinie, 
Włoszech, Szanghaju, Wirginii i Kalifor
nii. W tej CZ(Ści Hunt przeszedł na 
emerytu~ i nie chce już pracować jako 
agent Pewien film ,.przekona go• jed
nak do tego, by jeszcze raz wykonał 

misj( nie możliwą. W tym obrazie wyra
zistą rolę zagrał Philip Seymour Hoff· 
man. Po S latach od poprzedniej części 
do kin trafiła część 4 z podtytułem 
. Ghost Protocol" i przypomniałam so
bie, że Tom Cruise jest ciągle w formie. 
W 201S roku oglądaliśmy ostatnią mi
sję nie możliwą, która sprawiła mi mnó
stwo radości - samo s potka nie z Cr~r 
isem na srebrnym ekranie było zarów
no ekscytujące jak i zadziwiające (to 

on jeszcze może?n To spotkanie za
wsze wywołuje na mojej twarzy 
uśmiech, bo jak tu go nie lubić i nie ko
chać, gdy tak uroczo biegnie, skacze, 
ściąga koszulk(, a pod nią siła, moc i 

humor. Radość mnie ogarnęl"a, gdy 
usłyszałam, że Tomek znowu k~ci, a 
premierę zaplanował w Paryżu. Jak po
myślał, tak zrobił. ,.Mission lmpossible 
- Fallout" miało swoją światową pre
mierą właśnie w stolicy Francji. To już 
szósty obraz z serii o misjach niemożli
wy.:h. Kolejny raz Tom Cruise vel Ethan 
Hunt ratują świat przed niepowodze
niem akcji niemożliwej, tym razem bę
dzie to wyścig z czasem. Cóż można 
powiedzieć o akcji kolejnej misji, że 
jest na pewno niewiarygodnie niewia-

F 

rygodna -dużo jest bowiem w tym fil
mie nielogicznośd i niedorzeczności, 
ale jeśli chodzi o filmy z Cruisem to już 
zdążylam się do tego przyzwyczaić. Co 
wi(c nam pozostaje, cieszyć się za
wrotną akcją. aktorstwem z najwyższej 
półki, muzyką. którą slythać i której 
przyjemnie się słuchać, śmiać się, bo są 
ku temu oka~e i nie przejmować się, 

~~~1łt 
Strażak 

Sam 

~ 

że to wszystko jest momentami bez 
sensu. O sens czy logikę w filmach 
. Mission lmpossible• nigdy nie chodzi
ło, raczej o dobrą zabawę, śmiech z 
konwencji i wciągającą akcję, a to się 
za każdym razem udawało (mniej lub 
bardziej) .• Mission lmpossible - Fallo
ut" to show jednego aktora - Tomka 
Cruise'a, który dwoi s i( i troi, by nam 
sprawić przyjemność. Mnie sprawił -
nie wiem sama czym, ale ja chyba po 
prostu mam słabość do Tomka Cruise
'a/pana w średnim wieku, który mimo 
wieku wciąż jeszcze skacze po budyn
kach, biega w zawrotnym tempie, 
ucieka w podobnym i wciąż podoba 
się kobietom, a do tego jak on wyglą
daJ Mimo że to już \'A aściwie dziadek, 
to wciąż elektryzuje miliony, bo te mi
liony pójdą na kolejny film właśnie z 
Tomkiem Cruisem. Cóż mogę dodać? 
Kolejna misja jest dla fanów wszyst
kich pop12ednich, dla fanów główne
go aktora i dla tych, co kochają dobrą. 
szybką ubawę. Tym, któ12y oczekują 
po tym obrazie czegoś innego, mogą 
s i( ZJN~ieść. Ja s i( nie zawiodłam i wy
szłam z kina zadowolona, ale też nie 
oczekiwałam zbyt wiele. 

Anna Pietras 

-------------------------------------------------------- FOTO: dystrybutor 
Kino zastruga sobie prawo do zmian w repertuarze. Informujemy, te bilety konkursowe - zaproszenia do kina Hellos - nie obowiązują na filmy wyświetlane w technice 30 

kontakt.7dnlgryfina@gmall.com 
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Kolejne bańskie Spotkanie z Historią 
W miniony weekend do Bań ściągnęli rekonstruktorzy życia w średniowieczu i przyjaciele historii, którzy dzielili się swą wiedzą. Występowali także młodzi bań

scy artyści, walczyli i uczestniczyli w specjalnej mszy rycerze, ich niewiasty demonstrowały dawne prace domowe i rzemieślnicze. Były też ich dzieci - jedno z nich 
uczestniczyło w podobnym spotkaniu przed kilku laty będąc jeszcze u mamy w brzuchu! Było coś dla podniebienia (także współczesnego), a na koniec zagrzmiała 
salutem na cześć gospodarzy dawna broń artyleryjska. Do zobaczenia za rok! 

REKLAMA 

Szanowni Państwo 

GiEK S.A. 

Oddział Zespół Elektrowni 
Dolna Odra 

Dotyczy: planowanej letniej przerwy remontowej 

Na podstawie§ 25 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych 

(Dz.U. Nr 16, poz. 92), PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. informuje, że w dniach od 
03.09.2018 r. do 10.09.2018 r. nastąpi przerwa w 
dostarczaniu ciepła dla Odbiorców podłączonych do 
Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. Zobowiązujemy s 1ę 

dołożyć wszelkich sta rań, aby ograniczyć czas trwa nia 
przerwy do niezbędnego minimum. 

Za wszelkie niedogodności związa ne z brakiem dostaw 
ciepła przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. 

www.7dnlgryfina.az.pl 
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Gdy rodzi się dziecko, każdy rodzic bet WJiątku ma w głowie 
plan idealny- być perfekcyjnym rodzicem. Żadnego smoczl«<, zero 
cukru, zero bajek, itp. To tematy i sprawy, które często dzielą ro
d'liców, bo jeden da dziecku spróbować lodów czy ciastka, a dru
gi absolub1ie sobie tego nie tryobra.ża. Jedna mama puści prawie 
dwuleb1iemu d..z.iecku bajkf, a itUra poczeka do drugich urodz.in, 
bo wedlug pediatrów właśnie od 2. roku zycia d'lieclro jest gotowe 
na bajki (10 millut d'liennie!). Jedno to plan, drugie to zycie i zde
rz.e.tlie z ttim nastego planu. Uda się czy nie? Jl'~ko z.aleiJ' od 
Waszego samozaparcia, pokładów cierpliwości i podejścia do zycia. 

Dzisiaj, gdy mój syn ma już 2 lata, stwierdzam, że należę do Złych 
Mamusiek. Nawiązuję tym określeniem do filmu z 2016 roku "Zle 
Mamuśki". Obraz opowiada o trzech kobietach (mamach), które mają 
dość bycia idealnymi i postanawiają zetwać ze stereotypem. że mama 
musi wszystko. Dziewczyny postanawiają trochę się zabawić, a dzie
ciom w końcu nic się nie stanie jak zostaną przez chwilę z tatusiami 
lub nianią czy kimkolwiek, kto jest w stanie się nimi zająć. Dziew
czyny są zmęczone codziennością. w k-tórej pracują. wychowują dzie
ci i wspierają swoich mężów. którzy poświęcenia nie zauważają_ .,Złe 
mamuśki" w zabawny sposób pokazują. jak mocno mamy zaharo\\rują 
się dla rodziny - zupełnie niepotrzebnie. Czas minie, dzieci dorosną, 
a co zostanie mamie? 

Kochane Mamy musimy za
dbać o siebie! 
Wciąż jestem zdania, że 

pierwszy rok, a nawet półto
ra są bardzo ważne i w tym 
czasie rzeczywiście dbałam o 
drzemki i ich godziny, a także 
o regularne posiłki czy NIE
oglądanie telewizora czy in
nych monitorów. Oczywiście 
nie zawsze się udało, ale dba
lam o to - nie powiem, że nie 
bez stresu. Dopiero niedawno 
wyluzowałam i stwierdziłam, 
że moje dziecko jest już na tyle 

duże, bym mogła odpuścić 

dążenie do perfekcjonizmu, 
bo inaczej zginę marnie pod 
gruzami swoich oczekiwań i 
wymagań. 

lm> NI 
mR-VFINA 

Bardzo długo opierałam się 
przed puszczaniem synkowi 
bajek, ale w pewnych mo
mentach jest to już po prostu 
niemożliwe. Np. w momencie, 
gdy jedziesz chwilę dłużej sa
mochodem (np. S godzin) na 
wakacje, a dziecko nie chce 
już czytać bajek, nie chce spać 
ani nie chce słuchać piosenek 
z "Akademii Pana Kleksa" i 
żąda wyjęcia z fotelika. Żadne 
wygłupy wtedy nie działają, a 
jęczenie działa na moje ner
wy bardzo skutecznie. Kolejny 
chrupek ląduje na oknie, pi
cie zostaje wyrzucone gdzieś 
pod fotel, a moja twarz robi 
się czerwona Wtedy do akcji 
niestety musi wkroczyć bajka 
- najlepiej taka na kompute
rze, gdzie nikt przypadkowo 
nie włączy w trakcie jej trwa
nia reklam, co zdarza się na 
populamym kanale do ogląda
nia krótkich filmików. Można 
powiedzieć, że w takich sytu
acjach poddaję się - przyznaję 
się. 

Oczywiście mustcte spraw
dzić, czy bajka jest odpowied
nia dla Waszego malucha i 
czy ją rozumie, czy sprawia 
mu ona przyjemność. Wiem, 
że zrodzą się w Was wyrzuty 
sumienia, ale pomyślcie, że 

to uprzyjemni Waszą podróż 
chociaż na chwilkę, bo małe 
dziecko i tak nie skupi uwagi 
na ekranie dłużej niż 10-15 
minut. Potem dalej musicie 
walczyć z gadem, ale na chwilę 
odpoczniecie. 

Wciąż nie wierzę, że pole
cam Wam bajki dla malucha 
poniżej 2. roku życia , bo jesz
cze miesiąc temu sama byłam 
zdeterminowana, by wytrwać 
do tych drugich urodzin, ale 
w paru momentach krótka 
bajka po prostu uratowała 

mój spokój i spokój dziec
ka - nie będę się upierała, że 
dobrze zrobiłam, ale wiem, że 
zrobiłam to, co było w danej 
chwili konieczne. Czasami to 
jedyna okazja, by np. ugoto
wać obiad lub spakować się na 
wyjazd. Parniętajcie jednak, że 
ja jestem Złą Mamuśką - tak 
wybrałam, Wy możecie pró
bować być tą Dobrą, Lepszą 

Mamą. 

Podobna sytuacja ma się z 
drzemkami i spaniem wie
czornym. Zazwyczaj staram 
się kłaść syna w mniej więcej 
regularnych godzinach, ale 
nie powstrzymałam się, gdy 
na wakacjach zostałz nami na 
ognisktt i położyliśmy go spać 
o 22. Drzemka popołudniowa 
na wakacyjnych wyjazdach 
jest ruchoma, a czasami jej 
nie ma. Plusem wakacji jest to, 
że dziecko wieczorem prawie 
samo zasypia - mnóstwo wra
żeń, pobyt na powietrzu i wy
soka temperatura, to wszystko 
męczy malucha. 

Nr63 (1296) 

Ciastka, ciasteczka, kra
kersy i inne - bałam się da
wać dziecku zwykłe, słodkie 
ciasteczka, ale maluch musi 
próbować nowych rzeczy i 
oczywiście po sprawdzeniu 
składu daje synkowi male 
kawałki różnych rzeczy, na
wet lodów. Jak inaczej ma 
poznać smaki, jeśli nie pt'Ze'l 
smakowanie?! Wiem, że są 

rodzice, którzy nie dają dzie
ciom słodkiego w ogóle i chcą 
się tego trzymać jak najdłu
żej, chwalę taką postawę - ja 
robię inaczej. Cukrzyca jest 
podstępną i wyniszczającą 
chorobą, k-tóra zdarzyła się w 
mojej rodzinie, dlatego mam 
świadomość, czym grozi nie
odpowiednia dieta, brak ru
chu i zbyt wysoki poziom cu
kru we krwi - wybieram więc 
naturalne słodkości, jak np. 
owoce, ale gdy syn chce spró
bować ciastka z czekolady, to 
mu nie zabraniam - oczywi
ście tylko między głównymi 
posiłkami. 

PS Nie uważam się za ide
alną mamę, ale nie sądzę bym 
była niedobrą mamą. Dbam 
o synka, ale dbam też o 
moje potrzeby, bo szczęśliwa 
mama jest ważniejsza, gdy to 
będzie miało miejsce - wtedy 
i dziecko będzie szczęśliwe. 
Dbajcie o siebie, stawiajcie 
czasami siebie na pierwszym 
miejscu, bądźmy złymi ma
muśkanli czasami, bo czasa
mi dobrze jest pomyśleć tylko 
o sobie, a nie o wszystkich 
innych poza sobą. Świat nie 
zginie jak raz nie ugotujemy 
obiadu czy nie przewiniemy 
pieluchy, a zostawimy to do 
zrobienia tatusiowi. Napraw
dę! Bądźmy dla siebie dobre 
mamuśki! 

Mama 

foto: pixabay.com.pl 

kontakt.7dnlgryfina@gmall.com 
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Dożynki będą aż dwa razy 
15 

Gryfińskie dożynki gminne odbędą się w Wełtyniu. W Gryfinie będą też dożynki diecezjalne. Takzdecydował biskup, a burmistrz Mieczy
sław Sawa ryn odczytał decyzję na sesji. 

Jak już pisaliśmy, dożynki gminne 
zorganizowane zostaną w Weltyniu w 
sobotę 25 sierpnia 2018 r. Natomiast 
Centralne Archidiecezjalne Dożynki 
odbędą się w Gryfinie 8 września od 
godz. l 0.00. 

Program gminnych dożynek 

godz. 14.00 - msza święta dożynkowa 
godz. 15.00 - przemarsz korowodu 

dożynkowego ulicami Wełtynia 
15.30. -uroczyste otwarcie dożynek 
od godz. 16 - na dożynkowej scenie 

prezentowa się będą kapele ludowe 

Borzymianka, Weltynianka oraz Gard
nianki. 

godz. 19 - rozpocznie się koncert 
gwiazdy wieczoru - grupy Dikanda 

od 21.00 do 2 w nocy- zabawa ludo
wa z zespołem Medejs 

Podczas dożynek rozstrzygnięty zo
stanie konkurs na najładniejszy dożyn
kowy wieniec. Organizatorami są gmi
na i Gryfiński Dom Kultury. Program 
dożynek diecezjalnych zamieścimy w 
późniejszyn1 terminie. 

Aj 

Święto rolników w Drawsku 
Marszałek Województwa i samorządy powiatu drawskiego łączą siły, by wspól
nie zorganizować Dożynki Wojewódzkie 2018. Impreza odbędzie się 2 września 
br. w pięknym Parku Chopina, położonym w samym sercu miasta. Porozumie
nie o współorganizacji wydarzenia zostało podpisane we wtorek 12 czerwca w 
Drawsku Pomorskim. 

Łatwiej o pracę, 
trudniej o pracownika 

Dożynki to święto wpisane 
w tradycję ludową, stano
wiące symbol ciężkiej pracy 
rolników, kończące okres 
żniw i prac polowych. Dzięki 
współpracy samorządów, do
żynki wojewódzkie będą tak
że dożynkami powiatowymi i 
gminnynli. 

Podpisy pod dokumentem 
złożyli członek zarządu Wo
jewództwa Zachodniopo
morskiego Ryszard Mićko, 

wicestarosta drawski Jacek 
Kozłowski oraz Marek Tobi-

Pomorskim. 
REKLAMA 

~ 

szewski, zastępca burmistrza 
Drawska Pomorskiego. 

Przygotowaniem orga-
nizacją imprezy zajmie się 
Ośrodek Kultury w Drawsku 
Pomorskim. Wydarzenie bę

dzie łączyć tradycyjną część: 
korowód, występy kapel ludo
wych, obrzęd dożynkowy, pre
zentacje ludowych zespołów, z 
częścią rozrywkową na którą 
złoży się program muzyczno
-kabaretowy i koncert. Pojawią 
się stoiska wystawiennicze, na 
których prezentować będą się 

Powiat Drawski ' • ,;; 

Firma z branży wentylacyjnej 
poszukuje osób do pracy na stanowisku 

monter systemów klimatyzacji i wentylacji 
Od kandydatów oczekujemy; 

prawa jazdy kat B, 
zaangażowan la, 
dyspozycyjno~cl, 

gotowo~cl do wyjazdów służbowych. 

Chatnia przvuavmv. 
Chętni a zatrudnimy pracowników z Ukrainy 

CV proszę przesłać na adres: 
sekratarlat@fgn.pllub FGN System 72.005 Przacław 30. 

Zastrzegamy sobieprowodo skontaktovmnia się z wybranymi osobami. 

-w.7dnlgryfina.az.pl 

Poziom bezrobocia jest wciąż najniższy od momen
tu powstania naszego województwa. 

przedsiębiorcy. Jarmark ludo
wy kusić będzie produktami i 
potrawami kuchni regionalnej, 
rękodziełem i wyrobami arty
stycznymi. Chętni będą mogli 
spróbować swoich sil podczas 
warsztatów pieczenia chle
ba. Nie zabraknie atrakcji dla 
całych rodzin - konkursów i 
zabaw dla dzieci, malowania 
twarzy, balonów, dmuchanych 
zan1ków i zjeżdżalni. 

Województwo Zachodnio
pomorskie sfinansuje więk
szość kosztów wydarzenia, 
bo zagwarantuje 100 tys. zł z 
ze swojego budżetu. Powiat 
Drawski dopłaci 20 tys. zł, na
tomiast Gmina Drawsko Po
morskie S tys. zł. 

do st. 
REKLAMA 

Poziom bezrobocia na Po
morzu Zachodnim na koniec 
lipca 2018 r. może wynieść 
7 ,3%. Liczba bezrobotnych 
osób zarejestrowanych w po
wiatowych urzędach pracy 
w stosunku do danych z po
przedniego miesiąca zmniej
szyła się o 1,8%. CO miesiąc 
Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie zbiera dane z po
wiatowych jednostek i aktu
alizuje wskaźniki zachodnio
pomorskiego rynk·u pracy. W 
lipcu zarejestrowanych było 
43 957 bezrobotnych osób. 
Liczba ta w porównaniu do 
danych z poprzedniego mie
siąca zmniejszyła się o 785 
osób (1,8%), a w porównaniu 

ł\_GR -
lfusiNESS 

Marcin P;erraszek 

POSZUKUJE 

KIEROWCÓW 
KAT. C+E 

WYMAGANIA: 
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E 
- świade<two kwalifikacji 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 

TELEFON: +48 603 129 069, 785 900 833 
Jedności Narodowej 23A, 72-130 Maszewo 

z lipcem 2017 roku jest niższa 
o lO 529 osób (19,3%). 

W porównaniu z analogicz
nymi miesiącami lat ubiegłych 
wynika, że poziom bezrobocia 
jest obecnie najniższy od mo
mentu powstania wojewódz
twa zachodniopomorskiego. 
W lipcu pracodawcy zgłosili 
do powiatowych urzędów pra
cy 6 208 wolnych miejsc pracy 
i aktywizacji zawodowej. 

red. 

REKLAMA 

Zatrudnię 
kierowców C+E 
systemy pracy: 3x1, 21:1 oraz 

system weekendowy 
(wyjazd"' S..:zecino do Niemiec) 

Tel. 609 493 989 

Przyjmę do pracy 
sprzedawcę w kiosku 

w sklepie Netto. 

Tel. 502 706 606 

Przyjmę do pracy 
fryzjerkę 

w Gryfinie 
teł. 504 020 860 

e-mail : kontakt. 
7dnlsryflna@srnall.com 
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KRZYŻÓWKA 

Nr63 (1296) 

Upadłość konsumencka 
Maszdlugi,którydl nie możesz splaci~ nie 
prowadziszdziałalnośc~ niemasz majątlw. 

Pornogę zgłosił upadło&!. 
Konsultacje darmowe 
Toł. 669 681 080, 

w.w=in-syndyk.pl 
restrukturvzadakonsummtaoigmail.com 

PLA2A BINOWO, 
POLE BIWAKOWE .,."""'D 
Możliwość postawienia 

przyczep y kempingowej, 
ro zbic ia namio tu. 

Miejsce n a ognisko. grilla. 
Darek teJ. 783 162 443 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWlANE 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, Ieianki działowe z p1yty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe 

576314405 

Hydraulika 
w pełnym za kresie 
(c.o. z miedzi l PCV) 

Prace 
wykończeniowe 
w wysokim stand a rdzle 

Ocieplenia 
Kontakt 

1 2 13 14 15 16 7 8 9 ru r7 r~ ~ T Iłu ~l !.lj ~ 91404 58 35. 500 273 302 

Pionowo: 
1. miasto l port w Nowej Gwinei 
2. trawa odrastająca po skoszeniu 
3. wódzWikingów 
4. solenizantka z 31 
5.UBwZSRR 
6. papuga z dluglm, kolorowym 
ogonem 
7. miastoweWłoszech 
8. ma komnaty 
9. pierzasta chmurka 
10. Tomasz. filareta 
11. dtwlęk,.A* obniżony o dwa pół

tony 
12. żaba olbrzymia 
13. przedmiot służący do zabawy 
14. przeciwieństwodobra 
15. jaja pstrąga 
16. waluta Łotwy 
17. aę!ć utworu dramatyanego 
18. prawydopływ Baryay 
19. niedochowanie wlerno~cł 

20. Adam, ang. wokall.sta, aktor 
21. pistolet samopowtarzalny 
22. mimowolne skurcze mlę~l 

23. pozostałalt 
24. narzędzie chirurgiczne, trójgra
nlec 
25. tropikalny kraj na wyspach 
26. Noego lub przymierza 
27. dawniej ogrodzenie warowne 

28. napisał .Jmlę Róży* 
29. np. budzik 
30. tytułowy bohater R. Kiplinga 
31 . razem z Adamem 
32. ptak z rodziny sokołowatych 
33. włóczęga 
34. wyspy koło Sycylii 
35. utwór liryczny w smutnym na
stroju 
36.,lewe*zarobkl 
37. marsza weselnego teżzagra 
38. straż przednia 
39. Akademicki Związek Sportowy 
40. niewiadoma w matematyce 
41. ·-Garfunkel, plosenkarz 
42. Karl E.(Zm.1876), biolog ros. 
43. francuski koń roboay 
44. ~lecąca ryba akwariowa 
45. Waterloo Hannibala 
46. marka aparatów fotograficznych 
47. jezioro w północnej Finlandii 
48. sir Dawid, angielski karykaturzy
sta 
49. rządzll dawną Rosją 
50. Marcel o, słynny tenlsl.sta chilijski 
51. stop miedzi z cynkiem 
52. słynny uwodziciel z Sewilli 
53. zwiastun deszau 
54. miasto nad Honslu 
55. walczył z Moby Oleklem 
56. Trojanawska dla przyjaciół 

57 .• tak' naszych południowych bra
ci 

Pozlomo: 
58. podpisana przez kolaboranta 
59. ojciec bajki greckiej 
60. puchar, klelich 
61. clężarówka z Rosji 
62. olejek różany 
63 •• Pan -·: utwór Orzeszkowej 
64. najstarsza epoka jury 
65. wódka 
66. dowodziłWikingami 
67. producent jogurtów 
68. kwasy w komórce 
69. miasto w Rumunil 
70. XVIli-wleczna moneta 
71. otwór w baku 
72. najważniejszy składnik powie-
trza 
73. numer clężarowywłókna 

74. akcent metryczny w wierszu Ilo
czasowym 
75. papleska korona 
76. częlt stodoły, sąsiek 
77. student uczącysię w domu 
78. rodzaj gonitwy 
79. Sebastian ·~ brytyjskilekkoatle
ta 
80. podlega władzy księcia 
81. porozumienie, kompromis 

~~---------------------------------. 

l 
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Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarayt do redakcji. Spoiród nadesłanych kuponów zostanie wyloso

wana nagroda książka ufundowana przezWydawnictwo 

82. towarzysz Heraklesa 
83.1udzkle ciało 
84. Wltallj, radziecki alpinista 
85. słynny z prawolei król Eglny 
86. łzawiący lub ziemny 
87. miasto w Turcji 
88. głupstwo 
89. dawna ręczna broń palna 

l 

90. staroż. miasto w płn. Afryce, sto
lica Cyrenajkl 
91. folllzfollą 

92. ozdobny ze ~Iecami 
93. 1mlę llnd, lplewaczkl szwedzkiej 
94. grecka nimfa żródła 
95. matka learcha 
96. cienka w talii 
97.znlewaga 
98. dom żon sułtana 
99. miasto w Birmie 
100. dygresja, uwaga 
101. obóz katolicklej młodzieży 
102. pasożytgniazd trzmieli 
103. kwas dezoksyrybonukleinowy 
104. duński grosz 
105. żargon 
106. szallub wąż 
107. zwód, uskok 

PODPOWIEDŹ: BAER, COE, EBOU, 
INIAURIA, JARL, LIAS 

AUTO-SKUP 
całe i uszkodzone, kaid• 

m•rk• i model, 
osobowe i ci'żarowe. 

N•jlepsze ceny 

Tel. 605 955 850 

• KUPIĘ KA2DE • 
AUTO 

za gotówkę 
• 665 708 544 • 

AUTO-SKUP 
telefon 

792 419148 

~ATERIMA MED 

Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1SOO EUR netto 

Tel. 91 S06 SS SS 

Pracuj z PROMEu•Q.24 
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa miesiące . 

Nauk języka niemieckiego i gwarancja legalnej pracy. 
Tel. 517175 599 

kontakt.7dnlgryfina@gmall.com 
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AKTUALNE ROZKŁADY JAZDY 

GRYFINO "CENTRUM" linie nr l , 1 A, 1 B, 2A 
w klerunku SZCZECIN 

Kursuje w dni roboaa 
SZCZECIN Radziszewo Szczecińska {U1) 00:40 emx 
SZCZECIN ZDROJE Radziszewo Szczecińska {Ul ) 21 :53 S 
SZCZEON przez Gryfino, ul Krasińskiego, Radziszewo Szcze· 

clńska (UlA) 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, 1 +.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, Unlwer., Szczecin Pl. Ko
~luszkl (Ul B) 07:1 O SV, 08:55 SV 

GRYFINO Krasińskiego {U2) 07:06 S 

Kursuje w soboty, nied ziale l święta 

SZCZECIN Radziszewo Szczecińska {U1) 00:40 emx. 22:40 Cm 
SZCZECIN Gryfino ul Krasińskiego, Radzlszewo, Szczecińska 

{UlA) 05:18 C. 06:23 d, 06:48 AC, 07:48 d, 08:43 C, 09:43 AC, 10:43 
d,11 :28AC,12:23Cd,13:18AC, 14:28d, 15:08C, 15:53d,16:58AC, 
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, lA, 1 B, 2 
w klerunku DOLNA ODRA 

Kursuje w dni roboaa 
DOLNA ODRA (U1) 05:39 D, {UlA) 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 {UlA) 16:28 D, 21:00 D, 23:25 dm, {U1B) 
21 :11 SV 

Kursuje w soboty, nied ziela l święta 

DOLNA ODRA {UlA) 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,1&28 
Cd,17:23AC,1&23d,19:03AC,20:00d,21:00Cd,21:33 d 

GRYFINO Łużycka HL {Ul A) 14:13 Cd, 23:25 dm 
DOLNA ODRA {U2) 05:40 Cd 

SZCZECIN DWORZEC AUTOBUSOWY linie l , lA, 1 B 
klerunek Gryfino, Dolna Odra 

Kursuje w dni roboaa 
DOLNA ODRA {U1) Radzlszewo, Gryfino pl.Sarnima 05:00 D 
GRYFINO CHROBREGO {Ul) 00:00 emx 
DOLNA ODRA Radzlszewo, Kraslńskl&go, pl.Barnima {U1 A) 04:30 

D, 05:30 D, 05:55 D, 0&20 d, 0&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, 1 &10 
AC, 19:15 d, 20:40 d, 21 :50 D 

DOLNA ODRA ŁUŻYCKA HL Radzlszewo, Krasińskiego, pl Baml· 
ma (U1 A) 15:35 D, 20:15 D, 22:40 dm 

GRYFINO ŁUŻVCKA HL pl. Kościuszki, unlwer., pl. Barnima {Ul B) 
15:45 SV, 20:25 SV 

Kursuje w soboty, nied ziale l święta 
GRYFINO CHROBREGO Radzlszewo, pl. Barnima (Ul) 00:00 emx. 

21:50Cm 
DOLNA ODRA Radzlszewo, Krasińskie-go, pl.Barnima {U1 A) 05:30 

AC, 06:20 d, 07:20 C, 08:20 AC, 09:20 d, 10:1 O AC, 11 :00 Cd, 11:55 
AC, 12:40 Cd, 13:45 C, 14:30 C, 15:35 Cd, 1 &30 AC, 17:30 d, 1 &1 O 
AC, 19:15 d, 20:15 Cd, 20:40 d 

GRYFINO ŁUŻYCKA HL Radzlszewo, Krasińskiego, pl Barnima 
{UlA) 13:20 Cd, 22:40 dm 

x- nie kursuje z nledzleh na poniedziałek 
A- kursuje od poniedziałku do piątku 
C- kursuje w soboty, niedziele l święta 
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
d - nie kursuje w dniu 1J, w pierwszy l drugi dzień świąt Wlelkanocn)'Ch 

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

Wielkanocnych 
e - nie kursuje w okresie feriiletnich 
m- nie kursuje w dniach 24131 XII 
S -kursuje w dni nauki szkolnej 
V-kurs p~pleszony 

-w.7dnlgryfina.az.pl 

lilDNI 
[G;R-Y F l N A 17 

GRYFIŃSKI INFORMATOR LOKALNY 
WAŻNE TELEFONY I ADRESY 
URZĘDY 

Urząd Miasta l Gminy Gryfino 
ul.1 Maja16, teł. 91 4162011 centrala 
Ol rodak Pomocy Spoili allil) 
ul. Łużycka 12, tel 91416 25 27, tel 91 4162508 

Przadsl9b1omwo Uslug Komunalnych 
ul. Szczecińska 5, teł . 91416 30 51 
Prokuratura Rajonowa 
ul. Grunwaldzka 2, teł . 91 416 81)30 
Sąd Rajonowy 
ul. Grunwaldzka 2, teł . 91 42 00 301 
Starostwo Powlatowa 
ul. Sprzymle-r.zonych4, tel 91 415 3182 
ul. 11 Listopada, teł . 91 404 5000 
Powlatowa Centrum Pornocy Rodzinie 
Łużycka91, tel.91416 2013/914045504 
Powlatowy Rzecznik Konsumentów 

ul. Sprzymierzonych 9, te l 91 404 50 00 
Powlatowy Urząd Pracy 
ul. Łużycka 55, tel 91 416 45 15 
Urząd Skarbowy 
ul. Szczecińska 24, teł . 91416 41 30 
Sanapld - ul. Flisacza 6, tel 91 416 23 43 
Inspektor sanitamy teł . 694-493 · 763 
Regionalna Dyrakcja Ochrony środowiska. Wydz. 
Terenowy w Glyfinle. Budynek przejścia granlane-go 
Glyfino-Mescherln, tel. 91 415 0139 
OddZiały Poaty Polskla) 
ul. Sprzymle-r.zonych 2. tel 91 416 24 01 
ul. Łużycka 125 /2U, tel91 416 91 39 
ul. 11 Listopada 8, teł . 91416 24 45 , 91 416 28 22 
Zakład Ubezpieczań Społecznych 
ul. Łużycka 3, COT (22) 560-16-00 
Biuro Cmentarza Komunalnego 
ul. Pomorska, tel91 416 30 47 
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Spolacznago 
ul. Grunwaldzka 1, teł . 91 416 27 28 
Spółdzielnia Mluzkanlowa Ragalica 

ul. Plastów 98. tel. 91 416 3713 
Spółdzielnia Mluzkanlowa Dolna Odra 
ul. Krasińskie-go BSA. teł . 91 404 51 36 
Spółdzielnia Mluzkanlowa Taras-Północ 
ul. Slenklewlaa 6811, teł . 91416 45 70 
Punkt Pwadnlctwa Pracy OHP 

Cech Rzemlosl Różn)'Ch tel. 91416·25·17 w.20 

SŁUżBY RATUNKOWE 
Europejski Numer Alannowy 112 
Pogotowle - 999 
Pollc)a - 997 
Straż Pożarna - 998 
Strażmle)ska - 914168160 

Pogotowle Energetyane - 991 
Pogotowle Gazowe - 992 
Pogotowle Oeplownlcze - 993 
Pogotowle wodno-kanalizacyjne - 994 
Straż Miejska - 986 
Pomoc Drogowa, auto-holowanie 
ul. Reymonta 44 . tel 91 404 53 76 

ul. Pomorska SS. tel91 415 13 72.601 75 47 6 

SŁUŻBA ZDROWIA 
Szpital Powlatowy ul. Parkowa 5,tel.91416 21 09 
Przychodnia 
lntermed - ul Nlepodległo!ci2S. tel 91 416 20 41 
Me-gama-d - ul. Targowa 16, teł . 91414 10 21 
Vlta·Med - ul. 9Maja8, teł . 91416 2544 
NZOZ,Chrobry"-ul. Chrobrego 52, tel 91 40 45 888 
Pediat')'CZno-lntemistyczny NZOZ s. c.. ul. Parkowa 7, 
tel. 91416 2687 

Apteki 
Apteka ul. 11 Listopada 66-68, tel 91 415 00 75 
AptekaCefarm, ulGrunwaldzka 6, tel91 416 25 os 
Apteka . Medlcf. ul 8. Chrobrego 30-38, teł . 91 829 85 77 
Apteka Mandragora, ul. Kraslńsklego89, teł . 91 415 21 44 
Apteka Vademecum, ul. l Maja 15h, tel91 416-4().84 

Apteka Ve!bascum, ul. 11 Listopada 16c, tel 91 416-42· 

62 
Apteka w prz)'Chodnl lnterm&d, ul. Nlepodle-glolcl28, 

tel.914161053 
Apteka w GalerO, ul Flisacza 63, teł . 91 416 30 33 
Apteka ui .Łuż)'Cka 3F, teł. 91 41610 90 
Apteka Muszkieter, ul. 9 Maja 14, teł. 91 414 60 09 
Apteka Glyfińska, ul. Płastów 8, teł . 91418 23 03 
Apteka Dr. Max. ul. 8. Chrobrego 30, teł . 91 829 85 77 

WETERYNARIA 
Inspekcja Weterynaryjna 
ul. Armil Krajowej 78, tel.91416 22 74,fax91416 2492 
Gabinet Weterynaryjny Uslugl Lekarsko-Weterynaryjne 
s.c. Jaroslawski@Pazlk 
ul.9 Maja 19tel.914150340 
Przychodnia dla Zwierząt 
Specjałlstyane Uslugl Sanitarno-Weterynaryjne, 
ui.ŁUż)'Cka 3, teł . 91 416 25 43 
Gabinet weterynaryjny Cztery Łapy, 
ul. Krasińskiego SSF, tel. 607 66 44 30 

OŚWIATA 
Przedszkola 
Prze-dszkole nr 11m. Krasnala Halabaly 
ul. Wojska Polsklego 11, tel 91 333 27 20 
Prze-dszkole nr 21m. Mtsia Uszatka 
ul. Krzywoustego S, teł . 91416 29 25 
Prze-dszkole nr 31m. Kubusia Puchatka 
ul. Krasińskiego 29,tel.91416 22 38 
Prze-dszkole nr 4 1m. PSlczćlłd Mai 
ul. Ko!cluszkl17, tel 91 416 29 64 
Prze-dszkole nr 5 lm. Callneczkl 
ul. teromskle-go 12, teł . 91 416·33-75 
Szkoły podstawowa 
SP nr 1 · ul. Łużycka 22. tel 91 416 25 21 
SP nr2 - ul. 9 Maja 4, teł. 91416 26 20 
SPnr 3- ullwaszklewlaa 70, teł . 914151025 
Szkoły Iradnia 

Zespól Szkól Ogólnokształcąc)'Ch 
ul. Nlepodleglolcl16, teł. 91416·20-65 
Zespól Szkól Ponadglmnazjaln)'Ch Nr 2 
ui.ŁUż)'Cka 91, teł . 91416·25-03 
Zespól Szkól Specjalnych · ul Łuż)'Cka 82, 
tel.91416-22·16 
Zespól Szkól w Glyfinle - ul. IWaszkiewicza 70, 
tel.91416-47-1 1 

KULTURA 
Glyfińskl Dom Kultury, ul. Szczecińska 17, 
tel.91416-25·20,fax. 91415.02-88 
Kino Gryf, ul. Szczecińska 17, tel 91 416-24-47 
. Palacyk Pod Lwamr. ul Sol. Chrobrego 48, 
tel.91-416-29-50 
Centrum InformacJI Turystycznej . ul Nadodrzańska 1, 
teł. 91-852-31-83 
Blbllotelka Pubhczna . Filia Naukowa 
ul. Niepodleglo!cl20, teł. 91416·27-88 
Biblioteka Pubhczna w Glyfinle, 
ul. Kolcielna 24, teł. fax. 91 416-26·39, 91416 23 73 
Blbllotelka Publlczna. Flłla.GórnyTaras: 
ul. Krasińskiego 87a, 74-100 Glyfino, tel. 91 416-39-61 
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MIESZKANIA· WYNAJEM 

• Po511Gam pol<ój do w~la no os. 
Połudnlt, płoć mltlra • uaon, ltlldont Tel 
693 !121315 

• Po511GamdowyNjpmloszbnlt2pokojo
Wł w Gryfrio. 800 Jltaynszłt!Mdituwrot· 
no bocjL Tol 511 l0-4 517 

• WyNj"'l lrawalorktwGry6nlt, Sta-.Miuto, 
l pll(ro. ToliiOO 916 425 

• Po511Gam clo wyna)l<la 1..oobowy połcój na 
os. Połudnlt. Cw soo zl. To!. 693939315 

• Po511GamdowyNjłdamloszbnlt2pokojo
wt z baJkontm 1\1 Górnym Tar~llt, wypon· 
żono. Tol690 5116ł2 

• WyNj"'l pol<ój jodnootobowy. tol731 490 
2711. 

• Po511GamdowyNjpmloszbnlt2pokojo
Wł w<tnłMIIGryfma. Tal. 518066251 

• Wjnajmę miesblie l pokojoo~ jadalnia, 
lwd-nia, lazienlra, duże podwórko, ogrz<Wanie 
centralne trzeba samemu opa~ Dalesztwo ul. 
Gryfńsb 38. T~. 664 160 810 

• Wjnajmę pokój na domlra<h, z doslęilem do 
lwd-ni itd mndiów.T~.91 41522 22 

• Pooadam do wynajęcia mieszmie 2-pokojowe, 
o pow. 40m2, w Babinku, piwnica, <hl..;k, po· 
dwórl<o. Tel. 602 al9 600 

• Pooadam do wynajęcia umebl...,~ pokój w 
Gryfinie Tel.8&5831732 

• Pooadam do wyrojęcia 2 pokojo .. mieszkanie 
o pow. 38 m2, centrum Grylina, 11 pięt.,, T~. 
514 527 877 

• Pooadam do wl"ajęcia kaw~erltę o pow.l6m2, 
Stare Miasto. T~-791 546 &21> 

OLA IIRM ·WYNAJEM 

• Tanio wynajmę lokal użYtkowy o pow. 30m2 na 
dzialalno!t uslu!JC'Nt ul. Energetyków przy mo· 
!<ie.T~.600815 492 

• Pooadam ~")''"jęcia miesblie l-pokojowe 
w centrum "Y"nanal piętrre. T~-691 910 729 

• Firmie wynaJmę mieszkanie w centrum 
Gryfina. Powiernlllia 445 m ' l Cena 1500 ~
larnteres .. a~ proo.,. o kontakt ro nr 502 
744015 

• WynaJmlloi<alo pow. 60m2 na biiUO btdż 
clzlalalnoii us·~ Wszystłtlt 1111dla. fel 
500310249 

• Wjnajmę poniesJmnie magazy,..,...1)10<1u~ 
_<ype 167m2. !'nie-M>. Tei.69015S 179 

• W)najmę lokal uiytkowy w Grylinie kolo 
sklepu rotto. Cena naJmu 700 PIM>ISC. 
lainteres .. aro osoby P"'Qę o kontakt tel888 
2.!1&1182. 

• Pooadam clo wynajęcia mesztarie l polqowe, 
Stare Miasto, l pi(tro, c:alloM<ie umeblowane. 
Mile wicbiane Ó'"'f. Tel. 91 416 22 54 lub 91416 
-mil 

• Pooadam do wyrojęcia pokoje P""""'i<"' 
w "'Pnie, ul. Grylu\ska St Faktura V.L T~. 
60721S 935 

• Pooadam clo wynajęcia pokoje pracownicze w 
Gardlie. Tel. 5l6 026 Sl9 

• Pooadam do wyna j!cia pokój 2 osobowy na 
um..ęzfimą Tel.6118486 307 

LOKALE· WYNAJEM 

• Pooadam do wyrojęcia lobl w Centrum Cłyfina 
o pow. l5 m2, ro dzialalnoót gospodarczą, T~-
509797167 

• Pooadam do wl"ajęcia bucltnij gospodar<lf 
pod dzialalnoót.T ~-7&5 SI/131 

• Pooadam do wynajęcia Jolrai o pow 30 m2 w 
centrum (lcanieri<>) Tel. S17812 UJ 

• Pooadam clo wynajęcia halę pod malą dzialal
noit lub magazyn, pow lO ml, wszrst~e,... 
dia, monitoring, ogrocłzorf teren. (iytino ul. 
Cze<hoslowaclra 2. Cena SOO zl Tel. 600 662 053 

o--5· 

• Wjdzierżawię lth ll)rndam Jolrai o pow. 100 
m2 pod cmalalno!t w Gryfinie przy l.ag.snieul. 
Wodnika. Tel. S09 41S <B9 

• Posiadam do wyna j!cia lub ll)rndaży lokal o 
pow.80m2 na parterze w atralqjnej cenie. Tel. 
602 767638 

• Posiadam do wynajęcia pomieszczenie w CW 
laguna na prowadzenie dział~noSd o ternatyce 
kosmetylra, stylizacja paznokci, podologia, die
tetyka. T~-604 79H52 

MIESZKANIA • POSZU KUJ{ 

• Po!2Ukuję 2-pokojooego mieszkania w Grylinie 
clowyrojęcia nadluższyoktes. T~.1941195n 

• Rlnie wyrojmę kawalerltę lub 2 pokoje w 
Gryfnie w rozsąctlej cenie Tel. 792 874 939 

• Samotna matlra z córką po!2Ukuje niectogiej 
kawa~rki clo wynajęcia w centrun Qyfina. T~-
571 3&1666 

• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub po
moc, ew. n;..;elką ocllla1noi~ moif byt na 
dzialka<h. T~-693 102196 

• E-rt tZIIka pol<ojll do wyna)lda, nl11>tlt 
cy, do soo ·~ moilwa pomoc. Tel. m 737 
613 

• Poszulol]łmioszbnla2pol<o~clo 1200 
zl + ...01.1 w canłMII Gryfina na dłllższy 
okrt• Tol695ł06Jl6 

• Po!2Uku ję do wyrojęcia 2 pokojo-. mieszkania 
z niskim czynszem Tel. 665 TJ!J 926 

MIESIKA NIA - ZAMIANA 

• Luksus""ą kawa~rlcę 38 m2 w MiesWMcach 
(nowy budyne~ uslugi mndy<zne • w '!"' reha· 
bilitacja i pogoto•) ·zamienię na więbze. Tel. 
601 107573 

• lamienie mieszbnie vksno~icwłe na takie w 
zasobach spóhllielni Regali<a. 2 pokojowe, 42 
m2, ro lli pięlrlf z baliolnem ro podollne -na 
porterzelub l piętrlf. Możliwa cloplata. Tel. 698 
644662 

• lamien~ mesztanie 64 m2, fol p, GT, 2 pokoje, 
kuchnia poląaona z jadalnią. mo~i ... !t z..me
nia l pokol' u na mieszkanie 2 poko~ GT, 4~ 
50 ml,clo lip. Tel.691688605 

• lamien~ mieszkanie 64 m2 na III p. Gó"" Taras 
na mieszkanie 21ub l p®jo .. (4Hlm2) l lub 
11 piętro lub kupię B poko".. (42-Slml)z boi
korom. T~. SOS 929 212 

• lamien~ mieszkanie ljlokojo-. w TBS 
Go~riów na podobne lub większe w Gryfinie 
T~.531 91&S46 

• lamienie cłtła mies1bnia, jedno w Gryfinie na 
ul. Ktaońskiego o pow. 49,19 m2, 1 piętro. ()ugie 
w Swinouji<iu l piętro, pow U m2 na dome~ 
Mogą byt okolice Grylina. Tel. 6922717n 

• lamien.ę M4 na III pieuze na M3 na l lub 11 
pięll'lf, pow 42·50 ml, lub kupię 2 pokoje w 
Gryfnie ro gómym Tnsie lub Centrum. Tel.SOS 
929 212 

MIESZKAN IA- SPRZEDAZ 

• Sprredam pól daru lub wynajmę C.ro do 
uzgodrienia Tel. 697 631896 

• Sprredam pól dom.s (do remontu, ale moina 
meszlrat) o pow.ok. 100 m2,4pokoje.lw<hnia, 
laDenka, 2 piwnice i podda". onz zabudowa· 
nia gospodarcre na ellialce o P""· 3650 m2 w 
\\leadl~O.. Tel. 664094 054 

• Spmdam mloszkanlt 2 pokojowa, Górny 
Tora~Płnt• Tol1167ł96ł!O 

• Sprredam mierziranie 4 poltljowe, pow. 74 m 
kw, l piętro, duży balltln, Gót~ Tara< Tel. S06 
066993 

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie cbi• w 
Welt!"iu o pow. 22 at<M-. Tel. ':III 36 !1136 

• Sprredam mieszkanie l poko~ os. Poluctli~ 
pow. 64 m2. C.na 260ty< zl Tel. S09 740 063 

• Sprredam mieszkanieJ pokojo-. 47 m2 w <en· 
tnrn Qyfina • l wiemwiec (elektr..,iany). 6 
piętro Tel.696952919 

• Sprzedam mieszkanie blisko centrum Gryfina, 
pow. 77,80 m2 (tr2y pokoje) Tel. 531839 4% 

• Sprredam duże mieszmie .!asnokiowe z du
żym balltlnern Tel. SIS 065 497 

• Sprredam kawa~rlcę 23 m2, 11 P~'"'· balkon, w 
centrum Gryliro. www.sprredaje.,..pl wpisać 
kawa~rla w Grylinie. T~- S04 7110 455 

• Sprredamlw!"ajmę 2 pokojo-. mieszmie w 
Lubano.;ew 4ln2 (2 pi'lmKe, pomieszr:Ienie 
gospodar<lf, cmab). C.na 79 tys. zl T~. 601 
457606 

• Sprredam w Wicl.schc7.-ej dom wolnostojący z 
wyposaifniem, zadba~. z ci~wą <l'<litektu· 
rą. przy spokojn~ ulia<t, do zamieszlrania od 
zaraz. 1~.5138140&5 

• Sprredam w Qylinie dom wolnostoją<y, ocie
P~ StareMiasto,caly~i<.!lrlY, o P""· 
160 m~ ogrz<Wanie prec kom1''""'wy - eko· 
grosze~ miał, dre\mo ltb ogrzewanie gazem. 
Garaż o P""· 40m2 z Iranalem samochodowym. 
Częjt rekreacyjną po.,sja 600 m2, roożli .. it 
dzialalno!<i gospodarmj Cena clo negocjacji. 
W rozliczeniu moiliw~l zamia' na dom o 
pow. do 120m2 Gryfino lub okol1ce do 20 km. 
T~- soo 369 686 

• SlWWtlo. Sprndam po.,sję 0,4 ha. Dom nowy, 
124 m2, lwd-nia, l pokol'. 2 lalienij, sauna. 
Garaż w bryle dom<L Materiał na dobud<Hłanie 
piętra, dokunentacja JarP. T~. S07 241 311, 
wegnyn~pl 

• Sprredam lub Wl"ajmę mieszkanie wlasno!<io
..wl.!.banooi~pow.42m2,2 pokoje. kuchnia, 
łazienka, 2 piwni:~ pomiesruenie gospodar
<lf, dzialb 6 arów Tel. 601 457 606 

• Sprredam w Mieszlooicach dom mieszlral~ 
1811 m.kw. n..., dachówka, ogrrewarie gam
.. so~r na ciepłą wod~ g<nż do otynkow<r~ia, 
wiat>, gńll z garażem dwustanowiskowy i dzial
ka o różnej wiekoki.Kontakt; 91414 52 38, 609 
Sl6459,waWlOO~. 

• Sprredam lub wynajmę mieszkanie w Nowym 
(za,...,..;e, l pokojowe 4 piętro Cena wynajmu 
1000 21 plus opiaty. Kaucja jednonZ<Hła wyso· 
koici ceny rojmu. Tel. 722 165 827 

• Sprredam mieszkanie l polojo .. o pow 52 m2 
w łboym Czarn..O na fol pięlrlf. Cena 130 tys. 
21. T~. 722 165 287 

• Sprredam dom w Zórawkad\ 2 odellielne miesz
kania, wszystkie mndia, fotowoltl1rlika -prąd ., 
slońca, własna studnia. Cena do uzgocłlienia. 
T~-697 776 410 

• Sprredam dom mieszkaJ~ w Meszlowi<ach 
z garażem i cbiabmi budo~"mi. Cena do 
negocjacj. T~. 91 414 52 J8 1ub 60J 795 4S91ub 
609536459 

• Odsprredon tm)<ypacje w TBS na Starym 
Mielcie. T~. 791 546 &21> 

• Sprredam mierziranie wlasno!<io .. l pokojowe 
o P""· 53 ml,Górny Taras. T~. S36l99660 

• Sprredam mesztane l pokojo-. o pow. 64 m2, 
G~ Taras. T~- SOl l 'li/893 

• Sprzedam mieszkanie 2 pok:ojatłe w centłum 
Choj-ly. T~- SOl t'li/893 

• Sprredam mieszkanie w lbżrooie o pow. 55,5 
ml,budynekgospodaray,garażi ogródek. T~. 
693413094 

MIESZKANIA· KUPNO 

• l'<spię mieszmie w Gryfinie 2 lub l pokoje clo 
2 piętn, rojlepi~ do geneolnogo remontu. Bez 
poiredniloów. T~. SOl 549 719 

• KslJIIl kawolorłct lub 2 pol<ojow..,loszkanlt 
w Gryfinlo Uw w okolky). Rclrważl kożclt 
propozyc)l. Tel 711 sos 681 

• KslJIIl clo1111k miUOWtny na d%1Mk1<h lub 
bokJwtdkasU Tol602 523178 

• l'<spię pifnie mieszkanie 21ub l polqe w Grylinie 
naGót'l"' Tarasie Tel. 502 543 765 

• l'<spię dom w Qylinie - rejon ~- Mazowiecka/ 
MaMska lub Gót~ Taras- Jana Pawia 11/Annii 
Krajowej. T~. 66&&17752 

NIERUC HOMOSCI - SPRIEOAZ 

• Sprledam dzialkl budow~na w miejsoowo!ci 
Dolgie C.na 20 tys. zł. Tel. 601707 5Tl 

• Sprledam nieruchomo!l o pow. 106 m2 w 
Gardnie. Tel. Sll8 163m 

• Sprledam działki rr 94 r~. S. Tel. 6118 4U 307 
• Spnedam nieru<horncót w MeS<herin,dzialka o 

pow. ok SOO m2 ..,z z domkiem l..,isbwym i 
patiooląanejp<Hł.ok 711m2 C.na40 tys.euro. 
T tl. m 877m 

• S,.Zodam dzlałtJ budow~nt w Nowym 
Cza-la. Dzlal~ przy clrocho ulaltowtj. 
Mtdl.lpny dzialk1<h. Tol6094619S4 

• Sprledam cizialkę nr 52 o P""· S07 m2 rejon l, 
owocOWC>W~wno<~l'll<~na. Tel. 91416 21 
93 

• Stoki!!~ dzłłłko 542m2 sprzedam· na przo· 
<Iw płoży, oorod».., p""' woda, koooliz>, 
'""'Mon lttnl z torarłlll, luitnko, pomlosz· 
u••la gospoclaao. Wildomoóć 501 1~ 445 

• Sprledam działki pod zabudowę mieszkario· 
wą jednorodzinną, położ004 w ~i<y 
przy ul. l.owieckiej (W odleglo!ci 100 m od ul. 
Gryfińskiej) Posiadam uzgodnienia dot)<2ą<e 
podląmnia energii ~ektryczroj i wody. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 660 052 677 

• Sprledam dziaikl rejon IV nr26al~. 91 4692 823 
• Sprledam ellialti budowlane z warunkami zabu· 

dowy w okdi<y Krzypnicy. T~. S07 1S8 Slll 
• Sprledam działki budowlaną .. wo Stare 

lysogórki. Wiei skarol;-na z uslugami ag.,. 
turys~mi bliska prreji<ia granianego, w 
onrlino Cedyńskiego Parltu Ktajobnzowego. Tel. 
6017W 57l,d,.."itwgodz 10·18 

• Sprledam działki budo.łaro obręb Uepino, 
prąd, woda, od 12 clo 17 •ów. Cichą spolojna 
oldi<a. T~. 732 855!73 

• Sprledam cizialki uslugowołlandlową. 40 at<M-. 
Tel. 732 8SS37l 

• l'<spię wllrojoną cizialki budoołaną z belpolred
nim lth bliskim dostępem do ul. Jaro Pa.!a ll w 
Gryfinie. Tel. Sll2 &16 108 

• r ... ;. sprzedam ellialki rtkrea<~nc>og..dni<zą 
przy ~ .Wojska Polskiego, Rejon fol -dzialka l14. 
Tel. 796 600 819 

• Sprledam dzialkl budowiaro w okdi<a<h Annii 
Krajo-.j Powierl<hria 1180 m2. Cena !1021/m2. 
Ttl.662227227 

• Sprledam 2clzialki~Rewala-morn,prąd, woda, 
z warurk. zabudowy, 2 po 30 aiOw. Cero 30 tJi 
m2 Sprztdam nad Odrą. 30 km od Ko11rzyna 2 
ellialki-800, llOO m2 • zpozw. bud<Hły.Cero JS 
Blm2Ttl.61!l795459, 91414 5238 

• Sprledamdziałkibuclowlaneo pow. lSaiOwprzy 
ul. Wojska Polskiego w Qylirie. Tel. 602 1S11 46 

• Sprledam działki buclowlane w Weltyni<L Tel. 733 
599 105 

• Spnedam ląki w Piastcznie, Ol h, aa-noziem, 
torf. Tel. S57089 188 

• Sprledam rieuzbloion4 cmalcę wDalemwie o 
pow. O,alha. Ttl.601 &59652 

• lanienię dzialkl budowlaną przy ul. Jaro Pawia 
11 (przy sa.,.m asfalcie) na mieszkanie Ml lth M4 
wQylinie,możebytzadluiooe. 1~.91 4152222 

• Sprledam dzialkll<olo Jana Pawla lilub zamien~ 
na mesztanie w Qylinie. Tel. 9141S 22 22 

• Sprledam lub lllmierię dwie działki 1200 arów i 
1400 •ów przy ~- ma Pawia 11, mo~i ... !t rn· 
miellnicrej dzialalno!ci nieu<iąiliwej Uzblojenie 
pehe,rużprzyasł~<ie Tei.9141S 2222 

• Dzialb budowiaro w oldi<ach ulicy Annii 
Krajo-.j Plan lllgospoda' .. aria przewiduje 
budo .. domu jednorodzinnego o kącie na<~ 
lenia dachJ 41HS stopni. Parter z poddasLem 
użyth>wym. Kontakt 662 227 271 

• Sprledam działki budowlane o pow. J>owyifj 
1000 aiOw w Wlducho!M!j - Stacja PKP. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 606 100 366 

• Sprledam elliallę w labnicy o pow. l tys. m2, 
unalone warun~ z:.>bud<Hły (roożliwo!l podzia-
1\4. Tel. 792232091 

• Spnedam działki w Morl"iu z por.oieniem na 
budo .. i odbudowę inriejącego wiatralra ho· 
lenderskiego na cele mieszmiowe lth korner· 
'~"'·T~. 91414 63 531ub601 6398110 

GARAlE • SPRZEOAl 

• Sprredam garaż mur""''7 19 m2 przy 
lntermardle na Gó""m T"'"" w Grylinie. Cena 
50 ty< 21 do negocjacji. Tel. S18 !10 77 66 

• Sprzedam garaż rrur~n~ ogrztWa'l, z <ie
plą i zimną wodą pod budynkiem przy ul. Jaro 
Pawia 11 w Grylinie. T~- soo 711469 

• Sprredam garaż mu"'wa~ przy ul. Mieszka l. 
Pow. IS m2, ~ prąd,doskonalywjaM. 
Cena 42 ty<ZI Tel. 605 607 Jl1 

• Sprredamgarażblasza~opow. l8m2(6mxlm) 
. Garaż ociep~ od - sty.,piarom. 
Cena mo 21. T~-604 439 U9 

• Sprzedamgarażmurow~o pow, 18m2zinsta· 
lacją ~ektt)'C2J\ą Garaż na os. Poluctlie (nr 21) 
od ~~~ bloków. Posiada bramę u~lną, Cena 
lltys.B. T~. 7904158&6 

• Sprredamgarażnaos.Poludnie Tei.60J 9n 396 

URAZI - WYNAJEM 

• Posiadam clo wynajęcia garaż blaslll~ o P""· 
15 m2, ul. Slowiańska za restauracją Vixlnik 
od l1 czerw<a-mt7. Oplata 150 tJi meoąc. T~. 
691057 180 

• Posiadam clo wynajęcia garaż na o< Poludnie 
T~-606 432 625 

• Posiadam do wynajęcia garaż rrurowany w cen· 
trun Gryfiro. Tel. 604 J8J 008 

• Posiadam do wynajęcia g<nż mU'owa~ polo
żony w rejonie ulic Slowia\skiej i Targ.,..j. T~-
661911 681 

GARAlE- KUPNO 

• l'<spię garaż blam~ z miejscem garażowym. 
T~. 691 057 180 

MOTORYZACJA - SPRZEDAZ 

Nr63 (1296) 

• Sprredam alufel!i z oponani do BMW r0211\ 205 
na 60 na 15. T~-697 44 78 78 

• Sprredam motor Kawasaij VERSYS 650 ABS, 
bezwypacltowy,ll'lfbieg 10 JOII<m, szyba z de
flektorem Kawasaki, gmoł~al<esoryjna ije"'w
nica, akresor~ne reg~owane klamij, wydech 
Scorpion, osiona baku, a~rm, ~ stl1rl bcb, 
wymien~ akumulator, kierunkowslr.uv Iedo· 
we. No .. <i>elpieaenie OC i prngląd. Cero 
UOOM,do negocjacji. Tel: 660 TO 7I1 

• Sprredamtanio MeKedes C2SO W20~ 25 diesel, 
116KM, manual, ~ 1994. Prrebieg: JJ6400km, 
OC c1o t0120 181l'lf9~d do 0912018, REI!IISZY 
wlaiciciel w kraju t:xt 17 ~l) Kolor bialy. SZ)ber· 
dach. lulierka r tylna szyba podgRWilna. Cero 
3200 21. T~-695 927 388 

• Spmdom lłmod>odoW\ INtalac)l -· 
~biornł< ma homologa<Jl clo 2027 r.). Tol 
696068527 

• Sprredam samochód osobcMy l'e.sgeot 307 SW 
diesel, ~ prod. 200~ Na angielskich blachach, 
w pelni spra~ te<hnianie Tel. 724874 777 

• Sprzedam alufelgi z oponami zimowymi do 
BMW, .,zm. 20S/60115. Tel. 697 44 78 78 

• Sprredam 'llV Golf 5, sre~. 1HDI, 10511M, 
rocz 21105,4-dr..;owy.Tel.609092 V6 

• Sprredam BMW 318i oorrlli, ~ proc! 1997, 
115 KM, pr..tlieg 202 tys. km, prlfg~d do 
15.12l018. C.na 4500 zł do negocjacji. T~. S15 
21lS6n 

• Sprredam malą przyczepkę samochodc7.Yą. Tel. 
60&486307 

• Sprredam samo<h6d ciężar""y foiECO MllSEIS, 
-m02 r. prod, z windą zaladunkowt 2ft~ cena 
10 tys.~- Tel. 91 414 52 Ja, 60J 795 459,609 Sl6 
459 

• SKOOA Oaa•• 1.4 tri, kom~. aam~ kup~ 
w salonie_ pierwsza rejestracja 02.2010r~ jeden 
właSdciel faktura vat ·sprzedam za dobrą cenę. 
T~- SOl 816 108 

• Sprredam samochód Nissan Almen Tono, rok 
p..d. 2000, poj. 200~ C.ro do negocjacji. Tel. 
Sl71l11191ub60149 5066 

• Sprredam TO)Otę Yaris, rocznik -mo7, po Wjpod· 
ku, bez Olnika, aęici.,., rorebraro, <>:!ci są 
orygNine Tel.6002267 53 

• Sprredam Opel Cma 1,0 benzyna, rok P"'4. 
1996, 2 dr..,;owy, czer .. n~ goi<Hły do jaldt. 
Cena 900 zl Tel. 502 S43922 

• Sprredam llllkswagena Golfa V. poj. 1,9 Diesel, 
rocmik 200& (wersja 2009). wainy przegląd i 
ubezpieczeni~ ha~ ~ima, elektryczne szyby 
i lu•erka, S podusre~ Opo~ ~trie na alufef
gach, zimo .. ro felgach stalowych. Cena 19 tys. 
21. T~. 60l914557. 

• Sprredam tanio MeKedes C2SO W202 2.5 diesel, 
116KM, manual rok 1994 Ptlfbieg: ll6401lun 

• OC do 1012018, pr"9ląd do 0912018. Rerwszy 
wlaiciciel w kraju t:xt 17 ~l) Kolor bialy. szyber· 
dach. lulierka r tylna szyba podgrrewana Tel. 
695927388 

• Sprredam BMW lt8i benzyn~ 115 KM, prlfbieg 
ponad -mo tys. km, rocznik 1997, lrobi. Cero 
450021. T~.SIS 2&5671 

• Sprredam FO<da Mondeo, rok produkrp 2006, 
pojemno!~ 20 diesel prrebieg: 314 !)'s, po 
prreglądzie te<hri"'!)'m. C.na 5900!1. Dwa 
komp~ty k6l (letnie, •mowe) Konukt: 601 715 
764 

• SKOOA Oaa,;a 1.4 tri, kom~. aam~ kup~ 
w salonie, pierwsza rejestracja 02.-m10 r, jeden 
wlaiciciel fuktura vat • sprredam. tel.: SOl 816 
108 

MOTORYlACJA - KUPNO 

• l'<spię zużyte Olniij sancxhodo .. i ~ktt)'C2J\e 
T~.S47856274 

• Kupię Foata 125. T~. 9141S 22 22 
• Kupię samochód osobowy minirrum o poj. 1,6, 

rMctadane oedlfnia, t)'lro klapa bagaznilra 
otwierana wraz z szybą. Dolt wyro~ żeby wy
gocllie wsiadal. larejestrowa,-,; ubelpi~, 
spra~ te<hnianie i względnie wygląda ją<y. 
W miarę riedrogi. T~. 131 747 !103 

• l'<spiękażdeasto Tel.579052471 
• Kup~ ••• Amo<hody, 1110to<y1do, 11101010· 

wtry. Tol710 716816 
• Kupię każdego Mer<edesa. Tel. 7I/539 555 
• l'<spię każdą T O)'Otę. T~. 1l7 799 666 
• Kupię małą Jll'll'lfplcę samochodową. Tel. 

695796660 
• Kupię zbm, akurulatory, liat~ polonezy, ilski i 

inne, rtNmież wrakl oraz konstrukcje nabłe za 
rozsąctlą cenę. Gryfino. Zabiorę .!asnym trans· 
portem. Ceny do negocjacji. Tel. 722 310 481 

PRACA 

• Zwrot podatku 'prac~ roc~z~ .... ·rl
- NioJII(y, llolandia, Anglia, Austria, Bolgl, 
Norwogla. T~. 71/315 20 lł lub601 759 797 

SZUKAM 

• Po!2Ukuję dory..,zej pracy w weekendy -sprzą· 
tanie m1eszbń, biur. Tel. 665 245 645 

• Podejmę się pracy typu wyprowadzania pię
sków, robienia zakupów et< Tel. 7904412.!19 

• Sprzątaaa pokoju lub ap;rtanenty w Qyfini~ 
raz w tygodniu. T~. S JIXI llO 37 

kon takt.7dnlg r yfina@gm all.com 
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• Ptytbrt, Itiilon 1 włt"'YJ''Inontdzlnll 
tTinsporttm pooz•lw]o pracy. To!. 724 174 
7TI 

• laopielwję oę dziedciem od wrreinia. Posiadon 
duże doiwiad<amie. T~.727 6&7 666 

• Podejmępracę,jako !li& w Grylinie lub okoficy. 
T~. 6tll ~ 429 

• Podejmęoę spr-ia mieslk:o\ wQylinie Tel. 
609613545 

• Młoda i pelna energii mama, doówiadaooa w 
pracy z dzieimi,zaopiełwje się dziedtiem w każ. 
dym wieku. T~. 197 093 234 

• Dy~omowana pielęg~iarka podejmie dodat · 
kaoą pracę. znajornolt ję2)b nomiec~ego. 
Gl)'fino, okolice ukże strefa przygllli<Zna Tel. 
l98441629 

ZATRUDNI{ 

• Poszulrll~ Ptnl do lł>fl'llni' domu. To!. S17 
6010 22 

• PT1<1 w Szwt<jV okolkt Gottborll. Szukom 
sto~rzy/budowloń<ów. w ... w. lniO<mocjł 
pod nrtti.+4676214SS66 

• btNrfni! titlttryb instł~IOJI · bnnż1 bu· 
riowlł111 . Ttl. 5(11 011 553 

• DO PRACY PRZYJME MEałANtKA · noprowo 
pllartk,koo,kooiłrtk. TtL SOU63 401 

• Pomrlwję osoby do ope~ nad osobą starszą as 
~~ sprawną fizy<mie z lekką chorobą ałlheime· 
ra. Zapewniam ukwate.,..anie w domku jed
norodlinnym z ogrodem. T~. Sll SOS 89!1 

• Zaoudnię seiWisalla sprlę!U maiego AGO. 
Praca na stale. Wyso~ wynagrodzenie biuro@ 
oudesnvaad.p! 

• Do pracy przyjmę mech<rlika. Pn<a przy pi~r· 
ka<h. T~. Stil 363 401 

• ZAIRUDNIE MEOłANIJ(A 
SAMOOłOóoWEGO TB.. 601420 009 

• ZATRUDNI\ BlACJłARZA-LAKIERNIJ(A, m. 
601420009 

• KlEROWCA Cłł, POI.Sl(A·SZWECJA·POLSKA, 
m. 601420 009 

• Porą do ''"'llł•ił w domu. Ttl m llł 40 
29 

• Pn<ownik bucbol..,.-wykor\c2enia wnętrz. 
Szpa<hlowani~ mabwanie i11>. T~. 662 495 081 

• Zotrudnił pokoJowlit>okojowtOO do 
procy w hottlo<~ no ttrtnlt Nlomltc. 
bl<wottrwłflił, ottwłd nltmltcklt. Ttl [9~ 
35166" 

• Salon u lilaniego zatrudni fi)'Zjerkę. T~. SJ/ 01 
0785 

• Zaoudnię kiero..:ę kat C ił w okolicach Berlina,. 
Zakwaterowanie, staWki riemieckie, dowol" 
system prac~ T~. Sll1.!14 2(,(1 

• K"o"""ca C ił, Polsb· Szwecja· Pokb, T~. 601 
420009 

• Szukan pań do sprząt<nia mieszkań, mogą b)( 
zewS<hociJ. Te 9141S 22 22 

• Pomrlwjępanido sprzątania. Tel. 91415 22 22 
• Szukan opielwnki do pomocy d~ osob<t po 

udarze Może przyrrieszkiwa< w polojlL T~. 7&l 
41S 222 

• Salon u Tikliego W1f~ajmie stano~sko man~ 
~urzy!lce-wizaiy!lce. T~. 53701 0785 

• Opielull~ do Niemiec od zaraz.T ~. 533 8431105 
• Firma Akti~ pomrlwje opiekun~ se· 

niorów do Niemi«. Oferuje pren'ie wakacyjne. 
T~.530SSS01S 

• Pomrlwję młodej, niezałein~ loobiety mó
wiącej po niemier:ku do calodoboo~ op~ 
nad staruym Panem w Nemaech, 15 km od 
Gl)'fina. Możliwo!ć podjęcia dodatk...,j pra· 
cy w Nemczech - p~ogika, IUI)'Styb. Tel. 
+49170 16 29464 

• Flffflł AMBERCW24 poozukujo opłtltun~ 
do Nitmit<, wymaoony ~ ninlt<kl kOffluni· 
koty..". Z..bld nttto do 1500 •• ,., .... , 
wyjłldy od >MU, I!><IWdzont oftrty, ~ogo~. 
nt. Ttl 73745181SIIIb m U6919 

• Znasz niemier:~? Opieka seniorzy, ~galri~ 1000 
- 1300 "'"' na ręk~ W.ę<ej na housecaepl. Tel. 
534122 124 

• Szukan wspólnika do prowadzenia sklepu prze· 
mysk>Nego. T~. 668 660 1116 

• Zaoudnię pny wykańculiu wnętrz-szpachlo
Wirlie, malooanre, zabucbva tonoro...-gip
.,..~ itp. Tel. 662 495 tll1 

• Zatrudni( kieroYKę kat. C +E wtransporcie krajo
wym. T~. S09 740 304 

• Zaoudnię kier-ę międqnarodowego kaL 
C ił. T~. 91404 56 50 

• K!trowcoz bt. C do zbiórki odllłiy w woj. 
liChodniopomonktm. Somoootrudrlltnlt. 
Bor<bowy10kltwyn19rodzonlo. Ttl692322 
674 

USŁUGI 

• Usługi rernon--budowlan~ wyłoończtnia 
~ SlPa<hłooirlie, mabwani~ !cianki dzia· 
lo .. z płyty GK,lUiity podwieszan~ terakota, 
ceramika oraz panele podlogowe T~. S76 314 
405 

• Opieluli zaopelw je óę sunzą osobą potrzebo· 
jącą pomocy. T~. 794 299368 

• Szukan kogo! kto potrafi SlPa<hlowa<, ma 
mo~i'Mll< dojazdu (19 km od Grylina) i sprLęL 

-w.7dnlgryfina.az.pl 

Wyna!l'odzenie do onalenia na mi~""· T~. 516 
550499 

• Zlecę remont ku<hni polożenie gialUI)', malo· 
wanie i innedrobne prace. Tel.697995957 

• U.l\rglr-owo-budowllflł,wykońaonił 
W"łtrt, apochlowM!It, molow••lt, i<l••ld 
obiliowo 1 płyty Gł(. 01fity podwitotoM, 
ttrłkotł, cturnlb O<UptMto pocłł
Tol.690313821 

• Oferuje uslugi remontowo - bucbvlane w za· 
kresie rnabNanie, szpa<hlowanie, glazura. tera· 
loota, tapetOWirlie, pane~ itp. Tel. 606 1&7 863 
(Tomasz) 

• Pisani~ przepisywanie, korekta prac. T~. 
664J0110S 

EDUKACJA 

• Nauko J1zykuft91111łcltgo. Ttl 517 7714 25 
• NaUCl)'Cref z doiwiad<zeniem ucm.la loorepety

cj z języka niemieckiego na kaixlym poziomie, z 
dojazdem do klienta. T~. 6918 08 128 

• Naukagry na perlwsj. Tel.694 161 215 
• Nauka języka hiszpańskiego. T~. 794 996 104 
• Korepetycje z jęz. <rlQi~skiego dla ucznióo i 

doroslyth. Nauczyciel z do!wiadczeniem. T~. 
S01168276 

• Korepety<je z jęungi~skiego Tel. 697 288 030 
• Rosyjski indywicl.ralnie i grupcJNO. Nar.rcqciel 
dy~omowany. Tel. 696 068 511 

• Korepety<je z jęz. polskiego na pozionie szkoty 
pods-.. jr gimnaljum. T~. 604 696030 

• Kor;pety<jezmat~tylcj i fi~ naw52Y'1itich 
po21oma<h nauaan.a. Rzerełneprzygotowame 
do matury i im~ egzarinów. W.eloletnie do· 
iwiad<zenie. T~. J9J .l1S 8lS 

• Korepety<je z jęz. an!iels~: prl)90towanie 
do sprawcbi.-u 6·kla~sty, egzam1nu girma· 
zjalnego, maturalnego, indywidralnie lub w 
maiydl grupach. T~. ffif/ 682 252 

ROLNICTWO- OZIERZAWA/ 
S PRZEOAZ 

• Szkółko w Kłnku kolo NoWOfłJd• poleca 
dmwt owocowe w pąemnik.a<h 3-4 letnie 
owocujące już od 20 D'szt. oraz tujo """"0<1 
.w'!': ~Oan po 10 21 za sztukę. Tel606 106142 

• Wydzierżawię budyn~ gospoct.cze Tel. 185 
537131 

• St>ntdom polt o pow. 7;16 ht w obftblt 
Sttldno. TtL609461954 

• Spmdn<iwnii<Fiłtł!l1190km4x4,spro• 
."Ytł<hnkznlł. Ttl724049451 

• ~erża~ za darmo w zamian za opie~ 
dzialkęopcHł.1500m2-sadowocowy( ISdrzew 
wi!ni i <zere!ni) w bliskiej odegloki ul. Jana 
Pa~ Ił . Teren ogrodlCfl)'. T~. 888 Sal S1S 

• Wydzierżawię ladne gospoda"'v.o l"'Y g~w
nej traóe nad Odrą. jak najbliżej Cedyni lub 
wejdę .. wsp6lpracę hodowlaną piKtwa do· 
mowego w ekolo!ii na wy~egu na trawie lub 
dofinansuję taką hodowl~ T~. S13 288 745 

• Dużt mkc~ne rarao wolnosto,N<e z bucłfn· 
kiern o dl 60 m, z setlcari daglezji i iwierkćw 
srebrzynydl w tym S ha mlodego sadu ae
reSni 1 gruszek zamienię na mriejsze międq 
Grylinem a Osinooem Dolnym pny glóonej 
trasie. T~. S13 288745 

• Sprzedam ląkę o pow, 2.24 ha polożoną w 
Z6rawkach kolo e~kt.,..ni 0.0. Tel. 728 269 711 

• Sprzedam ląkę o pow, 0,93 ha polożoną w 
l'niewie Tel. 728 ;m 727 

• Sprzedam dzialkę rolną o pow. lll ... Cena 20 
zVm2wGI)'finie Tei.88S JI6206 

ROLNICTWO- KUPNO 

• !Wpę każdą ilo!ć .",.,.p- w leg~ 
llli®.Y. T~. 665 023 603 Odbiór ~snym 
tnnsportem 

• !Wpę czarnoziem. Tel. 91415 22 22 
• !Wpę lą~ lub nie.rżytlci. Tel. 91415 22 22 
• Przyjmę 2iem~ na dzialloę budowlaną. T~. 91 

4152222 
• !Wpę bixle zboż~ rzepak, grod\ grykę w iło· 

icia<h samochodowydr, zap...,iam sw6j ""''" 
port oraz 1 00% przedpłaty. Tel. 5014S9l74 

ROlNE 

• Spra!dam boks wędoolei kolo Lida Tel. 60J 
98642S 

• Spra!dam 15dl wędkarską typ kanada. Tel. 60J 
986425 

• Spra!dam boks wędkarski kolo laguny. Tel. 60J 
98642S 

• Oddom mtblt do pokojrr cblocłll-, w bor· 
dzodobrystanlt. Toi.663S0711ł7 

• SPRZEOO 
• Spra!dam 2 t"ftojt na przystani wędkriiej w 

Grylinie ul. Łużycka 4(J8. T~. SOS 719178 
• Spra!dam maszynę do szycia Singer Model421~ 

Stan bard20dobi)'.Cena 1Sil!l. T~. 790444 1301 
pogodz. l6 

• Spra!dam router internetowy 1P Lin~ Tel. 696 
068511 

• Spra!dam lódkl k:allinową z ólri~em zabur~ 
wym Suzu~ 70 KM. Gryfno. Tel. 5091113 772 

lilDNI 
[G;R-Y F l N A 

• WYPDCZYNEK typu KLER SPRZIDAM ·sofa łlie· 
rozldadanaL 2 fotele (sze~L kremowa slr6ra, 
używany, stan bardzo dobl)', cena 1500 21. Tel. 
500075 664 

• Sprzedam r ... r górlki w birdro dobrym narie 
(ulwpiony rok temu L damsko-męski (ioolor nie· 
bieskO. Cena litO 21. Tel. 608 252 945 

• Ptl)'jm! za darmo m<llle do dużego pokoj.r. Tel. 
66 57 29926 

• Oddam dwa fotel~ stólrOlicladany,okap kuchen
ny. ~. Kramskiego 19-2 Tel. 786 268 818 

• Sprzedam kryszt>~. torby, kom~ety do kawy 
róine, Ioompiety obiado~ wazony, buty, sa· 
mowal)', szybkowal)', róine maerialy, monety, 
ztgarfci piece do pieatnia,żyrandol, sta'e radio, 
magnetolon.Teł.607127726 

• Sprzedam koóarki, pompy, odkurzacze do li!ci. 
Stan b. dobl)', moc kosiarek od 1000 W do 1600 
W. C<ny już od 1 00 n. Wiadomoót Gl)'fno tel. 60 
2577756 

• Sprzedam piec wszy!liąlołny z zasobnikiem, 
moc 20 kW, nan bdb, mało uijwany. Cena do 
uzgo<tlienia. Tel.693 9917 41 

• Sprzedam butle 002, róine wielloo!ci i pojemno
lei. Cena do wgodnienia. T et. 693 99 V 41 

• Sprzedam komplet wypoaynkaoy 3, 2 i 1. Stan 
bardzo dobry. Cena do wgodnienia. Tel. 693 99 
1741 

• Sprzedam !odMę Samsung odeł>y-side, uŻ)'· 
W<rla,nandollry. Tel. 5072413 11 

• Sprzedam jacht · 11xlx 1,1 • żagłowo·motorowy; 
stalowy. autoPiot naYi., ~lnik Vanmar 20 KW. 
Cena 31 tys. T~. 91 414 52 38, 61ll795 459,609 
536459 

• Sprzedam kręgielrię 2torową Spiellmana • zde. 
-•ną. prod. 1~1992, 2l m dlugo!ci. 
Cena 9800 21 do negocja<p. 50 llt krnsol mpi· 
cero••>nyclr do gastronomii po 40 21/>ZL Stoły, 
ne~w.ki, lodótołti ""YW<r~ zt stali nie· 
rdz<wnej Cena do Ul!lodnienia. Tel. 91 414 5238, 
603 795459,609 536 459 

• Spnedam aloordeon ~icja Jt~~io~ trzygbsowy; 
n basy, ciemnozielony, w bardzo dobrym ••nie. 
Cena 100021. Tel. 5111998693 

• Sprzedam rowtr SZOStiiiY Triban 500 B'twten w 
idealnym nanie, roaniar XL ulwpiony pól roku 
~mu. Cena do negocjacji. T~. 694 161 215 

• Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo dobl)'m 
sta1ie,cena dowgodnieria 7l4 049 451 

• Oddam kwiat doniczlr>wy • aga"'!. Tel. 888 740 
ff/6 

• Sprzedam lodówkę, duża, UŻjWana· 300 >t Klat~ 
dla kró6k6wllt + ISO lf. Tel. 508106461 

• Sprzedam rurt do komina 13, llt lO+ trój-li~ i 
~nka Cena do wgodnienia. Tel. 91416 26 41 

• Sprzedam kr!Qielnię, 2l m dlugo!ci, a kul, 88-92 
ro~ 10 000 n. 2 sloty nierdz<w~ + lodeMlei + 
""Ywarki cena 7 tys. zl. Krresla mp. 50 x 40 B. 
Kije do golfa· 7 szt. 150 21. Tel. 91414 5238, 603 
795 459, 609 536 459, waw2006@>opp 

• Sprzedam piec gal!lW)' Aendga~ JJ kW, cena 1 
tys. 21. Piec gaz niemiec~ Brokje. 20 kW, cena 4 
tys. lf. Wannę plasokową z obudową cena 350 
B. Obrazy, antyki, lóiko. Tel. 91 414 52 J8,61ll795 
459,609 536459, ~06@')p.pl 

• Sprzedam d~ żeglarzy i wędkarzy • wal do napę· 
cłu lod2i. Anody ~um. i cynkaoe Tablica instru
mentów. Sl)fll9fo na wal. Sruby dolod2i. Tel. 91 
414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, waWlOOi@ 
opp 

• Sprzedam okoo dwuskrzyd"""" kolor ciemny 
orlOCh, 147XI48. Cena 200 21. Tel. 725 296 147, 
72SJ9778S 

• Sprzedam lwrtlci z nutrii. Tel. 6tll486 307 
• Sprzedam WjPOSiiŻenie domu • meble, lPflęl 
AG~ RTV i nne. Tel. 513 814 tllS 

• Sprzedam boks wędkanki 26m kw. Cena 49 tys. 
Tel. Stil Sl7 642 

• Sprzedam ._,;,meble do 2 pokoi i dyw..,. 100\1\ 
wełna. Tel.914162254 

• Sprzedam 6 >lL Toi Toi na przysta'li wędkarlkiej 
kolo laguny. Stan iddny, cena do wgodnienia. 
Tel. SOS 719178 

• Sprzedam używane antyki. Tel91415 22 22 
• Sprzedam lod6wkę, pralkę, zarrrażarkę. Tel. 91 

41522 22 
• Plec gazowy niemiecki Aendagas Pl'" Froling 

llKw;,. sterowni~em Kw-M. Cena 1.0000 zl 2. 
Niemiec~ per: garowy Brotje TE 20, 20 Kw. Cena 
SS021. Tel. 91414 52 J8,61ll795459,609 536 45~ 
~~~ 

• Maszyny i urządztnia Spra!dam 1. /Spnęglo na 
wal JS mm.~ 1.500 zi2J Sruby do lod2i mo
toro .. j ·i&newymiaryj'i-45 Li P'25xlS,R J~ 
20xl5, ~ J~lOxlSi R 2H Tel. 91414 52 l& 603 
795 459, 609 536 459 waw2006f!opd 

• Sprzedam I.T~efon ebonoowy W 4~ Cena 65 n. 
2. w..,". pia!likaoazobuclooą .C.ravo17Sfl5 
Cena lSO 21. J. ())raz Moneta ' ~iłowy br"9 w 
Vartnge>ille, reprodui<ja malowana. Tel. 91 414 
5238, 603 795 459,609 536 459, wav20061!!op.pi 

• Spnedam Ioominek Supra 11 KW. nowy, z.tu. 
dowa z pia""""'- turbo do rOliX'owadztnia 

19 
powietrzą plyty il!liwne Cena 4400 B. Kontakt; 
91 414 5238, 603 196 459, waWl006f!c!p.d 

perkusję, fotel do rehabilitacji akwalung, odku· 
rzac~ piankę. T et. 696 81& 1 SJ 

• Wal do naptdu lod2i motor ... j·Pł lS x 2000. 
Cena llll0zl2. Hydoulir:zny c~inder MT 72.Cena 
700 zl J. Anody aluminioouóine. Cena 70 B/ 
sztub~ ~je do golfa ·7 mitcena 1l0zl Tel. 91 
414 52 38,60J79545~60953645~waw200~ 
~ 

• S!ndafi1Mieszkaoice 1. l6ilo drewniane 
prztdwojeme z w~adem ~m· kom
p~!· iaę;t drugiego ~żka. Cena 300 21. 2. Start 
nuty • cena do uzg J. Ilona do obTizu rll!lllio
na.T~; 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, 
waw211061!0pd 

• Tanio sprzedam losi<rkl spalirową HOI.DA. Tel. 
StllSSO 593 

• Spra!dam okno dwuskrzydło.. w loolorze 
omch, wymial)' 1484/1490, w bard20 dobl)'m 
nanie. Cena 200 21. Tel. 725 397 785 

• Sprzedam wazrxrt, por<elane i inne "'}PPSaierie 
domu. Tel. 91416 22 S4łub91416 20 II 

• Spra!dam Traktorek Kosiarkę John Deere 15,5 
kW. Cena 4900 21. Tel. 509 7f12 8V 

• Spra!damladydrlo<tliat. Tel. 785 537131 
• Spra!dam ...,., ~ki JJW 60, -arkę 

400A zt sterowM~itm, red.llttory spawalni<ze, 

. 

• Spra!dam w62l!k owali~ alwmulatorowy 
Jetl oraz w6zek i""'l~zki Jazzy 1100. Tel. 
577 lll694 

• Spra!dam ..mę mineralną URSA II.AllNUM 
IJ32 o grubo!<i 15 cm, klasy Al. Posiadam 47 
rolek. W rdcejest 3,188m2 Cena za caloit 3300 
zl Tel. 693 99l &52 

• Spra!dam l CCD Digital 'lldeo Comcord« GL2 
C.non l)! -GL ZA made .lipin +torba+ WjPO· 
sażenie. Tel. 577333 694 

ROlNE - KUPNO 

• !Wpę !ostkę brukową uijwaną wys 6 011, 
obrnia. Teł60171S 764 

• !Wpę kudrn~ gazową do 200 n. T~. S01416 299 
• !Wpę Cltrwoną ceglę rOlbiórloową w dobrym 

stanie Tel. 690 740 241 
• !Wpę kontenel)' wsltła~. Tel. 91415 22 22 
• Klr~ontył<JiróinutłJOdt.Toi.790716ł16 
• !Wpę l<ontenerz l)'nku. Tel. 509 7ll999 

MATRYMONIALNE 

• 4J·łatek, Wli'O!I 171 011, pozna m~ą kobietę, by 
spęd2it z Nią resz1ę Ż)'<ia. T~. 7991.!11 562 

DI'ZCRY.A.RTEJ(. 
17.08. Apteka V•dtmecum ul.1 Mo)a1 S H 
18.08. Apteka Centrum Zdrowia ul. Ntepodległoid 28 
19.08. Apteka W Goltrll ul. Fllncza 63 
20.08. Apteka ul. Łuiycka 3F 
Dyżur nocny tnra od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego. 
Dyżur w dai św~tett~~e trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 daia aastępaego. 

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE 
DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY: 

1. Dozon:a1lfl1Ca Gryfino 
2. Dyrektor przedszf<ofa -praca Gryfino 
3. Fryzjer1lfl1Ca Gryfino, Szczecin 
4. Florysta- praca Gryfino 
S. Gl6wna księgow01>raca Krzywin 
6. Kelne•Barmarr praca Grylino 
7. KonsetWator- praca Gryfino 
8. Listonosz z wt.snym samochodem-praca Gryfino 
9. Logopeda-praca Gryfino 
10. Magazynier· praca Gryfino 
11. Mechanik pojazdów samochodowych - praca Widuchowa 
12. Mechanik samochodówddarowych-praca Widuchowa 
13. Mlodszy opiekun-praca Nowe Czarnowo 
14. Monter Izolacji-praca Nowe Czarnowo 
15. Monterol<ien - pracaGrylino 
16. Nauczyciel języka obcego ( niemieckiego ) w szf<ofe podstawowej - praca 

Wrduchowa 
17. Nauczyciel histori~ 1lfl1Ca Krzywin 
18. Nauczyciellnfonnatyki-praca Krzywin 
19. Nauczyciel matematyki-praca Krzywin 
20. Nauczyciel wychowania przedszfcolnego- praca Gryfino 
21. Operator giętarici· praca 8orzym 
22. Operator maszyn-praca Gryfino 
23. Pedagog Specjalny- praca Gryfino 
24. Pedagog Specjalny (oligofrenopedagog )· praca Gryfino 
25. Pielęgniarka1)raca Nowe Czarnowo 
26. Pornoc biurowa- praca Banie 
27. Pornoc kochenna-praca Czepino 
28. Pornocniczy robotnik budowlany-praca Gryfino 
29. Pornocnik instalatora f1ol· praca woj. achodniopomorskie 
30. Pornocnik mechanika samochodów ciężarowych.Wrduchowa 
31. Pornocnik stotarza-Praca Paroica 
32. Pracownik ogólnobudo wlany- praca Gryfino i okolice 
33. Pracownik gospodarczy - praca Nowe Czarnowo (oaeczente o ntepełno-

sprawności ) 
34. Pracownik gospodarczy-praca Pniewo 
35. Pracownik pro..,kcji - praca Nowe Czarnowo,Pniewo 
36. Recepcjonista-praca Czepino 
37. Robotnik budowlan)'1lfO(a Gryfino/zachodniopomorskie 
38. Robotnik gospodarcl)'1lr0Ca Gryfino, Wrducflowa 
39. Spawacz-praca Borzym 
40. Sprzątaczka biurowa· praca Gryfino 
41. Sprzątaczka-praca Pniewo 
42. Sprzątacz!Sprzątaczka.praca Gryfino 
43. Sprzedawca- praca Gryfino, Nowe Czamowo, Gardno, Banie 
44. Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo 
45. Sprzedawca-łonsukant medyczny-praca Gryfino 
46. Sprzedawca-Nowe Czarnowo 
47. Stylistka paznokci1lfl1Ca Szczecin 
48. Tynkarz· praca woj. Zachodniopomorskie 
49. Wotna oddziałowa - praca Gryfino 
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kontakt. 7dnlgryflna@gmail.com 

tel. 91 404 50 14 

lm> NI 
mR-VFINA Nr63 (1296) 

Monter rusztowań i Pomocnik montera rusztowań (do przyuczenia do zawodu) 
Miejsce pracy: Niemcy - bodowa w Schwedt 

Osobom bez doświadczenia. pragnącym rozpocz.ąć ptac:ę w charakterze pornocnika montera 
rusztowań. proponujemy bezpłatny, tygodniowy kurs pnygotowania do zawocl.l 

Oczekiwania: 
• Umiejętność p<acy w zespole 
• Chęć zdobycia nowych doświadczeń 
• Brak lęku wysokośct 
• Odpowiedzialność i zdyscypJinowcrie 

Zakres obowiązków: 
• t.Aontaż i demontaż rusztowań 
• Prace pomocnicze związane z montażem rusztowań 
• Rozładunek i załadunek aut ciężarowych z rusztowaJjarri 

Proponujemy: 
• Pracę w firnie o ug/U'ltowanej pozycji na rynku 
• Możliwość odbycia kli'SU przygotowawczego do zawodu pomocnika montera 

rusztowań i zdobycia ~ień montera rusztowań 
• Atrakcyjny system wynagrodzeń 
• System szkoleń podnoszących kwalifikacje 
• Transport i zakwaterowanie 
• Pełny zakres ubezpieczeń zaowotnyc:łl i emerytalnych w Polsce 
• Bogaty pakiet socjalny 

Jeśi jesteś zainte<HOWany ofertą pracy ZADZWOŃ 798 290 290 
lub wejdŹ: na naszą stronę www.muttiserwis.com.ol w zakładkę Kariera i Aplikuj 

UWIINldl:lb .. ,tlldiCl-lst~dmorr-J'i •• p,.fl!r o•lli--•i•U••IIi: ~ł)Od(RJpnw:hitQilil"'emoltfl...,'lłl~··uledudMaJ. 
tgl)lll'le:IIIUIIąl ... ~.ouwuOtłwl:dtlllrjdla:.to.,c•.kUrt.206l~riOipo;.m:pilil .. "f"~:1lobl~niW!fJ)IQidt...,iopnlhW:t;nhrdłi!J'(II 

o••~•••btd\P'lJ:in-•,Wl..)'llłk~'t'ł1._.,tF«/t~t.~llbe"_abruh•~bt•)łl-,111 
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