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MAGAZYN

POLSKI WYDAWCA

reKLAMA reKLAMA

Piątek

Okna i drzwi z PCV  
Bramy garażowe

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

ul. Kościelna 28 
Gryfino

31 sierpnia 2018 r.

Wynajmę pomieszczenie 
magazynowo-produkcyjne

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

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

e-mail: 
kontakt.

7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

czytaj s. 3

W Chojnie 
zazgrzytało  
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Komitety 
wyborcze  
z powiatu  
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Działkowiczów 
nie stać na 
dożynki 
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Jakub Iskra 
we Włoszech!  
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Przerwy w dostawie ciepła

Ludzie są  
wkurzeni!  

38 rocznica  
Umów 
społecznych

W poniedziałek 
do szkoły! 
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Zadzwoń lub napisz!

Nowe 7 Dni Gryfina

rocznica  
II Wojny Światowej

Ceremonia z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji, 
kombatantów, mieszkańców, zaproszonych gości oraz władz sa-
morządowych odbędzie się 1 września (sobota) o godz. 12 na 
Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie (Golgota Wschodu).

W planie uroczystości przewidziano m.in. wspólną modlitwę 
oraz złożenie kwiatów w miejscu pamięci. Zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców do udziału w uroczystościach.

dost.

Z ostatniej chwili

Okradli sklep
Do policji wpłynęła informacja od właściciela jednego ze skle-

pów przy ulicy Krasińskiego w Gryfinie. Ze sklepu znikły alko-
hole, inne towary i gotówka o łącznej wartości ponad 7 tysięcy 
złotych. Śledztwo jest w stadium początkowym.

Dopiero na zdjęciu zrobionym w dzień widać 
siłę nocnego - w sobotę 25 sierpnia - uderzenia 
motocykla w mur.  Uderzenie było tak silne, 
że motor przebił dwie ściany budynku 
gospodarczego i rozpadł się!

Magda i Tymek z opiekunką oglądają wielki 
kamień w Wełtyniu. Wykonawcy drogi postawili 

go w tajemnicy, więc nie wiemy co jest w 
zakopanej pod nim pamiątkowej rurze.

Mieszkańcy Żelisławca i jeżdżący przez tę miejscowość 
kierowcy dostali dobrą wiadomość. Zaczęło się układanie 
nowego asfaltu od ronda koło strefy przemysłowej

Ulica Iwaszkiewicza w Gryfinie 
rozkopana. Trzeba jechać do 
skrzyżowania Krasińskiego i Wojska 
Polskiego
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Flesz 
wydarzeń!

Sierpień pod znakiem 
szerszenia

Strażacy z OSP Krzywin po-
między 3 a 22 sierpnia interwe-
niowali w związku z szerszenia-
mi aż 11 razy, m.in. w Rynicy, 
Ognicy, Kłodowie, Żelechowie i 
samym Krzywinie. Gniazda szer-
szeni (kokony) znajdowały się w 
przeróżnych miejscach - stry-
chach, stropach, podbitkach, 
nieczynnych kominach, drzewie 
przy placu zabaw, a nawet pod 
płytą nagrobkową na cmenta-
rzu. Za każdym razem strażacy 
kolejno lokalizowali gniazda, 
podawali bezpośrednio na ko-
kony środki owadobójcze i usu-
wali gniazda. Podczas każdej z 
tych interwencji istniało zagro-
żenie dla życia i zdrowia przeby-
wających w pobliżu dzieci czy 
osób starszych.

Pożar samochodu  
i słomy

W czwartek o godz. 16.39 
strażacy z OSP Banie wyjechali 
do pożaru samochodu osobo-
wego znajdującego się na jed-
nej z posesji w miejscowości Ba-
niewice. Po dojechaniu na miej-
sce zdarzenia strażacy zostali 
dym wydobywający się spod 
maski samochodu marki Nissan. 
Działania zastępu polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia oraz na ugaszeniu pożaru 
przy pomocy gaśnic proszko-
wych. Następnie został odłączo-
ny akumulator. 

W trakcie drogi powrotnej do 
remizy z akcji gaszenia samo-
chodu w Baniewicach dyżurny 
SK KP PSP w Gryfinie zadyspo-
nował strażaków do pożaru 
snopków słomy przy lesie po-
między Baniewicami a Żarczy-
nem. Po dojechaniu na miejsce 
zdarzenia strażacy zastali pożar 
jednego dużego snopka. Wiatr 
wiał w stronę lasu dlatego ist-
niało zagrożenie rozprzestrze-
nienia się na niego ognia. Dzia-
łania zastępu polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz Strażacy ugasili pożar przy 
pomocy jednego prądu wody z 
linii szybkiego natarcia. W obu 
akcjach uczestniczył jeden za-
stęp GBA z OSP BANIE. 

Ludzie są wkurzeni!
Wzmożoną krytykę mieszkańców Gryfina powoduje fakt, że mimo ułożenia nowego ciepłociągu, znowu 
mamy przerwę w dostawie ciepła. I dlaczego we wrześniu? Czyżby urlopy energetyków były ważniejsze od 
naszych?

W poprzednich latach plano-
we przerwy przyjmowaliśmy 
dość pokornie. Każdy wiedział 
w jakim stanie jest sieć i ta-
kich przerw na skutek awarii w 
roku bywało do 10. Ale teraz?! 
Ludzie w Gryfinie narzekają. - 
Po diabła w tym roku przerwa 
w dostawie ciepła z elektrowni, 
skoro mamy nowy ciepłociąg? 
Inni w tej sytuacji żartują po-
nuro - Może lepiej byłoby pod-
łączyć się rurą do Szczecina - bo 
tam przerw nie mają! Także 
termin wrześniowy budzi zdzi-
wienie - Dlaczego nie robi się tej 
przerwy w sierpniu, gdy wielu 
mieszkańców ma urlop, a dzieci 
wakacje?

W Polskiej Grupie Ener-
getycznej jest tak, że lokalni 
dyrektorzy nie udzielają infor-
macji prasie. Po wyjaśnienia 
musieliśmy się więc skierować 
aż do Iwony Paziak - rzecznicz-
ki Polskiej Grupy Energetycz-
nej. A pytań w imieniu naszych 
czytelników mieliśmy kilka.

Ta przerwa wynika zapewne 
z potrzeb remontowych. Ale 
po co taka skala remontu, je-
śli sieć jest nowiutka?

- Planowana przerwa, po-
dobnie jak przerwy w latach 
ubiegłych, związana jest z ko-
niecznością przeprowadzenia 
corocznego remontu miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Każdego 
roku, przed przerwą remonto-
wą, badana jest szczelność sieci 

ciepłowniczej, wymieniane są 
odcinki, na których wykryto 
nieszczelności oraz uszkodzo-
ne zawory. W poprzednich 
latach przerwy remontowe 
wynosiły średnio 12 dni. Pla-
nowana na ten rok 7-dnio-
wa przerwa uzasadniona jest 
zwiększonym zakresem prac, 
który zakończy modernizację 
układów ciepłowniczych oraz 
remont magistrali ciepłowni-
czej.

To, że pięć dni krócej, to 
dobrze. Ale po co aż siedem? 
Czyżby w trakcie budowy no-
wej sieci czegoś nie zrobiono?

- W trakcie tegorocznej prze-
rwy podjęte zostaną czynności 
związane z remontem magi-
strali ciepłowniczej wyprowa-
dzającej moc cieplną z Elek-
trowni Dolna Odra w kierunku 
miasta - wymiana izolacji oraz 
uszkodzonych odcinków ru-

rociągu na długości 850 me-
trów. W ramach modernizacji 
odtworzeniowej realizowana 
będzie kompleksowa wymiana 
układów automatyki i stero-
wania członu ciepłowniczego 
Elektrowni Dolna Odra oraz 
przeprowadzane będą prace, 
których efektem będzie odtwo-
rzenie układu ciepłownicze-
go. Czynności te mają na celu 
zabezpieczenie na wysokim 
poziomie dyspozycyjności pra-
cy członu ciepłowniczego na 
kolejne lata dzięki wymianie 
zużytych w czasie wieloletniej 
eksploatacji węzłów techno-
logicznych. Spodziewanym 
rezultatem będzie też poprawa 
efektywności pracy poprzez 
wymianę zużytej armatury i 
zastąpienie jej nową, umożli-
wiającą prowadzenie precyzyj-
niejszej regulacji parametrów 
pracy sieci.

Może to więc będzie ostat-
nia taka przerwa?

- Zakończenie modernizacji 
układów ciepłowniczych oraz 
remont magistrali ciepłowni-
czej nie wyeliminuje całkowicie 
letnich przerw remontowych 
w kolejnych latach, ponieważ 
w dalszym ciągu wymagane 
będzie przeprowadzanie cy-
klicznych prac serwisowych, 
podejmowanie działań kon-
serwacyjnych, remontowych i 
modernizacyjnych kolejnych 
odcinków sieci oraz urządzeń 
wytwórczych. Działania te po-
zwolą jednak zminimalizować 
czas trwania przerw i ograni-
czyć liczbę odbiorców pozba-
wionych zasilania – zapewnia 
rzeczniczka PGE Iwona Paziak.

Zadaliśmy ponownie pyta-
nie – skąd termin wrześniowy 
przerwy? Nie można tego zro-
bić podczas wakacji? Jasnej 
odpowiedzi nie  uzyskaliśmy. 
Wygląda więc na to, że po 
prostu urlopy energetyków są 
ważniejsze od urlopów „zwy-
kłych” mieszkańców Gryfi-
na...

R. Kwapisz

Dla porządku przypomina-
my, że tegoroczna przerwa ma 
potrwać od 3 do 10 września

Jednocześnie – jak zwykle, 
nieczynne będzie także Cen-
trum Wodne Laguna.

W Chojnie zazgrzytało
Podczas czwartkowej (30 sierpnia br.) sesji Rady Miejskiej w Chojnie zazgrzytało między kontrkandydatami 
na stanowisko burmistrza. Tuż obok siebie usiedli, i wilkiem patrzyli, trzej rywale - przewodniczący Piotr 
Mróz, wiceprzewodniczący Radosław Stec i obecny włodarz Adam Fedorowicz. 

Do zgrzytu doszło już pod-
czas ustalania porządku obrad. 
Na sali brakowało tylko Barba-
ry Raweckiej, która też zgłosiła 
akces kandydowania na burmi-
strza Chojny. Już na początku 
sesji radni odrzucili projekt 
burmistrza podwyżek stawek 
podatku od nieruchomości za 
2018 r. Odrzucono też kolejny 
projekt dotyczący likwidacji 
Zakładu Gospodarki Komunal-
nej. Od pół roku sytuacja się 
powtarza: burmistrz dąży do 
likwidacji ZGK, a rada się temu 
sprzeciwia. Radni czekają na 
dokładne rozliczenia.

Ponadto przewodniczący 
Piotr Mróz chciałby upoważ-

nić do wynajęcia prawnika 
reprezentującego radę przed 
Wojewódzkim Sądem Admi-
nistracyjnym. To w związku z 
tym, że burmistrz Adam Fedo-
rowicz nie zgadza się z decy-
zją Rady Miejskiej w Chojnie 
o obniżeniu swojej pensji. W 
sprawie zmniejszenia wyna-

grodzenia burmistrzowi, radni 
podjęli uchwałę na sesji majo-
wej (10 V). Pisaliśmy już o tym. 
W sierpniu Adam Fedorowicz 
zaskarżył tę uchwałę do Sądu 
Administracyjnego. Burmistrz 
żąda unieważnienia uchwały. 
Chce także zwrotu kosztów 
postępowania, w tym kosztów 

ewentualnego zastępstwa pro-
cesowego.

Rada Miejska w Chojnie ma 
czas do połowy września na 
przesłanie odpowiedzi. Chce 
wynająć prawnika, bo radca 
prawny gminy będzie prawdo-
podobnie reprezentował intere-
sy burmistrza. AJ

Może lepiej byłoby podłączyć się rurą do Szczecina? Bo tam przerw nie mają... 
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38. Rocznica Podpisania Umów Społecznych 
w Szczecinie

Postulaty strajkujących

Sierpień 80 pod stocznią

Gryfinianie 
pamiętają
W sobotę 30 sierpnia 1980 r. w świetlicy Stoczni Szcze-
cińskiej im. Adolfa Warskiego władze komunistyczne 
podpisały porozumienie z przedstawicielami straj-
kujących załóg regionu. Dokument ten przeszedł do 
historii pod nazwą Porozumienia Szczecińskiego. 

Gryfińskie Stowarzyszenie 
„Pamięć i Prawda” oraz Gryfiń-
ski Ruch Patriotyczny umieściły 
za zgodą Burmistrza Miasta i 
Gminy Gryfino treść Porozu-
mienia na słupach informacyj-
nych w mieście. Na Skwerze 
Solidarności, przy ulicy Żołnie-
rzy Wyklętych powstała, nawią-
zująca w przekazie do okresu 
strajków 1980 roku, instalacja 
rocznicowa. 

Tekst i zdjęcia: Gryfińskie Sto-
warzyszenie „Pamięć i Prawda”

rodzinny piknik „Świętowanie Wolności”

Wieczorem niezwykły koncert
W najbliższą sobotę 1 września zapraszamy do wspólnego, radosnego święto-
wania wolności. Na Placu Solidarności w Szczecinie odbędzie się rodzinny piknik 
w ramach obchodów 30. rocznicy wydarzeń Sierpnia ’88.  Wstęp wolny!  

Piknik potrwa w godzinach 
11-16, a program wypełnią za-
bawy taneczne, pokazy tańca 
i koncerty. Dostępna będzie 
strefa edukacji obywatelskiej, a 
na swoje prezentacje naukowe 
(m.in. wybuchowy ciekły azot) 
zaprosi Morskie Centrum Na-
uki. Z myślą o najmłodszych 
przygotowano liczne animacje 
i zabawy - szczudlarze, bicykl, 
balonikowe zabawki, malowa-
nie twarzy, konkursy i quizy z 
nagrodami, spotkania z magią. 
Nie może też zabraknąć czegoś 
słodkiego – na Placu Solidar-

ności znajdziemy stoiska z watą 
cukrową, popcornem, poczę-
stunkiem z grilla i kawą. Dla 
bardziej ambitnych - warsztaty 
cukiernicze!

W godzinach 11-13 zachęca-
my do wspólnego kolorowania 
kredą dużego napisu „STRAJK  
88”. W godzinach 12-13 Cen-
trum Dialogu  Przełomy zapra-
sza do rodzinnego oprowadza-
nia po budynku CDP. 

Wieczorem niezwykły 
koncert

Na Placu Solidarności o godz. 

20 kolejne niezwykłe wydarze-
nie - koncert „Sierpniowe prze-
łomy” Opery na Zamku. Na da-
chu Centrum Dialogu Przełomy 
zabrzmią znane i uwielbiane nie 
tylko przez kinomanów kompo-
zycje. „Sierpniowe przełomy” 
to nastrojowa podróż przez 
polską muzykę filmową, której 
przewodnikami będą: Jerzy Wo-
łosiuk – dyrektor artystyczny 
Opery na Zamku w Szczecinie 
oraz Tomasz Raczek – znany 
krytyk filmowy. Prosimy zabrać 
ze sobą poduszki i koce!

Red.

Wczoraj, 30 sierpnia obchodziliśmy 38 rocznicę Podpisania Umów Społecznych, pomiędzy 
Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a komisją rządową. Na czele MKS 
stał Marian Jurczyk, na czele komisji rządowej stał Kazimierz Barcikowski.

Było to pierwsze podpisanie 
umów ze społeczeństwem, re-
prezentowanym przez związ-
ki zawodowe. Po Szczecinie 
podpisano porozumienia w 
Gdańsku 31 sierpnia 1980, w 
Jastrzębiu Zdroju 3 września i 
w Hucie Katowice - 11 wrze-
śnia.

W Szczecinie spośród  kil-
kuset postulatów wybrano 36, 
głównie dotyczących utworze-
nia Wolnych Związków Za-
wodowych, przywrócenia do 
pracy zwolnionych po grud-
niu 70 r., uczczenia ofiar tych 
wydarzeń, ograniczenie cen-
zury, dostępu kościoła do ra-
dia i TV, podwyżki płac, rent i 
emerytur.

Jak do tego doszło? 
Dnia 18. sierpnia rozpo-

czął się strajk w szczecińskiej 
stoczni remontowej Parnica, 
następnie stanęły dwa wy-
działy w stoczni im. Adolfa 
Warskiego i stoczni Gryfia. 
Dnia 21. sierpnia do Szczeci-
na przyjechała delegacja rzą-
dowa na czele z Kazimierzem 
Barcikowskim, który postu-
laty natychmiast odrzucił. 26 
sierpnia Barcikowski pojechał 
do KC PZPR po instrukcje. 
Miał świadomość, że utwo-
rzenie niezależnych związków 

osłabi i zagrozi władzy PZPR. 
Po powrocie z Warszawy dele-
gacja rządowa i MKS przyjęła 
36 postulatów, po długich ne-
gocjacjach w nocy z 29 na 30 
sierpnia o godz. 8.00 w świe-
tlicy stoczniowej podpisano 
porozumienie.

Ze strony Komitetu Straj-
kowego porozumienie podpi-
sywali: Marian Jurczyk, Kazi-

mierz Fischbein,
Marian Juszczuk, a ze stro-

ny rządowej: Kazimierz Bar-
cikowski, Andrzej Żabiński i 
Janusz Brych

/I sekretarz KW PZPR w 
Szczecinie/.

Pomimo, że wynegocjowane 
i podpisane postulaty, nie od-
zwierciedlały proponowanych, 
to jednak wydarzenia te roz-

poczęły nowy rozdział rozmo-
wy „władzy” z ludem. Władza 
odeszła od praktyk przemocy 
stosowanych w grudniu 70. 
roku i wcześniej, a zaczął się  
dialog.

Największym sukcesem 
strajków i podpisanych poro-
zumień było powstanie „SO-
LIDARNOŚCI”.

Nikt wówczas jednak nie 
przypuszczał, że jest to następ-
ny chwyt władzy poniżej pasa. 
W sposób wyrafinowany roz-
poczęły się prowokacje, oczer-
nianie działaczy związkowych 
i rozbijanie związku od we-
wnątrz. Prawdziwi działacze 
związkowi zostawali odsuwani 
i zastępowani podstawiony-
mi agentami z dorobionymi 

życiorysami. Okazało się, że 
rząd nie miał wcale ochoty na 
spełnianie podpisanych postu-
latów i zacząć prawdziwy dia-
log ze społeczeństwem. Zro-
zumiano, że umowa społeczna 
będzie przestrzegana „po stu 
latach ”.   

Tzw. dialog, trwał do 13 
grudnia 1981 r. i zakończył 
się wprowadzeniem stanu 
wojennego przez Wojciecha 
Jaruzelskiego, zwanym „pierw-
szym spawaczem PRL”. Takim 
sposobem ”władza” wróciła do 
swoich starych praktyk, po raz 
kolejny społeczeństwo mając za 
nic i po raz kolejny pokazując 
prawdziwe oblicze partii PZPR- 
„partii wywodzącej się z ludu”.                 

G.W.

Podpisanie umowy społecznej
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18 sierpnia w Centrum Kultury odbyła się wystawa 
poplenerowa artystów III Międzynarodowego Pleneru 
Malarskiego, informuje Kalina Wójcik - Urząd Gminy Banie

Czytania rocznicowe
Inicjatorką czytań rocznicowych jest gorzow-

ska poetka Beata Patrycja Klary. Trwają one 
nieprzerwanie od 2013 roku w wielu miastach 
w Polsce, a także poza granicami kraju. W 180. 
rocznicę urodzin Adama Asnyka, polskiego 
poety i dramatopisarza, na zamku w Swobnicy 
17 sierpnia odbyło się niecodzienne spotkanie 

poetów, malarzy, rycerzy i miłośników litera-
tury pięknej. Spotkanie prowadziły: Jolanta 
Karasińska – barlinecka poetka, malarka, Beata 
Patrycja Klary – poetka, stypendystka Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dziedziny 
literatury.

Kalina Wójcik, Urząd Gminy Banie

Takich ścieżek powinno 
być więcej
O dzisiejszych ulicach nikt nie powie, że są spokojne. Coraz większa ilość samo-
chodów, śpieszących w różne strony, motocyklistów pędzących jakby ich sam 
diabeł gonił. Pośpiech i hałas. 

Jak więc w tym  ulicznym 
tłoku pełnym samochodo-
wych przeróżności ma sobie 
poradzić  rowerzysta? Z my-
ślą o tych dużych, a przede 
wszystkim o tych małych 
kolarzach zaczęły powstawać 
ścieżki rowerowe. I chwała 
wszystkim, którzy przyczynia-
ją się do ich powstawania. 

W sobotni ranek na gry-
fińskim, pustym o tej porze 
dworcu, pojawiła się niewielka 
grupa rowerzystów wybie-
rających się na przejażdżkę 
nową trasą  zwaną Blue Velo. 

Może nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie to, 
że rowerzystom towarzyszył 
marszałek Olgierd Geblewicz, 
którego dumą jest każda nowa 
rowerowa ścieżka. Sądząc po 
sportowej postawie jaką pre-
zentował na swoim rowerze, 
dwukołowy pojazd cieszy się 
jego sympatią i z pewnością 
gdy ma wolną chwilę, zamie-
nia cztery koła na dwa. Jemu 
też towarzyszyła grupka akty-
wistów PO.

Jak się okazuje, nowa  ścież-
ka cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem i powodze-
niem. Z Gryfina jechano nią 
do Chwarstnicy. Potem był 
odcinek do Borzymia (bardzo 
chwalono przyjęcie rowe-
rzystów w tej miejscowości). 
Finał sobotniej etapowej prze-
jażdżki nastąpił w Trzcińsku 
Zdroju. Tak mieszkańcy jak 
turyści podkreślają  urodę i 
bezpieczeństwo nowej trasy. 
Choć niestety  docierają do 
nas sygnały o pędzących nią 
quadach!

Ts

Grupka rowerzystów ruszających z gryfińskiego dworca

Zgłoszenia Komitetów wyborczych z nasze-
go powiatu w ramach wyborów samorządo-
wych, przyjęte przez komisarzy wyborczych 
w Szczecinie

Trzcińsko-Zdrój
KWW Wspólna Gmina
KWW Razem ku Lepszemu
KWW Marii Woźniak

Chojna
KWW Gmina Chojna dla Pokoleń
KWW Wspólnota Samorządowa
KWW Chojny
KWW Inicjatywa Samorządowa
KWW Prawica dla Gminy Chojna
KWW Sami Swoi dla Wspólnego Dobra
KWW Jedność

Stare Czarnowo
KWW Marzena Grzywińska
KWW Jarosław Piskorz
KWW Arkadiusz Łysik

Gryfino
KWW Mieczysława Sawaryna
KWW Gryfiński Blok Samorządowy

Widuchowa
KWW Anny Kusy-Kłos
KWW „Wacława Gołąba”
KWW Julitta Małgorzata Nowak

Moryń
KWW Zjednoczona Gmina
KWW „Razem Lepiej”
KWW Przyjezierze
KWW Niezależni Gmina Moryń
KWW Józefa Piątka
KWW Nasza Wiejska Wspólnota 

Mieszkowice
KWW Wspólnie Współpracujemy
KWW Razem z Wami - Dla Was
KWW „Pora na Młodych”

Banie
KWW Szymona Lesiewicza
KWW Małgorzaty Wojtyły
KWW Jacka Kawki
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Działkowców nie stać na Dożynki
Jak nas poinformował Prezes Zarządu Ogrodów Działkowych im. A Zawadzkiego w Gryfinie Ryszard Potapiński, w tym roku te Ogrody 
nie będą obchodzić Święta Plonów. 

Decyzję taką podjął Zarząd 
z powodu braków środków 
finansowych na ten cel. Nie 
znaczy to, że Ogrody Zawadz-
kiego nie posiadają płynności 
finansowej. Wręcz przeciwnie, 
wszystkie rachunki płacone 
są terminowo, a także reali-
zowane są wszystkie bieżące 
remonty i zaplanowane in-
westycje. Powodów podję-
cia takiej decyzji jest kilka. 
Podstawowy, to cena wywo-
zu śmieci z terenu Ogrodów 
Działkowych. Mimo iż śmieci 
są segregowane, to koszt ich 
wywozu jest bardzo duży i 
nadwyręża budżet Ogrodów. 
Tym bardziej że działkowcy 
nie czynią żadnych starań, aby 
zmniejszyć ich ilość. A prócz 
tego zdarzają się przypadki, że 
do działkowych kontenerów 
śmieci wyrzucają inni miesz-
kańcy miasta. Podczas ostat-
niego zebrania sprawozdaw-
czego Zarząd zaproponował 
podwyższenie opłat za działkę 
o 10 gr. za metr kwadratowy. 
Propozycja ta nie znalazła zro-

zumienia wśród działkowców 
i nie została przyjęta. 

remonty i nieoczekiwane 
wydatki

Drugi powód to opłata za 
wodę. W tym roku zużycie 
wody do dziś przekroczyło 
już trzykrotnie zużycie wody 

za cały rok 2017. Oczywiście 
pieniądze te wpłyną na konto 
Ogrodów, ale dopiero w mie-
siącach listopad i grudzień, 
kiedy następuje rozliczenie 

opłat za działki. Kolejny po-
wód to awaria pompy w studni 
głębinowej. Podczas jej wy-
miany okazało się, że rury po-
dające wodę na działki są tak 

stare i skorodowane, że rów-
nież musiano je wymienić. To 
podwoiło koszt tego remontu. 
Ponadto w tym roku zaplano-
wano też remont odcinka dro-
gi na terenie Ogrodów. Była 
propozycja aby zorganizo-
wać Święto Plonów w bardzo 
skromnym zakresie. Lecz było 
to propozycja tylko nielicznej 
grupy działkowców i na pew-
no takie świętowanie skryty-
kowaliby pozostali działkowcy 
w ogóle nie patrzący na koszty 
zorganizowania takiej impre-
zy. Zaświtał pomysł, aby po-
wołać na przyszłość na terenie 
Ogrodów komórkę w rodzaju 
Komitetu Organizacyjnego, 
który miałby zająć się nie tyl-
ko organizacją ogrodowych 
dożynek, ale i pozyskiwaniem 
dodatkowych środków finan-
sowych na ten cel. Ale to jest 
pieśń przyszłości. 

A. Szczepania

Nowi sołtysi 
w gminie 
Widuchowa
Tydzień temu odbyły się zarządzone przez Wójta 
Gminy Widuchowa Annę Kusy - Kłos wybory uzupeł-
niające w sołectwach, w których od kilku miesięcy 
był wakat na stanowisku sołtysa. Jak się można było 
spodziewać, górą były panie.

Obecnie Gmina Widuchowa 
ma sołtysów we wszystkich 14 
sołectwach. I tak - sołtysem 
sołectwa Kłodowo została Ewa 
Nadolińska. Sołtysem sołec-
twa Żarczyn została ponow-

nie wybrana Krystyna Sztuka. 
Także w sołectwie Krzywin 
ponownie wybrano Jadwigę 
Mazur.

red.

CIT zaprasza
Czwarta w tym roku wycieczka kajakowa 
odbędzie się 2 września. 

Wracamy na „pętlę gryfińską”, czyli ruszamy z 
plaży w Gryfinie kanałem Gryfińskim do prze-
pustu wałowego i barki w Mescherin. Wcześniej 
poszukamy mogiły z II wojny światowej. Wraca-
my przez zawsze emocjonujące szuwary i dalej 
meandrującym kanałem Szerokim z powrotem 
na plażę w Gryfinie, gdzie w ramach zakończenia 
lata przygotowane będzie ognisko dla wszystkim 
uczestników. Trasa będzie miała ok. 11 km, a czas 
wycieczki przewidziano na ok. 3 godziny. Cena 
40 zł za kajak. Są jeszcze 4 wolne kajaki! Zapisy 
pod numerem telefonu 91 852 31 83.

dost.

Modele i pamiątki
Po serii wystaw malarskich tym razem w galerii gryfińskiego Centrum Informacji 
Turystycznej proponuje coś nietypowego. 

Już od poniedziałku 3 do 26 
września Zachodniopomor-
ski Klub Miłośników Kolei ze 
Szczecina zaprezentuje wysta-
wę modelarską. W posiadaniu 
członków Klubu jest około 
stu modeli lokomotyw, ponad 
pięćset wagonów zarówno pa-
sażerskich, jak i towarowych, 
a także liczne pamiątki zwią-
zane z „prawdziwą” koleją. I 
część z tych eksponatów bę-
dzie można zobaczyć w Gryfi-
nie w naszym Centrum.

dost.
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Koniec wakacji. W poniedziałek do szkoły!
Zgodnie z rozporządzeniem MEN, jeśli 1 września wpada w piątek lub dzień wolny od pracy, to rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się 
w pierwszy poniedziałek września.  Kto o której godzinie?

W tym roku 3 września o godzinie 
9.00 we wszystkich gryfińskich pod-
stawówkach uroczyście rozpocznie się 
nowy rok szkolny 2018/2019

Uczniowie SP 1 z grupy 0 oraz z klas 
od I do III spotkają się w sali gimna-
stycznej o godzinie 9.00. A godzinę 
później, o godzinie 10.00 rozpocznie 
się uroczystość dla klas starszych, od 
IV do VIII. Po uroczystym, wspólnym 
powitaniu odbędą się spotkania z wy-
chowawcami. 

Uczniowie SP 2 przy ulicy 9 Maja w 
Gryfinie spotkają się o godzinie 9.00 
na boisku szkolnym, a po uroczystości 
z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Rok szkolny w SP 3 dla klas pierw-
szych a, c oraz e - rozpocznie się o go-
dzinie 9 w auli szkolnej. 

 O 9.45 w auli spotkają się uczniowie 
klas II i III, a o 11.30 uczniowie klas IV.

O 10.30  również w auli odbędzie się 
spotkanie dla klas pierwszych b, d oraz 
f. 

Młodzież z klas od V do VIII roz-
poczyna rok szkolny o godzinie 11.00. 
Spotkania odbędą się w gabinetach z 
wychowawcami. 

Dla młodzieży klas trzecich Gimna-
zjum oraz dzieci z oddziałów przed-
szkolnych nowy rok szkolny rozpocz-
nie się o godzinie 9. 00 spotkaniem z 
wychowawcami w gabinetach i salach 
lekcyjnych. 

Nowy rok szkolny  
– nowi dyrektorzy 

Zmiany personalne na stanowiskach 
dyrektorów nastąpiły w dwóch szko-
łach –  poinformował Paweł Nikitiński, 

zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino. Są to - Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Chwarstnicy  dyr. 
Izabela Nikitińska, oraz Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów Westerplatte w 
Gardnie - Agnieszka Sudakow)

Natomiast nauczyciele oraz pra-
cownicy administracji i obsługi mają 
gwarancję zatrudnienia przez najbliż-
sze 4 lata. Takie porozumienie Gmina 
zawarła z działającymi w gryfińskiej 
oświacie organizacjami związkowymi. 
- Wszelkie ruchy kadrowe w jednost-
kach edukacyjnych, związane są zatem 
bądź z osiągnięciem wieku emerytal-
nego przez pracowników bądź urlo-
pami zdrowotnymi, ewentualnie oso-
bistymi decyzjami zatrudnionych pra-
cowników – dodaje Paweł Nikitiński. 

Będą podwyżki dla nauczycieli
Ta informacja może ucieszyć za-

równo nauczycieli jak i pracowników 
administracji i obsługi. Podwyżka wy-
nagrodzeń – jak informuje Gmina, ma 
wejść w życie 1 września 2018 roku. 
Kwoty podwyżek nie są ujawnione. W 
styczniu 2019 roku nauczyciele mają 
dostać drugą transzę podwyżek obie-
canych przez minister Annę Zalewską. 
Ma to być 5 procent w skali roku. 

Jednak w projekcie ustawy budżeto-
wej na rok 2019, przyjętej przez Radę 
Ministrów 21 sierpnia 2018, inflację na 
przyszły rok oszacowano na 2,3 proc. 
A to oznacza, że z 5 proc. podwyżki 
zostanie realnie 2,7 proc.

Dni wolne od szkoły
Uczniów zaś może zainteresować in-

formacja, że najbliższe wolne od szkoły 
dni będą dopiero w grudniu. Wigilia 
Świąt Bożego Narodzenia przypada 
w poniedziałek, 24.12.2018 r., dlate-
go zimowa przerwa świąteczna trwać 
będzie od 23 do 31 grudnia 2018 r. 
Jednak 1 stycznia 2019 to Nowy Rok, 
dlatego uczniowie do szkoły pójdą do-
piero 2 stycznia 2019. W styczniu będą 
też ferie zimowe. Uczniowie z woje-
wództwa zachodniopomorskiego ferie 
zimowe będą mieć od 28 stycznia – 10 
lutego 2019 r. 

Święta Wielkanocne przypadają 21-
22 kwietnia 2019. Wiosenna przerwa 
świąteczna w nauce trwać będzie od 
18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.. Do 
szkoły uczniowie wrócą więc w środę 
24.04.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty dla uczniów, 
którzy kończą szkołę podstawową, 
odbędzie się w dniach od 15 do 17 
kwietnia 2019 roku. Dla tych, którzy z 
przyczyn zdrowotnych czy wypadków 
losowych nie będą mogli wtedy napi-
sać egzaminu, przygotowano termin 
dodatkowy – od 3 do 5 czerwca 2019. 

Wakacje letnie 2019 roku rozpoczną 
się 22 czerwca.

Barbara Gondek 

Jutro Targi na nabrzeżu
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie zaprasza 
mieszkańców na Polsko- Niemieckie Targi Przedsiębiorczości, któ-
re odbędą się na gryfińskim nabrzeżu. Rozpoczęcie o godz. 11, a 
zakończenie zaplanowano na godz. 17.

Po raz kolejny zapraszamy do od-
wiedzenia stoiska Stowarzyszenia 
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„MOST”, Koło Nr 1 w Gryfinie. Każ-
dy kto do nich przyjdzie będzie miał 
możliwość kupienia rękodzieła wyko-
nanego przez rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych ze Stowarzyszenia. Przy-
pominamy o prośbie przyniesienia na 
stoisko niepotrzebnych płyt CD (mogą 
być połamane, pocięte, zmielone przez 
niszczarkę), oraz nakrętek plastiko-
wych. Kosze na nakrętki i płyty będą 
przy stoisku.

Cały dochód ze sprzedaży wyrobów 
rękodzielniczych i surowców wtórnych 
przeznaczony będzie na cele statutowe 
Stowarzyszenia -rehabilitację pod-
opiecznych Stowarzyszenia MOST.

Dofinansowanie
Targi dofinansowane są ramach pro-

gramu INTERREG VA pod nazwą 
„Regionalne Prezentacje Gospodarcze 
- Stabilizacja i intensyfikacja polsko 
niemieckich stosunków gospodarczych 
w Euroregionie Pomerania w latach 
2017 – 2019”. Organizacja Targów nie 
byłaby możliwa bez istotnego wsparcia 
finansowego ze strony Gminy Gryfino.

W ramach Targów - oprócz wielu 
towarzyszących im atrakcji - będzie 
można otrzymać bezpłatne publikacje 
promujące walory turystyczne gminy 
Gryfino: „Rowerem na szlaku Schwedt 
- Gryfino” oraz „Międzyodrze- szlaki 
wodne”.

WG/red.
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Bank Spółdzielczy 
w Gry�nie

ul. Niepodległości 24
GRYFINO

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

Zapraszamy od 8.00 - 17.00

4,5%
NOWA

lokata
ZYskaj nawet do

www.bsgry�no.pl

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

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

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

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

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

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

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160
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Z Życia Kościoła

Za tydzień w naszym kościele rozpoczną się przygotowania do koronacji ob-
razu z gryfińskiego kościoła „Matki Boskiej z Kałusza”. Koronacja będzie miała 
miejsce w 2020 roku. W Gryfinie nadano mu tytuł „hołd stanów polskich skła-
dany Matce Boskiej Królowej Polski”. W Kałuszu używa się nazwy „Matka Boska 
wszystkich narodów”. Próby interpretacji dzieła podjął się ksiądz Jan Zalewski, 
który był nim zafascynowany.

Autorem obrazu Matki Bożej z Ka-
łusza jest Stanisław Batowski Kaczor. 
Autor urodził się we Lwowie w 1866 
roku, tamże zmarł w 1946. Intereso-
wał się malarstwem, m.in. konserwo-
wał obraz Matki Boskiej Łaskawej w 
Lwowie. Zajmował się też malarstwem 
ściennym i projektował witraże w kate-
drze łacińskiej we Lwowie. Wpływ na 
niego miało malarstwo Jana Matejki 
(„Matka Boska z dzieciątkiem, św. Le-
onardem i św. Joanną”). Interpretator 
zauważa w obrazie nawiązania do dzie-
ła „Matki Boskiej Kodeńskiej”, a także 
„Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga 
czy „Betlejem Polskiego” Lucjana Ry-
dla.

„Matka Boska z Kałusza” powsta-
ła dla kościoła p.w. św. Walentego w 
Kałuszu (dzisiaj to teren Ukrainy), a 
poświęcono ją tam 3 maja 1932 roku. 
W 1945 roku obraz przyjechał do 
Gryfina.

Obraz jest podzielony na pół. Po jego 
lewej stronie jest Dzieciątko Jezus, du-

chowny, husarz oraz widnieje tarcza. 
Z prawej strony jest Maryja z koroną, 
rolnik i górnik. Gdy spojrzymy na ob-
raz od góry do dołu, to zorientujemy 
się, że też jest podzielony. W części 
górnej królują Dzieciątko i Maryja, a 
w dolnej cztery pozostałe wymienio-
ne osoby. Podsumowując, na środku 
obrazu jest Maryja – jest główną osią, 
reszta osób tworzy ćwiartki obrazu: 
Dzieciątko, duchowny i husarz, a także 
rolnik i górnik. Obraz oddaje dwie sfe-
ry – ziemską i niebiańską. Na obrazie 
uwidacznia się obecność Trójcy  Świę-
tej poprzez aureole za głową Maryi i za 
Dzieciątkiem, a także poprzez modlą-
cych się, którzy poprzez ten akt tworzą 
niewidoczny krąg obecności Ducha 
Świętego. Matka Boska na tym obrazie 
łączy niebo z ziemią, jest pośredni-
kiem. Jej wzrok patrzy w przyszłość ku 
kolejnym pokoleniom. Jej smutek jest 
wyraźny. Matka Boska jest zatroskana. 
*Obraz zaprasza do wejścia w inny wy-
miar – nową przestrzeń – inną rzeczy-
wistość.

Maryja domaga się od nas, abyśmy Jej wzywali i modlili się do Niej we 
wszelkich wypadkach. Nie żeby zebrać miała naszych hołdów i dowo-
dów czci, co i tak nie mogłoby wyrównać Jej zasług lecz aby widziała, 
ze przez to pomnaża się w nas ufność i nabożeństwo ku Niej i aby wte-
dy łatwiej mogła ratować nas i pocieszać.  św. Alfons Liguori
Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt – Jestem cały Twój i 
wszystko moje do Ciebie należy, o Jezu, przez Maryję, Twoją Najświęt-
szą Matkę. św. Ludwik Grignion de Montfort
Taka jest wola Boga, który chciał, abyśmy wszystko mieli przez Ma-
ryję. Jeśli zatem posiadamy jakąś nadzieję, jakąś łaskę, jakiś dar zba-
wienny, wiedzmy, że Jej to zawdzięczamy. św. Bernard

Matka 
Boska  
z Kałusza

Maryja jest środkiem pewnym, drogą 
prostą i niepokalaną, by dojść do Chry-
stusa i znaleźć Go niezawodnie, dlatego 
święte dusze, które mają szczególną za-
błysnąć świętością, muszą znaleźć Jezu-
sa przez Maryję. Kto znajdzie Maryję, 
znajdzie Życie, to znaczy Jezusa Chry-
stusa, który jest Drogą, Prawdą i Ży-
ciem. Nie można jednak znaleźć Maryi, 
nie szukając Jej; nie można Jej szukać, 
nie znając Jej, gdyż nikt nie szuka, ani 
nie pragnie, czego nie zna. Konieczne 
jest więc rzeczą, by Maryję znano wię-
cej niż kiedykolwiek, ażeby Trójca Prze-
najświętsza jak najwięcej była znana i 
wielbiona.  

św. Ludwik Grignion de Montfort

*Na obrazie można odnaleźć bez-
pośrednie nawiązanie do słów Apo-
kalipsy św. Jana Apostoła: „Świątynia 
Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego 
Przymierza ukazała się w Jego Świą-
tyni. Potem wielki znak się ukazał na 
niebie: Niewiasta obleczona w słońce 
i księżyc pod jej stopami, a na jej gło-
wie wieniec z gwiazd dwunastu”. (Ap 
11,19)

Na obrazie „Matka Boska z Kałusza” 
przenikają się dwie materie: boska i 
ziemska, a łącznikiem pomiędzy nie-
bem a ziemią jest Maryja jako nasze 
wybawienie – wysłanniczka i posłan-
niczka Boga, umocniona Duchem 
Świętym, matka Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa.

Bóg widząc, że jesteśmy niegodni 
otrzymywać łaski bezpośrednio z Jego 
rąk, przekazuje je Maryi, byśmy przez 
Nią otrzymywali wszystko, cokolwiek 
dać nam zechce. 

św. Bernard

Rzeczywistość naszą zwykłą ludzką 
przenika Boska – nadprzyrodzona. 
Ludzie różnych stanów składają Matce 
Bożej hołd jako tej, której zawierzył i 
którą umiłował Bóg. Matka Boska całą 
sobą wielbi Boga i poddaje się jego 
woli, ale jej zatroskana twarz zdradza 
niepokój o nas ludzi. Czy kochamy ją 
dostatecznie?

Nie obawiaj się, że pokochasz Ją zbyt 
mocno. Nigdy nie będziesz kochać Jej 
dosyć.  

św. Teresa z Lisieux

Nie masz w świecie, tak tak ciężkiego 
grzesznika i tak pogrążonego w niepra-
wości, żeby się im brzydziła Maryja i 
odepchnęła go od Siebie. O, niech tylko 
zawezwie Jej ratunku, a miłosierna ta 
Matka dowiedzie mu, ze może, że po-
trafi i że chce pojednać go ze Swoim naj-
droższym Synem. 

Ludwik Blozjusz

Redakcja
Źródła:
*http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/

Presentations0/obraz_NMP.pdf
Foto: pixabay.com.pl
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rozmowa z Joanną Oleksiuk, srebrną medalistką Mistrzostw europy Para Leichtathletik-eM Berlin 2018  

Świat stoi przed nią teraz otworem
W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o sukcesie gryfinianki Joanny Oleksiuk, która w Berlinie wywalczyła tytuł wicemistrzyni w para-
lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. W niedzielę po powrocie ze stolicy Niemiec umówiliśmy się na krótką rozmowę. Pani Joanna 
jeszcze buchała dobrymi emocjami i wielkim optymizmem.  

Proszę raz jeszcze przyjąć 
gratulacje za zdobycie w Berli-
nie tytułu wicemistrzyni Euro-
py w pchnięciu kulą.

- Dziękuję bardzo. Dla mnie 
to ogromny sukces. Jestem bar-
dzo szczęśliwa. Trenuje sport od 
18 lat i dopiero teraz zdobyłam 
medal rangi międzynarodowej. 
Chciałabym raz jeszcze podzię-
kować mojemu świeżo upie-
czonemu mężowi oraz trenerce 
pani Renacie Chilewskiej za 
przygotowanie mnie do startu 
w mistrzostwach Europy oraz 
za cały sezon ciężkiej pracy. To 
jest nasz wspólny sukces.

Jadąc do Berlina tegorocz-
ne wyniki wskazywały, że ma 
pani duże szanse na medal.

- Teoretycznie rzeczywiście 
tak było. Ale teoria sobie, a 
praktyka sobie. Zwłaszcza w 
sporcie niepełnosprawnych, 
gdzie absolutnie niczego nie 
można być pewnym. Dla mnie 
była to pierwsza tak poważ-
na impreza międzynarodowa. 
Stres związany z występem był 
ogromny. A nerwy, zwłaszcza 
w mojej chorobie, mogą zniwe-
czyć wszystkie przygotowania i 
ciężką pracę wykonaną na tre-
ningach.

Osiągnięty przez panią w 
pchnięciu kulą wynik (5.59) 
był o 21 centymetrów krótszy 
od rekordu życiowego.

- Na szczęście wystarczył on 
do zdobycia srebrnego medalu. 
Najlepszy rezultat osiągnęłam 
w pierwszej próbie. Sędzia za-
liczył pchnięcie, ale zwrócił mi 
uwagę, abym przy wykonywa-
niu kolejnej próby pchnięcia 
trzymała tyczkę niżej, ponieważ 

ta lekko się uginała. Sędzia miał 
prawo zwrócić mi uwagę. Spo-
wodowało to jednak u mnie 
dodatkowe napięcie mięśniowe 
i stres. Nie byłam już w stanie 
poprawić wyniku w zaistniałej 
sytuacji.  

W tym dniu złoty medal 
i tak był chyba jednak poza 
Pani zasięgiem?

- Zgadza się. Lucyna Korno-
bys pchnęła kulę na odległość 
dwóch metrów dalej. Biorąc 
pod uwagę moją niepełno-
sprawność i wynikającą z niej 
ograniczenia, taki wynik jest 
absolutnie poza moim zasię-

giem. Satysfakcję i radość z 
wicemistrzostwa Europy mam 
jednak ogromną. Weszłam w 
świat prawdziwych sportowców, 
życie ostatnio odmieniło mi się 
diametralnie. Najpierw, 14 lip-
ca, w dniu moich 26 urodzin 
wyszłam za mąż. Minął mie-
siąc i zostałam wicemistrzynią 
Europy. Przeżywam wspaniały 
okres.

Telewizja Polska obszernie 
relacjonowała berlińskie mi-
strzostwa. 

- Pierwszy w życiu wywiad 
zupełnie mi nie wyszedł. Nie 
mam obycia z kamerą. Ale 

mam nadzieję, że jeszcze nie raz 
będę miała okazję z powodze-
niem uczestniczyć w dużej im-
prezie międzynarodowej. Takie 
sukcesy niesamowicie nakręcają 
do pracy, wyzwalają dodatkową 
moc. Następna duża impreza to 
mistrzostwa świata w Dubaju. 
Ale to dopiero pod koniec przy-
szłego roku.

Sport otwiera przed panią 
szerokie horyzonty.

- Muszę się uczyć nowych 
rzeczy. Na przykład muszę so-
bie w miarę możliwości samo-
dzielnie radzić na lotnisku. A to 
nie jest łatwe, bowiem na zawo-
dy podróżuję na wózku, z nor-
malnym bagażem, siedziskiem, 
z którego wykonuje pchnięcia 
i rzuty oraz tyczką. Ogarnąć to 
wszystko nie jest łatwo. Ale w 
zamian odkrywam świat, po-
znaje nowe miejsca ludzi i je-
stem szczęśliwa. 

W Berlinie startowała też 
pani w rzucie oszczepem.

- Zajęłam szóste miejsce. 
Organizatorzy połączyli moją 
kategorie f33 z kategorią f 34, w 
której startują zawodnicy z nie-
co mniejszą dysfunkcją. Gdyby 
startowały zawodniczki wy-
łącznie z kategorią f33 byłabym 
druga.   

Zapewne, oprócz trenerki 
Chilewskiej, są jeszcze osoby, 
którym chciałaby pani po-
dziękować za wkład w wicemi-
strzostwo Europy.

- Ogromne podziękowania 
dla mojego klubu Start Szcze-
cin, który nieustannie mnie 
wspiera w mojej karierze spor-
towej. Kolejne podziękowania 
dla siłowni Ironman Athletic 
Club za możliwość przygotowy-
wania się u nich do berlińskiej 
imprezy. Ogromną rolę odgry-
wają fizjoterapeuci. Bez ich po-
mocy ze względu na schorzenie, 
nie wiem czy byłabym w stanie 
wystartować w mistrzostwach. 
Bardzo dziękuję Włodzimie-
rzowi Kliasenowi oraz firmie 
Ekspert Zdrowia ze Szczecina. 
Podziękowania dla firmy Simar 
Zakład wyrobów metalowych w 
Czepinie, za wykonanie siedzi-
ska i wszelkich przeróbek, dzię-
ki którym mogę startować na 
zawodach. Wielkie podzięko-
wania dla moje całej rodziny za 
wsparcie kibicowanie i za wiarę 
w moje osiągnięcia sportowe. 
Grono osób wspierających jest 
bardzo duże i nie sposób Was 
wszystkich wymienić, ale każ-
demu z osobna dziękuję nawet 
za najmniejszą pomoc, która 
miała wpływ w zdobyciu srebr-
nego medalu na ME.

Rozmawiał: Dariusz Jachno

Obiekt marzeń Joanny Oleksiuk. Foto: 
Bartłomiej Zborowski

Pchnięcie po srebrny medal ME. Foto: 
Bartłomiej Zborowski

Srebrna medalistka ME wraz ze swoją trenerką Renatą Chilewską. Foto: Bartłomiej Zborowski

Joanna Oleksiuk w rzucie oszczepem zajęła szóste miejsce w ME w Berlinie. Foto: Bartłomiej 
Zborowski
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Pekao Szczecin Open startuje 10 września

Hiszpanie na czele listy zgłoszeń
Hiszpanie Guillermo Garcia-Lopez (69. w rankingu ATP World Tour) i Roberto Carballes-Baena (89.) otwierają listę zgłoszeń do 26. edycji 
challengera ATP - Pekao Szczecin Open (z pulą nagród 175 tys. dol.). Największy i najstarszy turniej tenisistów w Polsce odbędzie się w 
dniach 10-16 września na kortach ziemnych w Szczecinie.

Warto przypomnieć, że w 
25-letniej historii Pekao Szcze-
cin Open ani razu nie zdołał 
na obiekcie przy al. Wojska 
Polskiego 127 triumfować ża-
den hiszpański gracz, choć po-
jawiło się tam ich wielu, w tym 
m.in.: Juan Carlos Ferrero, 
David Ferrer, Nicolas Alma-
gro, Alex Corretja, Carlos Co-
sta, Albert Montanes, David 
Sanchez, Sergi Bruguera, Alex 
Mantilla, Pablo Carrena-Busta 
czy Alberto Martin.

- Wiadomo, że do rozpoczę-
cia tegorocznego Pekao Szcze-
cin Open zostały trzy tygodnie, 
więc ostateczny skład może 
się jeszcze zmienić, ale trud-
no zapomnieć o „hiszpańskiej 
klątwie”. Stała się jedną z wi-
zytówek naszej imprezy, bo nie 
ma chyba drugiego turnieju 
rozgrywanego na mączce cegla-

nej, którego nie wygrał żaden 
z Hiszpanów, bo przecież wia-
domo, że oni specjalizują się w 
grze na ziemi - mówi dyrektor 
turnieju Krzysztof Bobala.

Na oficjalnej, już zamkniętej, 
liście zgłoszeń znaleźć można 
także nazwisko innego świet-
nego Hiszpana Tommy›ego 
Robredo, który po poważnych 
problemach zdrowotnych 
próbuje wrócić do czołówki 
rankingu ATP World Tur, w 

którym jest obecnie sklasyfi-
kowany na 193. pozycji.

Tradycyjnie już mocna jest 

ekipa Włochów w osobach: 
Paolo Lorenziego (94. ATP), 
Lorenzo Sonego (117.), Si-
mone Bolelliego (144.), Gian-
luigiego Quinziego (163.), 
Andrei Arnaboldiego (180.) i 
Matteo Donatiego (183.).

Do Szczecina zamierzają też 
przyjechać m.in. Estończyk 
Jurgen Zopp (97.), Boliwij-

czyk Hugo Dellien (105.), Ar-
gentyńczycy Federico Delbo-
nis (111.) i Guido Andreozzi 
(118.), Brazylijczyk Thiago 
Monteiro (119.), Duńczyk Ca-
sper Ruud (143.) czy Niemiec 
Dustin Brown (223.), triumfa-
tor Pekao Szczecin Open 2014 
w singlu i deblu. Opr. DJ

Najstarszy turniej tenisowy w Polsce zawsze cieszy się dużą popularnością kibiców. Nie inaczej zapewne będzie i w tym roku. Foto: pekaoszczecinopen.pl

III Bieg Ulicami 
Chojny - ODWOŁANY

W związku z niskim zainteresowaniem uczestników w plano-
wanym na 8 września III Biegiem Ulicami Chojny zarząd Sto-
warzyszenia Active Chojna podjął decyzję o odwołaniu biegu. 
Jednocześnie informujemy, iż uiszczone opłaty za bieg zostaną 
zwrócone. 

 Active Chojna
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31.08 - 6.09.2018 /  KINO HeLIOS
(CHr Kupiec)

Kultura Dostępna:
Kobieta sukcesu, czw. 13:00, 18:00
Premiery:
Bez litości 2, 13:15, 16:15, 20:15
Dywizjon 303. Historia prawdzi-
wa, 11:30, 15:45, 18:30, 20:45
rozpruci na śmierć, pt., nd.-śr. 
13:30, 19:30, sb. 13:00, 19:45, czw. 
11:30, 19:30
Polecamy:
3D Meg, 21:30
Meg, 13:45, 19:00
Mroczne umysły (dubbing), 12:00, 
16:00
303. Bitwa o Anglię, pt., nd.-śr. 

10:45, 17:00, 21:45, sb. 10:45, 22:00, 
czw. 10:45, 21:45
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: Tomek i Przyja-
ciele cz. 3, nd. 10:30
Krzysiu, gdzie jesteś?, pt., nd.-śr. 
11:00, 14:30, 18:00, sb. 10:30, 14:30, 
czw. 10:15, 14:30, 17:00
Młodzi Tytani: Akcja! Film, 10:00

(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Kobieta sukcesu, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Jak rozmawiać z dziewczynami, śr. 
18:30

Premiery:
Bajecznie bogaci Azjaci, 12:45, 
18:00, 20:45
Bez litości 2, 15:00, 17:30, 20:15
Dywizjon 303. Historia prawdzi-
wa, 11:45, 14:00, 16:30, 19:00, 21:15
rozpruci na śmierć, pt.-śr. 14:30, 
17:45, 19:30, czw. 14:30, 17:00, 19:30
Polecamy:
3D Meg, 16:00, 21:00
Meg, 11:00, 13:30, 18:30
Mroczne umysły (dubbing), 10:00, 
13:00, 15:45
303. Bitwa o Anglię, 10:15, 15:30, 
20:00
Slender Man, 21:45

Szpieg, który mnie rzucił, pt.-wt. 
17:00
Mission Impossible - Fallout, 11:15
Ant-Man i Osa (dubbing), pt.-śr. 
12:30
Mamma Mia! here We Go Again, 
pt.-wt., czw. 20:30, śr. 21:00
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: Tomek i Przyja-
ciele cz. 3, nd. 10:30
Krzysiu, gdzie jesteś?, pt.-wt., czw. 
10:30, 13:15, 18:15, śr. 10:30, 13:15, 
17:00
Młodzi Tytani: Akcja! Film, 10:45, 
15:15

Trochę kultury

DARMOWe
bilety do kina

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

31.08 - 5.09.2018 / KINO GRYF

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Informujemy, że bilety konkursowe – zaproszenia do kina Helios – nie obowiązują na filmy wyświetlane w technice 3D

DARMOWe
bilety do kina

Mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na dowolny film 
w KINIe GRYF. Wystarczy zgłosić się z tym numerem gazety 
do siedziby redakcji i odpowiedzieć na dwa proste pytania. 

Kto jest reżyserem filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

CO JeST GrANe
W tym tygodniu gryfińskie kino za-

prasza nas na drugi seans filmu o  
słynnym Dywizjonie 303, tym razem 
w opowieści Denisa Delica „Dywizjon 
303. Prawdziwa historia” z Maciejem 
Zakościelnym i Piotrem Adamczykiem 
w rolach głównych. Najlepiej obejrzeć 
oba filmy, bo dopiero wtedy będzie-
cie mogli zdecydować, który bardziej 
do Was przemawia. Moim zdaniem ta 

niezwykły historia i Ci niesamowici 
bohaterowie zasługują na jeszcze je-
den, inny film. Dodatkowo, powtórko-
wo w repertuarze kina GRYF znajdzie-

my drugą część musicalu „Mamma 
Mia. Here We Go Again!”, a także spo-
tkanie superbohaterów „Ant-Man i 
Osa”. O tych filmach już Wam pisałam, 

więc tylko przypomnę, że oba są dla 
fanów typowych dla tych gatunków 
konwencji. „Mamma Mia 2” jest zde-
cydowanie dla fanów piosenek Abby, 

a „Ant-Man i Osa” to kino dla komikso-
maniaków i wielbicieli Marvela. Cieka-
wostką dla wytrawnych kinomania-
ków może być duńska animacja „Nie-
samowita historia wielkiej gruszki”, 
która opowiada o kotce Mitcho i sło-
niu Sebastianie poszukujących tytuło-
wej gruszki z legend. To może być nie-
zwykła podróż w nieznane, także dla 
Was. Zapraszam do kina!

amp
FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu “Bez litości 2”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę? 
Kim jest bohater?

Dywizjon 303. Historia prawdziwa, pt.-wt. 17:45, śr. 15:30

Ant Man i Osa (dubbing), pt.-wt. 15:30

Mamma Mia: Here We Go Again! 20:00

Niesamowita historia wielkiej gruszki, sb.-nd. 13:50

Księgarnia  
z marzeniami

()
Trudno powiedzieć, kiedy poko-

chałam tę hiszpańską reżyserkę i jej 
filmy, ale mogło to być gdzieś po-
między obrazami „Moje życie beze 
mnie” i „Życie ukryte w słowach”. Nie 
wiem, jaki jest Jej sposób na robie-
nie filmów, ale wiem, że robi to ory-
ginalnie, emocjonalnie i wyjątkowo 
dobrze. Z każdym kolejnym filmem 
mnie zaskakuje, drażni lub wywołu-
je lęk. Jej filmy sprawiają, że zaczy-
nam myśleć - o życiu, o miłości, o 
sprawach, o których przed chwilą 
nie myślałam wcale. To jest właśnie 
siła dzieł Isabel Coixet. W jej biografii 
przeczytałam, że pierwsze filmy krę-
ciła kamerą 8mm, którą dostała na 
komunię! Jej debiut otrzymał nomi-
nację do nagrody Goi dla najlepsze-
go młodego reżysera. Sławę i roz-
głos Coixet przyniosły dwa wspo-
mniane przeze mnie wyżej filmy. Ja 
zobaczyłam najpierw „Życie ukryte 
w słowach”, które mną wstrząsnęło. 
jeszcze nigdy wcześniej nikt tak traf-
nie nie używał słów w dialogach, a 
milczał w momentach absolutnej ci-
szy! To było niesamowite pierwsze 
spotkanie z reżyserką o dużej wrażli-

wości i talencie do opowiadania nie-
zwykłych historii o czymś. O czym? 
O ludziach i ich strapieniach. O lu-
dziach i ich udrękach. O ludziach i 
ich miłościach. Główną bohaterką 
„Życia ukrytego w słowach” jest 
Hanna, która z własnej woli zaczyna 
opiekować się ciężko poparzonym 
na platformie wiertniczej Josefem. 
Ich spotkanie i rozmowy, a także ci-
sza zbudują niezwykłą relację mię-
dzy tym dwojgiem potłuczonych 
przez życie ludzi. Ogromnie pole-
cam Wam ten film. Niemniej znaczą-
cy dla twórczości Coixet jest obraz 
„Moje życie beze mnie”, która balan-
suje na granicy smutku, łez i radości. 
Główna bohaterka umiera i postana-
wia zrealizować pewną listę zadań 
„do zrobienia przed śmiercią”. Bole-
sne, ale wyzwalające. Te filmy, jak i 
inne tej reżyserki, np. „Elegia” z Pene-
lope Cruz czy „Mapa dźwięków To-
kio” to nietypowe poetyckie wido-
kówki z podróży po ludzkich kra-
inach, gdzie bywamy tylko przejaz-
dem. Zatrzymujemy się, 

wysłuchamy historii, nawet się zadu-
mamy, ale z radością biegniemy da-
lej, bo to nie nasze życie – zazwyczaj 
na szczęście. Doświadczenie tego 
innego życia może być dla nas ulgą i 

dodatkowym oddechem, który po-
zwala spojrzeć na nasze zwykłe, sza-
re życie inaczej. Ja tak mam z filma-
mi Isabel Coixet – właśnie tak na 
mnie działają, uzdrawiają! Niewiele 
więcej obrazów tej reżyserki trafiło 
do naszych kin. Trudno powiedzieć z 
jakiego powodu, ale mamy teraz 
okazję zobaczyć jej najnowszy film 
„Księgarnię z marzeniami”, w którym 
główną rolę zagrała urocza Angielka 
Emily Mortimer, a towarzyszy jej 
mój ulubiony Bill Nighy. Główna bo-
haterka, jak w większości filmów Co-
ixet, próbuje znaleźć i nadać sens 
swojemu życiu, w tym celu otwiera  
księgarnię. Nie byłoby w tym może 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Flo-

rence (bo tak ma na imię sprawczyni 
zamieszania) ściąga do małego mia-
steczka u wybrzeży Anglii np. „Loli-
tę”. Oj tak – niektóre książki sieją 
grozę wśród tamtejszych czytelni-
ków. Jak się okazuje nawet tak nie-
groźna rzecz jak książka może wy-
wołać oburzenie i zamieszanie, gdy 
wokół panują bezwzględne i dość 
surowe obyczaje. Florence ma jed-
nak wsparcie w osobie miłośnika 
powieści, którego zagrał wspomnia-
ny już tu przeze mnie Bill Nighy. 

Trudno zdradzać coś więcej, bo ta 
opowieść opowiada się sama i z 
przyjemnością jej wysłuchałam, a 
Wam polecam to kino przede 
wszystkim dlatego, że zachwyca ak-
torskimi rolami i dialogami, a to już 
– jak dla mnie – ¾ sukcesu filmu. 
Ciekawe jest też to, że Coixet jest w 
tej opowieści wyważona, bo chociaż 
momentami aż prosi się o jakiś sen-
tymentalizm grubymi nićmi szyty, to 
ona się przed nim broni – i dobrze! 

Jest w „Księgarni z marzeniami” tro-
chę marzeń, ale zdecydowanie wię-
cej jest w niej szarej rzeczywistości, 
z którą trudno marzenia ożenić. Co-
ixet chce byśmy w marzenia wciąż 
wierzyli, bo mają wielką siłę, ale z 
drugiej strony podsuwa nam pod 
nos realizm dnia codziennego, z któ-
rym trudno wygrać. Ja kocham kino 
tej reżyserki, bo jest ciepłe i w zasa-
dzie bardzo romantyczne, ale bez 
banalnych tonów. Jest też zabawne i 
to w bardzo inteligentny sposób, a 
do tego jest uroczo i z klasą zagrane 
(nie wspominając po raz kolejny o 
rewelacyjnych dialogach), plus 
świetnie to wszystko wygląda na 
ekranie! „Księgarnia z marzeniami” 
to seans, na którym nie będziecie się 

nudzić – pod warunkiem, że lubicie 
takie kino (zamiast akcji inteligentne 
dialogi). Ja z całego serca zapraszam 
i polecam! 

Anna Pietras
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reKLAMA reKLAMA

Przyjmę do pracy 
sprzedawcę w kiosku 

w sklepie Netto. 

Tel. 502 706 606

Zatrudnię 
kierowców C+e 

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz 
system weekendowy 

(wyjazd ze szczecina do Niemiec) 

Tel. 609 493 989

Przyjmę do pracy
fryzjerkę

w Gryfinie
tel. 504 020 860

SPRZEDAM
lokal gastronomiczny 

z domem mieszkalnym 
w centrum Maszewa 

Tel. 603 530 278 

Jakub Iskra w SPAL!
Utalentowany 16-latek Jakub Iskra, pochodzący z Rynicy, wychowanek Akademii 
Piłkarskiej Pogoni Szczecin, reprezentant Polski do lat 17 podpisał swój pierwszy 
zagraniczny kontrakt z włoskim zespołem S.P.A.L. 2013 (Società Polisportiva Ars 
et Labor). 

O transferze Kuby poin-
formował na facebooku jego 
agent Tomasz Drankowski - 
Chociaż decyzja była ciężka, a 
wyzwanie jest duże, wspólnie 
z Kubą i jego rodziną zdecy-
dowaliśmy, że dla jego ścieżki 
rozwoju ten kierunek będzie 
najlepszy. Talent i praca Kuby 
zostały dostrzeżone i docenio-
ne przez włoski klub podczas 
meczów kadry Polski U-16.

„Bardzo się cieszę, że moja 
praca została doceniona, i że 
mam szanse dołączyć do aka-
demii klubu z wymarzonej 
- włoskiej Serie A. Decyzja 
nie była łatwa, ale mam świa-
domość, że często jest tak, 
że druga dobra okazja może 
się już nie pojawić. Dlatego 
wspólnie z rodziną i mena-
dżerem uznałem, że trzeba 

się zdecydować na Włochy. 
Chciałbym BARDZO podzię-
kować wszystkim trenerom, 
kolegom z zespołu oraz dzia-
łaczom z Pogoni Szczecin, a w 
szczególności Trenerom: Zy-
goniowi oraz Tychowskiemu, 
za 2 lata spędzone w razem, 

oraz za całą pracę i wiarę wło-
żoną w mój rozwój. O Pogoni 
nigdy nie zapomnę, i mam 
nadzieję, że będę jej dawał po-
wody do dumy na każdym na-
stępnym etapie mojej kariery!” 
- napisał na facebooku Jakub 
Iskra.

Karetka 
zabytek
Andrzej Pięta z Widuchowej pochwalił się nam swo-
im nabytkiem. 

Po trzech latach oszczędza-
nia kupił widoczne na na-
szym zdjęciu auto – wojsko-
wą karetkę wyprodukowaną 
w 1991 roku, wykupioną od 
jednostki Marynarki Wojen-
nej w Gdyni. Ma nadwozie 
tarpana z napędem na 4 koła, 
silnik iveco i drobne elementy 
innych marek. Mogła zabrać 
jednorazowo nawet czterech 
rannych. Zarejestrował ją jako 
normalny pojazd, gdyż jeśli by 
chciał mieć karetkę jako po-
jazd zabytkowy, to musiałby ją 

doprowadzić do stanu w pełni 
zgodnego z oryginałem. I w 
takim stanie go utrzymywać. 
Na dodatek – pojazdu zabyt-
kowego nie można skasować!

Kupiona niedawno i zareje-
strowana karetka jeździ – sfo-
tografowaliśmy ją podczas do-
żynek w Wełtyniu. Przyjedzie 
też na inne masowe imprezy 
na terenie powiatu. Była już w 
tym roku na dwóch zjazdach 
pojazdów militarnych - w Bor-
nem Sulinowie i Lipianach. 

rk

Sanecka wygrała 
półfinał Me Youth
Zawodniczka Delfa - Julia Sanecka wygrała pierwszy półfinał kwalifikacyjny do 
Mistrzostw Europy Youth.

Julia bardzo dobrze wyszła z wody, jechała w 
pierwszej 6 osobowej grupie i wygrała biegiem. 
Wyniki podamy w najbliższym następnym wy-
daniu, po ich opublikowaniu przez organizato-
ra zawodów.

Finał odbędzie się w sobotę, a w niedzielę 
sztafety narodowe. Trzymamy kciuki za naszą 
Reprezentację!

red.

Andrzej Pięta ze swoją prywatną karetką

Na ogrodzeniu KPP 
w Gryfinie uważny 
przechodzień zauważy dwie 
skromne flagi. To znak akcji 
protestacyjnej policyjnych 
zw. zawodowych

Czytelnik zwrócił 
naszą uwagę na 
wyblakłą czerwień 
polskiej flagi na pl. 
Barnima w Gryfinie. 
Zawiadomiliśmy 
sekretarza gminy
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Odwiedzałam niedawno bliskich znajomych. Nasze dzieci się 
znają, lubią, ale jest między nimi dość duża różnica wieku. Siedząc 
sobie przy ogródku mąż znajomego opowiedział mi, jak to ostatnio 
odkrył u swojego syna na tablecie nieznaną aplikację. Wspomnia-
ny syn miał oczywiście ustawioną ochronę rodzicielską i wszystkie 
możliwe ochrony, a jednak nie uchroniło to dziecka przed aplika-
cją (pokazaną przez starszą kuzynkę), na której dzieci przebierają 
się i np. (to jedna z propozycji) udają samobójstwo!!!

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

Kilkanaście lat temu zaufaliśmy tej nieznanej jeszcze wtedy 
szerzej sieci, która nas pochłonęła i wręcz wchłonęła. Pragnę-
liśmy jej, bo była jak diament, jak błysk, jak idea wynaleziona 
przez mądrą głowę. Chcieliśmy jej, bo otwierała przed nami 
świat, wirtualny świat. Nie wiedzieliśmy jeszcze tylko, że ten 
świat będzie miał ograniczenia i pułapki, przed którymi coraz 
trudniej jest się nam obronić. My to jedno, ale jak uchronić 
przed nimi nasze dzieci. Powstało bardzo wiele seriali i filmów, 
które pokazują jakim niebezpieczeństwem jest wirtualna rze-
czywistość. Oddalamy się od siebie. Przestajemy potrzebować 
siebie nawzajem. Powoli znika potrzeba międzyludzkiej komu-
nikacji i zwyczajnych spotkań. Coraz mocniej pragniemy mieć 
lajki, pragniemy być lubianymi, pragniemy mieć życie jak z 
bajki, a to jest możliwe na portalach społecznościowych, gdzie 
kreujemy siebie.

Internet kreuje zachowania. 
Internet jest miejscem, gdzie 
kreujemy siebie. Internet jest 
jednym wielkim śmietnikiem. 
Internet jest głupi. Internet 
jest mądry. Internet pomaga 
tylko wtedy, gdy wiemy, jakie 
pytanie zadać i wiemy, jak z 
danej odpowiedzi skorzystać.

Dla dzieci internet to ogrom 
i wszechświat w jednym. Są 
nim zachwycone i nieste-
ty często przesiadują w nim 
godzinami. W tym tkwi nie-
bezpieczeństwo. Pornografia. 
Przemoc. Wykorzystanie. To 
jedna strona medalu. Jest też 
jednak i druga, gdy niewłaści-
we zachowania podrzucane są 
naszym dzieciom pod płasz-
czykiem gry, musicalu czy baj-
ki. Samobójstwo powinno być 
tematem aplikacji dla dzieci? 
Oczywiście, że nie. Nie da się 
ustrzec malucha przed wszyst-
kimi niebezpieczeństwami, ale 
warto rozmawiać z młodzie-
żą, by wiedziała, co wypada 
i można, a co jest absolutnie 
niedopuszczalne.

Najgorsze jest to, że sami 
niejako pozwalamy i przy-
zwalamy na taki stan rzeczy. 
Na nieustanny kontroling 
wszystkiego, w tym naszych 
dzieci. Boimy się dzisiej-
szego świata (może właśnie 
przez to, co widzimy w in-
ternecie!?). Wydaje nam 
się, że kiedyś świat był inny. 
Bezpieczniejszy? A może to 
my się zmieniliśmy?! Nie 
wypuszczamy dzieci samych 
z domu. Nie biegają po par-
kach, boiskach, placach za-
baw. Lubimy je kontrolować, 
dlatego z chęcią kupujemy te-
lefon komórkowy czy smar-
twatch, by mieć nad nimi 
kontrolę. Kiedyś tego nie 
było! Czy wtedy było mniej 
lub bardziej niebezpiecznie? 
NIE! Było tak samo, tylko my 
i technologia zmieniliśmy 
czasy i zmieniliśmy zagroże-
nia. Jednym z nich jest dzisiaj 
internet.

To, co mnie przeraża w wir-
tualnym świecie, to anonimo-
wość. Można się podać nawet 
za Szatana i to jest akcepto-
wane przez Internet. Można 
napisać, że ma się 15 lat, a w 
rzeczywistości mieć 56. Za-
miast młodego chłopca można 
być otyłym panem w średnim 
wieku. Można. Nikt tego nie 
sprawdzi – przynajmniej na 
początku. Pedofilia zawsze 
istniała, ale nigdy nie była aż 
tak monitorowana i wykry-
wana, co nie zmienia faktu, 
że wciąż jest realnym zagro-
żeniem dla naszych dzieci. W 
tym temacie niestety niektórzy 

z nas bardzo mocno pomagają 
przestępcom, np. publikując 
nagie fotografie swoich dzieci 
na portalach społecznościo-
wych. Nie wiem, co tym oso-
bom przyświeca (jaka idea?), 
bo mądre to to nie jest, a tylko 
podsyca proceder. Oczywiście 
w ten sposób nie rozgrzeszam 
absolutnie winnych, a tylko 
podkreślam naszą rolę i naszą 
nieodpowiednią aktywność w 
internecie. Bądźmy odpowie-
dzialni za swoje czyny online, 
tak samo jak jesteśmy odpo-
wiedzialni za nieodpowiednie 
parkowanie. 

Dając dziecku do ręki kom-
puter, laptop czy komórkę, 
jesteśmy świadomi, jakie 
zagrożenia się z tym wiążą. 
Jesteśmy i będziemy jeszcze 
długo nieufni, ale bądźmy też 
zabezpieczeni, miejmy wie-
dzę i środki, by zapobiegać 
nieprzewidzianym i nieprzy-
jemnym okolicznościom czy 
sytuacjom, które mogą się 
zdarzyć naszym dzieciom w 
internecie.

To, co najważniejsze – 
rozmawiajmy z dziećmi 
szczerze, to działa najlepiej. 
Mówmy o tym, jakie treści 
są według nas nieodpowied-
nie. O pornografii i przemo-
cy wiemy wszyscy dużo, za 
to współcześnie oprócz tego 
największym zagrożenie jest 
wszechobecny hejt i fale nie-
nawiści, które przelewają się 
przez internet. Nauka niena-
wiści i nauka słów, które słu-
żą, by nienawidzić. Tej lekcji 

Wasze dzieci długo nie będą 
mogły zapomnieć, ale niech 
z domu wyniosą drugą, moc-
niejszą, o empatii i byciu po 
prostu dobrym człowiekiem. 
Nie możecie młodemu czło-
wiekowi zakazać korzystać z 
internetu, bo znajdzie sobie 
sposób i drogę, by z niego 
korzystać do woli bez wasze-
go pozwolenia, dlatego sza-
nujcie swoje dziecko, by nie 
musiało uciekać w wirtualny 
świat, a niech go zwiedza nie-
jako za Waszym przyzwole-
niem.

*Powtarzamy za Marshal-
lem Rosenbergiem, że sło-
wa mogą być murami lub 
oknami, więc nie budujmy 
firewalli, tylko wyglądajmy 
przez okno Windowsa z cie-
kawością, otwartością i em-
patią, sygnalizując zaufanie, a 
– jeśli zajdzie taka potrzeba – 
także gotowość do wsparcia i 
niesienia pomocy.

Ten dzisiejszy felieton jest 
kolejnym napisanym z potrze-
by chwili, w odpowiedzi na 
sytuację, z którą się spotka-
łam i mnie przeraziła. 7-latek 
oglądający aplikację, w której 
dzieci udają samobójstwo to 
dla mnie jakiś obłęd. Nie chcę, 
by coś takiego miało miejsce. 
Dlatego Was uczulam.

Mama
Źródła: *https://dziecisawazne.pl/

nastolatki-i-wirtualny-swiat-jak-po-
rozumiec-sie-z-dziecmi-w-sprawie-
korzystania-z-internetu/

foto: pixabay.com.pl

UWaGa
Internet
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WYMAGANIA:
- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwali�kacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy
 OFERUJEMY:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym  
- ubezpieczenie grupowe

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

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

OGŁOSZeNIe  
BUrMISTrZA MIASTA I GMINY GrYFINO

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino  

w obrębach 1, 2 i 3 miasta Gryfino  – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3)”

Na podstawie art. 17. pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, 1566; z 2018r. poz. 1496) oraz art.  39  ust.  1  pkt  2  ustawy z  
dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
1566, 1999; z 2018 r. poz. 810, 1089, 1496), a także Uchwały nr XXVIII/253/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z 
dnia 29 września 2016 r.

z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go miasta Gryfino w obrębach 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3)”. Projekt 
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w dniach od 10 września 
2018 r. do 8 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, 74-100 
Gryfino (pokój nr 12) w godzinach od 8.00 do 15.00. Wersja elektroniczna projektu i prognozy zostanie 
opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
(adres: www.bip.gryfino.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 25 września 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w pokoju nr 25 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 
74-100 Gryfino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2018 r.  

Jako wniesione na piśmie uwagi uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadanie publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570; z 2018r. poz. 1000):

1. Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2. Opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można wnosić 
uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Burmistrza Miasta i 
Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2018 r. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 
na adres planowanie@gryfino.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
MIECZYSŁAW SAWARYN

Klauzula informacyjna ogólna
W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ul. 1 Maja 16, 
74 -100 Gryfino
telefon: 91 416 20 11, 
e-mail: burmistrz@gryfino.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
telefon: 91 416 20 11,
 e-mail: iod@gryfino.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:
a) realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.).

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym 
upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Ponadto w przypadku umów o dofinansowanie dane osobowe od momentu pozyskania przechowywane są 
przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją, trwa-
łości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. 

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne;
8. Przetwarzane dane osobowe pochodzą od osób których dane te dotyczą.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobo-

wych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniema-
nego naruszenia. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych.

PGe Górnictwo i energetyka Konwencjonalna 
Spółka Akcyjna Oddział Zespół elektrowni 

Dolna Odra w ramach obchodów branżowego 
święta Dnia energetyka’2018 ma przyjemność 
zaprosić na Dzień Otwarty, który odbędzie się 

15 września 2018 roku od godz. 9:00  
w elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

Zainteresowani w trakcie Dnia Otwartego będą mogli za-
poznać się z procesem produkcji energii elektrycznej w Elek-
trowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze do dnia  
12 września 2018r. w godzinach 8:00-14:00. Przedstawicieli 
mediów zapraszamy na godzinę 10:00, po uprzednim zgło-
szeniu uczestnictwa. Osobą do kontaktu w sprawie uczest-
nictwa w Dniu Otwartym jest:  Beata Malec tel. 91 822 40 95,  
e-mail: beata.malec@gkpge.pl

Uwaga:
Informujemy, że ze względu bezpieczeństwa przyjmujemy 

tylko zgłoszone osoby (poprzez osobę wyznaczoną do kon-
taktu).

W zwiedzaniu elektrowni mogą wziąć udział osoby powy-
żej 13 roku życia. Wejścia na teren elektrowni będą odbywa-
ły się co dwie godziny, począwszy od godz. 9:00. Ostatnie 
wejście o godzinie 15:00.

Z uwagi na ograniczone możliwości przyjęcia zaintereso-
wanych, o czasie zwiedzania decyduje kolejność zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM 
NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, 
że w dniu 2 października 2018 r., o godz. 1100,w sali nr 34 Urzędu 

Miasta i Gminy w Gryfinie przy  ul. 1 Maja 16, przeprowadzony zostanie 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, 
rejon ulicy Łącznej:

- działka nr  299/3 o pow. 0,1140 ha (KW 71033/4). Cena wywoławcza 
netto 83.000,00 zł. 

   Wadium – 8.300,00 zł,
- działka nr 299/22 o pow. 0,1171 ha (KW 71034/1). Cena wywoławcza 

netto 86.000,00 zł. 
   Wadium – 8.600,00 zł,
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony 

podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących 
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności 
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 
i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 201) lub 
telefonicznie pod numerem  91 416 20 11 wew. 404.
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Nr 67 (1300) 
KU

PO
N

 

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

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

AUTO-SKUP
telefon 

792 419 148

AUTO-SKUP
całe i uszkodzone, każda 

marka i model, 
osobowe i ciężarowe. 

Najlepsze ceny

Tel. 605 955 850

KUPIĘ KAŻDe 
AUTO 

za gotówkę 
665 708 544

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

Tel. 91 506 55 55

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080, 

www.szczecin-syndyk.pl 
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com 

PLAŻA BINOWO, 
POLe BIWAKOWe - zaprasza  

Możliwość postawienia 
przyczepy kempingowej, 

rozbicia namiotu.  
Miejsce na ognisko, grilla. 
Darek tel. 783 162 443

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

Prace 
wykończeniowe 
w wysokim standardzie 

Ocieplenia 
Kontakt

91 404 58 35 • 500 273 302

KrZYŻÓWKA

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

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

USŁUGI reMONTOWO-BUDOWLANe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

576 314 405

Pionowo: 
1. bazie na drzewie 
2. słupek między torami kolejowymi 
3. odgłosy znad psiej miski 
4. pozycja w jodze 
5. nałogowo pije alkohol 
6. wiertarka dentysty 
7. można ją uronić 
8. pożarty przez psy 
9. Włochy dla Włocha 
10. syn Posejdona 
11. mijają 
12. Kupidyn 
13. zielonkawożółty kuzyn wróbla 
14. japońska papieroplastyka 
15. odmiana jabłoni 
16. arabskie imię 
17. rodzaj ciasta opłatkowego 
18. taniec hiszpańskich Cyganów 
19. zakręt na torze żużlowym 
20. zmiotka 
21. polski herb szlachecki 
22. marka błon fotograficznych 

23. Janusz w Budapeszcie 
24. ogół biskupów danego kraju 
25. rodzaj fali 
26. miasto koło Giżycka 
27. warzywnik, skwer 
28. z ironią o chłopie 
29. świat pozazmysłowy 
30. zakrętka 
31. miasto w Holandii 
32. apla, poddruk 
33. kwas dezoksyrybonukleinowy 
34. drewno z osiki 
35. z mapami 
36. klęska, zagłada 
37. miasto nad Eufratem w Iranie 
38. zmora dłużnika 

Poziomo: 
39. ojciec chrzestny dla rodziców 
dziecka 
40. włoskie miasto z krzywą wieżą 
41. dwa dania 
42. brawa 

43. (1923-1983), pisarz, „Kościuszko 
pod Racławicami”, „Pieść zbudzo-
nych”, „Flisacy” 
44. odcień 
45. jedwabna przędza 
46. zabawka podrywana na sznurku 
47. imię Trojanowskiej 
48. ruiny w Turcji 
49. umożliwia pracę pod wodą 
50. dawna nazwa przypraw korzen-
nych 
51. gorąca cząstka 
52. miasto w Huang Ho 
53. plakat na słupie ogłoszeń 
54. nieposzanowanie 
55. lampa wisząca z kloszem 
56. świeccy wierni kościoła 
57. np. papieru 
58. trudno topliwy metal l. a. 76 
59. zwrotka 
60. ... macierzyński 
61. miasto w USA w stanie Oklaho-
ma 

62. pensja piosenkarza 
63. miasto w USA 
64. równy 100 cm 
65. istota sprawy 
66. baba jak tur 
67. strzyga z horrorów 
68. „... Bridges” 
69. architektoniczny ośmiokąt 
70. tunel w Alpach na granicy wł.-
-francuskiej 
71. był taki fotoaparat 
72. produkt z huty 
73. Ukraińska Armia Powstańcza 
74. prowincja w płn. Maroku, gł. 
miasto Tetuan 
75. rzeka z Pomorza 
76. katolicka biała szata liturgiczna 
77. trunek z kumysu 
78. pod kątem 
79. silna karta w grze

PODPOWIEDŹ: ANI, AON, CINAN, 
EPE, TINTA, OKTOGON
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Aktualne Rozkłady Jazdy Gryfiński Informator Lokalny
Ważne telefony i Adresy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

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

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

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

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we z balkonem na Górnym Tarasie, wyposa-
żone. Tel. 690 518 692

 • Wynajmę pokój jednoosobowy. tel. 731 490 
270.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Posiadam do wynajęcia halę pod małą dzia-
łalność lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie 

media, monitoring, ogrodzony teren. Gryfino ul. 
Czechosłowacka 2. Cena 500 zł. Tel. 600 662 053

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

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

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

M I E s Z K A N I A  -  p o s Z U K U J Ę

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

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

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

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

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

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

M I E s Z K A N I A  –  Z A M I A N A

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

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

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

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

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

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

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

M I e S Z K A N I A 
–  S P r Z e D A Ż

 • Sprzedam dom na 2 rodziny, 4 pokoje z kuch-
nią, działka 10 a, Wełtyń ul. Letniskowa 3, lub 
zamienię na 2 pokojowe mieszkanie na parte-
rze w Gryfinie. Tel. 603 421 366

 • Gryfino 3 pokoje sprzedam 260 tys. Osiedle 
południe. Tel. 509 740 063 

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

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

 • Sprzedam pół domu (do remontu, ale moż-
na mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 2 piwnice i poddasze oraz 

zabudowania gospodarcze na działce o pow. 
3650 m2 w Wierzchlasie. Tel. 664 094 054

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

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

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

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

 • Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 47 m2 w 
centrum Gryfina - 3 wieżowiec (elektrownia-
ny), 6 piętro. Tel. 696 952 919

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

 •
 • Sprzedam duże mieszkanie własnościowe z 

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

w centrum Gryfina. www.sprzedajemy.pl wpi-
sać: kawalerka w Gryfinie. Tel. 504 700 455

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

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

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

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

 • Sprzedam lub wynajmę mieszkanie własno-
ściowe w Lubanowie, pow. 42 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 2 piwnice, pomieszczenie 
gospodarcze, działka 6 arów. Tel. 601 457 606

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M I E s Z K A N I A  -  K U p N o

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

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

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

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

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

N I E r U C H o M o Ś C I  –  s p r Z E D A Ż

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G A r A Ż E  -  s p r Z E D A Ż

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

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

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

 • Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z insta-
lacją elektryczną. Garaż na os. Południe (nr 21) 

od strony bloków. Posiada bramę uchylną. Cena 
35 tys. zł. Tel. 790 415 886

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

G A r A Ż E  –  W Y N A J E M

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

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

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

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

G A r A Ż E  –  K U p N o

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

M o t o r Y Z A C J A  –  s p r Z E D A Ż

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

 • Sprzedam motor Kawasaki VERSYS 650 ABS, 
bezwypadkowy, przebieg 10 700km, szyba z de-
flektorem Kawasaki, gmole, akcesoryjna kierow-
nica, akcesoryjne regulowane klamki, wydech 
Scorpion, osłona baku, alarm, Opony stan bdb, 
wymieniony akumulator, kierunkowskazy ledo-
we. Nowe ubezpieczenie OC i przegląd. Cena 
13000zł, do negocjacji. Tel: 660 727 737 

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam małą przyczepkę samochodową. Tel. 
608 486 307

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M o t o r Y Z A C J A  –  K U p N o

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

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

rozkładane siedzenia, tylna klapa bagażnika 
otwierana wraz z szybą. Dość wysoki żeby wy-
godnie wsiadać. Zarejestrowany, ubezpieczony, 
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POWIATOWY UrZĄD PrACY W GrYFINIe
DYSPONUJe NASTĘPUJĄCYMI OFerTAMI PrACY:

1. Blacharz samochodowy-praca Gryfino
2. Dozorca-praca Gryfino
3. Dyrektor przedszkola –praca Gryfino 
4. Fryzjer-praca Gryfino,Szczecin
5. Główna księgowa-praca Krzywin
6. Kelner-Barman- praca Gryfino
7. Konserwator- praca Gryfino 
8. Lakiernik samochodowy-praca Gryfino
9. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
10. Magazynier- praca Gryfino
11. Mechanik pojazdów samochodowych – praca Widuchowa
12. Mechanik samochodów ciężarowych-praca Widuchowa
13. Młodszy opiekun-praca Nowe Czarnowo
14. Monter Izolacji-praca Nowe Czarnowo
15. Monter okien – praca Gryfino 
16. Nauczyciel Informatyki-praca Krzywin
17. Nauczyciel matematyki-praca Krzywin
18. Nauczyciel wychowania przedszkolnego- praca Gardno, Stare Brynki
19. Pielęgniarka-praca Nowe Czarnowo
20. Pomoc kuchenna- praca Czepino, Gryfino
21. Pomocnik instalatora PV- praca woj. zachodniopomorskie
22. Pomocnik mechanika samochodów ciężarowych-Widuchowa
23. Pomocnik stolarza- Praca Parnica
24. Pracownik ogólnobudowlany- praca Gryfino i okolice 
25. Pracownik gospodarczy – praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełno-

sprawności )
26. Pracownik gospodarczy-praca Pniewo
27. Pracownik ochrony-  Praca Nowe Czarnowo
28. Pracownik produkcji – praca Nowe Czarnowo, Pniewo, Gardno
29. Recepcjonista-praca Czepino
30. Robotnik gospodarczy-praca Gryfino, Widuchowa
31. Spawacz-praca Borzym
32. Sprzątaczka-praca Pniewo, Gryfino 
33. Sprzątacz/Sprzątaczka-praca Gryfino
34. Sprzedawca- praca Gryfino, Nowe Czarnowo, Gardno, Banie
35. Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo
36. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino
37. Tynkarz- praca woj. Zachodniopomorskie

sprawny technicznie i względnie wyglądający. 
W miarę niedrogi. Tel. 781 747 903

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

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

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

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

p r A C A

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

s Z U K A M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z A t r U D N I Ę

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

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

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

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

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

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

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

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

 • ZATrUDNIĘ MeCHANIKA 
SAMOCHODOWeGO TeL. 601 420 009

 • ZATrUDNIĘ BLACHArZA-LAKIerNIKA, TeL. 
601 420 009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U s Ł U G I

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

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

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

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

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

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

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

E D U K A C J A

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

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

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

dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 
501 168 276

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

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

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

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

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

r o L N I C t W o  –  D Z I E r Ż A W A /
s p r Z E D A Ż

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

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

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

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

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

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

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

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

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

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

r o L N I C t W o  –  K U p N o

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

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

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

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

r Ó Ż N E 

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

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

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

 • Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bar-
dzo dobry stanie. Tel. 663 507 887

 • SPrZeDAŻ
 • Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej w 

Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel. 505 719 178
 • Sprzedam maszynę do szycia Singer Model 4210. 

Stan bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790 444 13 01 
po godz. 16

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

 • Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem zaburto-
wym Suzuki 70 KM. Gryfino. Tel. 509 023 772

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 22
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 

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

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

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

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

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

 • Sprzedam;Mieszkowice 1. Łóżko drewniane przed-
wojenne z wkładem sprężynowym- komplet- i 

część drugiego łóżka. Cena 300 zł. 2. Stare nuty - 
cena do uzg. 3. Rama do obrazu rzeźbiona..Tel; 91 
414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, waw2006@
op.pl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r Ó Ż N E  –  K U p N o

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

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

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

M A T r Y M O N I A L N e

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

31.08.  Apteka ul. Łużycka 3F
1.09.    Apteka    Verbascum ul. 11 Listopada 16
2.09.    Apteka     Mandragora ul. Krasińskiego 89
3.09.    Apteka ul. 11 Listopada 66-68
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.

PUP INFORMUJE

DYŻURY APTEK
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