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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

14 września 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. 11 czytaj s. 3

czytaj s. 4

Wracają 
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narodzone 
dzieci 
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Pogrom 
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PKO Open 
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Sztukowanie 
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Robią 
nam 
CPTU!

Strażacy  
z czterech państw 
w Chojnie 

Mechatronic 
rusza!  
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Zadzwoń lub napisz!

Nowe 7 Dni Gryfina

w imieniu 
radnych oraz pracowników 

Urzędu Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Gryfinie

Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia, słowa otuchy 
i wsparcia w trudnych chwilach 

składają 

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

Śp. Edmunda Krysiaka
radnego Rady Miejskiej w Gryfinie I i II kadencji

Tylko do najbliższej niedzieli  
16 września trwają zapisy na  
48. edycję Biegu 
Transgranicznego

Start tradycyjnie będzie miał miejsce 3 października (środa) 
na gryfińskim Nabrzeżu Miejskim, a meta w niemieckim Gartz. 
Prezentujemy koszulkę, która będzie w każdym pakiecie starto-
wym. Zapisy i regulamin na stronie www.biegtransgraniczny.pl.

Wrześniowe 
weekendy!
Miesiąc wrzesień, jak wszystkim wiadomo, to schyłek 
lata, w tym roku kapryśnego, ale upalnego. Osobi-
ście lubię mniej upalne dni, bo wtedy mój organizm 
pozwala mi funkcjonować w miarę normalnie. Ten 
problem rozumieją tylko osoby w wieku 70 plus.

W miniony weekend wybra-
łam się w poszukiwaniu ekolo-
gicznego miodu. Chociaż naj-
częściej kupuję go w zagubio-
nej wśród lasu nadodrzańskiej 
wsi Stary Błeszyn koło Goz-
dowic, tym razem byłam bli-
żej, w Bielinie gmina Moryń. 
Można tu dojechać pociągiem 
relacji Szczecin- Kostrzyn. Jest 
tu również pasieka rodzinna, 
podobnie jak we wspomnianej 
wsi Stary Błeszyn. Przypadek 
sprawił że mimo braku in-
formacji trafiłam na imprezę 

dożynkową. Mieszkańcy tej 
popegeerowskiej wsi pięknie 
ją udekorowali. Atrakcji było 
mnóstwo. Grała dobra kapela z 
Chojny, były ciekawe zawody, 
dmuchane zamki i inne atrak-
cje dla dzieci, poczęstunek dla 
uczestników i konkursy. Jed-
nym słowem przednia zabawa. 
Miałam tez możliwość prze-
jażdżki bryczką. Jak wiadomo 
wieś jest znana ze stadniny 
koni. Nie marnujmy pięknych 
dni. Uciekajmy w plener

Zofia Górkiewicz 

Przepraszamy pana Grzegorza Jastrowicza za 
omyłkowe umieszczenie jego zdjęcia na okładce na-
szego wtorkowego wydania. 

Mamy nadzieję, że będzie to dobry znak dla jego 
dalszej kariery.

Redakcja

KONDOLeNCje

Grabione i palone 
liście to oznaka 
zbliżającej się 
jesieni

W piątek 7 września na zakręcie drogi koło 
miejscowości Wilcze ciężarówka nie zmieściła się 
w pasie jezdni i przewróciła. Nikomu nic się nie 
stało. Wiezione zboże zostało przeładowane, a wóz 
podniesiony

jeszcze w czwartek klienci 
poczty na GT  

w Gryfinie skarżyli się nam, 
że nie mogą odebrać awiza. 

A już w środę zapewniano 
że błąd w jej systemie 

naprawiono
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Flesz 
wydarzeń!

Uniknął zderzenia
W niedzielę 9 września ok. 

godz. 17.38 strażacy z Morynia 
udali się  na drogę wojewódzką 
nr 125 w pobliże miejscowości 
Klępicz, gdzie na skrzyżowaniu 
dróg doszło do kolizji. Samo-
chód osobowy marki BMW nie 
ustąpił pierwszeństwa dla po-
jazdu marki VW w wyniku czego 
ten drugi chcąc uniknąć zderze-
nia, wjechał do przydrożnego 
rowu. W wyniku zdarzenia pasa-
żerka VW została przetranspor-
towana do szpitala na obserwa-
cje, kobieta była w ciąży. Pozo-
stałym trzem uczestnikom nic 
się nie stało.

Działania strażaków polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia, udzieleniu wsparcia psy-
chicznego dla poszkodowanej 
kobiety do momentu przyjazdu 
zespołu ratownictwa medycz-
nego oraz na kierowaniu ru-
chem.

Droga przez kilka minut była 
całkowicie zablokowana na-
stępnie ruch odbywał się waha-
dłowo. W działaniach brały 
udział dwa zastępy straży Pożar-
nej z Morynia oraz Cedyni, ZRM 
Policja.

Policjantem jest się zawsze

Na początku września nie bę-
dący w służbie policjant - asp. 
Tomasz Smus, zareagował na 
krzyki i wulgarne słowa dobie-
gające z pobliskiego przystanku 
autobusowego. Policjant pod-
szedł do dwóch agresywnych 
mężczyzn, którzy spożywali al-
kohol i zwrócił im uwagę. Wów-
czas mężczyźni zaczęli grozić 
pozbawieniem życia interwe-
niującemu po służbie policjan-
towi. Agresorzy dobrze wiedzie-
li kim jest interweniujący, bo w 
przeszłości wchodzili już w kon-
flikt z prawem. W pewnym mo-
mencie jeden z mężczyzn złapał 
funkcjonariusza za szyję i pró-
bował rozbić na jego głowie bu-
telkę. Na szczęście policjant wy-
konał unik i wyswobodził się. Z 
pomocą policjantów z pobli-
skiego komisariatu udało się za-
trzymać agresorów. Sprawcy 
usłyszeli łącznie 17 zarzutów.

Zamieszanie w powiecie
Czwartkowej sesji Rady Powiatu w Gryfinie nie można było zacząć, ponieważ na stołach radnych nie było 
mandatów. Aż dwie przerwy techniczne ogłoszono dlatego, że nie było pewności czy można głosować przez 
podniesienie ręki. A głosowań było kilka.

Radni zmienili skład 
Zarządu Powiatu. Z 
członkostwa zrezygnował 
radny Tomasz Siergiej. 
Może być to związane z 
toczącym się wobec nie-
go procesem w Sądzie 
Rejonowym w Gryfinie, a 
dotyczącym oświadczenia 
majątkowego. Ostatnie 
posiedzenie sądu odbyło 
się w miniony wtorek. Na 
nowego członka zarządu 
radni wybrali Romana 
Rataja (13 głosów za). 
Radni nie zgodzili się ze 
stanowiskiem wojewody 
i nie zgodzili się na wyga-
śniecie mandatu Pawłowi 
Sławińskiemu. Chodziło 
o sprawę przekazania 
pieniędzy przez powiat 
do firmy, gdzie był pełno-
mocnikiem.

Mechatronic rusza!
Po cichu, bez bicia w dzwony i świateł ekip dziennikarskich, rusza praca w trzecim obiekcie przemysłowym, 
zbudowanym na terenie Parku Przemysłowego koło Gardna.

Po zbudowaniu hali na tere-
nie naszej strefy, przeprowa-
dzają się do niej pracownicy 
i maszyny z dwóch wcześniej 
funkcjonujących oddziałów 
firmy Mechatronic Engine-
ering z Gorzowa i Szczecina. 
W porównaniu z obiektem 
Zalando to „drobiazg”, ale też 
wielu osób tu zatrudniać nie 
będą. Bowiem niezwykłość 
tego przedsiębiorstwa polega 
na tym, że na dwóch końcach 
hali - będą najpierw wymyślać, 

potem konstruować, a następ-
nie wykonać elementy i skła-
dać zamówione urządzenia o 
wysokim poziomie technolo-
gicznym. Prezes Mechatronica 
pokazał nam (wpuścił nawet 
psa!), wnętrze obiektu, prosił 
jednak na razie nie publiko-
wać zdjęć pomieszczeń, gdyż 
jest on dopiero na początku 
wprowadzki. Na elegancką wi-
zytę i pełną prezentację umó-
wiliśmy się za kilka dni.

rk

Komisja już rejestruje 
kandydatów

Ukonstytuowała się już po-
wołana postanowieniem Ko-
misarza Wyborczego w Szcze-
cinie Gminna Komisja Wy-
borcza w Gryfinie. W jej skład 
weszli: Andrzej Szczepaniak 
(przewodniczący), Jerzy Dud-
kiewicz (zastępca przewodni-
czącego), oraz członkowie - 
Beata Kryszkowska, Rajmund 
Owczarek, Maciej Urbański i 
Hermenegilda Węgrzynek. W 
celu przyjmowania, weryfikacji 
i rejestracji list kandydatów na 
kandydatów do Rady Miejskiej 

w Gryfinie Komisja będzie peł-
nić dyżury w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Gryfinie w dniach: 
14.09.2018 r. (piątek) w godz. 
14.00 – 16.00, 15.09.2018 r. 
(sobota) w godz. 12.00 – 14.00 
oraz 17.09.2018 (poniedziałek) 
w godz. 12.00 – 24.00. 

AS. 

Znikają 
Drobiazgi!

W dniu wydania tego nume-
ru naszej gazety – czyli w pią-
tek, 14 września, zamknie swe 
podwoje dla Klientów sklep 
1001 Drobiazgów. Przetrwał 
46 lat, a wraz z nim Danuta 
Grzelak, która pracowała tam 
od samego początku w 1972 
roku. Więcej w naszym wtor-
kowym wydaniu.

rk

Ostatni dzień pracy sklepu – od lewej 
Krystyna Lewandowska i Danuta Grzelak

Pamiątkowe zdjęcie radnych na czwartkowej sesji powiatu
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Doceńmy nasze zachodniopomorskie Lady D.
Przez życie idą z podniesioną głową, angażują się w działania społeczne, sportowe i kulturalne, pracują w różnych organizacjach i in-
stytucjach. Codziennie też pokonują bariery komunikacyjne, architektoniczne oraz te najtrudniejsze, w naszych głowach – stereotypy 
i uprzedzenia. Takie właśnie są uczestniczki i laureatki konkursu Lady D. Do 21 września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej 
edycji.

Celem konkursu Lady D. jest 
uhonorowanie kobiet z niepeł-
nosprawnościami z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, 
które na co dzień angażują się 
w działania kulturalne, spo-
łeczne i sportowe, udzielają się 
w organizacjach i instytucjach. 
Paniom zostaną przyznane na-
grody w czterech kategoriach: 
„Kultura i Sztuka”, „Sport”, 
„Życie Społeczne” i „Życie Za-
wodowe”. – Laureatki poprzed-
nich edycji konkursu udowod-
niły nam, że swoją energią, de-
terminacją i zaangażowaniem 
można i warto pokonywać prze-
ciwności losu. W tym roku kon-
tynuujemy ideę nagradzania 
pań z województwa zachodnio-
pomorskiego, których doświad-
czenia i codzienna praca moty-
wują do zmieniania świata na 
bardziej przyjazny i dostępny – 
mówi marszałek województwa 
Olgierd Geblewicz. 

Laureatki konkursu pozna-
my w drugiej połowie paź-
dziernika podczas uroczystej 
gali podsumowującej konkurs. 
Panie otrzymują dyplomy 
pamiątkowe oraz nagrody. 
Podobnie jak przed rokiem 
zostanie przygotowana publi-
kacja dotycząca działalności 
wyróżnionych uczestniczek.

jak zgłosić?
Laureatki wybierze kapi-

tuła konkursu na podstawie 
zgłoszeń do konkursu, któ-
re  przyjmowane będą do 21 
września 2018 r. Zgłoszenia 
można wysłać pocztą trady-
cyjną na adres: „4C Centrum 
Ekonomii Społecznej” Sp. z 
o.o. ul. Koński Kierat 14/15 
70-563 Szczecin (dopisek na 
kopercie „KONKURS LADY 
D.”), lub przesyłając w formie 
skanu na adres ladyd@4c.
szczecin.pl. Szczegółowe in-

formacje dotyczące konkursu, 
w tym formularz do zgłosze-
nia kandydatki, dostępne są 
na stronie internetowej Re-
gionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Urzędu Marszał-
kowskiego pod adresem www.
rops.wzp.pl.

Warto wyjaśnić, że nazwa 

konkursu Lady D. pochodzi 
od angielskiego wyrażenia 
Lady Disabled, ale także na-
wiązuje do działalności cha-
rytatywnej księżnej Diany. 
Honorowy patronat nad kon-
kursem sprawują Posłanka na 
Sejm VIII kadencji Magdalena 
Kochan oraz Marszałek Woje-

wództwa Zachodniopomor-
skiego Olgierd Geblewicz. Or-
ganizatorem konkursu Lady 
D. na zlecenie Województwa 
Zachodniopomorskiego jest 
„4C Centrum Ekonomii Spo-
łecznej” Sp. z o.o. 

red.

Jadą śmieci wywrotkami
Meble, sprzęt RTV, armatura, podzespoły samochodowe, opony, materiały budowlane... to nie jest oferta supermarketu. To szara i nie-
kiedy szokująca rzeczywistość w polskich lasach.

Piętrzące się „góry” odpadów, 
podrzucane najczęściej pod 
osłoną nocy szpecą zielone le-
śne enklawy. Ich stałe usuwanie 
wymaga od leśników ogrom-
nych kosztów i nakładu pracy. 
Wiele z nich (eternit, odpady 
poremontowe, folie itp.) kwa-
lifikowanych jest często jako 
odpady niebezpieczne i wyma-
gające specjalistycznych metod 
utylizacji. Leśnicy porządkują 
na bieżąco leśne ostępy. Mniej 

problematyczne śmieci usuwane 
są do kontenerów przypisanych 
każdemu leśnictwu. Te wielko-
gabarytowe – do specjalistycz-
nych pojemników o ogromnych 
pojemnościach, które zamawia-
ne są w miejsca największych 
koncentracji „śmieciowych 
poletek”. W tym roku do kon-
tenerów takich trafiło już kilka 
przyczep śmieci pochodzących 
z wiosennego porządkowania 
Puszczy Bukowej i lasów w oko-

licach Autostrady Poznańskiej.

Koszty? 
Są ogromne. Walka ze „śmie-

ciowym problemem” w gry-
fińskich lasach pochłonęła na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat 
ponad 380 000 zł. To koszty 
zbierania, wywozu i utylizacji. 
Te wyrzucone „do śmietni-
ka” pieniądze mogłyby zostać 
wykorzystane na przykład do 
rozbudowy infrastruktury tury-

stycznej w tutejszych lasach.
Z roku na rok Lasy Państwo-

we przeznaczają coraz więcej 
środków na sprzątanie lasów. 
Koszty uprzątnięcia i wywiezie-
nia śmieci z nielegalnych wysy-
pisk w polskich lasach w 2017 
r. wyniosły ponad 18 mln zł. (w 
2015 r. i 2016 r. było to niewie-
le ponad 17 mln zł). Łącznie z 
terenów zarządzanych przez LP 
wywieziono ponad 114 tys. m3 
śmieci. Taka ilość odpadków 

zajęłaby ponad tysiąc wagonów 
kolejowych.

Leśnicy apelują 
Las to nie śmietnik. Porzu-

cone śmieci szpecą i stanowią 
często zagrożenie dla życia bio-
logicznego. Przypominamy, że 
zgodnie z obowiązującym pra-
wem za wyrzucenie śmieci do 
lasu grozi mandat lub skierowa-
nie sprawy na drogę sądową.

dost.

Robią nam CPTU!
Nowoczesne mobilne laboratorium badania gruntu pracowało w środę koło gryfiń-
skiej stacji kolejowej. Badali ziemię pod jezdnią prawie nie wychodząc z pojazdu.

Naczelnik wydziału inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Gryfinie – 
Mariusz Andrusewicz potwier-
dził nasze przypuszczenie, że jest 
to związane z planami budowy 
Centrum Przesiadkowego. - Na 
nasze zlecenie  projektant prze-
prowadza tam badanie gruntu 
pod przyszłe centrum przesiad-
kowe – mówi M. Andrusewicz. 
Jak już wcześniej pisaliśmy, ma 
się ono znajdować na styku stacji 
PKP i Górnego Tarasu. 

Ja zaś wszedłem do widoczne-
go na zdjęciu pojazdu i poroz-
mawiałem z jego załogą. Tak się 
bowiem składa, że moje pierw-
sze miejsce pracy w życiu to wła-
śnie Laboratorium Mechaniki 
Gruntów na Politechnice Szcze-
cińskiej. Osobiście przeprowa-
dzałem przed 50 laty podobne 
badanie. Polegało ona na tym, że 
specjalna ekipa w terenie wier-
ciła dziurę w ziemi, przywoziła 
nam próbki, a my - przez okres 

tygodnia zwykle, obciążaliśmy 
je w ustalonych odstępach czasu 
coraz większymi odważnikami. 
Grunt nadający się pod budowę 
osiadał pod nimi wolniej i tylko 
do pewnego czasu. A nie nadają-
cy się – szybko.

Tu króluje komputer
Teraz jest inna epoka i badanie 

odbywa się na miejscu i w krót-
kim czasie. Jak mi wyjaśnili pra-
cownicy laboratorium – wbijają 

Laureatki z 2017 r., a wśród nich Renata Chilewska z Gryfina 

w grunt pod pojazdem kilkume-
trowy metalowy „pręt”. W tym 
przypadku badali do głębokości 
5 metrów. Sondowanie statyczne 
CPTU (z ang. Cone Penetration 
Test with Pore Pressure Measur-
ment) polega na badaniu przy 
użyciu stożka elektrycznego z 
możliwością pomiaru ciśnienia 

wody w porach gruntu. Kom-
puter na bieżąco analizuje ów 
sygnał i wyświetla na monitorze 
dane opisujące nośność gruntu 
w tym miejscu. Dane są zapisy-
wane i dostarczane projektanto-
wi błyskawicznie. To co ja robi-
łem, to już zamierzchła epoka...

R. Kwapisz
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Wójt Gminy Banie
Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie 

(na I piętrze przy pok. nr 20) został wywieszony wykaz 
GM.3/lok.m/2018 budynków mieszkalnych przezna-
czonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz ich najemców (wykaz obejmuje budynek mieszkal-
ny jednorodzinny  w miejscowości Babinek ).   

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 20 
Urzędu Gminy Banie, na stronie internetowej www.bip.ba-
nie.pl (zakładka „nieruchomości” - „wykazy”) lub telefonicz-
nie pod nr 41-66-446 wewn.30.

reKLAMA

OGŁOSZeNIe

Regionalnie, smacznie i kolorowo  
w Barzkowicach
Wystawcy z kraju i zza granicy, tysiące odwiedzających, pokazy, zabawy i konkursy – za nami XXXI edycja Barzkowickich Targów Rolnych 
Agro Pomerania. 

Obok wystaw ptaków 
ozdobnych, zwierząt hodow-
lanych, drapieżnych czy po-
kazów psów myśliwskich oraz 
maszyn rolniczych znalazło 
się także coś dla miłośników 
sztuki. Zainteresowani mogli 
podziwiać wystawy rękodziel-
nictwa, malarstwa oraz posłu-
chać utworów w wykonaniu 
kapel ludowych.

W tym roku nie zabrakło 
produktów regionalnych z 
Pomorza Zachodniego. W 
kilkunastu drewnianych 
domkach spróbować można 
było m. in.: miodów, grzyb-
ków marynowanych z szysz-
ką, przetworów owocowo-wa-

rzywnych, przetworów z ma-
lin, pasty z wędzonego dorsza 
czy dyni deserowej.

Podczas Targów Rolnych 
„Agro Pomerania” laureaci 
konkursów - Młody Hodow-
ca, Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne, Agroliga oraz Najlep-
sza Firma, która zaprezen-
towała się podczas targów 
otrzymali nagrody ufundo-
wane przez Samorząd Woje-
wództwa.

Organizatorem wydarze-
nia był Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Barzkowicach.

dost.

Bezpłatne 
szczepienia
Urząd Gminy Banie i NZOZ Panaceum w Baniach or-
ganizuję nieodpłatne szczepienia przeciw grypie dla 
mieszkańców gminy.

Nieodpłatnym szczepieniem 
objęte są osoby od 65-go roku 
życia. Osoby zainteresowane 
powinny zabrać ze sobą do-
wód osobisty. 

Zapisy pod numerem telefo-

ny 91 416 65 99 lub osobiście 
w NZOZ Panaceum ul. Myśli-
borska 2.

Liczba szczepionek jest 
ograniczona.

dost.
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Koncert zespołu Dubska
W sobotę 15 września w Gryfińskim Domu Kultury wystąpi zespół DUBSKA. To 
jeden z najbardziej barwnych polskich zespołów reggae. Koncert grupy rozpocz-
nie się o godzinie 20.

Bilety na wydarzenie będzie 
można zakupić w sekretariacie 
Gryfińskiego Domu Kultury. 
Cena wejściówek w przedsprze-
daży to 20 zł. W dniu koncertu 
bilet będzie można nabyć za 25 
zł.

Dubska to reggae orkiestra, 
która powstała w 1999 roku w 
Bydgoszczy. Nazwa zespołu wy-
wodzi się z fascynacji dwoma 
gatunkami muzyki jamajskiej 
„dub „ i „ska”. Członkowie grupy 
zawsze podkreślali swój związek 
z kulturą reggae, a ich piosenki 
są odzwierciedleniem tego stylu 
życia i myślenia. Jednak muzycy 

wybierają się także w podróże 
po innych gatunkach. Jedną z ta-
kich podróży była współpraca z 
warszawskim producentem Olo 
Mothashipp’em. Owocem tego 
spotkania jest ostatnia płyta ze-
społu „Ulicami”. Usłyszeć na niej 
możemy mocne wpływy współ-
czesnej elektroniki i alternatyw-
nego popu. 

Zespół w swojej karierze za-
grał kilkaset koncertów zarówno 
na małych klubowych scenach, 
jak i na dużych festiwalach 
(Przystanek Woodstock, Ostró-
da Reggae Festiwal, Afryka i 
inne). Poza Polską występowa-

li także w Niemczech, Austrii, 
Czechach i Grecji.

Skład: Dymitr „dymol” Cza-
bański - wokal, gitara, Marcin 
„mucha” Muszyński - wokal, 
przeszkadzajki, Diana Rusinek 
- wokal, Jarosław „u-jar” Hej-
mann - perkusja, duby, prze-
szkadzajki,

Marcin „grzyb” Grzybowski 
- gitara, Artur „mały” Małecki 
- gitara basowa, Tomasz Bartz - 
instrumenty klawiszowe, Michał 
„misiek” Michota - trąbka oraz 
Krzysztof Błaszczak - puzon.

dost./fot. Paweł Budziński 

Koncert w niedzielę
W niedzielę 16 września, o godz. 19.00 w kościele 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, po mszy św. 
wieczornej odbędzie się XVII Gryfiński Koncert Orga-
nowy. 

Na organach zagra Julian 
Gołosz zaś utwory Sandra 
Klara Januszewska. Odtworzą 
oni dla gryfińskiego audyto-
rium utwory religijne Jana 
Sebastiana Bacha, Giacomo 
Pucciniego oraz innych kom-
pozytorów. 

Organizatorami koncertu są: 
Gmina Gryfino Biblioteka Pu-

bliczna, Parafia p.w. NNMP w 
Gryfinie i Towarzystwo Miło-
śników Historii Ziemi Gryfiń-
skiej. Sponsorem koncertu jest 
Polska Grupa Energetyczna 
Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna S.A.

Serdecznie zapraszamy!   
Biblioteka Publiczna w 

Gryfinie

Świetny poziom Pekao Szczecin Open

Pogrom Polaków, 
pogrom faworytów
Paweł Ciaś, Karol Drzewiecki i Maciej Rajski odpadli już w pierwszej rundzie tur-
nieju Pekao Szczecin 2018 (ATP Challenger Tour „Top Level Event”, pula nagród 
150 tys. dol.). A to oznacza, że od środy turniej indywidualny odbywa się bez 
udziału Polaków.

Akurat porażek Polaków 
można było się spodziewać. 
Maciej Rajski to mistrz Polski, 
ale w starciu z zaledwie 17-let-
nim Niemcem Rudolfem Mol-
lekerem nie miał szans. Prze-
grał gładko 6:3, 6:2.

Rajski „dziką kartę” do Pe-
kao Szczecin Open wywalczył 
poprzez triumf w mistrzo-
stwach Polski. – Nigdy nie 
otrzymałem jeszcze „dzikiej 
karty”, a mam świadomość, 
że na tę konkretną zapracowa-
łem poprzez dobry występ w 
mistrzostwach – mówił na po-
meczowej konferencji Polak. 
– Rzadko zdarza się okazja, 
żeby grać w takich turniejach 
i z rywalami tego kalibru, więc 
każda taka szansa to bardzo 
wartościowe doświadczenie.

Na szczecińskich kortach 
przegrywają jednak także fa-
woryci. Można nawet mówić 
o ich pogromie. Jako pierwszy 
z nich odpadł rozstawiony z 
numerem 1 Włoch Paolo Lo-
renzi, który przegrał w pierw-
szej rundzie z Hiszpanem Gu-
tierrezem. Z turniejem zdążyli 
się już pożegnać między inny-
mi Tomi Robredo oraz Dustin 
Brown. Mecze z ich udziałem 
były bardzo emocjonujące i 

stały na wysokim poziomie. 
Nam żal zwłaszcza porażki 
niezwykle widowiskowo gra-
jącego Niemca Browna. To 
zwycięzca szczecińskiego tur-
nieju z roku 2014 i finalista z 
2016. Na obecną edycję przy-
jechał wprost z Genui, gdzie w 
zawodach o tej samej randze 
zagrał w finale. W Szczecinie 
nie poradził sobie z Włochem 
Lorenzo Giustino w trzech 
setach, z których dwa zakoń-
czyły się tie breakami - 7:6 
(12:10), 1:6, 6:7 (6:8).

Z kolei Hiszpan Robredo 
przegrał z o 10 lat młodszym 
rodakiem Roberto Carballe-
sem Baeną 6:7 (4:7), 6:7 (5:7). 
Mecz stał na bardzo dobrym 
poziomie.

Turniej jest widowiskowy i 
rozkręca się z dnia na dzień. 
Gdy ten numer gazety trafi do 
sprzedaży pozostaną do roze-
grania dwa półfinały turnieju 
indywidualnego i gra finałowa 
gra podwójnej (sobota) oraz 
niedzielny finał (godz.12). Dla 
naszych Czytelników mamy 
dwa karnety upoważniające 
do wstępu na korty przy al. 
Wojska Polskiego w Szczeci-
nie. Żeby otrzymać karnet na-
leży odpowiedzieć na pytanie: 

Ilu Hiszpanów zwyciężyło do-
tychczas turniej indywidualny 
Pekao Szczecin Open? 

Odpowiedzi prosimy wysy-
łać SMS pod numer 571-303-
292 (koszt jak zwykły SMS), w 
sobotę, o godzinie 12. Nagro-
dę otrzymają pierwsze dwie 
osoby, które nadeślą popraw-
ną odpowiedź. Ze zwycięz-
cami skontaktujemy się tele-
fonicznie celem przekazania 
karnetu 

DJ   

Wędkarze powalczą 
W najbliższą niedzielę, 16 września br. zaplanowano 
zawody wędkarskie. Początek turnieju o puchar wój-
ta gminy Stare Czarnowo o 8.30. Zbiórka uczestni-
ków przy stawie w Dębinie.

Zawody organizuje Sto-
warzyszenie Miłośników 
Ziemi Staroczarnowskiej i 
Urząd Gminy Stare Czarno-
wo. Zbiórkę uczestników za-
planowano na godzinę 8.30. 
Wówczas też zostaną przed-
stawione zasady rywalizacji i 
nastąpi losowanie stanowisk 
dla wędkarzy. - Zapraszam 
dużych i małych mieszkańców 
naszej gminy, abyśmy wspólnie 
na świeżym powietrzu spędzili 
niedzielę, sportowo rywalizując 
i dobrze się przy tym bawiąc - 
powiedziała wójt gminy Stare 

Czarnowo Marzena Grzywiń-
ska.

Start w zawodach jest bez-
płatny. Mogą w nich wziąć 
udział mieszkańcy zamieszku-
jący gminę Stare Czarnowo. 
Dla wszystkich uczestników 
przewidziane są nagrody. Po 
zakończeniu sportowej rywa-
lizacji dla uczestników i kibi-
ców zaplanowano wspólny po-
częstunek przy grillu i muzyce.

Zapisy i szczegółowe infor-
macje: Piotr Kwiatkowski, te-
lefon 605 597 865.

pk

Włoch Paolo Lorenzi, czyli turniejowa 
jedynka, przegrał w pierwszej rundzie. Foto: 
pekaooszczecinopen.pl
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Znowu będzie Sztukowanie Miasta
Sztukowanie Miasta to część festiwalu Zderzenie Sztuk i Kultur Sztukowanie, który przed laty, do 2012 r. odbywał się w Gryfinie. Jest to 
również zapowiedź powrotu wydarzenia w pełnej formie, który planowany jest na jesień przyszłego roku. 

Na Sztukowanie Miasta 
złożą się działania animacyj-
no- edukacyjne skierowane do 
mieszkańców Gryfina i okolic. 
Inicjatorem przedsięwzięcia 
jest stowarzyszenie Środowisko 
Inicjatyw Artystycznych Hy-
badu, które dzięki współpracy 
z Gryfińskim Domem Kultury 
oraz Gminą Gryfino, tego roku 
zrealizuje trzy niezależne filary 
projektu - Niewidzialne Miasta, 
Gminna Mapa Kultury i Miasto 
Mówi Mi.

Udział we wszystkich wyda-
rzeniach jest bezpłatny. Projekt 
finansuje Gmina Gryfino oraz 
sołectwa w Sobieradzu, Wełty-
niu i Wirowie. Został też dofi-
nansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

Niewidzialne Miasta
To propozycja warsztatowa 

dla osób ciekawych nowych do-
świadczeń, pracy z wyobraźnią 
i odkrywania Gryfina na nowo. 
Namawiamy do stworzenia i po-
kazania „niewidzialnych miast” 
w miejscu, w którym miesz-
kacie. Każdy widzi je inaczej - 
przez pryzmat przeżytych sytu-
acji, zakodowanych emocji lub 
po prostu jest to obraz wyobraź-
ni. Inspiracją do tych rozważań 
i pracy twórczej będą wybrane 
z książki Italo Calvino opisy 
„niewidzialnych miast”. Propo-
nujemy trzydniowe warsztaty z 
trzema fachowcami z równych 

dziedzin, zakończone performa-
tywnym pokazem dla widzów 
w niedzielę 16 września, który 
rozpocznie się o godz. 16.30 w 
Starej Rzeźni. Uczestnicy będą 
pracować w trzech grupach pro-
wadzonych przez Edytę Waszak, 
Maję Szymkowiak i Krzysztofa 
Lubkę. Warsztaty adresowane są 
do młodzieży i osób dorosłych, 
którzy mogą zabrać na nie dzie-
ci lub dziadków. Koordynato-
rem akcji jest Edyta Waszak.

Spotkanie organizacyjno-
-integracyjne odbędzie się w 
Gryfińskim Domu Kultury przy 
ul. Szczecińskiej 17 w piątek 14 
września o godz. 16.00.

Warsztaty odbędą się w 
piątek i sobotę (14 i 15.09) w 
godz. 16.00-20.00 i w niedzielę 
(16.09) w godz. 12.00-16.00.

Gminna Mapa Kultury
To warsztatowa propozycja 

dla mieszkańców trzech pod-
gryfińskich miejscowości. Dzie-
ci i ich rodzice z Sobieradza, 
Wełtynia i Wirowa będą mieli 
okazję wziąć udział w trzech 
dwudniowych spotkaniach z 
trzema ekspertami w dziedzinie 
animacji kultury: Kamili Para-
dowskiej („Pisanie kreatywne“), 
Rafała Biesiady („Cyrk możli-
wości“) i Piotra Jaszczura Śnie-
gułi („Przetworzony dźwięk“). 
W każdej z wymienionych miej-
scowości odbędą się trzy warsz-
taty, podczas których najmłodsi 
będą mogli twórczo spędzić 
czas, natomiast rodzice - jako 

obserwatorzy - otrzymają prak-
tyczne narzędzia do kreatywnej 
zabawy ze swoimi dziećmi.

Terminy warsztatów: Kamila 
Paradowska (Wełtyń: 14-15.09, 
Wirów: 16-17.11, Sobieradz: 
30.11-1.12), Rafał Biesiada 
(Sobieradz:14-15.09, Wełtyń: 
16-17.11, Wirów: 30.11-1.12), 
Piotr Jaszczur Śniegula (Wi-
rów: 14-15.09, Sobieradz: 16-
17.11, Wełtyń: 30.11 - 1.12).

Miasto Mówi Mi
To projekt kulturalny, do re-

alizacji którego zostało zapro-
szonych ośmiu młodych miesz-
kańców Gryfina. Każdy z nich 
stworzył etiudę performatywną 
(teatr, taniec, muzyka lub in-
stalacja), która zostanie zapre-
zentowana w ośmiu punktach 
miasta. Etiudy będą dotyczyć 
miejsc, które - jako mieszkańcy 
- mijamy na co dzień. Młodzi 
performerzy wejdą w swoisty 
dialog z miejscami, które do 
nich „przemawiają“, są im w 
jakiś sposób bliskie. Działania 
te będzie można obejrzeć pod-
czas kilkugodzinnego spaceru 
po mieście, który proponujemy 
rozpocząć na pl. Sybiraków, 
gdzie będzie można uzyskać 
mapę z pozostałymi lokaliza-
cjami pokazów. Koordynatorem 
akcji jest Arek Jaskot.

Pokazy odbywać się będą w 
sobotę i niedzielę (15 i 16.09) 
w godz. 14.30-19.30.

Harmonogram wydarzeń 
projektu Miasto Mówi Mi

sobota i niedziela (15 i 
16.09):

14.00-16.00 - Klaudia Purtak 
- „Ziemia milczenia i grozy” pl. 
Sybiraków

14.30-16.30 - Remigiusz Sta-
niec - „Kino, którego nie ma” 
plac w centrum przy fontannie 
Stalowy Sum

15.00-17.00 Oliwia Kurlej - 
„Do Gryfina jeżdżę rzadko, chy-
ba że do lekarza” peron dworca 
PKP

15.30-17.30 - Hanna Koko-
szyńska - „Dechy” Park Miejski 
w Gryfinie, obok postoju taksó-
wek

16.00-18.00 - Maja Wiczkow-
ska - „Z tamtych lat” Park Miej-
ski w Gryfinie

16.30-18.30 - Aleksandra 
Prętka - „Punkt widokowy Lad-
der Tower” ul. Jana Pawła II

17.00-19.00 - Karolina Wojdy-
ła - „Galgen Berg” Górka Miłości

17.30-19.30 - Emilia Bulsa - 
„Zapomniany” mury obronne 
przy ul. Bałtyckiej

Panika w GDK
W najbliższą sobotę 15 września w Gryfińskim Domu Kultury zaprezentowany zostanie spektakl „Raport panika” w wykonaniu Artiego 
Grabowskiego.

Spektakl zaplanowano na 
godzinę 21.30. Bilety na wy-
darzenie w cenie 15 zł będzie 
można nabyć przed prezenta-
cją w Gryfińskim Domu Kul-
tury. Spektakl zostanie poka-
zany w sali Pobocze.

„Raport panika” to mono-
dram nagrodzony główną na-
grodą OFF Kontrapunktu w 
2018 r. Próba reanimacji akto-
ra w endemicznym performe-
rze. Spektakl kolażowo oparty 
jest na motywach „Dziennika 
panicznego” Rolanda Topora 
oraz tekstach własnych. Każ-
da scena wyprowadza widza 
na paniczne manowce naszej 
narodowej tożsamości, oceany 

fobii, autoironicznie wytyka 
polskie przywary i słabości. 
Arti rozprawia się również ze 
sobą, dumą patriotycznego 
frustrata, egocentrycznymi 
skłonnościami; szuka źródeł 
narodowych infekcji; kseno-
fobicznych lęków, niechęci do 
inności i ogólnego braku tole-
rancji. Na koniec serwuje lek-
cję „Bon ton”, wytyka widel-
cem brak zasad etykiety, kin-
dersztuby i empatii, ale nade 
wszystko gorzko-ironicznie 
biczuje nas i siebie wstydem. 
Reżyseria: Marek Kościółek.

Premiera spektaklu odbyła 
się 30 maja 2018 r. w Teatrze 
Kana w Szczecinie.

O aktorze
Arti Grabowski to nieskrę-

powana ograniczeniami, du-
alistyczno-periodyczna oso-
bowość twórcza. Nomadyczne, 
niesubordynowane zwierzę 
performatywne uodpornione 
szczepionką absurdu, dystan-
su i entuzjazmu. Społecznik, 
pasjonat biegów górskich oraz 
wszelakich aktywności psy-
chofizycznych. Lubieżnik kul-
turalny, furiat nafaszerowany 
spontanicznym romantyzmem 
oraz ascetycznym estetyzmem. 
Miłośnik minimalizmu, ar-
tystycznych przewyższeń, 
kulinarnych przeciążeń, nie-

tuzinkowych fetyszy, herbaty 
matchy, okrzemków, a nade 
wszystko nosaczy sundajskich. 
Po drugiej stronie: doktor ha-
bilitowany, kierownik Pracow-
ni Sztuki Performance na Wy-
dziale Intermediów Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Autor ponad 200 akcji, perfor-
mance, spektakli prezentowa-
nych na festiwalach i przeglą-
dach sztuki na całym świecie. 
Kurator Międzynarodowych 
Dwubiegunowych Spotkań 
Performerów w Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie.

dost./foto. Maciej Dziaczko
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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
Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wywodzi się wszel-
kie ojcostwo w niebie i na ziemi. (…) żeby przez Ducha Świętego 
wzmocnił się w was człowiek wewnętrzny. List do Efezjan

Żeby móc przekazać innym prawdy, w oparciu o które można doj-
rzale żyć, trzeba najpierw poznawać je samemu. Na spotkaniu z 
Jezusem głuchoniemy zaczął słyszeć i mówić. Rodzic, nauczyciel, 
wychowawca będzie miał wiele do powiedzenia wychowankom, 
gdy codziennie znajdzie czas na spotkanie z Bogiem, by wsłuchi-
wać się w Jego Słowo. ks.  Marek Studenski

narodzonego człowieka, a ten z kolei 
obdarza ich całą nowością i świeżością 
człowieczeństwa, które

z sobą przynosi na świat (…) Od-
wieczne Słowo Ojca, które stając się 
człowiekiem, objawiło

człowiekowi jego własne człowie-
czeństwo i jego pełny wymiar, to 
znaczy synostwo Boże. Objawiło mu 
również, jakie jest właściwe znaczenie 
wychowania człowieka. Przez Chry-
stusa każde wychowanie w rodzinie i 
poza rodziną zostaje wprowadzone w 
zbawczy wymiar Boskiej pedagogii.

Jan Paweł II
Tydzień Wychowania zainicjowała 

Komisja Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski i Rady 
Szkół Katolickich. To ona z tej okazji 
przygotowuje co roku odpowiednie i 
potrzebne pomoce naukowe, z których 
korzystają wychowawcy (dostępne są 
one na stronie internetowej tydzien-
wychowania.pl, która działa przez cały 
rok). Dodatkowo w niedzielę rozpo-
czynającą Tydzień Wychowania bisku-
pi odczytają list pasterski nawiązujący 
do tematu. 

Drugą najistotniejszą relacją w na-
szym życiu jest relacja z człowiekiem. 
Każdy doświadczony nauczyciel zdaje 
sobie sprawę, jak ważne jest indywidu-
alne podejście do wychowanków. Na-
wet jeśli klasa jest liczna, trzeba zrobić 
wszystko, by nawiązać relację z każdym 
uczniem.

ks. Marek Studenski
Tydzień Wychowania to coroczna 

wrześniowa inicjatywa, która odbywa 
się od 2011 roku („Wszyscy zacznij-
my wychowywać”). W zeszłym roku 
tematem, a raczej bohaterem spotkań 
była Maryja („Maryja wychowawczy-
nią pokoleń”).

*Inicjatywa Tygodnia Wychowania 
została pomyślana jako wyraz troski 
o dobro młodzieży i dzieci, jako forma 
zwrócenia uwagi wszystkich ludzi do-
brej woli na pilną potrzebę wychowania 

jako pomoc w szukaniu prawdy, która 
powinna być fundamentem wychowa-
nia.

Wychowanie drugiego człowieka to 
najtrudniejsza rzecz na świecie. Wiedzą 
to wszyscy wychowawcy. Jesteśmy tylko 
ludźmi. Grzeszymy i błądzimy, a wte-
dy potrzebujemy porady, konsultacji, 
wymiany myśli z drugim człowiekiem. 
Często tym drugim człowiekiem jest 
ksiądz, który wyjaśnia nam to, czego na 
tę chwilę nie pojmujemy. 

Starajmy się o to i o to się módlmy, by 
w naszym życiu nie zabrakło dojrzałych 
relacji z Bogiem i ludźmi. One są naj-
ważniejszym warunkiem szczęśliwego i 
owocnego życia. Od tych relacji zależy 
skuteczne rozeznawanie planów Boga 
wobec nas i odkrywanie naszego powo-
łania.

ks. Marek Studenski
W relacji z Bogiem bardzo ważne 

jest byśmy poświęcali mu czas i spoty-
kali się z nim, rozmawiali z nim. Musi-
my poznać dobrze siebie i Boga, byśmy 
mogli przekazywać tę wiedzę innym. 
Wsłuchujmy się w słowa Boże, a bę-
dziemy umieli nauczać jak mądrze żyć. 
Słuchajmy i rozmawiajmy.

Anegdota księdza marka Studen-
skiego:

*Jedna z katechetek opowiadała 
o swoich doświadczeniach z pracy 
z chłopcem, który sprawiał kłopoty 
wychowawcze. Swoim zachowaniem, 
wypowiadanymi uwagami, niesto-
sownymi żartami dezorganizował 
lekcje, rozpraszając uwagę pozosta-
łych uczniów, często w najciekaw-
szym momencie zajęć. Sytuacja taka 
trwała przez wiele miesięcy. Pewnego 
dnia, udając się w czasie przerwy do 
pokoju nauczycielskiego, katechetka 
zauważyła na korytarzu swego trud-
nego wychowanka. Rozpoczęła roz-
mowę. W czasie jej trwania uczeń w 
pewnym momencie nawiązał do pro-
blemów, jakie przeżywa. Wyraźnie 
potrzebował takiego spotkania. Oka-
zało się, że była to pierwsza z wielu 
rozmów, które później inicjował sam 
uczeń. Już po pierwszej z nich chło-
pak zaczął inaczej zachowywać się na 
lekcjach religii. Odnalazł w katechet-
ce kogoś, z kim może wejść w praw-
dziwą relację prowadzącą do zmiany 
życia.

W nauczaniu bardzo ważne jest słu-
chanie siebie nawzajem i mądre mó-
wienie. Nie zawsze trzeba dużo mówić, 
by nauczyć wiele. Ucząc nie zapomi-
najmy o sercu i miłości do Boga, bo to 
on jest powodem i sensem wszystkiego.

Redakcja
Źródła: 
*http://tydzienwychowania.pl/
Foto pixabay.com.pl

W poszukiwaniu 
drogi

W ostatnią niedzielę rozpoczęliśmy Tydzień Wychowania, którego tegorocz-
nym mottem jest hasło: Wybór drogi. Msze o godzinie 18 dedykowane są w 
szczególności Rodzicom, Nauczycielom i wszystkim Wychowawcom.

Tematyka tegorocznego Tygodnia 
Wychowania nawiązuje do XV Zgro-
madzenia Zwyczajnego Synodu Bi-
skupów Młodzież, wiara i rozeznanie 
powołania, który ma się odbyć w tym 
roku w październiku w Rzymie. Ten 
wyjątkowy Tydzień ma pomóc dzie-
ciom i ich wychowawcom z proble-

mem rozeznania powołania i poszuki-
waniem drogi życia.

Czym jest wychowanie?
Wychowanie jest więc przede wszyst-

kim obdarzaniem człowieczeństwem
– obdarzaniem dwustronnym. Ro-

dzice obdarzają swym
dojrzałym człowieczeństwem nowo 



10

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 71 (1304) 

Dni ekumenizmu
Od piątek 7 września do niedzieli trwały w Chojnie Dni Integracji i Ekumenizmu. Burmistrz Adam Fedorowicz wraz z przewodniczącym 
Zarządu Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie ks. Janem Zalewskim otworzyli uroczystości i powitali gości z Niemiec, Ukrainy i Polski. 

W części artystycznej wo-
kalistki Pracowni Wokalnej 
Aleksandry Bałachowskiej-
-Jagusz działającej w Centrum 
Kultury w Chojnie M. Bar-
tosewicz i W. Adamska za-
prezentowały dwa utwory. W 
Bibliotece Publicznej odbyło 
się polsko-niemieckie czytanie 
poezji i prozy Zbigniewa Her-
berta, a następnie spotkanie 
członków hanowerskiego Sto-
warzyszenie Wspierania Od-
budowy Kościoła Mariackiego 
z grupą inicjatywną Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Kościoła 
Mariackiego, gdzie poruszono 
kwestię dalszej współpracy. 
Następnego dnia na cmenta-
rzu komunalnym odbyły się 
uroczystości upamiętniające 
byłych mieszkańców miasta. 

Największym wydarzeniem 
było XXIX Nabożeństwo Eku-
meniczne pod hasłem papieża 
Franciszka - Idziemy wspólnie 
drogą ekumenizmu. Przewod-
niczył katolicki biskup Kopen-
hagi Czesław Kozon, a kazanie 
wygłosił biskup Sztokholmu 
kardynał Anders Arbore-
lius. Wśród gości były głowy 

kościoła skandynawskiego, 
niemieckiego oraz biskup 
M. Kruszyłowicz. W ramach 
cyklu Zielony Kościół otwo-
rzono wystawę fotograficzną 
„Leśne Zakątki” przygotowa-
ną przez chojeńskie Nadle-
śnictwo. Wieczorem odbył się 
koncert „Perły Muzyki Kla-
sycznej”. Słynne arie i duety 
ze słynnych oper i operetek 
zaprezentowali Aleksandra 
Bałachowska – Jagusz (so-
pran koloraturowy), Marzena 
Frankowska (sopran), Bartosz 
Gorzkowski (tenor),Irina Pa-
liwoda (fortepian). Koncert 
prowadził Mirosław Kosiński 
. W niedzielę w kościele Ma-
riackim odbyło się nabożeń-
stwo w j. niemieckim oraz 
msza św. w j. polskim.

Podziękowania
Składam gorące podzięko-

wania wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w przygotowanie 
uroczystości Dni Integracji 
i Ekumenizmu w Chojnie. 
Serdecznie dziękuję Fundacji 
Kościół Mariacki, Stowarzy-
szeniu Wspierania Odbudo-
wy Kościoła Mariackiego w 

Chojnie, Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Kościoła Mariackiego, 
burmistrzowi A. Fedorowi-
czowi, ks. J. Zalewskiemu, R. 
Kumkar, P. Helbichowi, D. 
Dobak-Hadrzyńskiej, A.Bała-
chowskiej – Jagusz, M. Fran-
kowskiej, B. Gorzkowskiemu, 
I. Paliwodzie, M. Kosińskie-
mu, K. Kupczyk, R. Ryssowi, 

portalom Chojna24.pl oraz 
Ono24.info A. Dubik, K. 
Odróbce,G. Lemke, E. Cheł-
stowskiej, E. Mikosz, Przed-
siębiorstwu Usług Komunal-
nych w Chojnie, T. Błońskiej 
i pracownikom Biblioteki, T. 
Kołodyńskiej i pracownikom 
Restauracji „Ratuszowa”, M. 
Bartosewicz, W. Adamskiej, 

instruktorom, pracownikom 
Centrum Kultury w Chojnie, 
gościom, uczestnikom oraz 
wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób włączyli się w 
organizację tegorocznych Dni 
Integracji I Ekumenizmu.

Dyrektor Centrum Kultury w 
Chojnie

Barbara Andrzejczyk
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Strażacy z czterech państw w Chojnie 
Na terenie byłego lotniska w Chojnie odbyły się ćwiczenia strażaków z czterech państw, zorganizowane przez Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chojnie. 

W ćwiczeniach uczestni-
czyły jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z miej-
scowości Chojna, Trzcińsko 
Zdrój, Cedynia, Czachów, 
Krajnik Dolny, Nawodna, 
Lisie Pole, Brwice, Mieszko-
wice, a także Susice (Czechy), 
Schwedt (Niemcy) oraz Mły-
nów (Ukraina). 

Scenariusz ćwiczeń przewi-
dywał kilka założeń - pożary 
budynków mieszkalnych i ma-
gazynowych z ewakuacją osób 
poszkodowanych, pożar stacji 
paliw oraz wypadki komuni-
kacyjne. Strażacy ćwiczyli pro-
wadzenie linii gaśniczych pod-
czas pożarów wewnętrznych 
na różnych kondygnacjach 

budynków, wykonywanie do-
stępu do poszkodowanych w 
zdarzeniach komunikacyj-
nych, ewakuację osób i udzie-
lanie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, organizację zaopa-
trzenia wodnego z zewnętrz-

nego zbiornika nadziemnego. 
Celem ćwiczeń była wymia-

na doświadczeń oraz doskona-
lenie technik podczas działań 
ratowniczo - gaśniczych, w 
tym wspólne działanie straża-
ków różnej narodowości. 

Ćwiczenia przebiegły bardzo 
sprawnie. Nie przeszkadzały 
nawet bariery językowe. Stra-
żacy zapoznali się z różnymi 
sposobami i technikami dzia-
łań prowadzonymi przez stra-
żaków ochotników w krajach 
graniczących z Polską. Była to 
również doskonała okazja do 
przetrenowania działań w róż-
nych zdarzeniach i ich utrwa-
lenia do stosowania podczas 

rzeczywistych przypadków 
pożarów i innych miejscowych 
zagrożeń.

Nadzór merytoryczny pro-
wadzony był przez funkcjo-
nariuszy z KP PSP Gryfino z 
Komendantem Powiatowym 

bryg. Andrzejem Prokopskim 
na czele. Za przygotowanie 
ćwiczeń odpowiedzialny był 
naczelnik OSP Chojna dh. Sła-
womir Trzópek.

A. Szczepaniak

reKLAMA
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14 - 20.09.2018 /  Kino HelioS
(CHr Kupiec)

Kultura Dostępna:
Atak paniki, czw. 13:00, 18:00
Premiery:
Predator (napisy), pt.-śr. 16:00, 19:30, czw. 19:45, 
22:15
Predator (dubbing), pt.-śr. 12:45, czw. 13:30
3D Predator (napisy), pt.-śr. 22:00, czw. 16:00
3D Predator (dubbing), pt.-śr. 10:15, czw. 11:00
juliusz, pt.-nd., wt.-czw. 12:15, 15:15, 18:30, 
20:45, pn. 12:15, 15:15, 18:30, 21:45
Polecamy:
Zakonnica, pt. 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 
22:30, sb.-nd., wt.-czw. 10:45, 13:15, 15:45, 18:00, 
20:15, 22:30, pn. 10:45, 13:00, 16:45, 21:00
Dywizjon 303. Historia prawdziwa, pt.-nd., wt.-
-śr. 16:45, 19:00, 21:15, pn. 15:15, 19:00, 21:15, 
czw. 14:30, 19:00, 21:15
Helios dla dzieci:

Filmowe Poranki: Strażak Sam, cz. 5, nd. 10:30
Biały kieł, pt., nd.-wt. 10:00, 14:30, 17:30, sb. 
14:30, 17:30, czw. 10:00, 17:00
Krzysiu, gdzie jesteś?, pt.-śr. 11:00, 13:30, czw. 
10:15

(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Atak paniki, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Nieposłuszne, śr. 18:30
Premiery:
Czarne Bractwo. BlacKkKlansman, 11:30, 17:00, 
20:00
juliusz, pt. 10:00, 12:30, 15:00, 17:15, 19:30, 
21:45, sb., pn.-czw. 10:15, 12:30, 15:00, 17:15, 
19:30, 21:45, nd. 12:30, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45
Predator (dubbing), 14:00
3D Predator, sb.-czw. 11:15
Predator (napisy), pt.-nd., wt., czw. 16:30, 19:00, 

20:30, pn. 16:30, 19:00, śr. 16:30, 19:00, 20:45
3D Predator (napisy), 21:30
Smak zemsty. Peppermint, 14:15, 18:45, 21:00
Polecamy:
Zakonnica, pt.-nd., wt.-czw. 10:45, 13:15, 15:45, 
18:00, 20:15, 22:30, pn. 10:45, 13:15, 15:30, 18:00, 
20:15, 21:30
Bez litości 2, pt.-nd., wt. 17:45, śr. 15:15
Dywizjon 303. Historia prawdziwa, pt. 10:15, 
13:45, 16:15, 18:30, 20:45, sb.-pn., czw. 11:00, 
13:45, 16:15, 18:30, 20:45, wt. 11:45, 14:00, 16:15, 
18:30, 20:45, śr. 11:00, 13:45, 16:15, 18:30, 21:15
303. Bitwa o Anglię, 14:30
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: Strażak Sam, cz. 5, nd. 10:30
Krzysiu, gdzie jesteś?, pt.-wt. 10:30, 12:45, 
15:15, śr. 10:30, 12:45, czw. 10:30, 15:15
Biały kieł, pt. 11:30, 12:15, 16:45, sb.-czw. 10:00, 
12:15, 16:45

Trochę kultury

DARMoWe
bilety do kina

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

14 - 19.09.2018 / 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 „Juliusz”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

CO jeST GrANe
W tym tygodniu gryfińskie kino 

wciąż jeszcze proponuje nam familij-
ne kino „Biały kieł”, a także premiero-
wo najnowszą historię od Krzysia, 
Kubusia Puchatka i reszty („Krzysiu, 
gdzie jesteś?”) w reżyserii Marca For-
stera, który za każdym razem łapie 
mnie za serce, a jeśli chodzi o Kubu-
sia Puchatka to kolejny raz nie może 
być inaczej. Prawdziwych przyjaciół 

przecież poznaje się w biedzie, a do-
rosły Krzyś przekonuje się o tej 
prawdzie na nowo, gdy już prowadzi 
dorosłe życie. To właśnie Oni (Kubuś, 
Prosiaczek, Kłapouchy i Tygrysek) 

przypomną mu o magii dzieciństwa 
i jego sile. Tym, którzy lubią się 
śmiać, proponuję zaryzykować i wy-
brać się na najnowszą polską kome-

dię z Wojtkiem Mecwaldowskim w 
roli głównej „Juliusz”. Ja zaryzykowa-
łam i w sumie nie żałowałam, cho-
ciaż do najlepszych polskich komedii 

wciąż nam daleko, a mnie tęskno. 
„Juliusz” to opowieść o nauczycielu 
plastyki (Mecwaldowski), któremu 
niewiele się w życiu udaje, a do tego 
żyje w cieniu swojego ojca (Jan Pe-
szek), ale spotkanie z pewną ciężar-
ną może odmienić jego los! Mogło 
być lepiej, ale jest przyzwoicie – na 
luźny wieczór we dwoje lub troje jak 
znalazł. Do zobaczenia w kinie.

amp

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu “Predator”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę? 
Jaki to gatunek filmowy?

Krzysiu, gdzie jesteś?, sb. 12:00, nd.-śr. 16:00 

juliusz, pt., nd.-śr. 18:00, 20:00

Biały kieł, pt. 16:00, nd. 14:20

Czarne bractwo
()

Zacznę bardzo poważnie... Na 
początku było życie, które napisało 
historię chyba największej rasi-
stowskiej organizacji w USA - Ku 
Klux Klan. Powstała zaraz po wojnie 
secesyjnej, była częściowo zakon-
spirowana i miała na celu walkę o 
ograniczenie praw innych grup ra-
sowych i etnicznych (głównie Afro-
amerykanów i Żydów, a także kato-
lików). Reaktywowana była jeszcze 
dwa razy, w 1915 roku i po 1945 
roku. Organizacja w czasach swojej 
popularności miała w swoich szere-
gach 4 miliony członków na terenie 
USA. Podobno ta ostatnia grupa 
działa po dziś dzień(!) Główną ide-
ologią Ku Klux Klan była biała su-
premacja, czyli dążenie do domina-
cji białych. Stroje ich znacie z wielu 
filmów (także komediowych). Mają 
biały kolor i szpiczaste kaptury za-
krywające twarz. Trzeba jednak za-
znaczyć, że wspomniane stroje za-
początkowała dopiero druga orga-
nizacja po 1915 roku. Ku Klux Klan 
stosowała przemoc, atakowała, pa-
liła i mordowała. W latach 60’ FBI 

próbowała zinfiltrować KKK. W 
1979 roku taką próbę (udaną) pod-
jął Ron Stallworth, policjant, który 
odpowiedział na ogłoszenie KKK w 
gazecie. (I tutaj powaga się koń-

czy.) Zadzwonił, powiedział, że nie-
nawidzi czarnych i innych, których 
trzeba, a potem dostał się na spo-
tkanie, na które wysłał swojego 
białego kolegę. Gdy tylko mógł, 

Stallworth komunikował się z 
członkami Klanu telefonicznie, a na 
spotkania wysyłał znajomego. Roz-
pracował grupę i ukrywał swój 
udział w tej operacji aż do 2006, 
kiedy to po raz pierwszy udzielił w 
tej sprawie wywiadu. 8 lat później 
ukazała się autobiografia Stallwor-
tha, na podstawie której powstał 
film „Czarne bractwo” Spike’a Lee, 
który pokazywany był na ostatnim 
festiwalu w Cannes i tam zdobył 
Grand Prix. Obok tego obrazu nie 
można przejść obojętnie, bo to film 
(możliwe, że jeden z niewielu lub 
jako początek dla wielu) zdecydo-
wanie o czymś i to o czymś bardzo 

konkretnym (m.in. o niezadowole-
niu Ameryki obecnym stanem rze-
czy). Rasizm i Trumpizm trawią dzi-
siejszą Amerykę i Europę jak rak. 
Coraz bardziej boimy się o wszyst-
ko. Coraz większy hejt i nienawiść 
wylewa się z internetu, a on niejako 
pokazuje naszą dzisiejszą twarz. Ta 
niesamowita (surrealistyczna) hi-
storia (pokazana oczywiście w po-
ważnym tonie, ale przepełniona 
humorem!! Jakie to przyjemnie wy-
ważone: zabawne dialogi przepla-

tają się z ważnymi tematami) zda-
rzyła się naprawdę i to właśnie ten 
fakt tak mocno na mnie podziałał. 
Lata 70’, stosunki rasowe, fryzury, 
klimat, muzyka, kostiumy – wszyst-
ko bez zbędnego upiększania. 
„Czarne bractwo” to w zasadzie dla 
mnie tragikomedia lub jak kto woli 
komediodramat, bo usta do śmia-
nia się wykrzywiają, a jakoś tak cza-
sami nie wypada, a może włącza 
się u mnie przesadna poprawność 
polityczna? Odrzućmy poprawność 

i śmiejmy się, bo o to chodziło reży-
serowi. Nie chciał zrobić tylko i wy-
łącznie kina o czymś, bo dostaliśmy 
kino rozrywkowe, które na koniec 
zostawia nas z diabelnie mądrą pu-
entą. To kino świetnie wyreżysero-
wane, zagrane i skonstruowane 
(zaangażowane, ale w swojej kon-
strukcji lekkie), intryguje i wciąga, 
bawi, ale każe się zastanowić. Co 
więcej, mam wrażenie, że jest dia-
belnie aktualne i chciałam napisać, 
że zadziała „ku przestrodze”, ale 
chyba już na to za późno. Może nie 
wszystkie żarty do mnie trafiły, ale 
zabawy formalne i odniesienie do 
kultury były świetne! Gdy zerknie-
cie na filmografię Spike’a Lee to za-
uważycie, że jeśli już podchodzi do 
reżyserowania jakiegoś projektu, to 
jest to obraz konkretny, zaangażo-
wany, potrzebny i opowiadający 
mięsistą historię o czymś. Jemu 
obojętność i letnie emocje są obce, 
a więc daje nam teraz komedię o 
członkach Ku Klux Klanu, ale w 
podstawie tej historii jest prawda, 
mądrość i ostrzeżenie.

Anna Pietras
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Przyszli na świat 
w gryfińskim szpitalu 

ADAŚ JAGUSZ 
ur. 11.09.2018 o godz. 9.05
 waga 3440 g - dł. 54 cm

MICHALINA KURPIEL 
ur. 10.09.2018 o godz. 11.34
  waga 3200 g - dł. 54 cm

NATAN DOWJAT 
ur. 9.09.2018 o godz. 13.20
  waga 3320 g - dł. 53 cm

NATALIA STARZECKA 
ur. 6.09.2018 o godz. 19.20
  waga 2780 g - dł. 52 cm 

EMILKA JUŁKOWSKA 
ur. 6.09.2018 o godz. 9.05  
waga 3440 g - dł. 53 cm

FRANEK KABZIŃSKI 
ur. 4.09.2018 o godz. 13.30
  waga 3200 g - dł. 53 cm

DAWID WALCZAK 
ur. 4.09.2018 o godz. 1.00  
waga 2980 g - dł. 51 cm

JULIA LECH 
ur. 3.09.2018 o godz. 11.40
 waga 3340 g - dł. 55 cm

KAROL JAN ROMANOWICZ 
ur. 23.08.2018 o godz. 9.00
 waga 3740 g - dł. 56 cm

TYMON KUSIAK 
ur. 22.08.2018 o godz. 9.00
  waga 2750 g - dł. 52 cm

WIKTOR KULIGOWSKI 
ur. 21.08.2018 o godz. 14.15
  waga 3740 g - dł. 54 cm

Tobiasz Wojtalewicz-Dynakowski 
ur. 21.08.2018 o godz. 8.59
  waga 3720 g - dł. 54 cm

MAKSYMILIAN SOWA 
ur. 19.08.2018 o godz. 16.35
 waga 3360 g - dł. 54 cm

MICHALINA RĘBACZ 
ur. 19.08.2018 o godz. 6.20 
waga 3660 g - dł. 55 cm

ZUZIA OKRASA 
ur. 8.08.2018 o godz. 10.08
 waga 3260 g - dł. 55 cm

OLIWIER WIERZBICKI 
ur. 8.08.2018 o godz. 8.05  
waga 3800 g - dł. 58 cm

NELA KUŚ 
ur. 7.08.2018 o godz. 9.00  
waga 3860 g - dł. 54 cm

ERYK TRZETRZYŃSKI 
ur. 4.08.2018 o godz. 4.25  
waga 3880 g - dł. 57 cm



14

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 71 (1304) 

Pisałam Wam jakiś czas temu o tym, że dziecko w wieku 
niemowlęcym i dziecięcym musi upadać, bo każdy upadek 
uczy je przede wszystkim, jak upadać i co się wtedy dzieje – 
dzięki temu maluch zdobywa wiedzę, która uchroni go przed 
większymi niebezpieczeństwami niż „bam” z krzesła czy 
zwyczajny „bam” pupą na ziemię. Nie można ich przed tym 
uchronić (chociaż bardzo się staramy), bo to jakby zamknąć 
dziecko w pokoju z gumowymi przedmiotami. To nierealna 
rzeczywistość! Dziecko musi zderzać się ze „złem tego świata” 
- chcemy tego czy nie.

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

Pamiętam jak dziś, że jako dziecko wspinałam się po drze-
wach, biegałam po lesie, gdzie nikogo nie było(!), wpadałam 
nie raz do kałuży i chowałam brudne skarpetki przed rodzica-
mi, a przechodząc przez płot rozdarłam sobie spodnie. (Która 
dziewczyna dzisiaj może się tym pochwalić?) To były najlepsze, 
chociaż czasami przyprawiające o dreszcz przerażenia, chwile z 
mojego dzieciństwa. 

Dzisiaj dzieci wychowują 
się na strzeżonych osiedlach, 
w betonowych areach, wieś 
widzą może w wakacje, tak 
samo jak dzikie lasy, strumyki 
i jeziorka. Te dzieci mają zu-
pełnie inną świadomość i inną 
świadomość mają ich rodzice, 
którzy za wszelką cenę chcą je 
chronić przed światem, któ-
ry jest cały czas taki sam. Co 
się zmieniło? My i nasze lęki, 
które urosły do niewyobrażal-
nych rozmiarów m.in. pod-
sycane przez media. Efektem 
tego jest to, że nie pozwalamy 
naszym dzieciom doświadczać 
otaczającego ich świata.

Na razie jednak mamy w 
domu maluchy, które ledwo 
chodzą, ale i one napotykają 
na swojej drodze mnóstwo 
niebezpieczeństw, czy jednak 
zawsze i za każdym razem 
należy je przed nimi bronić 
czy czasami lepiej zapoznać 
dziecko z wrogiem lub poten-
cjalnym sprawcą nieszczęścia? 

Odpowiedź na to pytanie jest 
w gestii każdego z nas. Wiem 
jednak, że rozmowa jest za-
wsze najlepszym argumentem 
i fundamentem relacji dziecko 
rodzic.

Oczywiście nie namawiam 
absolutnie do tego, by nara-
żać dzieci na niebezpieczeń-
stwo! NIE! Chodzi mi bar-
dziej o to, że przedszkolak, 
który nas rozumie i z którym 
umiemy się już dobrze ko-
munikować może pod na-
szą kontrolą poznać, czym 
jest oGieŃ – możemy mu 
o nim opowiedzieć, pokazać 
mu ognisko, a nawet może 
poczuć, jak bucha z niego 
gorący podmuch. Wszystko 
pod kontrolą, ale w ramach 
nauki doświadczania. 
Podobnie można zrobić z 
innym żywiołem, którym 
jest WoDA. Rozmowa o jej 
ogromnej sile, której nie jeste-
śmy w stanie ujarzmić przyda 
się każdemu dziecku. Do-
świadczanie jej różnych sku-
pisk i ważne refleksje na temat 
niebezpieczeństwa (zarówno 
lodu, jak i morskich głębin) 
jest niezbędna, bo coraz wię-
cej nieszczęść notują statystyki 
policyjne właśnie jeśli chodzi 
o połączenia: dzieci lód i dzie-
ci woda.

Nie tylko chłopiec, ale i 
dziewczyna podziękuje Wam 
za naukę rozkręcania i przy-
kręcania różnych rzeczy, bo 

majsterkowanie z dziećmi 
to naprawdę świetna zabawa 
(połączona z wiedzą). Cho-
dzi głównie o to, by czasami 
pozwolić dziecku skręcić coś 
z nami tak naprawdę – niech 
maluch poczuje siłę własnej 
zręczności. Wiem, że MŁo-
TeK i SKRZYniA PeŁnA 
nARZĘDZi plus dziecko to 
nie jest to, co rodzice lubią 
najbardziej, ale pod Waszym 
okiem nic się dziecku nie sta-
nie.

Wiem też, że połączenie NÓŻ 
i dziecko nie kojarzy nam się 
najlepiej i widzimy w tym kon-
tekście tylko złe rzeczy, ale więk-
szemu przedszkolakowi można 
już tłumaczyć i pokazywać jak 
się kroi np. chleb. To wbrew po-
zorom bardzo cenna umiejętność 
(zdobycie tej umiejętności), a do 
tego dziecko widzi, że mu ufamy 
(oczywiście niech to będzie zasa-
da bardzo ograniczonego zaufa-
nia).

Na pewno zapadły Wam w pa-
mięci obrazki z amerykańskich 

filmów, gdy rodzic sadza dziecko 
na swoich kolanach za kierow-
nicą auta. Czasami wystarczy 
tylko potrzymanie przez chwilę 
kierownicy, by nasz maluch po-
czuł się ważny i poczuł, że przez 
sekundę robi coś naprawdę  waż-
nego, bo to coś, co Wy robicie 
codziennie, a co w Was Wasze 
dziecko podziwia.

Czasami wystarczy trochę 
dobrej woli ze strony rodziców, 
by pokazać dziecku ten inny, 
ukryty, niedostępny świat. Nie 
ma w tym nic złego, dopóki nie 
przekraczamy żadnych granic i 
prawa, a dziecko jest pod naszą 
opieką. Jeśli jednak to nie my 
rozpoczniemy ten dialog, świat 
rozpocznie go za nas, a przede 
wszystkim rówieśnicy bądź inni 
rodzice, a tego już nie będziemy 
w stanie kontrolować.

PS Z dzieciństwa wyniosłam 
m.in. jedno, że to, co było zaka-
zane, niedostępne i o czym rodzi-
ce nie mówili było przeze mnie 
najbardziej pożądane. Papierosy 
nigdy mnie nie „kręciły” i nie 
działały na moją wyobraźnię, 
ale z racji tego, że nikt u mnie 
w domu o nich nie mówił (ani 
na plus ani na minus), to w koń-
cu kiedyś spróbowałam i… na 
szczęście byłam nimi rozczaro-
wana. Pamiętam pewną historię 
z liceum, która mocno zapadła 
mi w pamięć. Jeden z rodziców, 
gdy przyłapał dziecko na paleniu 
papierosów, usiadł z nim przy 
jednym stole i kazał mu wypa-
lić naraz całą paczkę. Po tym 
incydencie wszyscy mieliśmy 
dosyć palenia na dłuuugi czas. 
To wszystko świadczy i przema-
wia na korzyść tego, że lepiej z 
dzieckiem rozmawiać i same-
mu pokazać mu pewne rzeczy 
niż zakazywać bez wyjaśnienia 
„dlaczego?”. Dotyczy to także 
najmniejszych dzieci, ale i nasto-
latków i tematów bardzo delikat-
nych, jak: seksualność, przemoc 
czy używki.

Mama

Źródła:
ht t p s : / / d z i e c i s aw a z n e . p l / 5 -

niebezpiecznych-rzeczy-w-ktore-
warto-wprowadzic-dzieci/

Foto pixabay.com.pl

5 Nieczystych 
zagrań
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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

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 

WYCIĄG Z OGŁOSZeNIA O PrZeTArGU USTNYM NIeOGrANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, 

że w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 1100, w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrę-
bie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino:

- działka nr  4/14 o  powierzchni  0,6436 ha (KW 29728/4).  
Cena wywoławcza netto – 1.000.000,00 zł.   Wadium – 100.000,00 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 Biu-
letynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem prze-
targu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospo-
darki 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.

Konkurs
Mamy do rozdania trzy egzemplarze książki Sylwii Trojanowskiej - „Sekrety i 

kłamstwa”. Zapraszamy naszych Czytelników, aby w 7 słowach (bo 7 Dni Gry-
fina) przekonali nas, by książka trafiła właśnie do Nich. Odpowiedzi prosimy 
przesyłać na adres mailowy - kontakt.7dnigryfina@gmail.com lub do naszej re-
dakcji -  Asnyka 31 do 21 września.

Sylwia Trojanowska

„Sekrety i kłamstwa”
Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, żeby pogodzić się z najważniej-
szą osobą jej dzieciństwa – charyzmatycznym i apodyktycznym dziadkiem. Lu-
dwikowi zależy na tym, by ukochana wnuczka z nim zamieszkała, lecz ona stawia 
warunek – chce w końcu poznać jego skrzętnie skrywaną przeszłość. W opowie-
ściach Ludwika losy rodziny splotą się z burzliwą historią Szczecina z czasów dru-
giej wojny światowej. Jaką tajemnicę chronił przed światem? Magdalena, wędrując 
po śladach z przeszłości, odwiedza miejsca znane z młodości i na nowo buduje re-
lacje z dawnymi sąsiadami. Czy w rodzinnym mieście czeka na nią również miłość? 
Sylwia Trojanowska odkrywa tajemnice, o których nikt już nie pamięta. „Sekrety i kłam-
stwa” to mieszanka emocji, uśmiechu i wzruszeń zapisanych w pożółkłym rodzinnym 
albumie. 

Czy historia opisana w „Se-
kretach i kłamstwach” nawią-
zuje w jakiś sposób do Pani 
własnego życia lub losów ro-
dziny?

- Nie, nie nawiązuje do lo-
sów mojej rodziny. 

„Sekrety i kłamstwa” to fik-
cja literacka, ale większość 
miejsc opisanych w powieści 
jest prawdziwych. Niektóre 
zdarzenia i postaci, również. 
Dodam, że to, co opisałam w 
powieści, było inspirowane 
poruszającymi wspomnienia-
mi i pamiętnikami mieszkań-
ców oraz pionierów Szczecina. 
Jestem przekonana, że gdzieś 
wśród nas żyje człowiek o hi-
storii Ludwika Starkowskiego i 
to zapewne nie jeden!

Czy można traktować tę 
powieść jako pewnego rodza-
ju inspirację do tego, żeby i 
czytelnicy spróbowali poznać 
doświadczenia (sekrety, losy 
itp.) swoich rodziców, dziad-
ków?

- Oczywiście, że tak. Przy-
znam, że otrzymuję od Czy-
telników wiele wiadomości, 
w których opowiadają mi o 
tajemnicach rodzinnych, o 

trudnych relacjach ze swoimi 
krewnymi. Ogromne wrażenie 
zrobiła na mnie wiadomość od 
pewnej kobiety. Napisała, że 
czytając „Sekrety i kłamstwa” 
przypomniał jej się dziadek, 
który na łożu śmierci wyjawił 
najbliższym sekret, skrywany 
w sercu przez kilkadziesiąt lat.

Uważam, że znajomość lo-
sów rodziny, jej historii jest 
niezwykle ważna. Buduje na-
szą tożsamość, świadomość 
istnienia. Bez niej jesteśmy 
niepełni, jakby puści. Warto 
zgłębiać rodzinne historie i co 

najważniejsze – nigdy nie jest 
na to za późno!

Skąd wziął się pomysł 
spisania opowieści, która 
porusza problem relacji ro-
dzinnych na tle doświadczeń 
drugiej wojny światowej?

- Zaczęło się od cmentarza. 
Brzmi odrobinę mrocznie, 
ale tak właśnie było. Kilka 
lat temu, podczas spaceru po 
szczecińskiej nekropolii, na-
tknęłam się na Kwaterę Pio-
nierów Szczecina. To niezwy-
kłe miejsce poruszyło mnie 
ogromnie i skłoniło do zgłę-
bienia historii mojego miasta. 
Zaczęłam czytać wspomnienia 
pionierów Szczecina, pamięt-
niki, podania historyczne. 
Obejrzałam wiele reportaży 
dotyczących tamtego okresu. 
Po prostu chciałam wiedzieć 
więcej. Dopiero po jakimś 

czasie narodził się pomysł na 
powieść. W moich myślach 
zjawił się Ludwik Starkowski 
i… nie dawał mi spokoju. Za-
częłam więc pisać „Sekrety i 
kłamstwa”.

Czy dobrze Pani zna miej-
sca, o których Pani pisze w 
„Sekretach i kłamstwach”?

- Znam każde współczesne 
miejsce opisane w „Sekretach 
i kłamstwach”, a te ze wspo-
mnień Ludwika starałam się 
poznać dzięki zachowanym 
fotografiom. Chciałam, aby 
Czytelnicy odbyli z bohate-
rami swoisty spacer po ulicz-
kach Szczecina, aby poczuli 
klimat współczesnego miasta 
oraz tego sprzed osiemdziesię-
ciu lat. Z opinii, które uzyskuję 
od Czytelników wiem, że tego 
właśnie doświadczają i cieszę 
się, że moje wysiłki nie poszły 
na marne.

Czy ma Pani w Szczecinie 
swoje własne, ulubione miej-
sce, które jest dla Pani szcze-
gólnie ważne?

- Tym miejscem jest mój 
dom, mój azyl. Z jego okien 
rozpościera się widok na Pusz-
czę Bukową i na sporą część 
Podjuch, dzielnicy, którą po-
znaję od siedemnastu lat. Nie 
ukrywam jednak, że kocham 
Szczecin z jego „pocztówko-
wymi” miejscami, jak Wały 
Chrobrego, Bulwary, czy Park 
Kasprowicza oraz z tymi bar-
dzo bardzo tajemniczymi i po 
trosze mrocznymi, jak ulica 

Kolumba, Skolwin, czy ruiny 
Wiskordu. To jest ogromnie 
inspirujące miasto, pełne se-
kretów i… kłamstw.

„Sekrety i kłamstwa” to po-
czątek sagi… Czy w trakcie 
pisania historia rozrosła się 
bardziej niż to było zamie-
rzone?

- Początkowo, „Sekrety i 
kłamstwa” miały być dwuto-
mową opowieścią, jednak w 
trakcie konstruowania pierw-
szego tomu zrozumiałam, że 
historia Ludwika i Magdaleny, 
czyli dziadka i wnuczki jest tak 
ciekawa, tak głęboka, że dwa 
tomy to za mało. Przekonstru-
owałam plan na trzy tomy i… 
naprawdę nie wiem, czy dam 
radę się w nich zmieścić. Bo-
haterowie żyją bowiem swoim 
życiem, a fabuła cały czas się 
rozrasta. 

OGŁOSZeNIe

reKLAMA
e-mail: kontakt.

7dnigryfina@gmail.com

tel. 91 404 50 14

Sylwia Trojanowska
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

AUTO-SKUP
telefon 

792 419 148

AUTO-SKUP
całe i uszkodzone, każda 

marka i model, 
osobowe i ciężarowe. 

Najlepsze ceny

Tel. 605 955 850

KUPIĘ KAŻDe 
AUTO 

za gotówkę 
665 708 544

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

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

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

USŁUGI reMONTOWO-BUDOWLANe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

576 314 405

 Pionowo: 
1. francuski astronom i kartograf 
(1625-1712), odkrył 4 księżyce 
Saturna 
2. marka nart 
3. łupienie 
4. samolot pasażerski, autobus 
powietrzny 
5. francuski misjonarz 
6. przebój E. Bartosiewicz 
7. lek do ssania 
8. kraj Bałtów 
9. nad nim Lizbona 
10. budka straganiarki 
11. płynie przez Berno 
12. Fryderyk(1865-1948), 
prawnik 
13. probierz trzeźwości 
14. pije mleko matki 
15. nalepka na butelce 
16. założyciel sekty shin-shu 
17. ... kulszowa 
18. ssak z rodziny jeleniowatych, 
żyjący na Półwyspie Indyjskim 
19. syn Posejdona 
20. świetlisty otok nad świętym 

21. odmiana rymu, rym 
niedokładny 
22. dawny polski skuter 
23. 1/10000 luksa 
24. więcej niż jeden zlew 
25. krótki szkic literacki 
26. ochrona głowy 
27. krewny w linii żeńskiej 
28. miasto w Nigerii 
29. australijska wyspa 
30. każdy da, ile ma 
31. gruszka smaczliwka 
32. zdradza obcokrajowca 
33. zabrana z szachownicy 
34. bezskutecznie oblegany 
przez Stefana Batorego 
35. był taki fotoaparat 
36. wierzchnie okrycie 
37. wyspa koło Indonezji 
38. zniżka ceny kupna 
39. kwitnie wiosną 
40. l. a. 76 
41. bez połysku 
42. podobny do strusia 
43. port na wyspie Timor 
44. smar 

Poziomo: 
45. barwa skóry 
46. z warzyw i majonezu 
47. ... to pieniądz 
48. Delon, słynny aktor 
49. uchwyt przy filiżance 
50. galijski bóg wody 
51. typ lasu z przewagą olchy 
52. rodowity Izraelczyk 
53. pies gończy 
54. Wilga 
55. naśladuje inne gusta 
56. małe miasto w płd. części 
woj. zielonogórskiego 
57. kochała Kalego 
58. kędzior 
59. Wezuwiusz lub Etna 
60. grecka świątynia 
61. asesorstwo 
62. z Kofi Annanem na czele 
63. jeden z sędziów w Hadesie 
64. Rush, piłkarz z Walii 
65. (1851-1930), pisarz czeski, 
„Jan Ziżka”, „Jan Hus”, „Bractwo” 
66. sam na scenie 
67. gaz szlachetny 

68. japońska firma elektroniczna 
69. język Zorby 
70. miano, określenie 
71. krewny, bliski 
72. duży ptak oceaniczny z 
rzędu rurkonosych, 
73. na dachu 
74. syn Adama i Ewy 
75. ściana z betonu 
76. prosperity 
77. rodzaj tłuszczu 
78. lekarz żartobliwie 
79. wyrób z tartaku 
80. miara długości równa  
1000 m 
81. zabytkowa moneta 
82. alkohol 
83. ...Kristofferson 
84. na zieloną można pójść 
85. komediowy Jaś Fasola

 PODPOWIEDŹ: AKSIS, AMI, 
ARAR, BOOM, SABRA, SHINRAN
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Aktualne Rozkłady Jazdy Gryfiński Informator Lokalny
Ważne telefony i Adresy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

 • Posiadam do wynajęcia pokój dla mężczy-
zny na os. Południe. Tel. 518 737 143

 • Posiadam do wynajęcia kawalerkę na 
Górnym Tarasie. Tel. 723 132 553

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe w Gryfinie. 800 zł+czynsz+media-
+zwrotna kaucja. Tel. 511 304 517

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe w centrum Gryfina. Tel. 518 066 
251

 • Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, jadalnia, 
kuchnia, łazienka, duże podwórko, ogrze-
wanie 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-po-
kojowe, o pow. 40 m2, w Babinku, piwnica, 
chlewik, podwórko. Tel. 602 839 600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we, Stare Miasto, I piętro, całkowicie umeblo-
wane. 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 gospo-
darczą. Tel. 509 797 167

 • Posiadam do wynajęcia budynki gospodar-
cze 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, wszyst-
kie 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 tema-
tyce kosmetyka, stylizacja paznokci, podolo-
gia, dietetyka. 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 
pomoc, ew. niewielką odpłatność, może być 
na działkach. Tel. 693 102 198

 • emeryt szuka pokoju do wynajęcia, nie-
palący, 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 mieszka-
nia 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 me-
dyczne - w tym rehabilitacja i pogotowie) - 
zamienię na większe. Tel. 601 707 573

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

 • Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 poko-
je, kuchnia połączona z jadalnią, możliwość 
zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojo-
we, 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 balkonem. 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 wolnostojący w Widuchowej. 
Tel. 513 814 085

 • Sprzedam mieszkanie M3, w Gryfinie, na par-
terze w wieżowcu, Tel. 661 235 348 

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

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

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

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

 • Sprzedam pół domu (do remontu, ale można 
mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, 2 piwnice i poddasze oraz zabu-
dowania 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 dział-
kę 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 duże mieszkanie własnościowe z 
dużym balkonem. Tel. 515 065 497

 • Sprzedam kawalerkę 23 m2, II piętro, bal-
kon, w centrum Gryfina. www.sprzedajemy.
pl wpisać: 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 archi-
tekturą, przy spokojnej uliczce, do zamiesz-
kania od zaraz. Tel. 513 814 085 

 • Sprzedam w Gryfinie dom wolnostojący, 
ocieplony, Stare Miasto, cały podpiwniczo-
ny, o pow. 160 m2, ogrzewanie piec kom-
puterowy – ekogroszek, miał, drewno lub 
ogrzewanie gazem. Garaż o pow. 40 m2 z 
kanałem samochodowym. Część rekreacyj-
na, posesja 600 m2, możliwość działalności 
gospodarczej. Cena do negocjacji. W rozli-
czeniu 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 mieszkal-
ny 180 m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie 
gazowe solar na ciepłą wodę, garaż do otyn-
kowania, wiata, grill z garażem dwustanowi-
skowy 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 wynajmu 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, fotowoltanika 
– prąd ze słońca, własna studnia. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 697 776 410

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

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

 • Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 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 kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe 
w Gryfinie. Tel. 790 209 609

 • Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego, 
bliźniaka lub parteru/piętra domu w miejsco-
wości Gryfino. Może być do odświeżenia, do 
280 tys. Numer kontaktowy: 693 775 502 

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

 • Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe miesz-
kanie 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 
jeziorem. 7-13 arów. Tel. 503 418 790

 • Sprzedam działkę w Moryniu. Tel. 601 639 
800

 • Sprzedam działkę budowlana w miejscowo-
ści 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, dział-

ka o pow. ok. 500 m2 wraz z domkiem let-
niskowym 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 asfalto-
wej. Media przy działkach. Tel. 609 461 
954

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

 • Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną, położoną w 
Chwarstnicy przy ul. Łowieckiej (w odległości 
100 m od ul. Gryfińskiej). Posiadam uzgod-
nienia dotyczące podłączenia energii elek-
trycznej i wody. Cena do uzgodnienia. Tel. 
660 052 677

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

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

 • Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare 
Łysogórki. Wieś skanalizowana z usługami 
agroturystycznymi, blisko przejścia gra-
nicznego, 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, spokoj-
na okolica. Tel. 732 855 373

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

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

 • Tanio sprzedam działkę rekreacyjno-ogrod-
niczą 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, czarno-
ziem, 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 za-
mienię na mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91 415 
22 22

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

 • Działka budowlana w okolicach ulicy Armii 
Krajowej. Plan zagospodarowania przewidu-
je budowę domu jednorodzinnego o kącie 
nachylenia dachu 40-45 stopni. Parter z pod-
daszem użytkowym. Kontakt: 662 227 277

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

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

 • Sprzedam działkę w Moryniu z pozwoleniem 
na budowę i odbudowę istniejącego wiatra-
ka holenderskiego na cele mieszkaniowe lub 
komercyjne. 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 
ciepłą i zimną wodą pod budynkiem przy ul. 
Jana Pawła II w Gryfinie. Tel. 500 711 469

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

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

 • Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z 
instalacją elektryczną. Garaż na os. Południe 
(nr 21) od strony 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 
centrum Gryfina. Tel. 604 383 038

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

G A R A Ż E  –  K U P N O

 • Kupię garaż blaszany na budowę. Tel. 512 322 
058

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam samochód osobowy Peugeot 307 
SW diesel, rok prod. 2006. Na angielskich bla-
chach, 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 wy-
padku, 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 die-
sel, 116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336 
400km.

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

 • Sprzedam BMW 318i, benzyna, 115 KM, prze-
bieg 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 
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POWIATOWY UrZĄD PrACY W GrYFINIe
DYSPONUje NASTĘPUjĄCYMI OFerTAMI PrACY:

1. Dozorca-praca Gryfino
2. Dyrektor przedszkola –praca Gryfino 
3. Fryzjer-praca Gryfino, Szczecin
4. Instruktor Terapii zajęciowej-praca Nowe Czarnowo
5. Kierowca samochodu ciężarowego-praca zachodniopomorskie
6. Kierownik składu opału-praca Radziszewo
7. Lakiernik samochodowy-praca Gryfino
8. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
9. Magazynier- praca Gryfino
10. Monter Izolacji-praca Nowe Czarnowo
11. Monter okien – praca Gryfino 
12. Nauczyciel Informatyki-praca Gryfino
13. Nauczyciel wychowania przedszkolnego- praca Stare Brynki
14. Pedagog specjalny – praca Gryfino, Krzywin
15. Pomoc rzeźnika/wędliniarza- praca Gryfino 
16. Pomocnik hydraulika-praca Gryfino
17. Pomoc kuchenna- praca Czepino
18. Pomocnik stolarza- Praca Parnica
19. Pracownik budowlany-praca Szczecin
20. Pracownik ochrony-praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełno-

sprawności )
21. Pracownik ogólnobudowlany- praca Gryfino i okolice 
22. Pracownik gospodarczy – praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o nie-

pełnosprawności )
23. Pracownik gospodarczy-praca Pniewo
24. Pomocnik Lakiernika –praca Pniewo
25. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
26. Pracownik produkcji – praca Nowe Czarnowo, Pniewo, Gardno
27. Robotnik Placowy-praca Pniewo
28. Recepcjonista-praca Czepino
29. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
30. Spawacz-praca Borzym
31. Specjalista ds. sprzedaży –praca Szczecin
32. Sprzątaczka-praca Pniewo, Gryfino 
33. Sprzedawca- praca Gryfino, Nowe Czarnowo, Gardno, Banie
34. Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo
35. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino

M O T O R Y Z A C J A  –  K U P N O

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

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

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

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

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

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

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

P R A C A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Poszukuję młodej, niezależnej kobiety mó-
wiącej po niemiecku do całodobowej opieki 

nad starszym Panem w Niemczech, 15 km od 
Gryfina. Możliwość podjęcia dodatkowej pra-
cy w Niemczech – pedagogika, turystyka. Tel. 
+49 170 16 29 464

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

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

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

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

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

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

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

U S Ł U G I

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

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

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

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

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

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

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

E D U K A C J A

 • 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 

 • Oddam łóżko z materacem 200 x 180 cm, obi-
cie z materiału. Tel. 601 086 479

 • Sprzedam tanio sprzęt RTV. Tel. 513 814 085
 • Sprzedam boks wędkarski koło Lidla. Tel. 600 

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

986 425
 • Sprzedam boks wędkarski koło Laguny. Tel. 

600 986 425
 • Oddam meble do pokoju dziecinnego, w 

bardzo 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 
(nierozkładana), 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 niebieski). Cena 300 zł. Tel. 608 252 945

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam kręgielnię 2torową Spiellmana - 
zdemontowaną, prod. 1986-1992, 23 m długo-
ści. Cena 9800 zł do negocjacji. 50 szt. krzeseł 
tapicerowanych do gastronomii po 40 zł/szt. 
Stoły, zlewozmywaki, lodówki, zmywarki ze 
stali nierdzewnej. Cena do uzgodnienia. Tel. 
91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam kominek Supra 11 KW, nowy, za-
budowa z piaskowca, turbo do rozprowadze-
nia 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 drew-
niane przedwojenne z wkładem 

sprężynowym- komplet- i część drugiego łóż-
ka. 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 do-
brym stanie. Cena 200 zł. Tel. 725 397 785

 • Sprzedam wazony, porcelanę i inne wyposa-
żenie 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, od-
kurzacz, piankę. Tel. 696 818 153

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

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

 • Sprzedam 3 CCD Digital Video Comcorder 
GL2. Canon DM-GL ZA made Japan + torba + 
wyposażenie. 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

14.09.    Apteka ul. 11 Listopada 66-68
15.09.    Apteka     Muszkieter ul. 9 Maja 14
16.09.    Apteka     Verbascum ul. 11 Listopada 16
17.09.    Apteka      Dr .Max ul. B. Chrobrego 30
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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reKLAMA

Spotkanie Wspólnoty Polskiej 
Ponad setka członków i sympatyków Stowarzyszenia Wspólnota Polska spotkała się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z 
okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez nasze państwo. Było uroczyście i wesoło.

Właśnie z okazji tak uroczy-
stej - po raz pierwszy w historii 
naszego województwa - z war-
szawskiej centrali Stowarzy-
szenia przyjechał sztandar tej 
organizacji. Został on zaprezen-
towany następnego dnia - wraz 
z pocztem sztandarowym, pod-
czas dożynek archidiecezjal-
nych w Gryfinie. Gościem ho-
norowym spotkania był czynny 
uczestnik Powstania Warszaw-
skiego, żołnierz Armii Krajowej 
– major Zbigniew Piasecki (ps. 
Czekolada). 

Sztandar ze stolicy przywiozła 
dyrektor biura Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska – Tatiana 
Ciepukoit, która odczytała też 
list pochwalny pod adresem 
powiatowej struktury Stowa-
rzyszenia i jej szefa Zdzisława 
Szczepkowskiego od Urzędu 
Marszałkowskiego.

Wśród słuchaczy zasiadał 
były wicewojewoda Jan Sylwe-
strzak oraz burmistrz Polic, a 

jednocześnie prezes wojewódz-
ki Stowarzyszenia - Władysław 
Diakun. Był też nasz regionalny 
członek władz krajowych – Ce-
zary Arciszewski

Pojawili się oczywiście i po-
zdrowili uczestników księża i 
wszyscy burmistrzowie Gryfina 
– Mieczysław Sawaryn, Paweł 
Nikitiński i Tomasz Miler.

Ale takie spotkanie byłoby 
sztywne i smutne bez udziału 
kilkudziesięciu innych człon-
ków i sympatyków Stowarzysze-
nia oraz zespołów – Nastroje, 
Borzymianka i Macierzanka. To 
dzięki nim śpiewano chóralnie 
piosenki patriotyczne i ludowe. 
A uroku zgromadzeniu dodały 
po góralsku ubrane członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich z Ra-
ciechowic. 

Nie sposób nie wspomnieć 
o doskonałej grochówce, ka-
szance i kiełbaskach z grilla 
oraz napojach roznoszonych 
przez uczennice zespołu szkół 

przy ulicy Łużyckiej. Autora tej 
relacji rozbawił widok dziew-
cząt występujących w roli kel-
nerek. Przynosząc gościowi 
kawę – jedna niosła kubek z 
gorącą kawą, a druga... łyżeczkę.  
Prezes gryfińskiego koła Wspól-
noty Polskiej Zdzisław Szczep-
kowski poinformował uczestni-
ków spotkania, że kopia obrazu 
Matki Boskiej – hołd narodów 
przywiezionego przez przesie-
dleńców z Kałusza, został po-
święcony przez arcybiskupa i 
już odpowiednim dekretem 16 
września pojedzie do Raciecho-
wic – miejscowości zaprzyjaź-
nionej z Gryfinem. 

Zdz. Szczepkowski składa za 
naszym pośrednictwem szcze-
gólne podziękowanie sponsoro-
wi – Teresie Duniec, oraz wspo-
magających go organizacyjnie 
– Zbigniewowi Kozakiewiczowi 
i Tadeuszowi Mockało. 
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