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MAGAZYN

POLSKI WYDAWCA

reKLAMA

5 października 2018 r.

Wynajmę 
pomieszczenie 

magazynowo-produkcyjne
o pow. 167 m2 w Pniewie

reKLAMA
e-mail: 

kontakt.
7dnigryfina

@gmail.com

tel. 91 404 50 14

OGŁOSZeNIe WYbOrCZe

Kronika 
wyborcza 

s. 2
Kochają wieś 
werbalnie   

s. 3
Nie wiedzą 
450 czy  
500 MW   

s. 4
U. III wieku. 
Studentom 
zatrzymał się 
czas 

s. 6
Sport 

s. 7
Mikrocary.  
po co ludziom 
taki maluch?

s. 11

Piątek

Motorowerem 
w samochód  czytaj s. 3

Klucz  
do Spiżarni dla 
prof. Matławskiego 

byliśmy  
na Ukrainie  
w cieniu wojny 

czytaj s. 20
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Dostaliście taki alert?
Do naszego telefonu komórkowego taki alert dotarł we wtorek, 2 października. 
Po raz pierwszy.

Oto jego treść. Uwaga! W po-
wiatach nadmorskich wichury 
do rana 3.10. Nie wychodz z 
domu, jesli nie jest to koniecz-
ne. Na morzu silny sztorm. 
Sledz informacje pogodowe

Powodem było załamanie po-
godowe i towarzyszące mu silne 
wiatry w nadmorskiej części 
naszego województwa. Co cie-
kawe, nie został on wysłany z 
centrum wojewódzkiego, tylko 
ogólnopolskiego systemu zarzą-
dzania kryzysowego, podległego 
Prezesowi Rady Ministrów.

Co to jest rCb?
Skrót ten oznacza Rządowe 

Centrum Bezpieczeństwa. A 
otrzymany przez nas sygnał jest 
częścią pilotażowego systemu 

ostrzegania SMS-ami przed za-
grożeniami – Alert RCB. Jest 
on wdrażany od tego roku. Ce-
lem, najogólniej mówiąc jest 
zapobieganie kryzysom. A w 
razie ich wystąpienia -  mini-

malizowanie skutków. Zarówno 
w gospodarce jak wśród miesz-
kańców zagrożonych obszarów 
kraju.  

Jak to się rozsyła?
Nie bezpośrednio do każde-

go odbiorcy, tylko za pośred-
nictwem naszych operatorów, 
którym Centrum wskazuje te-
rytorialny zasięg rozsyłania. Na 
razie jest to dość niedokładne, 
skoro wiało nad morzem, a my 
z Gryfina mamy do niego 100 
kilometrów. Z czasem jednak 
terytorialny zasięg nadawania (z 
przekaźników danych operato-
rów komórkowych), i odbiera-
nia Alertu będzie coraz bardziej 
precyzyjnie wyznaczany. 

rk

Doradca 
Prezydenta 
kandydatem  
do sejmiku

Bardzo dużym zaskoczeniem 
dla mieszkańców Gryfina było 
pokazanie się plakatów wybor-
czych doradcy Prezydenta RP 
Pawła Muchy. Jak się okazuje, 
w zbliżających się wyborach 
samorządowych startuje on z 
listy PiS do sejmiku wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 
Ciekawe, czy jest to tylko chęć 
wzmocnienia tej listy, czy też 
może wstęp do zakończenia ka-
riery w stolicy i próba ulokowa-
nia się we władzach wojewódz-
kich.    

AS

Kronika wyborcza
Oskarżyli Nycza

Pierwszy proces sądowy w 
trybie wyborczym, czyli sąd 
rozpatruje skargę natychmiast 
(do 48 godzin). Komitet wy-
borczy burmistrza Gryfina 
oskarżył komitet Artura Nycza 
o podanie nieprawdziwych 
danych na temat braku właści-
wego pozyskiwania funduszy 
unijnych w swoich materia-
łach wyborczych. W pierwszej 
instancji oskarżenie zostało 
odrzucone. Po odwołaniu 
strony skarżącej, kolejny sąd 
podtrzymał decyzję z I instan-
cji w sprawie 3 z 4 żądań. Nycz 
ma tylko na facebooku zamie-
ścić sprostowanie. 

romanicz zaprasza 
Komitet wyborczy PiS za-

praszam mieszkańców Gminy 
Gryfino na otwarte spotkanie 
z Piotrem Romaniczem, kan-
dydatem na Burmistrza Mia-
sta i Gminy Gryfino z ramie-
nia PiS.

Spotkanie odbędzie się w 
piątek, 5 października o godz. 
18.30 w Klubie Nauczyciela 
przy ul. Kościuszki 17 w Gry-
finie.

Kampania w Widuchowej
Wójt Widuchowej Anna Ku-

sy-Kłos większość spotów na 
wybory pisze na facebooku. 
Jest jeden plakat na budynku 
przy zakręcie. Jeśli chodzi o 
kontrkandydatkę, to jest tu 
mało znana. Jak na razie nie 
organizuje żadnych spotkań 
przedwyborczych. Do niektó-
rych mieszkań radni przycho-
dzili zbierać podpisy, ale i tak 
mieszkając w małej miejsco-
wości zazwyczaj głosuje się na 
tych, których się zna i lubi. 

burmistrz zaprosił
Czwartkowa konferencja 

prasowa w UM Gryfino była 
niewątpliwie częścią trwającej 
kampanii wyborczej, dlatego 
piszemy o niej w tej rubryce. 
Temat jednak ważny, dlatego 
trzeba będzie do niego po-
wrócić. Teraz przypomnijmy 
fakt podkreślony przez prowa-
dzącego „konferencję” Pawła 
Nikitińskiego. Gmina Gryfi-
no jest jedyną w Polsce, która 
podpisała ze związkami zawo-
dowymi porozumienie o trwa-
łości zatrudnienia w oświacie.

bóg lubi trójkę i czwórkę
Rosyjskie powiedzenie mówi, 

że Bog trojcu lubit (od trójcy 
świętej). I faktycznie, w Trzciń-
sku, Moryniu i Mieszkowicach 
w obecnych wyborach o główne 
stanowisko walczy po 3 kan-
dydatów. Ale u nas się to nie 
sprawdza. Przynajmniej w spra-
wie wyborów samorządowych. 
U nas Bóg widać lubi czwórkę, 
bo o władzę w gminach Gryfi-
no, Chojna i Banie walczy po 4 
kandydatów.

Kawka na wtorek
Pytany o plan swoich dzia-

łań w kampanii wyborczej 
Jacek Kawka – kandydat na 
burmistrza Gryfina, zapowia-
da opublikowanie harmono-
gramu spotkań we wtorek.  

Co u Urbańskiego?
Kolejny kandydat na burmi-

strza Gryfina, Andrzej Urbański 
już w ten weekend zaprasza do 
punktu konsultacyjnego swe-
go komitetu wyborczego przy 
ulicy b. Chrobrego nr 30-38 w 
ciągu lokali usługowych. Moż-
na porozmawiać i wypić gorącą 
herbatę.

red 

Oświadczenie 
redakcji

Informujemy czytelników, że na podstawie „Ustawy – Ko-
deks Wyborczy”, Art.112, obowiązującej od dnia 20 lipca 2018 
r. wszystkie dotychczas publikowane przez nas materiały kan-
dydatów na burmistrza i radnych są materiałami wyborczymi, 
drukowanymi na koszt kandydatów lub komitetów wybor-
czych. Odpowiedzialnym za umieszczenie tego komunikatu 
oraz rozliczenie finansowe jest redaktor naczelny naszej Redak-
cji „Nowych 7 Dni Gryfina”. 

29 września 2018 roku 
na cmentarzu komunalnym w Gryfinie 

odbył się pogrzeb naszego 
Męża, Taty, Dziadka i Pradziadka 

Michała Rubczaka
Joanna Podgórska 

z całą rodziną dziękuje za udział w 
uroczystościach pogrzebowych wszystkim 

uczestnikom, 
a między innymi Burmistrzowi, 
Przewodniczącej Rady Miejskiej 

i radnym oraz 
prezesowi koła Wspólnoty Polskiej.

Jesteśmy wdzięczni także pracownikom PUK 
– Usługi Pogrzebowe za fachową i ludzką 

obsługę pogrzebu 
Michała Rubczaka

PODZIęKOWANIA
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Flesz 
wydarzeń!

Ćwierćtonowa bomba
W piątek 28 września, dwa zastępy 

z OSP Moryń udały się w pobliże 
miejscowości Moryń, gdzie w 2 dni 
wcześniej w godzinach popołudnio-
wych spacerowicz natknął się na nie-
mieckiej produkcji bombę lotniczą z 
okresu II wojny światowej. Na miejscu 
zdarzenia odbyła się odprawa wszyst-
kich służb w celu ustalenia szczegó-
łów przeprowadzenia akcji. Wyzna-
czono teren, który należy zabezpie-
czyć przed osobami postronnymi, 
który swoim zasięgiem obejmował 
około 1,5 km od miejsca detonacji. Z 
okolicznej osady Moryń Dwór ewaku-
owano kilku mieszkańców na czas 
detonacji. Głównym zadaniem straży 
pożarnej było zabezpieczenie pożaro-
we po ewentualnym wybuchu ognia 
w pobliżu detonacji, do którego na 
szczęście nie doszło. Fala uderzenio-
wa po wybuchu była odczuwana w 
odległości 800 metrów na wschód od 
miejsca detonacji.

W działania było zaangażowane 
około 40 osób w tym dwa zastępy 
OSP Moryń, OSP Witnica Policja Straż 
Leśna oraz oddział saperów ze Szcze-
cina. foto OSP Moryń

Pożary traw
W sobotę 29 września ok. godz. 15 

strażacy z OSP Moryń niedaleko miej-
scowości Klępicz gasili pożar trawy. 
Działania zastępu polegały na poda-
niu jednego prądu wody. W trakcie 
powrotu z akcji dyżurny SKKP w Gryfi-
nie zadysponował ich ponownie w 
kierunku na Klepicz - Żelichów, gdzie 
doszło do pożaru trawy na polu. Tutaj 
działania również polegały na poda-
niu prądu wody.

Wypadek
W piątek po godzinie 18 na drodze 

między Choszcznem a Reczem doszło 
do wypadku. Z wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że 28-letni kieru-
jący motocyklem Yamaha R1 zderzył 
się z jadącym przed nim samocho-
dem marki Citroen AX, którego 
25-letni kierujący wykonywał ma-
newr skrętu w lewo. W wyniku zda-
rzenia kierowca jednośladu został 
przewieziony do szpitala. Badanie na 
zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu wykazało, że kierujący byli 
trzeźwi. Jak ustalili mundurowi, kieru-
jący citroenem nie posiada upraw-
nień do kierowania samochodem.

Kochają wieśniaków - werbalnie
Na dwa tygodnie przed wyborami samorządowymi zrobiłem rundę przez pięć podgryfińskich wiosek. Szu-
kałem plakatów i banerów partii oraz indywidualnych kandydatów. Cienko...

W czwartek, 4 październi-
ka przejechałem przed połu-
dniem przez Gardno, Drze-
nin, Sobieradz, Chwarstnicę, 
Mielenko, Wirówek i Wirów. 
Wyniki obserwacji można 
więc chyba uznać za repre-
zentatywne. I chyba nie tylko 
dla gminy Gryfino. Politycy, 
także samorządowi, kochają 
mieszkańców wiosek głównie 
werbalnie. Z ich głosami spe-
cjalnie się nie liczą. 

Kto gdzie?
Największa z tych miej-

scowości - Gardno, posesje 
obwieszone banerami kandy-
datów na burmistrza i do Sej-
miku, zwłaszcza na wjeździe 
od Gryfina. Dalej już znacznie 
gorzej – biedny Drzenin, za-
możne Sobieradz, Chwarstni-
ca, średnie Mielenko, zamoż-
ny Wirów i biedny Wirówek. 
Wszędzie tam, wyłącznie na 
tablicach po parze kandyda-
tów – burmistrz i przewod-
nicząca rady miejskiej. Tylko 
w Chwarstnicy jeden plakat 
(burmistrza), poza słupem 
ogłoszeniowym. Ku swemu 
zaskoczeniu w dwóch wio-
skach ujrzałem w tych miej-

scach także plakaty kandydata 
na literę A. Ale tylko on się 
„wyłamał”.

Wniosek
Widziałem tylko indywidu-

alne prezentacje po wioskach. 
Żadna z partii czy komitetów 
tam się jak dotąd nie pofaty-
gowała. Nie ma bannerów ani 

lewicy, ani prawicy. Pojawia 
się więc pytanie, jak partie 
- głoszące w TV swą miłość 
do ludności wiejskiej, chcą 
zdobyć jej głosy, skoro ich 
tam (dotąd) wcale nie ma? 
Wygląda na to, że wychodzą 
z założenia o konserwatyzmie 
wsi. Tam ludzie niechętnie 

głosują na „nowych”. Zagło-
sują więc na dotychczas rzą-
dzących. Zarówno oni, jak ich 
konkurencji odpuszczają więc 
sobie kampanię na wioskach. 
Koncentrują się na wyborcach 
miejskich, którzy są bardziej 
zmienni w swych wyborach.

R. Kwapisz

Uderzył w samochód
Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w czwartek 4 października w Gryfinie ok. godz. 11.15.

Wszystko to wydarzyło się 
na krzyżówce Chrobrego z 
ulicą Piastów. - Widziałam 
jak motocyklista wyprzedzał 
samochód. Nagle zawadził o 
biały samochód i się wywrócił - 
mówi nam dziewczyna, będą-
ca świadkiem tego zderzenia. 

Rzecznik gryfińskiej Policji 
Marcin Karpierz tak opisuje 
całe zdarzenie. - Na dojeździe 
do skrzyżowania motorowerzy-
sta jadący za samochodem nie 
zachował dostatecznej odległo-
ści. Gdy samochód zahamował 
przed przejściem, motorower 

uderzył w tył samochodu osobo-
wego. Ot, zwykłe gapiostwo. Na 
szczęście, obeszło się bez ofiar.

Rzeczniczka Pogotowia Ra-
tunkowego ze Szczecina, po-
daje kolejne szczegóły. - Męż-
czyzna lat około 45 z lekkimi 
obrażeniami ciała został od-

wieziony karetką do gryfińskie-
go szpitala. 

W ocenie policji była to 
kolizja, gdyż nikt nie odniósł 
poważnych obrażeń, choć 
wszystko wyglądało bardzo 
groźnie.                                          

AJ

Przy okazji potwierdziły się zgłaszane redakcji problemy z przejechaniem wąską drogą pomiędzy Drzeninem i Sobieradzem. To tylko jedna z pięciu 
ciężarówek jakie spotkałem na tej drodze ok. godz. 10.



4

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 75 (1308) 

Dziś tak się już tego nie robi
Bardzo sprawnie realizowana jest inwestycja na Górnym Tarasie w Gryfinie - remont, modernizacja ul. Iwasz-
kiewicza. Oko cieszy tempo wykonywanych prac, ale… 

No właśnie – zakończo-
no prace związane z budową 
parkingów i do sposobu wy-
konania tych prac mam uwa-
gę. Tak się złożyło, że bardzo 
często podróżuję po kraju, jak 
również po drogach w innych 
państwach europejskich. Mam 
taki zwyczaj, że zawsze odru-
chowo przyglądam się wyko-
nywanym wszędzie pracom 
budowlanym, a w szczególno-
ści remontom i przebudowie 
dróg. Zwróciło moją uwagę 
wykonanie parkingu przy ul. 
Iwaszkiewicza wraz ze  stałym 
oznakowaniem poziomym. 
Parking ten został przysto-
sowany do parkowania pod 
kątem prostym w stosunku do 

jezdni. W ten sposób nigdzie 
już się parkingów nie przygo-
towuje. Każdy kierowca wie, że 
dużo łatwiej, a przede wszyst-
kim dużo bezpieczniej jest 
parkować i włączać się do ru-
chu, gdy parkowanie odbywa 
się skośnie do ruchu na jezdni. 
Tym bardziej, że jezdnia ul. 
Iwaszkiewicza jest bardzo wą-
ska. Wjeżdżanie i wyjeżdżanie 

z parkingu w tym miejscu w 
ten właśnie sposób będzie bar-
dzo utrudnione i będzie rów-
nież powodowało blokowanie 
ruchu. Bez względu, czy będzie 
to jezdnia jedno, czy też dwu-
kierunkowa. Zawsze korzy-
stanie z parkingu pod kątem 
prostym będzie wymuszało na 
kierowcach tarasowanie ruchu 
na całej szerokości jezdni. 

Dobrze, ale źle
Wiadomo, że prace te na pew-

no wykonano zgodnie z wcze-
śniej przygotowanym projektem 
i dziś nikt już nie będzie ich 
poprawiał mimo projektowego 
błędu. No cóż, to nie pierwszy 
bubel drogowy wykonany w na-
szym mieście w kilku ostatnich 
latach, który świadczy o tym, 
że projekty modernizowanych 
dróg przygotowywane są za 
biurkiem, a żaden z projektan-
tów przed swoją robotą nie ra-
czył się pofatygować wyjściem 
w teren. Trzeba mieć jednak 
nadzieję, że dalsza część tej in-
westycji, czyli remont – moder-
nizacja ul. 11 – Listopada będzie 
realizowana „z głową” i po wi-

Ocieplą przed zimą?
W Krzywinie trwa remont elewacji budynku przychodni rodzinnej. Obiekt wybu-
dowany w roku 1976 przechodził w swojej historii wiele remontów i modernizacji. 

Tym razem ocieplą go ze 
względu na znaczne koszty 
eksploatacji ponoszone przez 
Zakład Gospodarki Komunal-
nej na ogrzewanie budynku. 
Już wcześniej wymieniono ko-
cioł C.O. na bardziej nowocze-
sny i ekonomiczny. 

Obecne prace termoizola-
cyjne trwają dzięki determina-
cji wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości, zarówno wła-
ścicieli lokali mieszkalnych, 
jak i gminy. W tym roku zo-
stanie ocieplony cały budy-
nek, co już w nadchodzącym 
sezonie grzewczym powinno 
przynieść oszczędności. 

W celu zapewnienia pacjen-
tom jak najlepszych warun-
ków oraz poprawy funkcjono-
wania przychodni rodzinnej 

wykonywane będą kolejne 
prace remontowe i moderni-
zacyjne. 

Z uwagi na liczne głosy ko-
rzystających z przychodni 
pacjentów w przyszłym roku 
zaplanowano remont schodów 
i podjazdu prowadzących do 
przychodni. 

as.

W końcu coś się dzieje
W poniedziałek, 1 października na placu budowy pojawił się ciężki sprzęt i wyko-
nawca. Firma DANKOM rozpoczęła pracę na ul. Bulwary Rybackie w Widuchowej. 

Długo oczekiwana przebu-
dowa położonej na brzegiem 
Odry ulicy w ciąg pieszo-jezd-
ny powstaje z funduszy po-
chodzących z budżetu gminy 
oraz ze środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Koszt inwestycji 
dofinansowanej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego (I 
etap) zamknie się kwotą 1 873 
780,35 zł przy dofinansowaniu 
1 071 389 zł (63,63 %).

Przypomnijmy. Wójt Anna 
Kusy Kłos podzieliła kosztow-
ne zadanie na dwa etapy. Po 
złożeniu wniosku otrzymała 
dofinansowanie, a umowa zo-
stała podpisana 30 maja 2018 

r. Natomiast wykonawcę, fir-
mę Dankom, udało się wyło-
nić dopiero w wyniku nego-
cjacji po nierozstrzygniętym 
postępowaniu przetargowym. 
Umowę podpisano 30 sierpnia 

2018 r. i po przekazaniu placu 
budowy i wykonaniu niezbęd-
nych prac geodezyjnych ru-
szyła przebudowa Bulwarów 
Rybackich.

as

Nie wiedzą  
co będzie  
w Dolnej Odrze
Wbrew temu, co słyszeliśmy dotąd na temat budowy 
nowych bloków energetycznych w elektrowni Dolna 
Odra, wcale nie jest pewne, jakie bloki tu powstaną. 

O ile wybór rodzaju paliwa 
już został dokonany, to wiel-
kość bloków – NIE! Dotąd, 
nawet podczas niedawnej uro-
czystości podpisania umowy 
na budowę instalacji odazo-
towania dla „starych” bloków 
5-8, mówiono nam o blokach 
o mocy 500 Megawat.

Tymczasem podczas wtor-
kowego posiedzenia komisji 
sejmowej ds. energii i Skarbu 
Państwa wiceprezes PGE Ry-
szard Wasiłek poinformował, 
że Spółka przygotowuje inwe-

stycję budowy dwóch bloków 
gazowych w Dolnej Odrze. 
Przy tej okazji powiedział 
między innymi - W zależności 
od tego jaką otrzymamy ofer-
tę, będą to bloki 450 MW albo 
500 MW. Jesteśmy mocno za-
awansowani w przygotowaniu 
tej inwestycji.

Jest to o tyle zaskakujące, że 
prezes PGE GiEK jeszcze kilka 
dni temu nie mówił o istnie-
niu możliwości budowy blo-
ków mniejszych niż 500 MW. 

rk

zycie osób za nią odpowiedzial-
nych w terenie – jeszcze przed 
rozpoczęciem prac. Ten artykuł 
kieruję do inwestorów w imie-
niu kierowców – użytkowników 
gryfińskich dróg. Ale może ja 
się na tym nie znam?! 

A. Szczepaniak

Tomasz Miler oponuje 
Sugestie Pana Szczepaniaka 

są propozycjami niekorzystnymi 
dla mieszkańców. Utworzenie 
miejsc „ukośnych” sprawiłoby że 
byłoby ich mniej na tym terenie, 
a jednym z celów tej inwestycji 
jest zwiększenie liczby miejsc 
parkingowych. Warto również 
zwrócić uwagę na to, że miejsca 
„ukośne” są wygodne przy par-
kowaniu tylko z jednego kierun-
ku jazdy. Parkowanie prosto-
padłe, oznacza że niezależnie z 
którego pasa nadjeżdżać będzie 
samochód, łatwiej będzie mu 
zaparkować. 
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Ostrzeżenie dla hodowców trzody chlewnej
Od dłuższego już czasu na terenie naszego całego kraju pojawiają się ogniska afrykańskiego pomoru świń. Ta choroba trzody chlewnej 
rozprzestrzenia się mimo starań hodowców, a których prawie w ogóle nie wprowadzają zobowiązane do tego ministerstwa obecnego 
rządu. 

Afrykański pomór świń to 
choroba wirusowa, na którą 
podatne są świnie domowe i 
dziki. Na szczęście ludzie nie 
są wrażliwi na zakażenie wi-
rusem ASF, dlatego choroba 
ta nie stwarza zagrożenia dla 
ich zdrowia i życia. Najczę-
ściej wirus ASF wprowadzany 
jest do kraju wolnego od tej 
choroby poprzez transport, 
mięso, produkty mięsne, od-
padki kuchenne i poubojowe, 
pochodzące od chorych świń 
i dzików. Zazwyczaj przyczy-
ną zakażenia świń jest bezpo-
średni kontakt ze zwierzętami 
zakażonymi lub zakażonymi 
odpadkami żywnościowymi.     

W przypadku terenów o 
wysokim zagęszczeniu gospo-
darstw utrzymujących świnie, 
rozprzestrzenianie się wirusa 
między gospodarstwami jest 
łatwe. Może do niego dojść za 
pośrednictwem osób odwie-

dzających gospodarstwo lub 
zakażonej paszy, wody, czy na-
rzędzi. 

Liczne ogniska ASF zanoto-
wano na terytorium Kaukazu 
i Federacji Rosyjskiej, jedno 
na terytorium Ukrainy, a od 
czerwca 2013 roku dwa ogni-
ska na Białorusi, w odległości 
zaledwie 170 km od granicy z 
Polską. 

Objawy
U świń mogą pojawić się 

następujące objawy: wysoka 
gorączka, z tym że gorączku-
jące świnie mają początkowo 
zachowany apetyt i zachowują 
się normalnie, liczne pad-
nięcia świń w różnym wieku, 
sinica skóry uszu, brzucha 
i boków ciała, drobne, lecz 
liczne wybroczyny na skórze, 
duszność, pienisty lub krwisty 
wypływ z nosa, biegunka, czę-
sto z domieszką krwi. 

W celu zapobieżenia afry-
kańskiemu pomorowi świń 
należy: ograniczyć dostęp 
osobom postronnym do po-
mieszczeń lub miejsc, w któ-
rych znajdują się zwierzęta, w 
szczególności osobom, które 
w ostatnim czasie przebywały 
na terytorium Federacji Ro-
syjskiej lub Białorusi, zabez-
pieczyć gospodarstwo przed 
przedostaniem się dzików oraz 

paszę przed dostępem zwie-
rząt wolno żyjących, stosować 
w gospodarstwie procedury 
sanitarne – utrzymywać go-
spodarstwo i sprzęt w czysto-
ści, stosować bieżące odkaża-
nie, używać osobnego obu-
wia i odzieży ochronnej, nie 
wprowadzać do gospodarstwa 
zwierząt niewiadomego po-
chodzenia, a także nie karmić 
zwierząt odpadkami żywności. 

Natychmiast zgłosić
Posiadacz zwierząt, który 

zauważył objawy choroby za-
kaźnej jest zobowiązany do 
natychmiastowego zgłoszenia 
choroby (obwarowanie sank-
cją karną). Zgłoszenie należy 
przekazać do lekarza wetery-
narii. Do czasu jego przybycia 
hodowca zobowiązany jest do: 
izolacji i strzeżenia zwierząt, 
wstrzymania się od ich wywo-
żenia, w szczególności mięsa 
oraz uniemożliwiania dostępu 
do miejsca przechowywania 
zwierząt osobom postronnym. 

Za świnie zabite, poddane 
ubojowi oraz padłe w wyniku 
zastosowanych zabiegów na-
kazanych przez IW przy zwal-
czaniu afrykańskiego pomoru 
świń przysługuje odszkodowa-
nie ze środków budżetu pań-
stwa.

A. Szczepaniak 

Znamy stawkę płatności 
bezpośrednich
Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane 
będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określa-
jących stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośred-
nie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
1. Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha

2. Płatność za zazielenienie 308,18    zł/ha

3. Płatność dla młodego rolnika 175,62    zł/ha

4. Płatność dodatkowa 178,01    zł/ha

5. Płatność do bydła 293,04    zł/szt.

6. Płatność do krów 373,70    zł/szt.

7. Płatność do owiec 101,39    zł/szt.

8. Płatność do kóz 54,78    zł/szt.

9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 721,04    zł/ha

10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 360,52    zł/ha

11. Płatność do roślin pastewnych 438,71    zł/ha

12. Płatność do chmielu 2 129,87    zł/ha

13. Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 065,89    zł/ha

14. Płatność do buraków cukrowych 1 495,63    zł/ha

15. Płatność do pomidorów 3 320,78    zł/ha

16. Płatność do truskawek 1 054,35    zł/ha

17. Płatność do lnu 486,12    zł/ha

18. Płatność do konopi włóknistych 235,26    zł/ha

19. Płatność do tytoniu – Virginia 3,50    zł/kg

20. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń 2,46    zł/kg

Nowa remiza
Gmina Chojna zawarła umowę z firmą P.W. KRONEX 
Krzysztof Krupski z siedzibą w Nowogródku Pomor-
skim na wybudowanie nowej remizy w Nawodnej. 

Wartość umowy na roboty 
budowlane to 1 426 158,36 
zł brutto. Zakres przedmio-
tu zamówienia obejmuje 
budowę budynku remizy 
strażackiej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, 
zlokalizowaną na działce ewi-
dencyjnej nr 403 obręb geode-
zyjny Nawodna gm. Chojna. 
Remiza będzie obiektem wol-
nostojącym, jednokondygna-
cyjnym z poddaszem użyt-
kowym. W części parterowej 
budynku znajdować się będzie 
garaż na trzy wozy strażac-
kie, pomieszczenie kotłowni 

oraz magazyn na olej opało-
wy. Część poddasza stanowić 
będzie świetlica z pomiesz-
czeniami pomocniczymi. 
Budynek wyposażony będzie 
w 3 kolektory słoneczne. 
Podstawowe parametry 
planowanego do budowy 
obiektu remizy - powierzch-
nia zabudowy: 200 m2; po-
wierzchnia użytkowa: ok. 160 
m2; kubatura: ok. 1.824 m3. 
Całkowita wartość inwestycji 
wynosi 1.580.000,00 zł i sfi-
nansowana zostanie z budżetu 
Gminy Chojna. 

dost.
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Uniwersytetowi mijają lata, a studentom 
zatrzymał się czas
W sali kinowej Gryfińskiego Domu Kultury już po raz dziewiąty zabrzmiał studencki hymn Gaudeamus igitur wykonany przez uczniów 
Gryfińskiej Szkoły Muzycznej.

Kolejny rok akademicki Gry-
fińskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku otworzyła prof. 
Jolanta Ignatowicz-Skowroń-
ska z Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Inauguracyjny wykład 
wygłosił dr Paweł Migdalski, 
również z Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Jak każdego roku 
sala wypełniła się studentami 
i zaproszonymi gośćmi. Prezes 
Krystyna Knop witając przy-
byłych podkreśliła znaczenie i 
rolę jaką odgrywa uniwersytet 
w życiu seniorów. Rozbudza 
zainteresowania, pasje, po-
szerza wiedzę. I cieszy fakt, 
że chętnych przybywa. Wiele 
życzeń nieustającej energii, 
pomysłowości, dobrego sa-
mopoczucia w imieniu Ewy 
Dudar i marszałka Geblewicz 
przekazała Magdalena Pie-
czyńska z Urzędu Marszał-
kowskiego. - Właściwie co to 

znaczy być starszym? Duch 
młody, a że włos się srebrem po-
sypał i bruzda przecina czoło, a 
zegar coraz szybciej przesuwa 
wskazówki zegara seniorzy są 
młodzi. I tylko, nagle zaczyna 
się coś zmieniać. Myślimy cały 
czas o tym jak pomóc seniorom. 
Zawsze jesteśmy gotowi wysłu-
chać, pomóc. Chcemy również 
skorzystać z waszych rad i  po-

mocy – powiedział burmistrz 
Mieczysław Sawaryn, a wi-
cestarosta  Jerzy Miler dodał 
- To wy bardzo często dajecie 
przykład młodym. Macie róż-
ne poglądy, ale się dogadujecie. 
Jesteście pełni życiowej wie-
dzy i mądrości. Atmosfera na 
sali jest prawie młodzieżowa. 
Nowy rok nowe pomysły. Kry-
styna Padiasek podziękowała 

władzom miasta za to, że drzwi  
urzędów na potrzeby senio-
rów są zawsze otwarte i zawsze 
mogą „studenci” liczyć na po-
moc i zrozumienie. Część ofi-
cjalna ustąpiła miejsce części 

artystycznej, w której wystąpił 
zespół taneczny „Babilon” 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z Myśliborza. Słysząc o zespo-
le tanecznym, niektórzy się  
uśmiechali. Tańczące senior-

ki? Okazuje się, że tańce o ro-
mantycznych nazwach „Magia 
oceanu”, ”Butterfly”, czy tańce 
cygańskie  o ciekawej cho-
reografii i równie ciekawym 
wykonaniu podbiły widownię. 

Cóż, okazuje się, że nie ma 
rzeczy niemożliwych. Trze-
ba tylko chcieć. Nad całością 
uroczystego spotkania czuwała 
Ula Kwietniewska- Lacny.

ts

Czytali wiersze
Kolejne spotkanie z cyklu poezja w Dziennym Domu 
Senior+ w Gryfinie za nami. 

Tym razem zagościła twór-
czość ks. Jana Twardowskiego. 
Wiersze czytali zaproszenie 
goście - Sylwia Mencel - dy-
rektor Biblioteki Publicznej w 
Gryfinie oraz Kamila Madej-
czyk. Twórczość ks. Twardow-
skiego z perspektywy małego 
chłopca zaprezentował Jakub 

Sieradzki. Wybrane teksty 
przeczytali również seniorzy. 
Całość przebiegła w miłej at-
mosferze. Na koniec był wpis 
do księgi oraz podziękowania 
od gospodarza dla gryfińskiej 
Biblioteki za wspólnie spędzo-
ny czas.

dost

Policja u seniorów
Dzienny Dom Senior+ 

gościł niedawno funkcjona-
riuszy z Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji 
w Gryfinie w osobach - star-
szy aspirant Przemysław Beta 
oraz sierżant sztabowy Paweł 
Gałka. Spotkanie miało cha-

rakter wykładu połączonego 
z prezentacją medialną i dys-
kusją. Poruszane zagadnienia 
dotyczyły bezpieczeństwa w 
środowisku seniorów. Celem 
opisywanego programu, skie-
rowanego do seniorów jest 
ograniczanie negatywnych 

zjawisk w postaci kradzieży, 
oszustw oraz innych prze-
stępstw i wykroczeń popełnia-
nych na wyżej wymienionej 
grupie. Gospodarze dziękują 
za poświęcony czas.

dost.

A tymczasem latem...
Nowa ekspozycja w małej galerii Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie jest już gotowa. 

Po raz czwarty raz zobaczymy prace plastyczne 
sekcji malarskiej Gryfińskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Grupa od trzech lat pracuje pod okiem 
Kariny Tyły, instruktora Gryfińskiego Domu Kultury. 

Pracownia od początku mieści się w Pałacyku Pod 
Lwami.

W tym roku, na wystawie zatytułowanej „A tym-
czasem latem...”, prezentowane są prace o tematyce 

nawiązującej do ciepłego lata. Zobaczmy w jaki spo-
sób autorom udało się uchwycić jego piękno i ulotne 
chwile. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach 9-17 do 19 października. Wstęp wolny.  red.
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Sanecka i Pawlisiak najlepsi
Jak co roku 3 października w Święto Narodowe Zjednoczenia Niemiec odbył się Bieg Transgraniczny na dystansie 10,9 km z Gryfina do 
niemieckiego Gartz. Była to już 48. edycja tego wydarzenia. 

Zawodników z gryfińskiego 
nabrzeża wystartowali bur-
mistrzowie Gryfina i Gartz. A 
najlepsi w wietrznym 48. Bie-

gu Transgranicznym Gryfino 
– Gartz byli Paweł Pawlisiak 
(bbl Police) oraz Julia Sanecka 
(Delf Gryfino). Pawłowi po-

trzeba było 39 minut i 17 se-
kund, aby pokonać odległość 
pomiędzy przygranicznymi 
miastami (10,5 km). Julia 
przebiegła ten dystans w cza-
sie 43:05 s. Tegoroczną edycję 
biegu ukończyło 188 zawod-
ników i zawodniczek. Zapew-
ne uczestników mogłoby być 
więcej gdyby nie fakt, że bieg 
odbył się do południa w dzień 
pracujący dla zawodników z 
Polski. Za to dla zawodników 
z Niemiec był to dzień świą-
teczny – Święto Zjednoczenia 
Niemiec.
red./foto. WG i biegtransgraniczny.pl

Worek medali karateków 
z Morynia
W minioną sobotę w Złocieńcu odbyła się XIX Wojewódzka Olimpiada Młodzie-
ży Karate Kyokushin. 

Organizatorem Zawodów 
była Zachodniopomorska Fede-
racja Sportu, Zachodniopomor-
ski Związek Karate oraz Klub 
KK ze Złocieńca. W zawodach 
wzięło udział 177 zawodników 
z 14 ośrodków z województwa 
zachodniopomorskiego. Wśród 
nich nie zabrakło zawodników 
UKS Karate Kyokushin Moryń, 
którzy na Olimpiadzie spisali 
się fantastycznie. Gratulujemy 
świetnego występu. 

red.
Wyniki zawodników
Vanessa Florczak - 2 x zło-

to (walki i kata) – młodziczki 
(-40kg),

Wiktoria Wiergowska - zło-
to (walki) – juniorki młodsze 
(+55kg),

Kinga Rozkrut - złoto (wal-
ki) – juniorki młodsze 14 – 15 
lat (-55kg),

Dominik Rozkrut - brąz 
(kata) – chłopcy 10 – 11 lat,

Kacper Matoszko - 4 miejsce 
(walki) – 12 – 13 lat (-60kg).

Brąz w Nowej 
Soli
Siatkarki Libero Banie swój pierwszy turniej młodzi-
czek nowego sezonu zakończyły na III miejscu.

W Nowej Soli młodziczki 
LIBERO Banie uczestniczyły 
w Ogólnopolskim Turnieju 
Piłki Siatkowej z udziałem 
ośmiu ekip. W tych zawodach 
mecze fazy grupowej składały 
się z dwóch setów, zatem mo-
gły kończyć się remisem. I te 

właśnie remisy z Zieloną Górą 
i Radkowem oraz zwycięstwo 
z zespołem z Lubina dało 
siatkarkom szansę gry o III 
miejsce. W meczu o podium 
nasze dziewczęta pokonały 2:0 
zespół z Nowej Soli.

dost.

Kajakarze w Gorzowie
Pod koniec września gryfińscy kajakarze z KS Energetyk startowali w XXXII    Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym w Gorzowie Wl
kp.                                   

W Gorzowie Wlkp. na rze-
ce Warcie rozegrano zawody 
kajakowe w maratonie. Za-
wodnicy w kategorii Młodzik 
mieli do pokonania dystans 15 

km, Juniorzy ścigali się na dy-
stansie 23 km, a seniorzy mieli 
do pokonania 30 km. Udział 
w Mistrzostwach wzięło 50 
klubów sportowych, w tym 

zawodnicy z Niemiec, Ukra-
iny i Białorusi. Wystartowało 
404 zawodników. Nie zabrakło 
oczywiście zawodników Klubu 
Sportowego ,,Energetyk‘’ Gry-

fino. Jak mówi trener Lesław 
Duma - Zawodnicy naszej 
sekcji spisali się dobrze. Choć 
znowu brakło nam niewiele 
do zdobycia medalu, ale taki 
jest sport. A już w dniach 4 – 6 
października nasi zawodnicy 
wystartują w Ogólnopolskich 
Regatach Kajakowych o Pu-
char Marszałka woj. podkar-
packiego na pięknym zalewie 
w Tarnobrzegu.

Nasi zawodnicy zdobyli na-

stępujące miejsca - w K- 1 15,8 
km Juniorów Młodszych XIV 
miejsce zajął Przemysław Ku-
lesza. Natomiast w K-2 na 12,5 
km Młodzików IV miejsce 
zajęli Oskar Kościkiewicz – 
Artur Wojciechowsk; V miej-
sce zajęli Sylwester Welzandt 
– Albert Kubiak; XV miejsce 
zajęli Dominik Maciejewski – 
Michał Szubert.

oprac. md
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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
Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 3 Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał 
Mojżesz?» 4 Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 5 Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych 
napisał wam to przykazanie. 6 Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: 7 dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę 8 i 
złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. 9 Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!» W 
domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 11 Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. 12 I jeśli żona 
opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im 
tego. 14 A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy króle-
stwo Boże. 15 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». 16 I biorąc je w objęcia, kładł na nie 
ręce i błogosławił je. (Mk 10, 2-16)

Droga do świętości w małżeństwie
Tak się rzecz miała np. w związku ze 

sprawą nierozerwalności małżeństwa. 
Przystąpili faryzeusze i chcąc Go po-
dejść, postawili pytanie: Czy wolno 
mężowi oddalić żonę. Prawo starote-
stamentowe przewidywało niedwu-
znacznie możliwość rozwodu. Nie było 
tylko jednomyślności wśród uczonych 
żydowskich w związku z tym, co może 
stanowić podstawę dostateczną do 
przeprowadzenia owego rozwodu.

I tak gdy rabbi Szammaj, reprezentu-
jący kierunek bardziej surowy, uważał, 
że wolno opuścić żonę tylko w wypad-
ku wyraźnie stwierdzonego jej wiaro-
łomstwa, to bardziej liberalny Hillel 
twierdził, iż do oddalenia żony wystar-
czy w jej postępowaniu lub wyglądzie 
coś takiego, co budzi swoistą odrazę 
męża.

Mateuszowy zapis odpowiedzi 
udzielonej przez Jezusa na to pytanie 
odbiega dość znacznie od relacji Mar-
kowej. Najprzód należy zwrócić uwagę 
na to, że w wersji Markowej zupełnie 
inaczej niż faryzeusze pojmuje Jezus 
stanowisko Prawa wobec rozwodów 
– faryzeusze mówią o przyzwoleniu 
danym przez Mojżesza, Jezus zaś pyta 
wyraźnie: Co wam przykazał Mojżesz? 
Nie trzeba długo dowodzić, iż między 
nakazem a zezwoleniem istnieje dość 
zasadnicza różnica, czemu Jezus za 
chwilę dobitnie da wyraz.

Gdy Mateusz wprowadza tu – już po 
raz drugi, – tzw. klauzulę rozwodową, 
to Marek, zacytowawszy zupełnie tak 
samo jak Mateusz dwa teksty ze ST 
i wspomniawszy o tym, że Mojżesz 
zezwalał dawać list rozwodowy ze 
względu na twardość serc Izraelitów, 
konkluduje w ten sposób: Co więc Bóg 
złączył, tego niech człowiek nie roz-
dziela! Tak więc Mojżesz zezwalając 
na rozwody – zezwalając na nie, a nie 
nakazując je wprowadzać – dopuścił 
się pewnego „nadużycia”. Wola Boża 
od początku była inna. Jezus uspra-
wiedliwia tu jednak decyzję Mojżesza, 
ale równocześnie pragnie przywrócić 
dawny porządek rzeczy i okazać pełen 
szacunek pierwotnej woli Boga.

Jak wielokrotnie już przedtem, tak 

i tym razem z pouczeń udzielonych 
faryzeuszom mieli skorzystać także 
uczniowie. To im właśnie, już na osob-
ności, powiedział Jezus: Kto oddala 
swoją żonę, a bierze inną, popełnia 
względem niej cudzołóstwo. Tak samo 
rzecz się ma z żoną, która opuściłaby 
swego męża i wyszła za innego. W ten 
sposób stanowisko Jezusa wobec nie-
rozerwalności małżeństwa jest w rela-
cji Marka zupełnie jednoznaczne.

Żona nie może oddalić swego męża 
pod żadnym pozorem. Prawo nie prze-
widuje takiej sytuacji. Mogłaby co naj-
wyżej po prostu opuścić swego męża. 
Jeśli jednak będzie usiłowała wstąpić 
w nowy związek małżeński, oznaczać 
to będzie, że się decyduje na zupełnie 
świadome cudzołóstwo. U Marka nie 
ma smutnej trochę refleksji słuchaczy, 
którą zanotował Mateusz, a która pro-
wadzi do wniosku, że w ogóle nie war-
to się żenić.

Perykopa o Jezusie i dzieciach zo-
stała przekazana w postaci prawie 
identycznej przez wszystkich trzech 
synoptyków. Zwyczaj błogosławienia 
dzieci przez rodziców w każdy szabat, 
a przez uczonych w Piśmie w Dniu 
Przebłagania, był u Żydów dość roz-
powszechniony. Nic tedy dziwnego, że 
ludzie szczerze wielbiący Jezusa przy-
prowadzali do Niego własne dzieci i 
prosili o pobłogosławienie ich. Nie 
można jednak powiedzieć, by dziecko 
było otaczane szacunkiem w świecie 
żydowskim. Dawano mu wprawdzie 
to, co konieczne do życia, ale dłuższą 
rozmowę z nim uważano za zwykłe 
marnowanie cennego czasu. Z tak 
rozumianej postawy wobec dziecka 
wypływały zapewne protesty i niezado-
wolenie uczniów patrzących na to, jak 
coraz większe gromady dzieci cisnę-
ły się do Jezusa. Lecz Jezus wnosi coś 
nowego do dotychczasowego sposobu 
traktowania dzieci.

Marek wyraźniej niż Mateusz przed-
stawia niezadowolenie Jezusa z po-
wodu postępowania uczniów, nie do-
puszczających do Niego dzieci: mówi 
o oburzeniu Jezusa. W sposób również 
bardzo stanowczy niż w pierwszej 

Ewangelii zobowiązuje Jezus u Mar-
ka ludzi dorosłych do przyjmowania 
postawy dziecięcej, gdyż inaczej nie 
będą mogli wejść do królestwa Bożego. 
Z relacji Marka jednakże nie wynika, 
na czym w przekonaniu Jezusa polega 
istota dziecięctwa. Zdaje się jednak, 
że chodzi przede wszystkim o ducha 
całkowitego zaufania, o zdanie się na 
dobroć Boga, o szukanie pomocy je-
dynie u Niego. Ludzie dorośli mają się 
czuć wobec Boga jak dzieci: mali, nic 
nie znaczący, wymagający pomocy i 
opieki na każdym kroku. Przy czym 
nie to jest ważne, żeby myśleć o swoim 
stosunku do Boga kategoriami dzieci, 
przedstawiających sobie własną relację 
do starszych. Te wyobrażenia dziecięce 
są bowiem niekiedy z gruntu fałszy-
we: dzieciom czasem się wydaje, że są 
bardziej dojrzałe i doświadczone niż 
ludzie o długiej i bogatej przeszłości. 
Nie chodzi o zdobywanie się na dzie-
cięcy sposób myślenia, lecz na postawę 
będącą odzwierciedleniem dziecięcej 
postawy. Najważniejsze jednak jest 
chyba to, żeby tak jak dziecko tęsknić 
za wiekiem pełnej dojrzałości. O tym 
chyba marzy każde dziecko najbardziej 
i to stanowi w pewnym sensie istotę 
dziecięctwa. Dzieckiem Bożym jest 
człowiek dorosły, gdy marzy o pełni 
swej moralnej doskonałości, gdy pra-
gnie być pod tym względem absolutnie 
dojrzałym.

Wreszcie Jezus u Marka jest bar-
dziej niż w Ewangelii Mateusza czuły 
względem dzieci: nie tylko wkłada na 
nie ręce, lecz także bierze je w objęcia 
i błogosławi. Nawet Łukasz, zwany 
„Ewangelistą łagodności Jezusa” (Dan-
te), nie zdobywa się na tyle uczucia w 
przedstawianiu stosunku Zbawiciela 
do dzieci. Nie ma najmniejszych pod-
staw, by posądzać Marka-realistę o 
jakiekolwiek retusze rzeczywistości: 
Jezus był z pewnością właśnie tak czuły 
i delikatny względem dzieci. Mateusz i 
Łukasz, teologizujący bardziej niż Ma-
rek, nie uważali jednak za wskazane 
przekazać nam tych szczegółów, choć 
w przypadku Łukasza – powtórzmy – 
wydaje się nam to mało zrozumiałe.

Małżeństwo  
w XXI wieku

Nic więc dziwnego, że małżon-
kowie żyjący  w XX i XXI wieku 
zaczęli pytać o drogę świętości w 
małżeństwie. Pozbawieni są bowiem 
wzorców wśród kanonizowanych, bo 
jak w codzienności wzorować się na 
małżonku wyrzekającym się współ-
życia, udającym się do pustelni, spę-
dzającym czas na umartwieniach i 
żyjącym rytmem klasztornym, jeśli 
odpowiedzialnie podchodzi się do 
rodziny, pracuje zawodowo i żyje w 
świecie?

błogosławiony  
przełom

Opisanie duchowości małżeńskiej 
jako uświęcenia poprzez wzajemne 
ukochanie małżonków pośrodku 
wspólnej codzienności, jak i poprzez 
swoiste ukochanie tejże codzien-
ności, jest niewątpliwie odkryciem 
na wagę złota. „Mistyka codzien-
ności” to potraktowanie zwykłych 
czynności (praca, obieranie ziem-
niaków, wspólne wyjazdy na wy-
cieczkę i wszystko, co składa się na 
„szarą, płaską i nieodświętną” co-
dzienność) jako okazji do pięknego 
życia dla Boga, do spełnienia swego 
człowieczeństwa. Wszystko więc, co 
robimy – mamy robić jak najlepiej; 
niekoniecznie z pobożną pieśnią na 
ustach, byle wielkodusznie.

Codzienność  
małżeńska

„Mistyka codzienności” jest nie-
wątpliwie nowością wobec nie-
gdysiejszych pomysłów na idealne 
chrześcijaństwo, szczególnie wobec 
brzydzących się codziennością ro-
dzin. Jednak wydaje się, że wielu 
już dawno żywiło podobne intuicje; 
choćby św. Teresa z Lisieux zachęca-
jąca do czynienia najdrobniejszych 
rzeczy – jak podniesienie kamyka – z 
miłością, nadającą im zbawczy cha-
rakter.

Redakcja
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byliśmy na Ukrainie w cieniu wojny 
Na Ukrainie najpierw udzielania pomocy medycznej uczyli... żołnierzy. Bo tam przecież trwa wojna. A żołnierze uczą cywilów.

Byliśmy tego lata z mężem 
we Włoszech. W Neapolu i 
Florencji w centrum miast co 
chwilę widać żołnierzy z bro-
nią gotową do strzału, wycelo-
waną w ludzi. We Lwowie jak-
by wojny nie było. Owszem, 
ludzie o niej mówią, ale jedy-
ne ślady widać w kościołach, 
gdzie wystawione są zdjęcia 
młodych mieszkańców Lwo-
wa, którzy na niej zginęli... 

Prawie 100 dziennikarzy z 
Polski spotkało się we Lwowie 
w ramach sesji wyjazdowej 
Ogólnopolskiej Konferencji 
„Polka w Europie”. Byłam tak-
że także jako przedstawiciel-
ka naszej redakcji. Co roku 
członkowie stowarzyszenia 
„Dziennikarze dla Zdrowia” 
spotykają się na w ramach 
sesji wyjazdowej konferen-
cji „Polka w Europie”. W tym 
roku pojechali do Lwowa.

70 procent zgonów
Uczestnicy konferencji wy-

słuchali referatów, przybliża-
jących im ukraiński system 
ochrony zdrowia. Dowiedzieli 
się między innymi, jak w wa-
runkach wojny, która trwa 
w Ukrainie już 5 lat, działa 
służba zdrowia oraz pierwsza 
pomoc. W Ukrainie blisko 
70 procent zgonów jest z po-
wodu zawałów serca i chorób 
sercowo-naczyniowych i tylko 
5 do 7 procent z powodu ura-
zów czy wypadków. - Wielu 
z tych śmierci można byłoby 
zapobiec. Dlatego zmieniamy 
system pomocy ratunkowej 
i próbujemy zrobić reformę 
ochrony zdrowia, aby ludzie, 
którzy mieszkają w Ukrainie 
mieli zaufanie do Państwa i 
służby zdrowia – mówiła doc. 
Natalia Iżycka, przedstawiciel-
ka ukraińskiej służby zdrowia. 

Nie ma SOr-ów 
W ukraińskich szpitalach 

nie funkcjonują jeszcze (tak 
jak w Polsce) Szpitalne Od-
działy Ratunkowe. SOR dzia-
ła na zasadzie pilotażowego 
programu na razie w jednym 
tylko szpitalu, we Lwowie. – 
Do tego dążymy, by stworzyć 
SOR-y, od tego zależy efektyw-
na pierwsza pomoc. Koniecz-
na jest też nauka udzielania 
pierwszej pomocy - opowia-
dała doc. Natalia Iżycka. - W 
Ukrainie od 2013 roku uczy-
my zasad udzielania pierwszej 
pomocy w warunkach wojen-
nych. Najpierw nauczyli się 

żołnierze i wolontariusze, po-
tem oni szkolili cywilów. Teraz 
mamy już ustawę pozwalającą 
na certyfikowanie centrów na-
uki pierwszej pomocy. Czeka-
my jednak jeszcze na „ustawę 
o dobrym samarytaninie”, bo 
do tej pory państwo ukraiń-
skie nie broni wolontariuszy 
niosących pierwszą pomoc 
medyczną. Dużo jest do zro-
bienia w tym zakresie. W 
szkołach średnich młodzież 
ma już ćwiczenia z udzielania 

pierwszej pomocy, ale musimy 
także zacząć edukować wszyst-
kich ludzi. Musimy tworzyć 
dyspozytornie, bo jeszcze ich 
nie mamy. Są problemy z ko-
munikacją, drogi są w fatal-
nym stanie, więc karetki pogo-
towia mają utrudniony dojazd 
do pacjenta. Dodatkowo, 80 
procent wezwań karetek jest 
niecelowych. Ludzie dzwonią 
bo mają gorączkę, biegunkę 
albo zapomnieli wziąć leki. 
Musimy zacząć uczyć ludzi 
jak rozpoznać faktyczne za-
grożenie życia i zdrowia, by 
wezwanie karetki z lekarzem 
było uzasadnione. Zmian musi 
zajść sporo. Na przykład kie-
rowca karetki, wciąż jest tylko 

kierowcą, podczas gdy w Pol-
sce i wszędzie w Europie jest 
już także certyfikowanym ra-
townikiem lub sanitariuszem. 

rzeszów - Uniwersytet
Przed wyjazdem na Ukrainę, 

w Rzeszowie odbyła się XVII 
już edycja Ogólnopolskiej 
Konferencji „Polka w Europie”. 
W trakcie trzech dni uczestni-
cy wysłuchali trzydziestu wy-
kładów, wygłoszonych przez 
ekspertów różnych dziedzin 

medycyny i ochrony zdrowia, 
z Rzeszowa, Warszawy, Lubli-
na, Krakowa i Szczecina.

Część z tych tematów za-
prezentujemy naszym czy-
telnikom w kolejnych wyda-
niach N7DG. Oprócz zgro-
madzonych dziennikarzy, 

reprezentujących ogólnokra-
jowe i lokalne redakcje pra-
sowe, radiowe, internetowe 
i telewizyjne, w konferencji 
wzięli udział przedstawiciele 
Ministerstwa Zdrowia i  in-
stytucje i organizacje z tej 
branży. (...)

Uwaga specjaliści!
Dla naszych czytelników 

mamy prezent, dwa identyfi-
katory wstępu na ogólnopolski 
Kongres Medycyny i Chirurgii 
Estetycznej KMICE 2018. Dzię-
ki tym identyfikatorom nasi 
czytelnicy otrzymają dostęp do 
poszczególnych sal, materiałów 
konferencyjnych i wydarzeń 
towarzyszących. Konferencja 
odbędzie się w Rzeszowie 26-27 
października 2018. W ramach 
wydarzenia odbędą się wykłady 
dla lekarzy oraz panele dla ko-
smetologów i wszystkich osób, 
które chciałyby skorzystać z 
konsultacji medycznych, po-
znać trendy i zabiegi dostępne 
na rynku medycyny estetycznej. 

Barbara Gondek
Wzruszająca ekspozycja zdjęć w kościele garnizonowym we Lwowie. Obok zdjęć żołnierzy, mieszkańców Lwowa poległych podczas wojny w Ukrainie 
można zobaczyć fragmenty roztrzaskanych hełmów. Obok, niewidoczne na fotografii zdjęcia dzieci, które modlą się za swoich ojców i o pokój w 
ojczyźnie. Takie zdjęcia można spotkać także w innych kościołach i cerkwiach.

Sala wykładowa w Domu Pielgrzyma Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego. Dlatego na ścianie krzyż katolicki 

Od razu widać, że to Ukraina

Dom Pielgrzyma, gdzie mieszkaliśmy



11

www.7dnigryfina.az.pl

28.09-1.10.2018 r.

Bez dowodu i OC
Co zrobić w razie stłuczki?
Od pierwszego październi-

ka kierowcy samochodów nie 
muszą mieć przy sobie dowodu 
rejestracyjnego i potwierdzenia 
OC. Policjanci dane będą spraw-
dzać w CEPIKu, czyli Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierow-
ców. Dowody nadal będą po-
trzebne podczas wizyty na bada-
niu technicznym, przy sprzedaży 
auta oraz podczas wyjazdu za 
granicę. Aby bezproblemowo je-
chać autem trzeba mieć upraw-
nienia do kierowania pojazdem.

Zniesienie obowiązku posia-
dania przy sobie dowodu reje-
stracyjnego wiąże się również 
ze zmianą dotyczącą zatrzymy-
wania i zwrotu tego dokumentu. 
Do tej pory dowód rejestracyjny 
był zatrzymywany fizycznie. Od 
1 października - w przypadku, 

gdy pojazd nie spełnia wymagań 
ochrony środowiska, zagraża 
bezpieczeństwu lub porządkowi 
ruchu drogowego – uprawnio-
ne służby odnotują zatrzymanie 
dokumentu w systemie informa-
tycznym. Informacja o zatrzy-
maniu zostanie przekazana do 
Centralnej Ewidencji Pojazdów, 
a kierujący otrzyma - podobnie 
jak dotychczas - pokwitowanie. 

Zwrot dokumentu będzie mógł 
odnotować zarówno organ (np. 
urząd miasta), który go wydał, 
jak i dowolna jednostka w ra-
mach podmiotu, który go za-
trzymał.

Jak zachować się podczas 
stłuczki?

Po kolizji drogowej , gdy nic 
nie zagraża życiu osób uczestni-

czących w takim zdarzeniu oraz 
jasna jest sytuacja w zakresie 
winy, można poprzestać na spi-
saniu wspólnego oświadczenia. 
Takie oświadczenie powinno 
zawierać dane osobowe sprawcy 
kolizji oraz pokrzywdzonego w 
zakresie imion i nazwisk, adresu 
korespondencyjnego, danych w 
zakresie marki pojazdów, nume-
rów rejestracyjnych, nazwy to-
warzystwa ubezpieczeniowego.

Nie musimy obawiać się, że 
zostaną nam podane złe dane i 
ktoś będzie chciał nas wprowa-
dzić w błąd. Na miejscu kolizji 
posiadając numer rejestracyjny 
samochodu, możemy sprawdzić 
numer jego polisy czy nazwy 
zakładu ubezpieczającego. Wy-
starczy wejść na stronę Ubez-
pieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego gdzie po wpisaniu 
numeru rejestracyjnego pojazdu 

otrzymamy natychmiast infor-
macje o tym, czy pojazd posiada 
ważne ubezpieczenie OC.

W wyniku takiego sprawdze-
nia otrzymamy także numer po-
lisy, markę samochodu, nazwę i 
adres zakładu ubezpieczającego. 
Do tej właśnie firmy powinni-
śmy skierować nasze żądanie o 
naprawę naszego samochodu 
wraz z oświadczeniem sprawcy 
kolizji drogowej. Przypomina-
my również, że w dalszym ciągu 
musimy mieć przy sobie prawo 
jazdy, które powinno być nam 
okazane podczas spisywania 
oświadczenia. Jeżeli mamy ja-
kiekolwiek wątpliwości, czy to 
w zakresie wyniku sprawdzenia 
danych w UFG, czy też braku 
prawa jazdy, należy wezwać od-
powiednie służby.

MC

Po co ludziom taki maluch?
Jedzie toto powoli, często drażniąc kierowców prawdziwych aut. Ale mogą nimi kierować zarówno dorośli, jak dzieci powyżej 14 lat. Tyle, 
że ze specjalnym prawem jazdy AM dla czterokołowców lekkich.

Wywołujący zaciekawienie 
swymi mikrymi rozmiarami (i 
głośnością), jest czymś dziwacz-
nym w dobie coraz większych 
samochodów. Biorąc pod uwagę 
powolność, jest skonstruowa-
ny zdecydowanie na potrzeby 
mieszczuchów. Rozmiary uła-
twiają bowiem znalezienie miej-
sca do zaparkowania w mieście. 
Tymczasem coraz częściej spo-
tykamy go na drogach dojazdo-
wych do miast. Dla kogo więc, 
oprócz nieletnich, może być 
atrakcyjny? Kupują go tylko 
dlatego, że ten czterokołowiec 
jest tani w zakupie i eksploata-
cji? I że chroni przed wiatrem, 
zimnem i deszczem? No, można 
nim teą we dwoje pojechać na 
zakupy lub do lekarza.

Prawo jazdy dla 
czterokołowców lekkich

Oczywiście, jego kierowcy 
wystarczy prawko kategorii B. 
Jednak w 2013 roku weszła w 
życie ustawa o kierujących po-
jazdami, która zmieniła ustawę 
Prawo o ruchu drogowym. Po-
jawiła się kategoria praw jazdy 
AM. Uprawniają one do kiero-
wania motorowerem o pojem-
ności silnika spalinowego do 50 
cm3 (lub silnika elektrycznego o 
mocy do 4kW),  rozwijającego 
prędkość maksymalną do 45 km 
na godzinę.  

Ale także takim właśnie czte-

rokołowcem lekkim (quadem 
i mikrosamochodem), którego 
parametry precyzuje europejska 
kategoria L6e. Czyli - masa wła-
sna do 350 kg, napęd silnikiem 
spalinowym o pojemności do 50 
cm3 (może być też elektryczny 
o mocy do 4 kW (5,4 KM), oraz 
prędkość maksymalna do 45 
km/h. 

Jak uzyskać prawo jazdy 
kategorii AM

Trzeba mieć ukończone 14 lat 
i zgodę rodziców, oraz uzyskać 
zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do prowadze-
nia pojazdów grupy AM. Trzeba 
też (niestety), odbyć szkolenie w 
wymiarze minimum 10 godzin 
zajęć teoretycznych i 10 godzin 
praktycznych. A to oznacza tak-
że  egzamin państwowy, teore-
tyczny oraz praktyczny. 

Dlaczego mikrocar?
Rozmawialiśmy w Gryfinie 

z kierowcą jednego z tych sa-
mochodów mikro. Prosił o nie 
podawanie nazwiska, gdyż przy-
znał, że stracił prawo jazdy i dla-
tego przesiadł się na mikrocar. 
Jak nam powiedział, pojazdy te 
są sprowadzane z Włoch, gdyż 
tam są produkowane i użytko-
wane. Jeździ się nimi wygodnie 
– wewnątrz są większe od fiata 
126! Palą bardzo mało paliwa, 
gdyż mają naprawdę małe silni-
ki – tylko 50 cm sześciennych. 

Są wersje tych pojazdów zarów-
no z silnikami benzynowymi jak 
diesla. Ale najczęściej wybiera-
ne są diesle z powodu większej 
mocy i dynamiki.

Przypomnieliśmy naszemu 
rozmówcy fragment nowej 
ustawy, według której nie jest 
możliwe, aby osoby pełnoletnie 
mogły kierować pojazdami czte-
rokołowymi lekkimi, jeśli nie 
mają żadnego prawa jazdy i nie 
posiadały karty motorowerowej 

przed 19 stycznia 2013 r. Jednak 
on przekonywał, że sprawę bar-
dzo dokładnie zbadał przez in-
ternet i jest pewien, że nie mając 
prawa jazdy, ale będąc starszym 
niż 24 lata, może kierować swo-
im mikrocarem. Tym bardziej, 
że ma zapłacone ubezpieczenie.

Tymczasem, według tego co 
nam wiadomo, na mocy nowej 
ustawy osoby, które w chwili 
wejścia jej w życie (styczeń 2013 
r.), miały ukończone 18 lat, za-

chowują prawo do kierowania 
tylko motorowerem! Mało kto 
wie, że nie dotyczy to jednak 
małych czterokołowców - czyli 
także mikrocarów. 

Wątpliwości pozostają
Przestrzegamy, że sytuacja 

prawna osoby, która spowodu-
je kolizję czy wypadek, a nie 
posiada wymaganych prawem 
uprawnień, może być skompli-
kowana. Takie zdarzenie potrafi 
przysporzyć wielu problemów, 
przede wszystkim finansowych, 
związanych z kwestią pokrycia 
kosztów strat i odszkodowań. 
Ubezpieczenie OC zabezpiecza 
sprawcę, który – zakładamy, 
był w chwili zdarzenia trzeźwy, 
ale musi też posiadać stosowne 
uprawnienia do kierowania po-
jazdem.

R. Kwapisz

Od redakcji. Chcieliśmy do 
tego artykułu włączyć – banal-
ną na oko, informację o ilości 
mikrocarów zarejestrowanych 
w naszym powiecie. I tylko tyle. 
Okazało się jednak, że w wy-
dziale komunikacji Starostwa 
Powiatowego potraktowano to 
pytanie (mailowe i telefonicz-
ne), jako prośbę o „informację 
publiczną”, więc na odpowiedź 
musielibyśmy czekać zgodnie z 
ustawą. Zrezygnowaliśmy. 
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5 - 11.10.2018 /  Kino Helios
(CHr Kupiec)

Kultura Dostępna:
Plan b, czw. 13:00, 18:00
Premiery:
Serce nie sługa, pt. 12:15, 16:30, 19:30, 21:30, 
sb.-pn., śr. 12:15, 14:15, 16:30, 19:30, 21:15, wt. 
12:15, 16:30, 19:30, 21:15, czw. 14:15, 16:30, 
19:30, 21:15
Kopciuszek. Historia prawdziwa, pt., wt. 12:45, 
14:30, sb.-pn., śr, 10:15, 12:45, czw. 10:15, 12:15
3D Venom (dubbing), 10:00
Venom (dubbing), 14:45
3D Venom (napisy), 21:00
Venom (napisy), 18:30
Polecamy:
Kler, pt. 10:45, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, sb.-nd., 
wt.-śr. 10:45, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:30, pn. 
15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:30, czw. 10:45, 
15:00, 18:00, 20:00, 21:30
Kamerdyner, 13:45

Helios dla dzieci:
Mała Stopa, pt. 10:00, 12:30, 17:15, sb.-śr. 10:30, 
12:30, 17:15, czw. 10:30, 12:45, 17:15

(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Plan b, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Lato, śr. 18:30
Przedpremiera:
Hotel Transylwania 3, sb.-nd. 12:30, 18:15
Premiery:
Kopciuszek. Historia prawdziwa, 10:00, 14:15, 
17:15
Serce nie sługa, pt.-nd., wt.-czw. 10:30, 16:15, 
19:15, 20:15, 21:30, 22:15, pn. 16:15, 19:15, 20:15, 
21:30, 22:15
3D Venom (dubbing), 11:15
Venom (dubbing), 16:15
3D Venom (napisy), 21:15

Venom (napisy), 13:45
Polecamy:
Kler, pt. 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, sb.-nd., śr. 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, pn. 10:00, 11:00, 
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, czw. 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00
Searching, pt.-wt., czw. 20:45, śr. 21:00
Johnny english: Nokaut, pt.-nd., wt.-czw. 15:45
Kamerdyner, pt.-nd., wt.-czw. 12:45, pn. 12:30
Helios dla dzieci:
Mała stopa, pt. 10:15, 12:30, 17:45, sb.-nd. 10:15, 
14:45, 17:45, pn.-śr. 10:15, 12:30, 14:45, 17:45, 
czw. 10:15, 14:45, 17:30
Zegar czarnoskiężnika, pt., wt. 11:45, 18:15, sb.-
-nd. 11:45, 16:30, pn. 10:00, 18:15, śr. 11:45, 16:30, 
czw. 9:45, 18:15

Trochę kultury

DARMoWe
bilety do kina

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

5 - 10.10.2018 / 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 „Serce nie sługa”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

CO JeST GrANe
W tym tygodniu w kinie GRYF 

wciąż jeszcze będziecie mogli zoba-
czyć najnowszy film Wojciecha Sma-
rzowskiego „Kler” z Arkadiuszem Ja-
kubikiem, Jackiem Braciakiem, Ro-
bertem Więckiewiczem i Januszem 
Gajosem w rolach głównych. Film 
cieszy się dużą popularnością w ki-
nach, a gryfińskie kino nie odstaje 
od ogólnego trendu. Słyszałam, że 

na niejednym pokazie sala wypeł-
niona była po brzegi. Jeśli ktoś z 
Was jeszcze nie widział „Kleru”, to 
polecam ten obraz przede wszyst-

kim dlatego, że jest to bardzo dobre 
kino, delikatne, zniuansowane i mą-

dre. Najmłodsi widzowie cały czas 
razem z kinem GRYF mogą wybrać 
się do krainy Wielkiej Stopy w ani-
macji „Mała Stopa”. To opowieść o 

legendzie z trochę innej perspekty-
wy. Dodatkowo w weekend gryfiń-
skie kino przedpremierowo zapra-
sza nas na najnowszą komedię ro-
mantyczną „Serce nie sługa” z Romą 
Gąsiorowską i Pawłem Domagałą w 
rolach głównych. To opowieść o 
współczesnych związkach i poszuki-
waniu miłości. Do zobaczenia w ki-
nie!

amp

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Jaka aktorka zagrała główną rolę w polskim filmie “Serce nie sługa”? 
Czy zagrała w nim też Magdalena Różdżka? 
Kto wyreżyserowAł obraz “7 uczuć”?

Kler, pt.-wt. 18:00, 20:30, śr. 16:00, 20:30

3D Mała Stopa (dubbing), sb.-nd. 12:00

Mała Stopa (dubbing), pt., pn.-wt. 16:00, sb.-nd. 14:00

Serce nie sługa, sb.-nd. 16:00

7 uczuć
()

Zaistniał dla mnie bardzo przelot-
nie, gdy w telewizji przelatywało „Nic 
śmiesznego”. Jako przerywnik chyba 
zaistniał i dla moich rodziców też. Ma-
rek Koterski - dla mnie bardzo młodej 
był stwórcą Cezarego Pazury i Adama 
Miauczyńskiego,  a także dość nie-
cenzuralnego humoru. Nie rozumia-
łam go wtedy i do dzisiaj nie rozu-
miem. 2002 rok przynosi „Dzień świra” 
- komediodramat z Markiem Kondra-
tem w roli głównej. I gdyby nie ten 
Kondrat Marek to chyba nie polubiła-
bym tego obrazu tak bardzo. Dodat-
kowy plus za przedstawienie życia 
właśnie polonisty (koszula bliższa cia-
łu jeśli jest własna). Już teraz wiem, w 
czym tkwiła siła tego filmu - w kreacji 
aktorskiej Marka Kondrata i nietypo-
wej formie dialogów. W innym wy-
padku prawdopodobnie nie zaintere-
sowałby mnie los tego współczesne-
go Miauczyńskiego - nawet jeśli był-
by do mnie zbliżony choć trochę. 4 
lata potem do kin trafia kolejny „przy-
padek Adasia”, czyli komediodramat 
„Wszyscy jesteśmy Chrystusami”. 
Przeze mnie już zdecydowanie mniej 
ceniony niż „Dzień świra”, ale publicz-

ności jeszcze się podobał. 5 lat póź-
niej było już trochę gorzej. Widownia 
długo czekała na kolejny utwór pana 
Marka Koterskiego, ale „Baby są jakieś 
inne” był już trochę zbyt przekombi-
nowany i mimo ekwilibrystyki w dia-
logach to pod koniec nużył, czemu 
sprzyjała też specyficzna forma 
(dwóch mężczyzn jedzie autem i roz-

mawia; przez cały film nie zmienia się 
miejsce akcji). 7 lat potem ponownie 
czekamy na filmowe słowa Koterskie-
go, a on nam daje „7 uczuć”. I nie 
wiem, w czym tkwi siła nazwiska tego 
reżysera. Możliwe, że działa magia na-
kręconych filmów i pewna magiczna 
aura otacza Koterskiego. To jedno 
może tłumaczyć, dlaczego grają u 
niego wszyscy, podobnie jak u W. Al-
lena, nawet w słabszym filmie. „7 
uczuć” to opowieść o Adasiu Mau-
czyńskim, któremu życie nie wyszło. 
Przychodzi do psychoterapeuty, która 

głosem Krystyny Czubówny pyta go, 
co nie wyszło? i co zapamiętał ze 
swojego dzieciństwa? Powracamy 
więc do czasów dzieciństwa Adasia. 
Wracamy do szkoły. Wracamy na po-
dwórko. Wracamy do domu Adasia, 
gdzie poznajemy troskliwą mamę, 
błyskotliwego ojca i starszego brata. 
W głównej roli występuje Michał Ko-
terski, który mam wrażenie, że dojrze-
wa powoli do dobrych aktorskich wy-
stępów – gdyby tylko dostał poważ-
ną rolę do zagrania! Pierwsze minuty 
tego obrazu świadczą o tym bez wąt-
pienia. Reszta jest zbiorem dziwactw, 
bo dziwne są w tym filmie żarty – do-
sadne, toporne, zbyt czytelne i zbyt 

wprost. Cała zabawa, czyli zamiana 
ról i przywdzianie przez dorosłych ak-
torów gęb dzieciaków, wygląda bar-
dzo ciekawie i realistycznie – widać, 
że wszyscy dobrze bawili się na pla-
nie filmowym „7 uczuć”. Kogo tam nie 
ma, są m.in.: Andrzej Chyra, Marcin 
Dorociński. Katarzyna Figura. Magda-
lena Cielecka. Gdy razem ćwiczą 

scenkę z „Pustyni i w puszczy” do 
szkolnego przedstawienia, zabawa 
jest przednia i świetnie się to ogląda. 
To wszystko jednak scenki i aktorskie 
popisy, które podzielone i nawet wy-
rwane z kontekstu mogą się obronić. 
Problem w tym, że złożone w jedną 
całość nie przekonują, a przede 
wszystkim nie śmieszą – przynaj-
mniej mnie, bo niektórzy na sali w 
trakcie pokazu prasowego zaśmiewa-
li się do łez. Utwierdzam się w prze-
konaniu, że kino Koterskiego to jed-

nak nie moja bajka, nie moja emocjo-
nalność i nie mój typ humoru. Gada-
nie ot tak o kupie, paluszkach w 
pupie czy robieniu kupy, to jednak 
jak dla mnie zbyt mocny kaliber, a za 
horrorami nie przepadam. Doceniam 
literacki kunszt pracy nad scenariu-
szem, bo  słychać kolejny raz, że przy-
jęta swego czasu forma wciąż obo-
wiązuje (kończenie zdania powtórze-
niem), ale muszę przyznać, że chociaż 
jest dla ucha polonistki jak balsam, 
bo słyszę w tym echo poetyckie, to w 
anturażu tego, co widziałam na ekra-
nie, nie wybrzmiało to tak, jak chcia-
łam. „7 uczuć” to typowe kino Marka 
Koterskiego. Typowa składnia słowa 
gadanego, typowy humor, typowi 
zwariowani bohaterowie, chociaż 
samo zakończeni było bardzo do rze-
czy i bardzo rzeczowe. Ja nie lubię i 
nie chciałabym powtórzyć tego sean-
su, ale trudno mi odradzać, bo może 
są tutaj fani Adasia Miauczyńskiego 
czy zachęcać, bo niektórych może 
zniesmaczyć ten humor. Jeśli nie wie-
cie, kim jest Adaś, to poszukajcie jego 
pierwotnych wcieleń, dopiero wtedy 
kupujcie bilety na „7 uczuć”.
 Anna Pietras
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Przyszli na świat 
w gryfińskim szpitalu 

ADAŚ GrYCIUK 
ur. 24.09.2018 o godz. 19.54  
waga 3680 g - dł. 53 cm

LAUrA OSTrOWSKA 
ur. 27.09.2018 o godz. 11.15.  
waga 3560 g - dł. 56 cm

Dzikie kaczki pływające 
na wodzie pokrytej rzęsą 
wyglądają ekscentrycznie

Nie wszyscy przedszkolacy chodzą  
w typowych kamizelach odblaskowych

Oranie lasu po wycince  
i przed nowym sadzeniem
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Gdy zbliża się jesień i zima, mamy i babcie chwytają się 
różnych sposobów, by podnieść odporność swoich dzieci, a 
także całej rodziny. Niektórzy piją sok z kapusty kiszonej lub 
ogórków. Inni piją herbatę z cytrynę, imbirem i miodem. Jesz-
cze inni łykają witaminę D, piją tran i starają się hartować 
ciało lub stosują probiotykoterapię. Właśnie teraz odporność 
jest najważniejsza, bo jest naszą tarczą w walce z rodzący-
mi się w tych warunkach pogodowych zarazkami, wirusami 
i bakteriami. Ja synowi podaje odpowiednią ilość witaminy 
D razem z kwasami DHA. Do tego czasami dorzucę herbatkę 
z malin lub rokitnika, a także wodę z cytryną. Nie przegrze-
wam, wietrzę mieszkanie, wychodzę na powietrze – przynaj-
mniej raz dziennie.

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

Podobno dzieci, które mają dobrą odporność przechodzą do 8 
niegroźnych infekcji rocznie! I to jest normalne, bo nie da się nie 
chorować! Po prostu się nie da. Co więcej, właśnie poprzez infek-
cję nasze małe organizmy uczą się jak się bronić przed niepożąda-
nymi gośćmi. Niejako „zmuszają” swój układ odpornościowy do 
walki w kontakcie z bakteriami czy wirusami. ODPORNOŚĆ to 
bowiem zespół reakcji odpornościowych organizmu, których ce-
lem jest wyeliminowanie obcych dla organizmu drobnoustrojów. 
ODPORNOŚĆ zależy od genów, przyzwyczajeń (!!) i odżywiania!

Ktoś z dziennikarzy bardzo 
trafnie porównał nasz system 
odpornościowy do państwa i 
jego sił zbrojnych. Układ im-
munologiczny to nasza obro-
na, nasz oddział wojskowy, 
który staje do walki, gdy ktoś 
próbuje nam zagrozić – za-
równo z zewnątrz, jak i we-
wnątrz. Leukocyty (do nich 
zaliczamy: granulocyty (neu-
trofile, bazofile, eozynofile) 
oraz agranulocyty (limfocyty 
T, limfocyty B i komórki NK 

oraz monocyty - w tym ma-
krofagi) to nasza armia, o któ-
rą należy dbać. 

Gdzie znajdują się „żołnie-
rze” człowieka? Duża część z 
nich po prostu „leżakuje” w 
każdej tkance ciała, ale część 

z nich ukrywa się w szpiku 
kostnym, grasicy, śledzionie, 
węzłach chłonnych, migdał-
kach, wyrostku robaczkowym, 
jelitowych kępkach Peyera, a 
także w grudkach chłonnych 
rozrzuconych w różnych czę-
ściach ciała.

Co nam jeszcze pomaga 
w walce z infekcjami? M.in.: 
nasza skóra, włosy, rzęsy, 
włosy w nosie – to są tzw. 
bariery mechaniczne, czyli 
pierwsi strażnicy. Jest jeszcze 
bariera chemiczna, którą jest 
np. nasze ph skóry, a także 
bariera biologiczna, czyli flo-
ra bakteryjna np. w naszym 
układzie moczowo-płcio-
wym. Gdy te fortyfikacje 
zostaną złamane, do walki 
wkracza układ odpornościo-
wy. Składa się on z odporno-
ści swoistej (nabytej) i nie-
swoistej (wrodzonej), a także 
z limfocytów T i B [*wyspe-
cjalizowane komórki (m.in. 
makrofagi), które pochłania-
ją, przetwarzają, a następnie 
umieszczają na swojej po-
wierzchni obcy antygen po to, 
by limfocyty mogły go zauwa-
żyć, rozpoznać, a następnie 
zareagować na zagrożenie. Na 
tej samej zasadzie limfocyty 
rozpoznają nowe antygeny, 
pojawiające się na powierzch-
ni komórek nowotworowych], 
a także tzw. komórki NN 
(„Natural Killers”) [*stale 
monitorują nasz organizm w 
poszukiwaniu „obcych”, czyli 
komórek, które nie mają na 
swojej powierzchni odpowied-
niego kompleksu białek (tzw. 
MHC klasy I). Potrafią one 
również wykrywać zaburze-
nia w układzie tych białek, 
powstające np. w komórkach 
nowotworowych. Wykazują 
one tzw. działanie cytotok-
syczne, polegające na spon-
tanicznym i samodzielnym 
(bez porozumienia z innymi 
komórkami układu odporno-
ściowego) niszczeniu komórek 
uznawanych za obce, wła-
snych komórek, które zostały 
zainfekowane, a także komó-
rek nowotworowych. Między 
innymi ze względu na tę auto-
nomię, niektórzy nie zaliczają 
ich w ogóle do limfocytów.]

System immunologiczny 
2-latka wciąż się kształtuje i to 
od nas – głównie – zależy, czy 
w przyszłości będzie dobrze 
działał czy nie. Największy 
błąd, jaki popełniamy jako ro-
dzice to ten, że przegrzewamy 
nasze dzieci, a także ten, że, 
gdy tylko dziecko ma katar, to 
uziemiamy je w domu. Katar 
(bez gorączki) nie jest żadnym 

przeciwwskazaniem do pój-
ścia na spacer – a wręcz prze-
ciwnie, bo pomoże uzdatnić 
nosek. Jesień i zima to okresy 
zamkniętych okien, ale gdy 
wychodzimy na spacer lub 
zmieniamy pokój, otwórzmy 
okno, by wymieniło się po-
wietrze – to tylko wyjdzie nam 
na dobre i na zdrowie. Wbrew 
pozorom jedzenie zdrowych 
rzeczy także wpływa na lepsze 
reakcje systemu odpornościo-
wego dziecka. Odżywiajmy się 
więc zdrowo! Starajmy się, by 
temperatura w domu oscylo-
wała wokół 21 stopni i nie za-
kładajmy dziecku trzech swe-
trów w mieszkaniu – niższa 
temperatura hartuje i pomaga. 
Unikajmy podawania dziecku 
z byle powodu antybiotyku – 
to wróg budowanej odporno-
ści.

WITAMINY, PrObIOTYKI, A 
PrZeDe WSZYSTKIM DIeTA

Starszym dzieciom we 
wzmocnieniu odporności 
pomoże przyjmowanie tra-
nu, witamin D3, A i E. Ale 
zanim sięgniemy po witami-
ny i inne suplementy, to za-
dbajmy, by w diecie naszego 
dziecka występowało dużo 
witamin. Zacznijmy od wita-
miny C, która nie od dziś ra-
tuje nas w zimie (znajduje się 
przede wszystkim w cytru-
sach i chroni nasze komórki 
odpornościowe). Witamina 
A kryje się w marchewce i 
dyni, a co ciekawe uszczelnia 
błony śluzowe, a co za tym 
idzie utrudnia przedostanie 
się zarazków do organizmu. 
selen, który mamy w ry-

bach i jajkach też wzmacnia 
naszą odporność – dzieci od 
6. miesiąca życia mogą już 
jeść ryby (ale najzdrowsze 
będą wtedy takie przebada-
ne ze słoiczka) i żółtko jaj. Z 
kolei w kaszach jest CYnK, 
który tworzy niektóre rodza-
je białych ciałek.

Odporność jak pokazuje 
medycyna jest bardzo ważna 
dla całego naszego organi-
zmu i całego naszego życia. 
Dotyczy alergii, ale i naj-
groźniejszych dzisiaj chorób 
(nowotworowych). Trzeba 
podkreślić (PAMIĘTAJMY 
O TYM), że dzięki szczepie-
niom nasz organizm uczy się, 
jak reagować na dane zagro-
żenie. *Szczepionka to prepa-
rat, zawierający osłabione lub 
martwe patogeny, produko-
wane przez nie toksyny lub ich 
antygeny. Stykając się z nimi 
nasz organizm ma szansę wy-
tworzenia krócej lub dłużej 
trwającej odporności na wiele 
niebezpiecznych patogenów, 
które w mniej kontrolowanych 
warunkach mogłyby doprowa-
dzić do poważnych schorzeń 
i powikłań zdrowotnych (np. 
trwałego kalectwa). Dbajmy o 
naszą odporność i nie dajmy się 
przeziębieniu!

Mama
Źródła:
https://parenting.pl/niska-odpor-

nosc-dziecka-wynika-z-bledow-
rodzicow

* h t t p : / / z d r o w i e . g a z e t a . p l /
Zdrowie/7,140283,19814699,uklad-
immunologiczny-odpornoscio-
wy-funkcje-budowa-i-najczestsze.
html

Foto: pixabay.com.pl

Leukocyty  
do boju!
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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

reKLAMA
e-mail: kontakt.

7dnigryfina@gmail.com

tel. 91 404 50 14

Oferuję:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie, niezależne od wysokości 
   frachtów i przebiegu
- praca zgodna z obowiazujacymi normami czasu pracy
- nowoczesny i zadbany tabor, pojazd przypisany do kierowcy
- zjazdy autem na bazę

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

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

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

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

Prace 
wykończeniowe 
w wysokim standardzie 

Ocieplenia 
Kontakt

91 404 58 35 • 500 273 302

USŁUGI reMONTOWO-bUDOWLANe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

576 314 405

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Głównego Księgowego /
Główną Księgową

Tel. 603 129 069 

Miejsce pracy: Maszewo
WYMAGANIA:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie 
   z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT oraz ZUS i GUS
• Sporządzanie uproszczonych i rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby zarządu 
   oraz instytucji zewnętrznych
• Reprezentację firmy przed organami kontroli 
   i instytucjami finansowymi (GUS, US, ZUS)
• Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
• Obsługa w zakresie kadr/płac
• Sumienność w wykonywaniu obowiązków
OFERUJEMY:
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• zapewniamy stabilną pracę w miłym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż nadesłanych 
ofert nie zwracamy.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie 
z wybranymi kandydatami.

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

Specjalista 
ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

Tel. 603 129 069 

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie 
  związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie 
  wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację, 
  będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

UrZĄD MIASTA I GMINY W GrYFINIe

OGŁASZA NAbÓr
NA WOLNe STANOWISKO UrZęDNICZe

PODINSPeKTOr  
DS. eWIDeNCJI I INFOrMACJI

 O DZIAŁALNOŚCI GOSPODArCZeJ
Szczegółowe informacje o naborze na stronie internetowej 
www.bip.gryfino.pl  - zakładka „Oferty pracy”, na tablicach 
informacyjnych Urzędu przy ul. 1 Maja 16 w Gryfinie oraz 

w Urzędzie – pokój nr 002 (Kadry)

UrZĄD MIASTA I GMINY W GrYFINIe

OGŁASZA NAbÓr
NA WOLNe STANOWISKO UrZęDNICZe

PODINSPeKTOr  
DS. SPrZeDAŻY NIerUCHOMOŚCI 

GMINNYCH
Szczegółowe informacje o naborze na stronie internetowej 
www.bip.gryfino.pl  - zakładka „Oferty pracy”, na tablicach 
informacyjnych Urzędu przy ul. 1 Maja 16 w Gryfinie oraz 

w Urzędzie – pokój nr 002 (Kadry)

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 

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
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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

KrZYŻÓWKA z książką

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

Pionowo: 
1. Cooper, aktor amerykański 
2. założyciel zakonu Orionistów 
3. odmiana rymu, rym niedokładny 
4. krater wypełniony wodą 
5. typ lasu liściastego 
6. bóg zakochanych 
7. głowa konia 
8. pieprz żuwny 
9. drobne szczegóły 
10. okręg węglowy w Polsce 
11. szed; (ryba) 
12. okręt do ochrony konwojów 
13. skok do wody 
14. sprawuje kuratelę 
15. nici do haftowania 
16. autor szkiców literackich 
17. własny dom 
18. przestankowy lub interpunkcyj-
ny 
19. dawniej o dekolcie 
20. biblijny symbol Boga 
21. przy butach alpinisty 
22. hetera 

23. japońska forma poetycka 
24. olejek z lawendy 
25. Wiktor, architekt z TV 
26. miała ją Ariadna 
27. stołek w kuchni 
28. skóra na podeszwy 
29. uderzenia kół o szyny 
30. najstarsza epoka jury 
31. kamień ozdobny lub rodzaj ba-
tystu 
32. między siódmą a dziewiątą 
33. dzisiaj jest republiką Konga 
34. szczyt Pirenejów 
35. miasto w płn. Węgrzech 
36. kalendarzowy termin 
37. państwo Elamitów 
38. autor „Nany” 
39. płaca aktora 
40. szwedzki drobniak 
41. Michał, były minister pracy 
42. dźwięk „A” obniżony o dwa pół-
tony 
43. w pasiece 

Poziomo: 
44. stan w Indiach 
45. wypływa z bajki 
46. druga po Wiśle 
47. klub piłkarski z Londynu 
48. dopływ Renu 
49. z rodziny kukułek 
50. mityczny władca wiatrów 
51. Marcelo, słynny tenisista chilijski 
52. duży samolot pasażerski 
53. drób, czyli ... domowe 
54. miasto w stanie Nowy Jork 
55. przyjaciel człowieka 
56. część świątyni greckiej 
57. lek z bożej apteki 
58. maniera właściwa danemu arty-
ście 
59. obcięty kawałek czegoś 
60. pierzynka niemowlaka 
61. materiał dla sztukatora 
62. kleryk 
63. sąsiadka Łotyszki 
64. narzeczony Barbie 
65. miasto w pn. Francji 

66. stos, kupa 
67. najwyższy szczyt Krety 
68. tablica z nazwą firmy 
69. nadziemna część buraka 
70. biwak 
71. w starożytnej Grecji suma zalet 
72. etat 
73. miasto w Nigerii 
74. Onufry z Trylogii 
75. siły zbrojne 
76. przesłodzony napój 
77. żądłówka 
78. matka wiatrów 
79. ojciec Odyseusza 
80. winna pociecha 
81. przodek młyna 
82. zawilec, zakwita wczesną wiosną 
83. papuga z długim, kolorowym 
ogonem 
84. dźwięk „E” z krzyżykiem

PODPOWIEDŹ: EGER, ENUGU, GEN-
RE, MAAR, OERE, RIOS

Sylwia Trojanowska
„Sekrety i kłamstwa”

Magdalena po latach wraca 
do rodzinnego domu, żeby po-
godzić się z najważniejszą oso-
bą jej dzieciństwa – charyzma-
tycznym i apodyktycznym 
dziadkiem. Ludwikowi zależy na 
tym, by ukochana wnuczka z 
nim zamieszkała, lecz ona sta-
wia warunek – chce w końcu 
poznać jego skrzętnie skrywaną 
przeszłość. W opowieściach Lu-
dwika losy rodziny splotą się z 
burzliwą historią Szczecina z 
czasów drugiej wojny świato-
wej. Jaką tajemnicę chronił 
przed światem? Magdalena, 
wędrując po śladach z przeszło-
ści, odwiedza miejsca znane z 
młodości i na nowo buduje rela-
cje z dawnymi sąsiadami. Czy w 
rodzinnym mieście czeka na nią 
również miłość?

Sylwia Trojanowska odkrywa 
tajemnice, o których nikt już nie 
pamięta. „Sekrety i kłamstwa” to 
mieszanka emocji, uśmiechu i 
wzruszeń zapisanych w pożół-
kłym rodzinnym albumie. 
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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 kawalerkę umeblo-
waną na Górnym tarasie. Tel. 604 669 366

 • Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe o pow. 
54 m2 na os. Południe w Gryfinie, III piętro, 
1400zł+media, kaucja zwrotna. Tel. 570 190 
050

 • Posiadam do wynajęcia pokój dla 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 poko-
jowe w Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zw-
rotna 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 poko-
jowe w centrum Gryfina. Tel. 518 066 251

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

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

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

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

 • Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe 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

 • Mieszkanie 2-pokojowe,  w centrum Gryfina 
wynajmę FIRMIE / dla 4 pracowników 
/.  Powierzchnia 44.5m 2  / Cena 1500 zł. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt na nr 502 
744 075.      

 • 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

 • 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 gospodarcze 
pod działalność. Tel. 785 537 131

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

 • Posiadam do wynajęcia halę pod małą dzia-
łalność lub magazyn, pow. 70 m2, 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 tematy-
ce kosmetyka, stylizacja paznokci, podologia, 
dietetyka. Tel. 604 799 352

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

 • Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2, 
z dużym balkonem, na parterze ew. I piętro, 
Górny taras. Tel. 691 541 799

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

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

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

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

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

 • Poszukuję do wynajęcia 2 pokojowe 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 medyczne - w tym re-
habilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. 
Tel. 601 707 573

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

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

 • Zamienię mieszkanie 64 m2 na III p. Górny Taras 
na mieszkanie 2 lub 3 pokojowe (42-53m2) I lub 
II piętro lub kupię 2-3 pokojowe (42-53m2) z 
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 z budynkiem gospodarczym na 
ul. Reymonta 14 lub zamienie na 2 mieszkania 
M3 w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22 lub 781 415 222

 • Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II piętro, 
Górny Taras. Tel. +48 601 822 303

 • Sprzedam dom wolnostojący w Widuchowej. 
Tel. 513 814 085

 • Sprzedam mieszkanie M3, w Gryfinie, na parte-
rze 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 parte-
rze w Gryfinie. Tel. 603 421 366

 • Gryfino 3 pokoje sprzedam 260 tys. Osiedle po-
łudnie. 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 działkę 
w Wełtyniu o pow. 22 arów. Tel. 507 36 59 36

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

 • Sprzedam duże mieszkanie własnościowe z du-
żym balkonem. Tel. 515 065 497

 • Sprzedam kawalerkę 23 m2, II piętro, balkon, w 
centrum Gryfina. www.sprzedajemy.pl wpisać: 
kawalerka w Gryfinie. Tel. 504 700 455

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Kupię 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 remontu. Bez 
pośredników. Tel. 501 549 719

 • Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszka-
nie w Gryfinie (lub w okolicy). rozważę każ-
dą 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

 • Działki nad jeziorem z prawem do zabudowy 
w Kłodowie gmina Widuchowa. Zamknięte, 
całodobowo dozorowane osiedle rekreacyj-
ne: www.osiedleklodowo.eu 

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

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

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

 • Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare 
Łysogórki. Wieś skanalizowana z usługami 
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, spokojna 
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-ogrodni-
czą przy ul .Wojska Polskiego, Rejon IV - dział-
ka 314. Tel. 796 600 819

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam działkę koło Jana Pawła II lub 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 przewiduje 
budowę domu jednorodzinnego o kącie na-
chylenia dachu 40-45 stopni. Parter z podda-
szem 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 cie-
płą i zimną wodą pod budynkiem przy ul. Jana 
Pawła II w Gryfinie. Tel. 500 711 469

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

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

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

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

G A r A Ż E  –  W Y N A J E M

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

 • 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 poło-
żony w rejonie ulic Słowiańskiej i Targowej. Tel. 
661 911 681

G A r A Ż E  –  K U p N o

 • Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w 
Gryfinie. tel. 790 209 609

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam małą przyczepkę samochodową. Tel. 
608 486 307

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



19

www.7dnigryfina.az.pl

28.09-1.10.2018 r.

POWIATOWY UrZĄD PrACY W GrYFINIe
DYSPONUJe NASTęPUJĄCYMI OFerTAMI PrACY:

1. Dyrektor przedszkola –praca Gryfino 
2. Elektromonter Instalacji Elektrycznych- praca Gmina Gryfino
3. Fryzjer-praca Szczecin
4. Kierowca samochodu ciężarowego-praca zachodniopomorskie
5. Kierownik składu opału-praca Radziszewo
6. Konserwator-praca Gryfino
7. Monter Izolacji-praca Nowe Czarnowo
8. Monter okien – praca Gryfino 
9. Monter stolarki budowlanej- praca Gryfino, zachodniopomorskie
10. Nauczyciel wspomagający-praca Żabnica
11. Nauczyciel wychowania przedszkolnego- praca Stare Brynki
12. Ogrodnik terenów zieleni- praca Gmina Gryfino
13. Pomoc rzeźnika/wędliniarza- praca Gryfino 
14. Pomocnik hydraulika-praca Gryfino
15. Pomoc kuchenna- praca Czepino
16. Pomoc nauczyciela-praca Widuchowa
17. Pomocnik stolarza- praca Parnica
18. Pracownik budowlany-praca Szczecin
19. Pracownik ochrony-praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełnospraw-

ności )
20. Pomocnik Lakiernika –praca Pniewo
21. Pomocnik mechanika-praca Pniewo
22. Pracownik produkcji – praca Pniewo, Gardno
23. Robotnik Placowy-praca Pniewo
24. Recepcjonista-praca Czepino
25. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
26. Spawacz-praca Borzym
27. Sprzedawca- praca Nowe Czarnowo, Pniewo 
28. 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 elektrycz-
ne. Tel. 547 856 274

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

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

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

rowery. 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 stalo-
we za rozsądną cenę. Gryfino. Zabiorę wła-
snym transportem. 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 - 
sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 665 245 645

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

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

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

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

 • Podejmę pracę, jako stróż w Gryfinie lub okoli-
cy. Tel. 608 266 429

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

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

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

Z A t r U D N I Ę

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

 • Zatrudnię pielęgniarkę w medycynie szkol-
nej. Pełny etat (umowa o pracę) lub dodatko-
wo w dowolnym wymiarze. Praca w szkole w 
Gryfinie, lub innej gminie naszego powiatu 
(do uzgodnienia). Dobre warunki płacowe. 
Tel. 600 215 453. 

 • 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 alzheimera. 
Zapewniam zakwaterowanie w domku jednoro-
dzinnym z ogrodem. Tel. 533 505 899 

 • Zatrudnię serwisanta sprzętu małego AGD. Praca 
na stałe. Wysokie wynagrodzenie. biuro@outle-
trtvagd.pl

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

 • ZATrUDNIę MeCHANIKA SAMOCHODOWeGO 
TeL. 601 420 009

 • ZATrUDNIę bLACHArZA-LAKIerNIKA, TeL. 
601 420 009

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

 • Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
 • Pracownik budowlany-wykończenia wnętrz. 

Szpachlowanie, malowanie itp. Tel. 662 495 081 
 • Zatrudnię pokojową/pokojowego do 

pracy w hotelach na terenie Niemiec. 
Zakwaterowanie, stawki niemieckie. Tel. (91) 
351 66 70  

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

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

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

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

 • Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415 22 22

 • Szukam opiekunki do pomocy dla osoby po uda-
rze. 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 senio-

rów 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 pracy 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-gipso-
wa, 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 
działowe z płyty GK, sufity podwieszane, te-
rakota, ceramika oraz panele podłogowe. Tel. 
576 314 405

 • Opiekun zaopiekuje się starszą osobą potrze-
bującą 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, ma-
lowanie i inne drobne prace. Tel. 697 995 957

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

 • Oferuję usługi remontowo – budowlane w 
zakresie malowanie, szpachlowanie, glazu-
ra, terakota, 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 korepe-
tycji z języka niemieckiego na każdym pozio-
mie, 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 szko-

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

poziomach nauczania. Rzetelne przygotowa-
nie do matury i innych egzaminów. Wieloletnie 
doświadczenie. 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 szma-
ragd wys. 70-80 cm. po 10 zł za sztukę. Tel 606 
106 142 

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

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

 • Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, 
sprawny technicznie. Tel. 724 049 451

 • Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę 
działkę o pow. 1500 m2- sad owocowy (15 
drzew wiśni i czereśni) w bliskiej odległo-
ści 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 
domowego w ekologii na wybiegu na trawie 
lub dofinansuję taką hodowlę. Tel. 513 288 745

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

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

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

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

r o L N I C t W o  –  K U p N o

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

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

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

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

r Ó Ż N E 

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

 • Sprzedam tanio sprzęt RTV. Tel. 513 814 085
 • Sprzedam boks wędkarski koło Lidla. Tel. 600 986 

425
 • Sprzedam łódź wędkarską typ kanada. Tel. 600 

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

986 425
 • Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bar-

dzo dobry stanie. Tel. 663 507 887
 • SPrZeDAŻ
 • Deski dębowe nieobrzynane grubości 50 mm 

około 5 m3 sprzedam - Babinek. Tel. 601 70 16 20 
 • Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac rozm. 

160x200 cm; 2 szafki nocne; szafę 3drzwiową 
z 2 lustrami, kolor olcha; słupek do łazienki 
30x35x160 biały wysoki połysk; tapczan+2 fo-
tele; ławostół; lodówkę, zamrażarkę; zmywarkę. 
Odbiór własny. Tel. 502 263 521

 • Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej w 
Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel. 505 719 178

 • Sprzedam maszynę do szycia Singer Model 4210. 
Stan bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790 444 13 01 
po godz. 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

415 22 22
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r Ó Ż N E  –  K U p N o

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

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

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

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

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

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

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

5.10.    Apteka    Mandragora ul. Krasińskiego 89
6.10.    Apteka ul. 11 Listopada 66-68
7.10.    Apteka    Muszkieter ul. 9 Maja 14
8.10.    Apteka    Gryfińska ul. Piastów 8
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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Ludzie dobrodajni 

„Klucz do Polskiej Spiżarni”  
dla bogdana Matławskiego
Profesora Matławskiego, czyli dr hab. inż. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Bogdana Matławskiego znają chyba wszyscy. W gminie 
Gryfino, w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, w całym kraju promuje, opowiada i pisze, wszędzie gdzie się da nagłaśnia, popiera i 
reklamuje nasze dziedzictwo kulinarne, produkty regionalne oraz ludzi tworzących dobrą kuchnię, smaczne i zdrowe potrawy.   

- Bo to ludzie dobrodajni 
– mówił profesor Matławski 
trzymając w rękach „Klucz 
do Polskiej Spiżarni”- który 
przyznawany jest osobom lub 
organizacjom, instytucjom 
szczególnie zasłużonym dla 
ochrony dziedzictwa kulinar-
nego i rozwoju rynku produk-
tów regionalnych i tradycyj-
nych. Wyróżnienie przyznane 
zostało podczas poznańskich 
Targów „Smaki Regionów”, 
a uroczyście wręczone przez 
wicemarszałka województwa 
Jarosława Rzepę w środę 3 
października br., podczas kon-
ferencji prasowej, 

Nie ma jednej kuchni 
polskiej

 - Warto żeby kuchnie lokalne 
słynęły ze swoich smaków, bo 
nie ma jednej kuchni polskiej - 
tłumaczy profesor Matławski. 
- Najpierw poznajemy trady-
cyjne potrawy domu rodzinne-
go, potem jest kuchnia regio-
nalna i one wszystkie dopiero 
składają się na kuchnię polską. 
Ile jest mikro i makro regionów, 
tyle kuchni - dodaje.

Promowanie dziedzictwa ku-
linarnego to bardzo pożyteczna 
zabawa. Ma służyć naszemu 
zdrowiu, żeby produkty do je-
dzenia były jak najmniej prze-
tworzone, najprostsze, kiszone, 
marynowane i pasteryzowane. 

- Ja jestem człowiekiem wsi, 
więc dla mnie jest normalne, 
że na zimę robi się słoiki. Kisi 
ogórki, kapustę, robi dżemy i 
konfitury. Właśnie poprawiam 
piwniczkę, bo trzeba gdzieś to 
wszystko trzymać. Mam także 
wędzarnię. Uważam, że jak się 

mieszka na wsi, jak są warun-
ki, to tak trzeba. 

Cześć za promocję rozwoju 
rynku produktów regional-
nych i tradycyjnych profesor 
oddaje  wicemarszałkowi Jaro-
sławowi Rzepie. - Bo to on jest 
spiritus movens (inspiratorem 
działania) idei zachodniopo-
morskich smaków regionów 
na Pomorzu zachodnim. A do 
odkrycia jest jeszcze dużo. W 
gminie Gryfino organizujemy 
na przykład „smaki ryb od-
rzańskich”. Każdego roku na 

„Rybce” w Żabnicy  pojawia się 
kilkadziesiąt dań z ryb żyją-
cych w Odrze. Są to fantastycz-
ne dania. To wszystko jest do 
upowszechnienia i pokazania 
światu. To jest dobra moda – 
mówi profesor Matławski. A 
my nie będziemy ukrywać, że 
to właśnie jemu zawdzięcza-
my promocję „Rybki” i wielu 

innych imprez, które w naszej 
gminie „prowadzi”. 

„Perły” i medale dla 
naszego województwa

Pięć statuetek „Perły”, a 
także dwa medale – zdobyli 
podczas poznańskich Targów 
„Smaki Regionów” przed-
stawiciele z województwa 
zachodniopomorskiego. Tar-
gi „Smaki Regionów” to wy-
darzenie, w którym główną 
rolę odgrywają smak i aromat 
najlepszych produktów re-

gionalnych. Podczas imprezy 
odbył się finał XVIII edycji 
konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo-Smaki Regio-
nów”. Jego organizatorami na 
etapie wojewódzkim są Polska 
Izba Produktu Regionalnego 
i Lokalnego oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa Za-
chodniopomorskiego, partner 
to Związek Województw RP. 

Najlepsze produkty i potrawy 
w regionie otrzymują nomi-
nacje do „Perły”, a nagrodę 
przyznaje Kapituła Krajowa 
Konkursu i wręcza ją podczas 
poznańskich targów.

- Blisko 100-metrowe stano-
wisko z marynistycznymi ak-
centami, 10-ciu wystawców - 
tak prezentowało się Pomorze 
Zachodnie na tegorocznych 
targach „Smaki regionów”. 
Nasze regionalne przysmaki 
zostały docenione „Perłami”, 
medalami i kluczem do Pol-
skiej Spiżarni. Serdecznie gra-
tuluje wszystkim wyróżnio-
nym – mówił wicemarszałek 
województwa Jarosław Rzepa.

„Perły” 2018
Z braku miejsca w gazecie 

wyliczamy tylko nazwy nagro-
dzonych w Poznaniu produk-
tów z naszego województwa. 
Ich opisy można przeczytać na 
naszej stronie na facebooku. 
Oto one:

Kiszone zielone pomidory 
na solance kołobrzeskiej

Wino czerwone gronowe Sy-
donia

Miód pitny trójniak woliński 
leśny

Ser bałtycki
Aksamitna zupa, roladki i 

placuszki (z  Zespołu Szkół Nr 
6 im. Mikołaja Reja ze Szcze-
cina)

Miód chabrowy
Ogórek kołobrzeski

Co o nich mówi Profesor?
Która z potraw regionalnych 

najbardziej profesorowi Ma-
tławskiemu smakuje? Próbował 
wszystkich, bo jest w kapitule 
przyznającej zachodniopomor-
skie smaki regionów, ale przy-
znaje, że  byłby niesprawiedliwy 
wymieniając jakąś jedną i kogoś 
jednego. - Każda począwszy 
od pierników szczecińskich, a 
skończywszy na konfiturach z 
zielonych pomidorów czy winie, 
ma swój niepowtarzalny smak, 
wnosi odmienność. Łosoś bałtyc-
ki marynowany, pstrąg wędzony 
czy ogórki kołobrzeskie, każda z 
tych potraw jest wielka.

Barbara Gondek 

Moment wręczenia Klucza prof. Bogdanowi Matławskiemu

B. Matławski z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą

Laureaci poznańskiego konkursu z naszego województwa


