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POLSKI WYDAWCA

reKLAMAreKLAMA

Piątek

Okna i drzwi z PCV  
Bramy garażowe

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

ul. Kościelna 28 
Gryfino

10 sierpnia 2018 r.

Wynajmę pomieszczenie 
magazynowo-produkcyjne

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

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

reKLAMA
e-mail: 

kontakt.
7dnigryfina

@gmail.com

tel. 91 404 50 14

festiwal  garaze
31/08/2018

TEATR    LETNI    W    SZCZECINIE
START: 17:00

DARIA
Z    a    w    i    a    l    o    w

T       w       o       r       z       y       w       o
fisz     emade

WWW.FESTIWALGARAZE.COM fb.com/festiwalgaraze

CHORZY
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Kandydat PiS 
na burmistrza?

Wezwali helikopter,  
zwinęli 
poszukiwaną 

czytaj s. 3

czytaj s. 3

W najbliższy 
weekend - do Bań! 

Omal nie 
doszło do 
wybuchu  

s. 2

Z wypadku 
zrobił się 
komis 

s. 4

Chojna. Szkoła 
dostanie 
pieniądze  

s. 4

Nadal 
będziemy 
przestawiać 
zegarki? 

s. 5

Święto chleba 
s. 7

czytaj s. 20



2

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 59 (1292) 

ADRES REDAKCJI: ul. Asnyka 31 , 74-101 Gryfino
TEL. 91 404 50 14,  fax 91 404 10 14
E-MAIL: kontakt.7dnigryfina@gmail.com, WWW: www.7dg.pl
WYDAWNICTWO: „Dom Judy” sp. z o.o. Marek Słomski

Druk: Dom Judy sp. z o.o. Nowogard
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, nie odpowiada za treść ogłoszeń, 
listów oraz zastrzega sobie prawo do adiustacji i zmiany tytułów. Listy anonimowe 

nie są rozpatrywane, dane nadawcy można zastrzec do wiadomości redakcji

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
nr do interwencji 502 552 908

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

REDAKTOR NACZELNY: Ryszard Kwapisz
DYREKTOR WYDAWNICZY: Piotr Słomski

ZESPÓŁ: Monika Dudkiewicz, 
Anna Pietras, Dariusz Jachno, 

SKŁAD: Jarek Dąbrowski

Zadzwoń lub napisz!

Nowe 7 Dni Gryfina

Ukradli masę  
z remontowanej 
drogi
Nieznany sprawca ukradł pięć pojemników chemo-
utwardzalnej masy. Do kradzieży doszło około godz. 
1 w nocy, 3 sierpnia w Wełtyniu. 

Masa znajdowała się w po-
jemnikach umieszczonych na 
paletach na poboczu ul. Gry-
fińskiej w Wełtyniu. przy re-
montowanej drodze. Złodziej 
ukradł łącznie 125 kg produk-
tu służącego do oznakowania 

poziomego drogi. Wartość 
strat oszacowano na 1000 zło-
tych. 

Postępowanie w sprawie 
prowadzi Komenda Powiato-
wa Policji w Gryfinie.      

AJ

30.07.  Gryfino - pomoc poli-
cji; Lubiechów Dolny - pożar 
traw; Pacholęta - pożar balotów 
słomy.

***
31.07.  Chojna - plama sub-

stancji ropopochodnej; Gryfino 
- pomoc innym służbom; Miesz-
kowice - kolizja samochodowa; 
Moryń, Cedynia - pożar ścierni-
ska; Kołbacz - drzewo na drodze; 

 ***
01.08.  Dębogóra - drzewo na 

drodze; Przyjezierze - pomoc in-
nym służbom; Lubiechów Dol-
ny, Skotnica, Stare Łysogórki - 
pożar ścierniska; Mieszkowice - 
pożar podkładu kolejowego.

***
02.08.  Witnica - pożar traw; 

Osinów Dolny - pomoc innym 

służbom; Brwice - pożar kom-
bajnu.

***
03.08.  Chlebowo - drzewo na 

drodze; Troszyn - pożar ścierni-
ska; Chojna - pożar poszycia w 
lesie; Lisie Pole - drzewo na dro-
dze; Gryfino - pożar śmieci.

***
04.08.  Troszyn, Przyjezierze, Ba-

binek, Lisie Pole - pożar traw; Choj-
na - pożar pojedynczego drzewa; 
Gryfino - pomoc innym służbom; 
Dłusko Gryfińskie - drzewo na dro-
dze; Jelenin - pomoc policji; Chle-
bowo - wypadek drogowy.

***
05.08.  Cedynia - zabezpie-

czenie lądowiska LPR; Gryfino - 
pomoc policji; Gądno - drzewo 
na drodze.

Omal nie doszło  
do eksplozji 
Podczas dogaszania pogorzeliska strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej  nagle 
zauważyli… niewybuchy z okresu II wojny światowej!

Nikt z nich się chyba nie 
spodziewał jadąc do gaszenia 
pożaru pobocza drogi, że ak-
cja zrobi się tak niebezpieczna. 
Okazuje się, że zagrażała życiu 
strażaków. Wszystko wydarzy-
ło się na granicy dwóch gmin 
pomiędzy wsiami Żelisławiec 
w gminie Stare Czarnowo i 
Drzenin w gminie Gryfino.

A było tak. Najpierw jed-
nostka OSP Żelisławiec zosta-
ła zadysponowana do pożaru 
pobocza drogi pomiędzy Żeli-
sławcem a Drzeninem. Po do-
jechaniu na miejsce, strażacy 
zastali rozprzestrzeniający się 
ogień z dwóch stron drogi na 
odcinku około 100 metrów. 
Po ugaszeniu na miejscu ak-

cji pozostała jednostka JRG 
Gryfino w celu zabezpieczenia 
miejsca zdarzenia. Nagle jeden 
ze strażaków dojrzał w wypa-
lonej trawie coś dziwnego… O 

groźnych niewybuchach po-
wiadomiono wezwaną policję. 

Akcja gaszenia odbyła się 7 
sierpnia br. po południu.                                           

AJ

Kronika 
Strażacka

Dopiero dziś upał 
ma trochę odpuścić. 
W środę w okolicach 
Gryfina była nawet 
taka temperatura 
powietrza

Bocian 
odpoczywający na 
latarni ulicznej w 
Krzywinie. Nie mieści 
się w gnieździe 
bo tam jest troje 
młodych

Kierowcy dbający  
o wygląd swego auta 
potrafią na felgach umieścić 
nawet herb państwowy
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Flesz 
wydarzeń!

Pożary
Strażacy z Morynia wyjeżdżali 

do dwóch pożarów i jednego 
konaru. W niedzielę ok. godz. 
18.30 w  Gądnie usuwali gałąź, 
która blokowała jeden pas ru-
chu. W tym czasie ruch odbywał 
się wahadłowo. We wtorek ok. 
godz. 16 w miejscowości Dolsko 
doszło do pożaru trawy przy 
drodze powiatowej. Przy pomo-
cy linii szybkiego natarcia uga-
szono palącą się trawę. A o 
godz. 17 kolejny wyjazd do Do-
lska, gdzie tym razem doszło do 
pożaru pojedynczego drzewa. 

Snopki słomy
W poniedziałek po północy 

bańscy strażacy zostali zadys-
ponowani do pożaru snopków 
słomy. Po dojechaniu na miej-
sce zdarzenia strażacy zastali 
pożar obejmujący wszystkie 
snopki. Działania zastępów stra-
ży pożarnej polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz na ugaszeniu pożaru przy 
pomocy dwóch prądów wody. 
W akcji gaśniczej pomagał cią-
gnik rolniczy, który przy pomo-
cy tura rozgarniał palące się 
snopki. W akcji uczestniczyły 
dwa zastępy straży pożarnej 
GBA oraz GCBA z OSP Banie. 

Ściernisko
A w sobotę strażacy z Bań 

koło godz. 15 wyjechali pożaru 
ścierniska w miejscowości Babi-
nek. Pożar ścierniska szybko 
rozprzestrzeniał się pod wpły-
wem wiatru. Strażacy ugasili po-
żar przy pomocy trzech prądów 
wody. W akcji gaśniczej poma-
gały dwa ciągniki rolnicze, które 
jeżdżąc po palącym się ścierni-
sku również gasiły pożar. W akcji 
uczestniczyły dwa zastępy stra-
ży pożarnej GBA i GCBA z OSP 
Banie oraz samolot gaśniczy. 

Kandydat PiS na burmistrza?
Mieczysław Sawaryn ma konkurenta. Piotr Romanicz jest oficjalnym kandydatem na burmistrza Gryfina za-
twierdzonym przez władze PiS w Warszawie. 

Kandydat tej partii był m. 
in. naczelnikiem wydzia-
łu edukacji i spraw spo-
łecznych Urzędu Miasta i 
Gminy w Gryfinie. Tylko 
na pozór wydaje się słabym 
kontrkandydatem dla obec-
nego burmistrza, choć od 
dłuższego czasu w Gryfinie 
był tylko widywany. Oka-
zuje się bowiem, że Piotr 

Romanicz zatrudniony jest 
w kancelarii prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, dokąd 
zabrał go zapewne ze sobą 
gryfiński prezydencki mini-
ster - Paweł Mucha. 

Nie należy więc go lekce-
ważyć jako konkurenta dla 
„pewniaka” w wyborach na 
burmistrza – Mieczysława 
Sawaryna. Tym bardziej, że 

będzie na niego pracować 
cała lokalna organizacja PiS, 
kierowana przez Pawła Mu-
chę. 

A po sromotnej klęsce 
pomysłu z referendum kon-
stytucyjnym, minister pre-
zydencki będzie bardzo za-
interesowany umocnieniem 
tu swych wpływów.                                                     

AJ/RK

Wezwali helikopter,  
zwinęli poszukiwaną
Do niecodziennej sytuacji doszło w ostatnią niedzielę w Cedyni na południu naszego powiatu. W jednym 
czasie w akcji był helikopter LPR i policyjny radiowóz.

Po raz pierwszy w historii 
helikopter Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego lądował 
na placu zabaw naprzeciwko 
przychodni zdrowia, urzą-
dzonym na Polderze Cedyń-
skim. Lądowanie śmigłowca 
zabezpieczali strażacy z OSP 
Cedynia. Przyczyną interwen-
cji ratowników było wezwanie 
zgłoszone przez sąsiadów do 
jednego z mieszkańców domu 
w Cedyni przy ul. Czcibora. 
O pomoc poproszone zostało 
więc Lotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe. Ratownicy medyczni 
na miejscu udzielili pomocy 

rannemu mężczyźnie. 
W tym samym czasie do 

tego samego domu na oczach 
tłumu gapiów podjechał po-
licyjny radiowóz. Funkcjona-
riusze skierowali się do miesz-
kania. Po chwili wyprowadzo-
no młodą kobietę i kazano jej 
wsiąść do radiowozu.

- Czynności podjęte przez 
funkcjonariuszy polegały na 
zatrzymaniu osoby poszukiwa-
nej – informuje nas nam asp. 
szt. Marcin Karpierz, oficer 
prasowy komendanta powia-
towego policji w Gryfinie.

AJ

Upał nie upał,  
radzić sobie trzeba  
Upał hula po całej Polsce i nie opuszcza również Gryfina. 

Na nabrzeżu w samo połu-
dnie  spacerowiczów niewie-
lu. Dwie niewielkie kurtyny 
wodne zachęcają by z nich 
skorzystać. W „Rybakówce” 
- obecnej siedzibie stowarzy-
szeń, mimo żaru lejącego się z 
nieba spotykają się ich człon-
kowie. „Sybiracy” mają kilka 
pilnych spraw do załatwienia. 
Zdzisław Szczepkowski ze 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” ma na głowie organi-
zację wrześniowego spotkania. 
Panie ze Związku Emerytów i 
Rencistów również pracują w 
czasie wakacji. 

Jest jeszcze Stowarzyszenie, 
o którym prawie już słuch za-

ginął, a które jeszcze istnieje 
- czyli Liga Rodzin Polskich. 
Dzielnie nie daje o nim zapo-

mnieć Józef  Lewandowski. 
- Nie mogę nic nie robić. Je-

stem, a właściwie jesteśmy po-

trzebni. Przychodzą do mnie lu-
dzie z różnymi  sprawami. Trze-
ba im pomóc i w miarę  swoich 
możliwościom pomagam. To 
podanie trzeba napisać, to do 
urzędu podejść i sprawę pomóc 
załatwić. Czy będę startował na 
burmistrza?  A może do Rady? 
Jeszcze nie wiem. Niewiele, ale 
trochę jeszcze czasu na podjęcie 
decyzji jest -  zastanawia się Jó-
zef Lewandowski.

Okazuje się, że Liga Polskich 
Rodzin nie tylko istnieje w na-
szym powiecie, ale jej Władze  
apelują do odpowiedzialnego 
udziału w wyborach samorzą-
dowych.

ts
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Chojna. Szkoła dostanie nowy sprzęt
Ponad 2,1 tys. uczniów szkół zawodowych weźmie udział w stażach i praktykach u pracodawcy, a 38 szkół i placówek wyposaży pracow-
nie w sprzęt odzwierciedlający prawdziwe warunki pracy. Jednym z beneficjentów jest Technikum i Szkoła Zawodowa w Chojnie. 

Rozstrzygnięto konkurs Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego wspierający szkolnic-
two zawodowe. Zainteresowa-
nie było tak duże, że przezna-
czono na ten cel dodatkowe 
środki. – Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego podjął 
decyzję o zwiększeniu alokacji 
w działaniu 8.6 o ponad 21,8 
mln zł. Wszystkie pozytywnie 
ocenione projekty spełniały kry-
teria i odpowiadały na aktual-
ne potrzeby rynku pracy. Dzięki 
dofinansowaniu ponad 8,3 tys. 
osób zostanie objętych wspar-
ciem – wyjaśnia zachodniopo-
morski marszałek Olgierd Ge-
blewicz. Konkurs prowadzony 
był przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie (Instytucja 
Pośrednicząca RPO). 

Doskonalenie umiejętności
Jego głównym celem było 

wybranie tych przedsięwzięć 
zgłoszonych przez gminy i 
powiaty (organy prowadzące 
szkoły), izby rzemieślnicze, 
organizacje zajmujące się 
kształceniem zawodowym, 

które dostosują programy na-
uczania do praktycznej nauki 
zawodu, realizowanej w ścisłej 
współpracy z pracodawcami. 
Przedsięwzięcia, które uzy-
skały dofinansowanie mają 
ułatwiać przechodzenie z eta-
pu kształcenia do etapu za-
trudnienia. Dzięki unijnemu 

wsparciu uczniowie będą do-
skonalić swoje umiejętności w 
takich zawodach jak kucharz, 
cukiernik, kierowca, fryzjer, 
spawacz, mechanik, elektro-
mechanik, stolarz, programi-
sta, operator robotów przemy-
słowych i dronów, fotograf czy 
grafik komputerowy.

Doposażenie sal
W konkursie zarezerwowa-

no także środki do przygoto-
wania sal odzwierciedlających 
warunki pracy właściwe dla 
nauczanych zawodów. To na 
przykład pracownie: gastrono-
miczna, komputerowa, samo-
chodowa, budowlano- stolar-

ska, cukiernicza czy elektroni-
ki i elektrotechniki. 

W nowy sprzęt doposażo-
ne zostaną m. in.: Branżowa 
Szkoła I stopnia nr 5 w Szcze-
cinie, Branżowa Szkoła I stop-
nia nr 3 w Szczecinie, Tech-
nikum i Szkoła Zawodowa w 
Chojnie, Szkoła Branżowa I 
stopnia w Kamiennym Mo-
ście, Szkoła Branżowa I stop-
nia w Maszewie, Technikum 
zawodowe w Świnoujściu, 
Technikum Kolejowe Szcze-
cin, Technikum Handlowe w 
Choszcznie, Technikum Eko-
nomiczne w Gryficach, Tech-
nikum Zawodowe w Płotach, 
Technikum Zawodowe w Star-
gardzie czy Szkoła Branżowa 
w Stargardzie.

Dzięki udzielonemu wspar-
ciu prowadzone będą zajęcia 
specjalistyczne z  możliwością 
zdobywania przez uczniów 
dodatkowych uprawnień, w 
tym również kwalifikacji mi-
strza i czeladnika w zawodzie 
kucharza, cukiernika czy fry-
zjera.

red.

Ukradli mu busa 
sprzed bloku
- Tato, kradną nam samochód - usłyszał z ust syna 
mieszkaniec Gryfina. Patrzy, a tu faktycznie jego bus 
odjeżdża. Powiadomiona policja ruszyła do akcji i 
pojazd odzyskała, ale nie w całości. 

Do kradzieży busa marki 
Volkswagen T4 doszło w nocy 
z 5 na 6 sierpnia br. na ulicy 
Flisaczej w Gryfinie. Okrada-
ny natychmiast telefonicznie 
powiadomili policję. Dyżur-
ny komendy powiadomił zaś 
wszystkie patrole.

- Akurat tak się szczęśliwie 
złożyło, że po chwili radiowóz 
w Gardnie minął na wysoko-
ści Gardna opisywanego przez 
mężczyznę busa. Sprawca kra-
dzieży pojazdu przyspieszył i 
na rondzie dwa razy skręcił w 
prawo. Wjechał w drogę byłe-
go PGR, nie zapanował nad 
autem i uderzył w ogrodzenie. 
Podejrzani uciekli. Prowadzi-
my dochodzenie w tej sprawie 
- informuje asp. szt. Marcin 
Karpierz, rzecznik prasowy 
komendanta powiatowego po-
licji w Gryfinie.

Nieznany sprawca/sprawcy 
przy pomocy dopasowanego 
narzędzia dokonał krótko-
trwałego zaboru auta. Komen-
da Powiatowa Policji w Gryfi-
nie prowadzi czynności mają-
ce na celu ustalenie sprawców 
kradzieży.                                                                                 

AJ

Z wypadku zrobił się 
komis!
Na nietypowy widok można natknąć się, jadąc drogą wojewódzką nr 124 z Choj-
ny do Cedyni. Na krętym odcinku trasy koło Mętna od 3 sierpnia w rowie znajdu-
je się samochód osobowy marki Mitsubishi. Do sprzedania!

Do wypadku doszło w pią-
tek 3 sierpnia br. Kierowca 
samochodu osobowego marki 
Mitsubishi jadąc drogą wo-
jewódzką nr 124 od strony 
Cedyni w kierunku Chojny, 
na krętym odcinku trasy koło 
Mętna stracił panowanie nad 
pojazdem i uderzył w skarpę.

- Na miejscu nie zastaliśmy 
ani kierowcy, ani ewentualnych 
pasażerów. W samochodzie 
były kluczyki. Zamknęliśmy za-
tem auto znajdujące się na po-
boczu drogi i czekamy aż zgłosi 
się jego właściciel – informuje 
asp. szt. Marcin Karpierz, ofi-
cer prasowy komendanta po-
wiatowego policji w Gryfinie.

Samochód stał tam pra-
wie tydzień po wydarzeniu. 
Właściciel samochodu nie 
zgłosił się po kluczyki. Za to 
na pojeździe umieszczona zo-
stała kartka z dużym napisem 

SPRZEDAM i numerem tele-
fonu.

Niektórzy przejeżdżający 
tą trasą, widząc auto w rowie, 
zatrzymują swój samochód, 

chcąc sprawdzić czy ktoś nie 
potrzebuje pomocy. A okazu-
je się, że beztroski kierowca 
urządził sobie nietypowy ko-
mis na zakręcie w rowie.                                         

AJ
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Dziura  
w Drzeninie

Mieszkańcy tej wioski zwró-
cili naszą uwagę na rosnącą 
dziurę w jezdni na głównej 
ulicy w tej wiosce. Zapewne 
powstała ona na skutek wy-
mywania podłoża drogi przez 
wodę. Wskazuje na to są-
siedztwo studzienki. Niestety, 
administrator drogi nie kwapi 
się z naprawą, a dziura rośnie. 
Powstaje coraz bardziej realne 
zagrożenie zarwania się frag-
mentu jezdni i sąsiadującego z 
nim chodnika.

rk

Parafia Godków 
dostanie pieniądze
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu zaakceptowano uchwałę w sprawie udzie-
lenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. 

Na podstawie tej uchwały 
udzielono Parafii Rzymskoka-
tolickiej p.w. św. Maksymilia-
na Marii Kolbe w Godkowie 
dotacji celowej w wysokości 
15 000,00 zł na zadanie pod 
nazwą „Mirowo, kościół p.w. 
św. Wojciecha (XIII/XIV 
w.): remont drewnianej, we-

wnętrznej konstrukcji wieży 
i wymiana tynków zewnętrz-
nych oraz remont elewacji 
zachodniej kościoła”. Opis i 
ekspertyza określają stan tech-
niczny konstrukcji dachowej 
jako zły. Z uwagi na stan za-
grożenia bezpieczeństwa ludzi 
konieczne jest przeprowadze-

nie niezbędnych robót budow-
lanych i konserwatorskich, w 
efekcie których przywrócona 
zostanie stabilizacja konstruk-
cyjna budowli, co wpłynie na 
zabezpieczenie, zachowanie i 
utrwalenie substancji zabytku.

A. S. 

W sierpniu się  
rozstrzygnie
Aktywnie walczący o remont ulicy Szkolnej miesz-
kańcy Żabnicy dostali kolejne zobowiązanie od sta-
rosty Wojciecha Konarskiego. 

Termin podjęcia decyzji o 
remoncie przesuwany był kil-
kakrotnie. Nie było też jasno-
ści co do koncepcji remontu 
– całość na raz, czy w kilku fa-
zach. Starosta warunkował to 
uzyskaniem dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego. 
A terminy naboru wniosków 
o te pieniądze (z powodu bra-
ku ustaleń w ministerstwie), 
były przesuwane. Na początku 
sierpnia ponownie spytaliśmy 
radnego Zdzisława Kmie-
ciaka, pilotującego tę sprawę 
od ponad roku, czy zapadły 
jakieś wiążące decyzje. Jak 
nam powiedział, jest po ko-
lejnej rozmowie z ze starostą 
Wojciechem Konarskim. Ten 
powiedział mu, że już został 

ogłoszony nabór wniosków i 
skończy się w sierpniu. Staro-
sta był przekonany, że znajdą 
się pieniądze z Unii na prze-
budowę całego ciągu ulic – od 
Czepina ulica 3 Maja i Szkolna 
w Żabnicy. Przecież marszał-
kowi Geblewiczowi też zale-
ży by przed wyborami mógł 
ogłosić kolejny sukces!

 -  A gdyby jednak powiat na 
ten cel pieniędzy nie dostał? 
Pytany o starosta zobowiązał 
się ponoć do uruchomienia 
środków własnych powiatu. 
Na częściowe wykonanie za-
dania – ul. Szkolna i to jeszcze 
w tym roku – relacjonuje Z. 
Kmieciak.

rk

O 74. rocznicy w DPS
We wtorek 7 sierpnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie odbył 
się koncert upamiętniający 74. rocznicę Powstania Warszawskiego.

Zaproszone zostały zaprzy-
jaźnione placówki DPS Nowe 
Czarnowo - DPS Dębce, 
Dzienny Dom Senior + w Gry-
finie oraz rodziny uczestników 
ŚDS. W części artystycznej 

wystąpił uczestnik ŚDS Roman 
z wierszem Józefa Szczepań-
skiego pt. „Dziś idę walczyć 
mamo”. Potem Natalia Owcza-
rek reprezentująca Dzienny 
Dom Senior + pisząca własne 

wiersze, oraz zespół Ad hoc, 
z którym miło było śpiewać 
m.in. „zakazane piosenki”. Nie 
obyło się bez wzruszeń i łez. 
Spotkanie przebiegało w ro-
dzinnej atmosferze.  Dost.Wali się mur 

kościelny w Kartnie
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Czy nadal będziemy przestawiać zegarki?
Jeszcze tylko 6 dni potrwają unijne konsultacje dotyczące zmiany czasu. Zorganizowała je Komisja, która zapytała Europejczyków, czy 
chcą zlikwidować marcowe i październikowe przestawianie zegarków. 

Rozpoczęte konsultacje to 
odpowiedź na rezolucję Par-
lamentu Europejskiego, który 
opowiedział się za likwidacją 
zmiany czasu i wezwał KE do 
znowelizowania przepisów z 
2001 r. KE już kilka lat temu 
podkreślała, że zharmoni-
zowany czas w Unii jest ko-
nieczny ze względu na funk-
cjonowanie jednolitego rynku. 
Przeciwnicy przestawiania 
zegarków oceniają, że nega-
tywnie odbija się to na zdro-
wiu obywateli. Jak zaznaczają, 
rośnie wtedy liczba wypadków 
drogowych, a pracownicy są 
mniej wydajni. W odpowiedzi 
na wnioski obywateli, Parla-
mentu Europejskiego i niektó-
rych państw członkowskich 
UE, Komisja postanowiła 
zbadać funkcjonowanie obo-
wiązujących obecnie ustaleń 
dotyczących czasu letniego i 
ocenić, czy należy je zmienić. 

Uzgadniają od dawna
Większość państw człon-

kowskich UE ma długą tra-
dycję uzgodnień dotyczących 
czasu letniego, z których więk-
szość sięga czasów pierwszej 
i drugiej wojny światowej lub 
kryzysu naftowego lat 70. W 
tym czasie głównym celem 
ustaleń dotyczących czasu 

letniego była oszczędność 
energii. Do tego doszły też 
inne motywy: bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, więcej moż-
liwości spędzania czasu wol-
nego przy świetle dziennym 
wieczorami, dostosowanie 
praktyk krajowych do praktyk 
stosowanych przez sąsiadów 
lub głównych partnerów han-
dlowych. Ustalenia dotyczące 
czasu letniego na szczeblu UE 
obowiązują od lat 80. i regu-
lują je przepisy. W dyrektywie 

nałożono na państwa człon-
kowskie obowiązek przejścia 
na czas letni w ostatnią nie-
dzielę marca i powrotu na czas 
zimowy w ostatnią niedzielę 
października. Celem prawo-
dawstwa UE dotyczącego cza-
su letniego było ujednolicenie 
obowiązujących krajowych 
harmonogramów czasu letnie-
go, które były różne, zapew-
niając w ten sposób zharmoni-
zowane podejście w tej kwestii 
w ramach jednolitego rynku. 

3 różne strefy
Równolegle do ustaleń do-

tyczących czasu letniego w 
UE i niezależnie od nich, pań-
stwa członkowskie dzielą się 
na trzy różne strefy czasowe. 
Czas zachodnioeuropejski 
lub czas uniwersalny (GMT), 

czas środkowoeuropejski 
(GMT+1) i czas wschodnio-
europejski (GMT+2). Osiem 
państw członkowskich Unii 
(Bułgaria, Cypr, Estonia, Fin-
landia, Grecja, Litwa, Łotwa 
i Rumunia) stosują GMT+2 
jako standardowy czas. 17 
państw członkowskich (Au-
stria, Belgia, Chorwacja, Da-
nia, Francja, Hiszpania, Luk-
semburg, Malta, Holandia, 
Niemcy, Polska, Czechy, Sło-
wacja, Słowenia, Szwecja, Wę-

gry i Włochy) stosują GMT+1, 
a trzy państwa członkowskie 
(Irlandia, Portugalia i Wielka 
Brytania) – GMT. 

Ustalenia dotyczące czasu 
letniego w UE wielokrotnie 
oceniano na przestrzeni lat. 

rynek wewnętrzny
Na tym etapie z pewnością 

stwierdzić można tylko jed-
no: nieskoordynowane zmia-
ny czasu między państwami 
członkowskimi byłyby ze 
szkodą dla rynku wewnętrzne-
go z powodu wyższych kosz-
tów dla handlu transgranicz-
nego, niedogodności w trans-
porcie, komunikacji i podróży, 
a także niższą wydajność na 
rynku wewnętrznym towarów 
i usług; 

Energia: badania były jed-
nym z głównych czynników 
wpływających na obecne usta-
lenia. Wynika z nich jednak, 
że ogólny efekt oszczędności 
energii w sezonie letnim jest 
marginalny. Wyniki są też 
zmienne w zależności od ta-

kich czynników jak położenie 
geograficzne; Zdrowie: usta-
lenia dotyczące czasu letniego 
mają pozytywny wpływ pole-
gający na większej ilości zajęć 
rekreacyjnych na świeżym 
powietrzu. Z drugiej strony 
wyniki badaniach chronobio-
logicznych wskazują na to, że 
wpływ na rytm biologiczny 
człowieka może być większy 
niż początkowo przypuszcza-
no; 

Bezpieczeństwo drogowe: 
jeśli chodzi o związek mię-
dzy ustaleniami dotyczącymi 
czasu letniego a wypadkami 
drogowymi dowody nie są 
niejednoznaczne. W zasa-
dzie niedostateczna ilość snu 
w okresie wiosennym może 
zwiększać ryzyko wypadków. 
Jednocześnie uważa się, że 
wydłużenie czasu dostępności 
światła dziennego w lecie ma 
pozytywny wpływ na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. 
Trudno jest jednak jedno-
znacznie określić wpływ usta-
leń dotyczących czasu letniego 
na wskaźnik wypadków w 
porównaniu do innych czyn-
ników; 

Rolnictwo: z powodu stoso-
wania nowego sprzętu, sztucz-
nego oświetlenia i zauto-
matyzowanych technologii 
wcześniejsze obawy związane 
z zakłóceniem rytmu biolo-
gicznego zwierząt i zmianą 
harmonogramów udoju przez 
zmianę czasu w dużym stop-
niu już nie istnieją. Dodatko-
wa godzina światła dziennego 
w okresie letnim może być 
również zaletą, umożliwia 

wydłużenie godzin pracy na 
wolnym powietrzu, takich jak 
praca w polu czy zbiory.

rezolucja Parlamentu 
europejskiego

W lutym 2018 r. Parlament 
Europejski przyjął rezolucję, 
w której zwrócił się do Komisji 
o przeprowadzenie wnikliwej 
oceny dyrektywy oraz w razie 
konieczności do przedłożenia 
wniosku dotyczącego jej prze-
glądu. W rezolucji potwierdzo-
no jednocześnie, że „zasadni-
cze znaczenie ma utrzymanie 
jednolitego systemu czasu w 
UE nawet po zniesieniu zmia-
ny czasu dwa razy w roku”. W 
odpowiedzi na rezolucję Parla-
mentu Europejskiego Komisja 
zobowiązała się przeprowa-
dzić ocenę istniejących dwóch 
głównych wariantów polityki, 
aby zapewnić taki zharmoni-
zowany system. Można zatem: 
utrzymać obecne ustalenia 
dotyczące czasu letniego w 
UE, zgodnie z dyrektywą lub 
zaprzestać we wszystkich 
państw członkowskich aktu-
alnie stosowanej dwa razy w 
roku zmiany czasu i zakazać 
okresowych zmian; również w 
tym przypadku nie miałoby to 
wpływu na wybór strefy cza-
sowej, a poszczególne państwa 
członkowskie podejmowałyby 
ostatecznie decyzję o przyjęciu 
na stałe czasu letniego lub zi-
mowego (lub innego). Wszyst-
ko zależy od wyniku zebranych 
w tym temacie głosów, jak i 
ostatecznej decyzji Parlamentu 
Europejskiego.

A. Szczepaniak
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Ruszyły warsztaty
Zgodnie z planem we wtorek w Pacholętach odbyły się pierwsze kulinarne zajęcia warsztatowe. Kolejne miejscowości to, Krzywin w 
środę i Żelechowo w czwartek.

Zajęcia odbyły się w ra-
mach Organizacji Dożynek 
Gminnych. Zaplanowano 
przeprowadzenie warsztatów 
kulinarnych w trzech miej-
scowościach oraz wydanie 
publikacji z rodzinnej kuchni. 
Na ten cel otrzymano dofi-
nansowanie z Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. Pierwsze 
zajęcia w świetlicy wiejskiej w 
Pacholętach zgromadziły wie-
lu chętnych - mieszkańców 
Pacholąt, Widuchowej i Krzy-
wina. Warsztaty prowadzili in-

struktorzy Studia Kulinarnego 
BATATY ze Szczecina.

W ramach zajęć pn. „Z ro-
dzinnej kuchni - tradycje i 
smaki pierwszych mieszkańców 
Gminy Widuchowa” przygo-
towano na podstawie regio-
nalnych przepisów - chłod-
nik litewski, bliny z kwaśną 
śmietaną i łososiem, babkę 
ziemniaczaną z boczkiem wę-
dzonym i sosem z kurek oraz 
kibiny litewskie.

red.

Święto Chleba - 
Nowe Objezierze 
2018
Sołtys, Rada Sołecka oraz KGW w Nowym Objezierzu 
zapraszają na Święto Chleba, które odbędzie się już 
jutro - w sobotę 11 sierpnia.

Rozpoczęcie festynu zapla-
nowano na godzinę 15.30. O 
godz. 16 - piknik z Country 
Show i blok rozrywkowy dla 
dzieci i dorosłych, o godz. 18 
występ Anety Żur, a na zakoń-
czenie o godz. 20 rozpocznie 
się zabawa taneczna zespołem 

FENIKS. Ponadto organizato-
rzy gwarantują poczęstunek 
dla wszystkich - pajda chleba 
ze smalcem i ogórkiem, ciasto, 
kawa, herbata. A także zamki 
dmuchane oraz loterię fanto-
wą.

red.

Może morze? 
Nad morze nadciąga burza z deszczem. Będzie czym oddychać

Witamy w tropikach – mó-
wią w Dziwnowie i zaprasza-
ją do morskich kąpieli. Tak 
ciepłego Bałtyku nie było od 
ponad 20 lat. W niektórych 
miejscach woda ma nawet 27 
stopni.

Żar leje się z nieba, ale 
właśnie w ten weekend w 
Dziwnowie będzie czym 
oddychać. Nadciąga burza 
i co ważne, z deszczem. 
Temperatura na dzień, dwa, 
spadnie do 23 stopni  więc 
może się zdarzyć, że woda 
morzu będzie cieplejsza od 
powietrza. Bałtyk zaskakuje 
nas w tym roku wodą 
tak ciepłą jak w Morzu 
Śródziemnym. Do tego zakaz 
kąpieli z powodu sinic w 
wodach został zniesiony, więc 
kto może pędzi nad morze. 

Odwiedziliśmy Dziwnów i 
plażowe atrakcje przygotowa-
ne przez dziennikarzy jednej 
ze stacji telewizyjnych. Po-
kazują właśnie teraz na żywo 
całe zachodnie wybrzeże. Są 
w Świnoujściu, Kołobrzegu, 
Ustce, Darłowie i Dziwnowie. 
Każdego dnia z atrakcji, co 
nie bez znaczenia darmowych, 
korzysta blisko 10 tysięcy pla-
żowiczów. Dominuje klimat 
rodzinny, czyli każdy znajdzie 
coś dla siebie. Tata pływa na 
bananie, mama trenuje na 
ściance wspinaczkowej, lub 
odwrotnie. Do wyboru jest też 
surfing z wiosłem. Powodze-
niem cieszy się strefa malucha, 
bo to najlepszy plac zabaw na 
plaży z dmuchanymi zjeżdżal-
niami i konkursami z nagro-

dami. Oblegane są leżaki w 
cieniu i blender bike. To nowa 
atrakcja: wsiadamy na stacjo-
narny rower i kręcimy, a przy 
okazji powstają przepyszne 
owocowe smoothie i koktajle, 
które można dostać w trendy 
słoiku z rurką. My zrobili-
śmy sobie także pamiątkowe 
zdjęcie na plażowej, dzienni-
karskiej ściance. Przebywając 
nad polskim morzem w czasie 
trwania projektu „Plaża” – do 
19 sierpnia, można też posłu-
chać koncertów znanych ze-

społów. „Telewizja to nie tylko 
siedzenie przez telewizorem 
ale też promocja aktywnych 
działań i spotkań z gwiazdami 
na żywo” – mówi producent 
Igor Żukowski. Taki projekt 
wymaga ogromu pracy. Ponad 
50 dziennikarzy i innych osób 
uwija się w ukropie po to by 
zdobyć uśmiech gości i plażo-
wiczów. A promocja miejsc, w 
których są zadowoleni, szczę-
śliwi i wypoczęci ludzie jest 
bezcenna. 

Barbara Gondek  
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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
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę 
my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie 
pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i 
przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we 
Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja je-
stem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». (J 6, 41-51)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
– uroczystość 15 sierpnia

Kościół katolicki święci 15 sierpnia 
uroczystość Wniebowzięcia Maryi. Ist-
niejąca już w I wieku chrześcijaństwa 
tradycja mówi, że Maryja została wzięta 
do nieba z duszą i ciałem. W Kościele 
wschodnim to święto jest obchodzone od 
Soboru Efeskiego w roku 431, w Kościele 
zachodnim od VII wieku. Papież Pius XII 
podniósł przekonanie o wniebowzięciu 
Maryi do rangi dogmatu. Wyraził go na-
stępująco:

Ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy 
jako dogmat przez Boga objawiony, 
że Niepokalana Bogarodzica zawsze 
Dziewica Maryja po zakończeniu biegu 
ziemskiego życia została z ciałem i du-
szą wzięta do niebieskiej chwały.

To zdanie to ostateczne zakończenie 
trwających przez stulecia dyskusji na te-
mat wartości ludzkiego ciała. Bo zawsze 
występowały w chrześcijańskiej tradycji 
– ale i niemal wszędzie poza nią, co trze-
ba koniecznie podkreślić – tendencje do 
traktowania ciała jako zwykłej siedziby 
ducha, co oznacza jego (ciała) instrumen-
talizację i pośrednio lekceważenie. Na-
zywano je więzieniem duszy i porówny-
wano do jucznego zwierzęcia niosącego 
duszę na swym grzbiecie. Dla niektórych 
teologów przykra była myśl o tym, że Syn 
Boży był poddany procesom cielesnym 
jak każdy zwyczajny człowiek. I w swoich 
teoriach starali się ten przykry fakt omi-
jać szerokim łukiem.

Stosunek do ciała to zawsze trudny 
temat zarówno w chrześcijaństwie, jak i 
poza nim, czego dowodzi nasz dzisiejszy 
kult ciała, o czym była mowa powyżej. 
Każda epoka od nowa stawia sobie pyta-
nie, jak teoretycznie pogodzić i praktycz-
nie przeżywać jednocześnie wysokie ce-
nienie tego, co duchowe, i tego, co ciele-
sne, jak te dwa wymiary człowieczeństwa 
ze sobą pojednać, tak by się wzajemnie 
wspierały, a nie szkodziły sobie.

Święto wzięcia Maryi do nieba z du-
szą i ciałem to wielkie wezwanie do kry-
tycznego przemyślenia sobie naszego 
podejścia do ciała – przemyślenia, które 
może być owocne nie tylko dla katolików. 
Bowiem zarówno współczesne wybryki 
kultu ciała, jak i lękliwe podejście do cia-
ła i seksualności, które cechowało myśl 
chrześcijańską przez stulecia, nie oddają 

sprawiedliwości wysokiej wartości ludz-
kiego ciała w tym rozumieniu, jak ją for-
mułuje przytoczony dogmat z konstytucji 
apostolskiej Munificentissimus Deus, 
ale zresztą też i inne dogmaty maryjne 
począwszy od dogmatu o Maryi jako Bo-
garodzicy, sformułowanego na Soborze 
Efeskim. Natomiast w religijności ludo-
wej możemy znaleźć wiele faktów, które 
wskazują na głębokie rozumienie tego 
trudnego i drażliwego tematu – rozumie-
nie może tylko instynktowne, co jednak 
nie zmniejsza jego wartości. Pobożność 
maryjna chrześcijańskiego ludu nie jest tu 

czynnikiem przypadkowym, ubocznym 
– nie, to właśnie Maryja uczy nas, jak wi-
dzieć i przeżywać w twórczy sposób naszą 
cielesność.

W niektórych rejonach krajów nie-
mieckojęzycznych w pobożności ludowej 
przyjęło się nazywanie święta Wniebo-
wzięcia Maryi „wielkim dniem kobiet”. 
To pokazuje, że dowartościowanie ciała 
nie jest możliwe bez dowartościowania 
kobiety – tej, która wydaje na świat ludz-
kie ciało i później troszczy się o zaspo-
kajanie jego potrzeb, zarazem kształtując 
ducha dziecka. Gdzie indziej (między 

innymi u nas) jest zwyczaj błogosławienia 
ziół i kwiatów; jest to pokłon przed tym 
wszystkim, co matka ziemia daje nam dla 
zdrowia ciała, a pośrednio dla pomyślno-
ści ducha. Zaś w krajach śródziemnomor-
skich dni w okolicach 15 sierpnia są wiel-
kim świętem radości życia i odpoczynku 
– zarówno cielesnego, jak i duchowego. 
Dziś może świadomość tego już zanika, 
ale w chrześcijańskiej tradycji przeżywa-
no te dni (choćby tylko instynktownie) 
jako dziękczynienie Stwórcy, którzy w 
darze życia związał ze sobą tak wspaniale 
ciało i duszę.

Jeśli udaje nam się przeżyć godność na-
szego ciała i jego jedność z duszą, to nie 
sądźmy, że to tylko szczęśliwy, lecz prze-
mijający przypadek – nie, to odzwiercie-
dlenie tego, co Pan Bóg zamierzył, stwa-
rzając człowieka. I tego, o czym mówi tak 
mocno święto Wniebowzięcia Maryi.

Już w VI wieku cesarz Maurycy (582-
602) polecił obchodzić na Wschodzie w 
całym swoim państwie 15 sierpnia osob-
ne święto dla uczczenia tej tajemnicy. To 
oznacza, że święto to musiało lokalnie 
istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w. 
W Rzymie istnieje to święto z całą pew-
nością w wieku VII. Wiemy bowiem, że 
papież św. Sergiusz I (687-701) ustanawia 
na tę uroczystość procesję. Papież Leon 
IV (+ 855) dodał do tego święta wigilię 
i oktawę. Z pism św. Grzegorza z Tours 
(+ 594) dowiadujemy się, że w Galii ist-
niało to święto już w VI w. Obchodzono 
je jednak nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia. 
W mszale na to święto, używanym wów-
czas w Galii, czytamy, że jest to „jedyna 
tajemnica, jaka się stała dla ludzi - Wnie-
bowzięcie Najświętszej Maryi Panny”. W 
prefacji zaś są słowa:

W polskiej (i nie tylko) tradycji dzisiej-
sze święto zwane jest również świętem 
Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę poda-
nia głoszącego, że Apostołowie zamiast 
ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się 
kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że 
zioła poświęcone w tym dniu za pośred-
nictwem Maryi otrzymują moc leczniczą 
i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego 
dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziar-
no, które zebrali z pól.

redakcja
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Bardzo duże zagrożenie pożarowe !!!
Tylko w środę na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie doszło do 5 pożarów.

Największy z pożarów stra-
wił 13 hektarów lasu w okoli-
cach Skwierzyny. - Niewyklu-
czone, że były to podpalenia 
- mówią ze smutkiem leśnicy. 
Koszt posadzenia jednego 
hektara drzew na spalonym 
terenie to około 10 000 zł. Tyl-
ko w samej Skwierzynie straty 
można liczyć na 130 000 zł. W 
czasie takiego pożaru ginie też 
zwierzyna.

Aktualnie obszary leśne ob-
serwowane są przez system 
55 punktów obserwacyjnych, 
wspieranych przez patrole lot-

nicze oraz naziemne. Dobrze 
funkcjonujący system wcze-
snej detekcji pożarów lasu 
pozwala na szybkie wykrycie 
zagrożenia i wczesne zaalar-
mowanie Straży Pożarnych.

Prognozy pogody na naj-
bliższe dni zakładają wysokie 
temperatury powietrza. Takie 
warunki wydatnie wpływają 
na wzrost zagrożenia pożaro-
wego.

Bądźmy ostrożni
Dziś las może zapalić się 

szybciej od suchej kartki pa-
pieru. Przypominamy, że od 

początku roku w lasach na 
terenie Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szcze-

cinie odnotowano 257 poża-
rów lasu oraz 110 pożarów 
bezpośrednio zagrażającym 

lasom. Leśnicy dodają, że na 
terenach leśnych oraz w od-
ległości 100 m od lasu zabro-
nione jest używanie otwartego 
ognia, rozpalania ognisk, pa-
lenie papierosów oraz grillo-
wanie poza miejscami do tego 
wyznaczonym

Leśnicy z Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w 
Szczecinie apelują o zachowa-
nie ostrożności podczas pobytu 
w lesie. W przypadku zauważe-
nia pożaru prosimy o zgłasza-
nie telefoniczne: 998 i 112.

dost.

Rzuć sztachetą
W sobotę 11 sierpnia odbędą się VIII Mistrzostwa 
Świata w Rzucie Sztachetą. Ta intrygująca impreza z 
roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i 
przyciąga nowych zawodników oraz widzów.

Mistrzostwa odbędą się na 
stadionie LKS „Odrzanka” w 
Daleszewie. Rozpoczęcie impre-
zy zaplanowano na godzinę 15. 
Konkurencje mistrzostw mają 
zacząć się o godzinie 15.30. 

Prócz zmagań miotających 
sztachetami zawodników, prze-
widziano imprezy towarzyszą-
ce - blok sportowo-rekreacyjny 
LKS Piast, zawody sportowo-
-pożarnicze OSP Gminy Gry-
fino, wystawa sprzętu ratowni-
czego i specjalistycznego.

Wystąpią także kapele ludo-
we Wełtyniaka, Borzymianka i 
Gardnianki.

Na godzinę 18.30 zaplanowa-

no koncert gwiazdy wieczoru, 
którą będzie Trio Akordeono-
we. Od godziny 21 organizato-
rzy zapraszają na zabawę z DJ 
Sołtysem.

Podczas imprezy odbędą się 
także zawody w ujeżdżaniu 
byka rodeo o tytuł mistrza Gmi-
ny Gryfino.

Organizatorami VIII Mi-
strzostw Świata w Rzucie Szta-
chetą są Ochotnicza Straż Po-
żarna w Radziszewie, Sołtys 
i Rada Sołectwa Radziszewo, 
Stowarzyszenie „Razem”, Radny 
Rady Miejskiej Zenon Trzepacz 
oraz LKS Odrzanka Radziszewo.

dost.

rozpoczął się remont budynku 
mieszkalnego wspólnoty przy ulicy 
Grunwaldzkiej w Widuchowej.  
Ma potrwać około dwa miesiące

Ludzie z wiosek nigdy nie widzieli u 
siebie tylu przejść przez  drogę, jak to 
ma miejsce w Wełtyniu
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Historia lubi się powtarzać

Wspomnienia milicjanta
Niedawno uczestniczyłem w pewnym spotkaniu, w którym również brał udział 
emerytowany milicjant. Bardzo zaintrygowała nas opowieść dotycząca jego pra-
cy w Milicji Obywatelskiej. 

Swoją karierę w MO rozpo-
czął pod koniec lat 60 ubiegłe-
go wieku. Marzył o tym, aby 
zostać sławnym detektywem i 
rozwiązywać trudne sprawy. Jak 
nam opowiadał były to bardzo 
trudne i niebezpieczne czasy z 
powodu tego, co działo się na 
ulicach miasta Szczecina, gdzie 
właśnie pełnił służbę. Jeszcze 
działały grupy chuliganów, z 
których najbardziej znane były 
bandy: „Sorrento”, „Stefani”, 
„Stefanki”, czarne i czerwone 
koszule, grupy motocyklistów 

i wiele innych. Prócz tego w 
tamtych czasach odbywały się 
„ustawki” podobne do dzisiej-
szych porachunków pomiędzy 
kibolami klubów piłkarskich, 
lecz organizowane przez re-
prezentantów poszczególnych 
dzielnic miasta. Bili się młodzi 
ludzie mieszkający na Pogodnie 

ze swoimi rówieśnikami z Nie-
buszewa, mieszkańcy Pogodna 
z tymi ze Śródmieścia, a ci ze 
Śródmieścia z mieszkańcami 
dzielnicy Nadodrzańskiej lub 
Krzekowa. Często ich uzbroje-
niem były kastety, rogi jelenia, 
wojskowe pasy z klamrami, a 
nawet łańcuchy z kłódkami 
i pałki nabijane gwoździami. 
Wówczas już również rozpoczę-
ły się pierwsze protesty pracow-
nicze spowodowane sytuacją 
ekonomiczną w kraju. 

Jak on to widzi dzisiaj
Nasza działalność wspierana 

była przez jednostki Zmoto-
ryzowanych Odwodów Milicji 
Obywatelskiej – powszech-
nie znane jako ZOMO, przez 
Ochotnicze Rezerwy Milicji 
Obywatelskiej – ORMO, a w 

patrolach przez pewien czas 
uczestniczyli też wytypowani 
robotnicy z zakładów pracy. W 
ten sposób doskonaliłem swój 
fach i awansowałem na stopień 
podoficerski, cały czas jeszcze 
wspierając się marzeniami. 
Oczywiście zdarzali się w tym 
czasie i tacy milicjanci, którzy 
zachowywali się gorzej od chuli-
ganów, a nawet byli wręcz sady-
stami. Niekiedy wystarczyło, że 
zebrała się gdzieś grupka mło-
dych ludzi, gdy zauważył ją pa-
trol Milicji nie uniknęli „pało-
wania”. Za nic, tylko za to, że się 
zatrzymali, za głupi uśmiech czy 
też niezręcznie rzucone słowo. 
Później przyszły kolejne ciężkie 
czasy. Coraz częstsze strajki w 
zakładach pracy i coraz częstsze 
demonstracje na ulicach miasta. 
Demonstracje wykorzystywane 
też niekiedy do dewastacji, roz-
bojów i kradzieży, szczególnie w 
sklepach, w których oferowano 
towary ciekawe jak na tamte 
czasy. Również uczestniczyłem 
w ich zabezpieczaniu, prościej 
mówiąc - w rozpędzaniu i li-
kwidacji oraz aresztowaniach. 
Jak większość moich kolegów 
zaślepiony byłem wpajaną nam 
wiedzą, że to wichrzyciele, że 
chuligani, a jedyną słuszną ra-
cję ma będąca u władzy PZPR. 
Bardzo często dla bezpieczeń-
stwa naszego i naszych rodzin 
w celu uczestniczenia w takich 

Bądź sponsorem!
W chudych latach dziewięćdziesiątych razem z kilkoma osobami ze Szczecina i 
jedną z Gryfina założyłam Bank Żywności.  

Jako osoba prawna zostali-
śmy zarejestrowani po wielu 
perturbacjach w 1998 roku. 
Udało się nawet pozyskać od 
miasta Szczecin odpowied-
ni lokal i zostać członkiem 
Polskiej Federacji Banków. 
Niestety śmierć męża w 2004 
roku położyła kres tej owocnej 
działalności. Moi następcy nie 

podołali zadaniu. Misję, bo to 
jest i była misja podjęło miasto 
Koszalin. Bank funkcjonuje do 
dziś i dobrze, bo pomoc z ban-
ku trafia również do naszego 
regionu. Po wyjściu z traumy 
nadal zajmowałam się działal-
nością społeczną. W ramach 
stowarzyszenia już bez oso-
bowości prawnej wspierałam 
osoby potrzebujące wsparcia 
materialnego. 

W Gryfinie dla chorego 
dziecka znaleźliśmy sponsora 
na wykonanie łóżeczka. Szko-
da tylko, że sponsor - duńska 
placówka znanej firmy me-
blowej, bez zgody projektanta, 
produkuje do dziś te łóżeczka 

na potrzeby rynku i oferuje 
je już od wielu lat. Członkini 
Stowarzyszenia, niestety śp 
Helena Z. odwiedzała osoby w 
potrzebie niosąc im konkret-
ną pomoc w naszym imieniu. 
Dla rodziny wielodzietnej 
pozyskaliśmy wówczas bar-
dzo rzadko osiągalny specjali-
styczny wózek dziecięcy. Były 
też dary wszystkich członkiń 
w postaci odzieży, żywności i 
wyposażenia. Czas przyniósł 
lepsze zmiany w życiu wielu 
osób wymagających naszej po-
mocy. Powstała też organiza-
cja non-profit, która jak gdyby 
przejęła naszą działalność. Z 
pomocą naszej lokalnej prasy 

akcjach represyjnych przewożo-
no nas do innych miast, abyśmy 
nie mogli trafić na znajomych, 
sąsiadów czy też członków ro-
dziny uczestniczących w tych 
„zadymach”. Na szczęście ni-
gdy nie musiałem uczestniczyć 
w krwawych akcjach, kiedy to 
milicja strzelała do ludzi pracy. 
Po roku 1990, w podziękowa-
niu za zaangażowanie i poświę-
cenie w działalności w dobrej 
sprawie, po ponad dwudziestu 
latach służby zaproponowano 
mi przejście na wcześniejszą, 
ale zasłużoną milicyjną emery-
turę. Byłem jeszcze młody, silny 
i zdrowy. Miałem też na utrzy-
maniu rodzinę więc poszuka-
łem sobie pracy w swoim wy-
uczonym zawodzie. Obecnie je-
stem na emeryturze, tym razem 
tej prawdziwej, z racji wieku. 
Niedawno za lata ciężkiej służby 
i późniejsze upokorzenia zo-
stałem sowicie wynagrodzony. 
Zmniejszono mi milicyjną eme-
ryturę do minimum i gdyby nie 
moja późniejsza praca teraz nie 
miałbym za co żyć. Tak napraw-
dę, to nie mam zbyt dużych o 
to pretensji do obecnie rządzą-
cych, nie w smak mi jednak, że 
wszyscy zostaliśmy wrzuceni do 
jednego worka, że podlegamy 
odpowiedzialności zbiorowej, 
a ci którzy rzeczywiści powinni 
odpowiadać za tamte czasy tak 
naprawdę nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności. Mało tego, 
jeszcze dziś piastują wysokie 
stanowiska we władzach.      

Dziś przyglądam się działa-
niom obecnej Policji. Stawiają 
bariery i płoty, godzinami od-
gradzają obywateli od władzy. 
Naszej władzy. Przez nas wybra-
nej. Interweniują często - gęsto 

na pograniczu prawa lub wręcz 
je łamiąc. W imię czego? Jestem 
zszokowany, wręcz zdegustowa-
ny taką postawą. Dziwi mnie to, 
gdyż uważam, że obecni funk-
cjonariusze są od nas bardziej 
światli, lepiej wykształceni, ma-
jący możliwość za pośrednic-
twem różnych nowoczesnych 
mediów poznawać świat. I tak 
ślepo wykonują rozkazy przed-
stawicieli „dobrej zmiany”. A 
przecież nic nie trwa wiecznie 
i także samo obecna władza 
wiecznie trwać nie będzie. Może 
za rok, może za dwa lata, a może 
i za lat pięć zmieni się władza i 
być może ktoś wówczas zechce 
rozliczyć za obecną działalność 
nie tylko polityków, ale i ich 
wierne służby. Teraz jednak to 
już nie będzie tak samo, jak kie-
dyś. Teraz wszyscy mają dostęp 
do wszelkiego rodzaju sprzętu 
elektronicznego i fotograficz-
nego, do mediów. Wszystkie 
działania są fotografowane i 
filmowane. Już teraz nie będzie 
konieczności wprowadzania 
odpowiedzialności zbiorowej 
w stosunku do wszystkich dziś 
próbujących wprowadzać tak 
drastyczne zmiany w naszym 
kraju. Odpowiednie służby do-
trą do służbowych archiwów, 
jak i na pewno skorzystają z 
tych prywatnych. Czy chcecie 
przeżyć to, co my? My byliśmy 
o przynajmniej 50% mniej świa-
domi niż dzisiejsi funkcjonariu-
sze służb mundurowych. Swoją 
wypowiedź zakończył takimi 
słowami: „Ja, były milicjant nie 
życzę Wam w przyszłości prze-
życia takich upokorzeń, jakie ja 
przeżyłem”.          

Wysłuchał, zapisał 
i przedstawił do druku: 

A. Szczepaniak

stała się bardziej zauważalna. 
Dziś chyba działalność wyga-
siła. Ale niestety są znów lu-
dzie, którzy potrzebują pomo-
cy. Czasami nie mają odwagi o 
nią poprosić. Tak jest w przy-
padku pana po wylewie, któ-
remu od zaraz jest potrzebny 
balkonik. Liczę, że są wśród 
nas takie osoby, które potrafią 
mu pomóc. Droga urzędowa, 
usłana jest bowiem kamienia-
mi. 

W latach dziewięćdziesią-
tych przez kilka lat byłam 
pacjentką Szpitala Rehabilita-
cyjnego w Sulechowie. Wybu-
dowano go przy wsparciu Za-
kładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, PZU, KRUS, lokalnego 
samorządu i firm działających 
na terenie gminy. Scenariusz 
projektu przekazałam w 1995 
roku ówczesnemu Burmi-
strzowi sugerując, by u nas 

taki szpital powstał. A były i są 
nadal warunki. O propozycji 
pisałam wielokrotnie, efekt był 
żaden. Lokalizacją mogłaby 
być Laguna lub budynki ciągle 
remontowanego przedszkola 
przy ul. Łużyckiej. W między-
czasie powstały także szpitale 
w Choszcznie i Białogardzie. 
Miastach o dużo mniejszym 
potencjale. Do szpitala w Su-
lechowie codziennie przywo-
żeni są pacjenci ze szpitali w 
Zielonej Górze, kilka dni po 
operacji lub wyjściu z kryzy-
su. A u nas nadal bez szans na 
miejsce w Szpitalu Rehabilita-
cyjnym, a wiadomo, że rehabi-
litacja winna nastąpić szybko, 
jak w przypadku tego pana 
potrzebującego balkonika, 
który choć częściowo ułatwi 
mu życie.        

Zofia Górkiewicz
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10 - 16.08.2018 /  KiNO HEliOs
(CHr Kupiec)

Kultura Dostępna:
Pitbull. Ostatni pies, czw. 13:00, 18:00
Premiery:
Mission Impossible - Fallout, pt.-śr. 11:00, 
14:00, 17:30, 19:30, 20:30, czw. 11:00, 14:00, 
17:30, 20:45
Patryk, pt.-śr. 13:00, 16:30, czw. 10:30, 16:30
Młodzi Tytani: Akcja! Film, pt.-śr. 10:00, 14:30, 
18:00, czw. 10:30, 14:30, 18:45
Polecamy:
Ant-Man i Osa (dubbing), 10:00, 12:30, 17:00
Ant-Man i Osa (napisy), 15:00, 20:00
Mamma Mia! here We Go Again, pt.-śr. 12:00, 
18:45, 21:15, czw. 12:00, 19:30, 21:15
Helios dla dzieci:

Iniemamocni 2, 15:15
Jak zostać czarodziejem, pt.-śr. 10:30, czw. 
15:45

(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Pitbull. Ostatni pies, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Obietnica poranka, śr. 18:30
Premiery:
Mission Impossible - Fallout, pt.-śr. 10:30, 
13:30, 16:30, 17:30, 19:30, 20:30, czw. 10:30, 
13:30, 16:30, 17:30, 19:30, 20:45
Patryk, 10:45, 14:30, 19:00
Młodzi Tytani: Akcja! Film, pt.-śr. 11:00, 13:15, 
15:45, 18:00, czw. 11:00, 13:15, 15:45, 18:45

Polecamy:
3D Ant-Man i Osa (napisy), 21:00
3D Ant-Man i Osa (dubbing), 12:30, 15:00
Ant-Man i Osa (dubbing), pt.-wt., czw. 10:00, 
13:00, 18:30, śr. 10:00, 13:00, 18:45
Ant-Man i Osa (napisy), pt.-śr. 16:00, 20:15, czw. 
16:00, 20:30
Mamma Mia! here We Go Again, pt.-wt. 13:45, 
16:15, 18:45, 19:45, 21:15, 22:15, śr.-czw. 13:45, 
16:15, 19:45, 21:15, 22:15
Pierwsza noc oczyszczenia, 21:15
Helios dla dzieci:
Jak zostać czarodziem, 11:30, 12:15, 16:45
Książę Czaruś, 10:15
Iniemamocni 2, 11:15, 14:00, 17:00

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. 

10 - 15.08.2018 / KiNO GRYF

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

DARMOWE
bilety do kina

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

Kto jest reżyserem filmu „Sztuka kłamania”? 
Jaka aktorka zagrała w tym obrazie główną rolę?

CO JeST GrANe
W tym tygodniu kino GRYF pro-

ponuje nam francuską komedię 
„Sztuka kłamania”, amerykańskie 
kino akcji „Drapacz chmur” i anima-
cję „Książę Czaruś”. Można by napi-
sać, że dla każdego coś miłego, bo 
dla mnie jest zdecydowanie „Sztuka 
kłamania”. Przyjemna komedia ro-
mantyczna, która została osadzona 
w tle historycznym wojen napole-
ońskich – ciekawy zabieg. Kocham 
kostiumy i kocham inteligentny hu-
mor, a w tym obrazie to się zgrabnie 

i przyjemnie połączyło. Plus aktor-
stwo Jeana Dujardina i Melanie Lau-
rent – pięknie razem wyglądają a 
jeszcze lepiej kłamią. O „Drapaczu 
chmur” z panem Dwaynem Johnso-
nem już Wam pisałam. Jeśli ktoś 

wie, czego może się spodziewać, to 
może śmiało wybrać się na ten se-
ans do kina. Innym szczerze odra-
dzam. „Drapacz chmur” to typowa 

wakacyjna rozrywka, która przeleci 
przez kina bez większego echa, by 
zgarnąć nasze pieniądze. Dla mnie 
ten humor, akcja i ten aktor to za 
dużo jak na jeden film, więc od-

puszczam.  Nie mój klimat, nie moje 
kino, nie mój aktor. Na mniejszych 
kinomaniaków czeka „Książę Czaruś” 
w kanadyjskiej bajce o Księciu, który 
ma pewien mały problem, a miano-
wicie zakochują się w nim wszystkie 
napotkane dziewczyny (to wynik 
złego zaklęcia). Ciekawe, jakby to 
było w życiu z takim problemem!? 
Zapraszam do kina, bo tylko w nim 
jest zdecydowanie chłodniej niż na 
zewnątrz! 

amp

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu „Mission Impossible - Fallout”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę? 
Czy w filmie wystąpił Alec Baldwin?

Drapacz chmur, 20:00
Sztuka kłamania, 18:15

Książę Czaruś, 16:30
3D Książę Czaruś, sb.-nd. 14:40

rodziny się  
nie wybiera

()
Nie wiem jak Wy, ale ja mam 

ogromną słabość do Dany’ego 
Boona. Śmieszy mnie prawie za-
wsze, a jego filmy sprawiają mi 
ogromną przyjemność. Tworzy 
komedie inteligentne, zabawne i 
dobrze zagrane. Czego chcieć 
więcej w tak upalne lato? Moja 
przygoda z Danym zaczęła się od 
filmu „Jeszcze dalej niż północ”. 
Jeśli nigdy nie widzieliście tego 
obrazu, to koniecznie musicie zo-

baczyć ten film! To jedna z moich 
ulubionych i ukochanych kome-
dii, którą wyreżyserował sam 
Boon i w niej zagrał. „Jeszcze dalej 
niż północ” opowiada o naczelni-
ku, który dostaje przydział (tzw. 
wygnanie) na daleką północ Fran-
cji, gdzie pewnie przechadzają się 
białe misie (tak myślą wszyscy, 
którzy mieszkają w centrum Fran-
cji). Zderzenie wyobrażeń i ludzi z 
zupełnie innych regionów Francji 
jest źródłem przezabawnego hu-
moru, który jeszcze dzisiaj – na 
samo wspomnienie – mnie bawi. 
Do kin trafiła najnowsza komedia 

z Danym Boonem w roli głównej i 
chociaż niestety każda kolejna 
jest już gorsza od tej pierwszej, to 
i tak mnie bawi. Głównym boha-
terem obrazu „Rodziny się nie wy-
biera” jest sławny projektant, któ-
ry – podobno – wychował się w 
sierocińcu. Opromieniony sławą 

Valentin D nie spodziewa się, że 
lada chwila u jego drzwi zawita 
rodzina, a dokładniej zawita w 
trakcie jego wystawy! Chwilę po-
tem Valentin D w wyniku wypad-
ku traci pamięć i zabawa, a raczej 
życie zaczyna się od nowa. Jego 
pamięć cofa się do czasów, gdy 
miał 17 lat, nie znał jeszcze swojej 
partnerki i nie zawojował Paryża. 
Valentin D nagle nie mówi płyn-
nym, czystym francuskim, tylko 
jakimś bełkotliwym dorzeczem. 
Zabawne jest to wszystko, co wi-
dzimy na ekranie - zderzenie róż-
nych czasów, poglądów, zdarzeń. 

Z jednej strony ta historia jest za-
bawna, a z drugiej są w niej też 
elementy nostalgiczne, które dają 
do myślenia. Mimo wszystko „Ro-
dziny się nie wybiera” to od po-
czątku do końca komedia, która 
ma nam sprawić przyjemność i 
ma nas rozbawić – ten obraz robi 
to znakomicie. Nie od dziś wiado-
mo, że z rodziną najlepiej wycho-
dzi się tylko na zdjęciach, a w tym 
filmie widać to jak na dłoni (cho-
ciaż jest to oczywiście krzywe, ale 
zabawne zwierciadło).

Anna Pietras

W spirali
()

Długo zbierałam się do obejrze-
nia tego dość ciekawego obrazu. 
trochę przypomina „Trzeciego” 
Jana Hryniaka, minimalnie „Anty-
chrysta” Larsa Von Triera, a tak na-
prawdę niestety nie jest ani jed-
nym ani drugim. Głównym boha-
terem „W spirali” jest małżeństwo, 
które przeżywa kryzys. W tle jakiś 
romans, zdjęcie, nieporozumienie 
i kłótnia gotowa. Agnes i Krzysztof 
jadą na wycieczkę. On jest zna-

nym aktorem. Ona jest jego pro-
ducentką. Tą trzecią i zarazem ko-
ścią niezgody i powodem kłótni 
jest inna aktorka. Skłóceni młodzi 
po drodze zabierają autostopowi-
cza, który trajkocze jak najęty, a 
chwilę potem proponuje parze 
specyfik na poprawę obecnego 
stanu ich relacji. Oczywiście nie 
odkrywa się tutaj Ameryki, bo 
specyfikiem są narkotyki, które 
uwalniają świadomość. Ten począ-
tek mocno przypomniał mi dra-
mat Hryniaka „Trzeci”. Tam też 

wszystko tak się zaczyna, ale tam-
ten film miał gęstość i sens, które-
go moim zdaniem brak w tym ob-
razie. „W spirali” zaczyna się cieka-
we i intrygująco, ale chwilę potem 
robi się coraz banalniej (sama nie 

wiedziałam co jest po co i dlacze-
go, a dialogi nie pomagają, nie 
wspominając o seansach, które w 
tym obrazie owszem są, ale chyba 
tylko sam twórca jest w stanie je 
rozgryźć). Wydarzenia cofają się, 
wracają, reżyser opowiada nam 
swoją historię z różnych punktów 
widzenia, ale niestety daleko mu 
do konstrukcji z serialu „The Affa-
ir”. Oczywiście udaje się mu nas 
zwodzić, kilka razy zaskakuje, ale 
samo zakończenie rozczarowuje. 
To wszystko jest fascynujące, cie-

kawe, ale nie zostało dla nas od-
kryte. Brakuje w tym wszystkim 
mięsa, dopowiedzenia i – chyba 
nie boję się już tego słowa – histo-
rii, bo ta, którą obejrzałam mnie 
nie porwała. Pod względem tech-
nicznym temu filmowi nic nie bra-
kuje, tym bardziej szkoda, że nie 
udało się z tego stworzyć czegoś 
bardziej przekonującego, praw-
dziwszego, wbijającego w fotel. 
„W spirali” nie zostawia na ciele 
dreszczy – niestety.

Anna Pietras

FOTO: dystrybutor



13

www.7dnigryfina.az.pl

3-6.08.2018 r.

reKLAMA

Kto wygrał w Bartkowie?
W sobotę 4 sierpnia w Bartkowie odbyła się dziewiąta edycja Amatorskiego Tur-
nieju Piłki Siatkowej. W rozgrywkach wzięło udział dziesięć drużyn.

Bartkowska impreza z roku 
na rok cieszy się coraz więk-
szą popularnością. Zawodnicy 
urzeczeni są wspaniałą spor-
towo-zabawową atmosferą i 
uczciwą rywalizacją. Drużyny, 
które brały udział w turnieju w 
latach poprzednich z przyjem-
nością wracają do Bartkowa. 
Do rozgrywek przygotowują 
się przez cały rok. Turniej to 
doskonała okazja do zapre-
zentowania swoich możliwo-
ści także dla tych, dla których 
sport jest okazjonalną rozryw-
ką. Jednak bez względu na po-
dejście zawodników do rywa-
lizacji, drużyny biorące udział 
w turnieju prezentują wysoki 
poziom.

Turniej otworzył Burmistrz 
Miasta i Gminy Mieczysław 
Sawaryn. Nad prawidłowym 
przebiegiem rozgrywek czu-
wali sędziowie z LKS Piast. 
Przez kilka godzin drużyny z 
oddaniem walczyły o miano 
najlepszej, bawiąc się przy tym 
doskonale.

Zmęczeni upałem zawod-
nicy i kibice mogli ochłodzić 
się pod kurtyną wodną. Dzieci 
mogły poszaleć na dmucha-
nym zamku. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się blok 
sportowo-rekreacyjny i strze-
lanie z wiatrówki, przygotowa-
ny przez LKS Piast.

W nagrodę - sprzęt
Po pasjonujących meczach 

selekcyjnych, w finale roz-
grywek znalazły się drużyna 
z Bartkowa, team Fran-Gut 

i drużyna Pod Napięciem. 
Emocjonujące mecze wyło-
nił zwycięzcę, którym została 
drużyna Fran- Gut. Miejsce 
drugi wywalczyli gospodarze 

turnieju - drużyna z Bartkowa. 
Miejsce trzecie zajęła druży-
na Pod Napięciem. Każda z 
drużyn otrzymała nagrodę 
w postaci sprzętu sportowe-
go ufundowanego z fundu-
szu sołeckiego Bartkowa, a 
także pamiątkowy puchar 
ufundowany przez LKS Piast. 
Przyznano także specjalne na-
grody dla najlepszych zawod-
ników turnieju, którymi zosta-

li Patrycja Ścisłowska i Michał 
Antol.

Organizatorami IX Ama-
torskiego Turnieju Piłki Siat-
kowej w Bartkowie byli Rada 
Sołecka w Bartkowie, Świetlica 
Wiejska w Bartkowie i LKS 
Piast Gryfino. Patronat hono-
rowy objął burmistrz Miasta 
i Gminy Gryfino Mieczysław 
Sawaryn.

dost.

OSA w Widuchowej
Gmina Widuchowa ogłosiła we wtorek 7 sierpnia przetarg na budowę pięciu 
obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowościach Lubicz, Czarnówko, 
Marwice, Żarczyn i Widuchowa. Otwarcie ofert nastąpi 24 sierpnia o godz. 12.

Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) to ogólnodostępne 
bezpłatne strefy sporto-
wo-rekreacyjne, które 
mają szansę stać się 
miejscem pierwszej 
aktywności fizycznej 
dla dzieci, dorosłych 
oraz osób starszych. 
To obiekty infrastru-
kltury sportowo- rekre-
acyjnej o charakterze wielopo-
koleniowym, które w sposób 
znaczący podniosą estetykę 
przestrzeni publicznej i popra-
wią jakość życia mieszkańców.

Dwie wersje
OsA w wariancie podsta-

wowym (Lubicz, Czarnówko, 
Marwice, Żarczyn) zawierać 

będzie następu-
jące elementy wypo-

sażenia - siłownię plenerową 
składającą się z 6 urządzeń do 
ćwiczeń: rower, wahadło +od-
wodziciel, biegacz, orbitrek, 
wioślarz, narciarz oraz strefę 
relaksu w postaci 4 siedzisk 
oraz stolika do gry w szachy. 
Dodatkowo zostaną umiesz-
czone kosze na śmieci oraz 
wykonane nasadzenia. 

OsA w wariancie rozsze-
rzonym (Widuchowa) za-
wierać będzie następujące 

elementy wyposażenia 
- siłownię plenero-
wą składającą się z 9 

urządzeń do ćwiczeń: 
rower, wahadło + od-
wodziciel, biegacz, 
orbitrek, wioślarz, nar-

ciarz, platforma do balan-
sowania, czworokąt sprawno-
ściowy, zestaw sprawnościowy 
Mały skaut oraz strefa relaksu 
w postaci 4 siedzisk, stolika 
do gry w szachy. Dodatkowo 
zostaną umieszczone kosze na 
śmieci oraz wykonane nasa-
dzenia.

dost.

Tuż za podium
Młodzi kajakarze z gryfińskiego klubu Energetyk, 
stratowali tym razem w Bydgoszczy.

Mistrzostwa Polski Mło-
dzików rozpoczęły się w pią-
tek, a zakończyły w niedzielę.  
Zawody to podsumowanie 
pracy w klubach z najmłod-
szą kategorią kajakarzy. W 
Mistrzostwach Polski wzięły 
udział 62 kluby sportowe. A 
wystartowało 501 zawodni-
ków, którzy ścigali się na dy-
stansie 2000m. Wśród nich 
nie zabrakło zawodników K.S. 
Energetyk, którzy dobrze się 
spisali. W punktacji klubowej 
zajęli 23 miejsce. Blisko me-
dalowego miejsca była osada 
K-4 2000m w składzie - Oskar 
Kościkiewicz - Sylwester We-
lzandt - Albert Kubiak i Artur 
Wojciechowski, którzy prze-
grali brązowy medal setnymi 
sekundami po bardzo wy-
równanym finiszu. Następny 
start naszych zawodników, to 

udział Juniorów Młodszych w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, która rozpocznie 
się  9 sierpnia w Poznaniu i 
potrwa do 12 sierpnia.

dost.
Pozostałe wyniki zawodni-

ków
K-1  2000m Młodzików 

rocz. 2005 - 17 miejsce Domi-
nik Maciejewski

K-2  2000m Młodzików 
rocz. 2004 - 18 miejsce Sylwe-
ster Welzandt - Albert Kubiak

K-2 2000m Młodzików  
rocz. 2004 - 5 miejsce Oskar 
Kościkiewicz - Artur Wojcie-
chowski.

K-4  2000m Młodzików  4 
– miejsce Oskar Kościkiewicz 
– Sylwester Welzandt – Albert 
Kubiak – Artur Wojciechow-
ski.                            
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Ostatnie tygodnie w naszym kraju jeszcze długo pozostaną nieza-
pomniane, a to ze względu na rekordowe temperatury! Prawie 40 
stopniowe upały męczą nas od dłuższego czasu i nie chcą przestać. 
Trafiłam na bardzo ciekawą teorię na ten temat, a mianowicie, że 
to objaw gorączki, na którą cierpi planeta Ziemia w wyniku róż-
nych efektów działalności człowieka. Teoria jest teorią i można się 
z nią zgadzać lub nie, ale fakt pozostaje faktem, że jest nam ostat-
nio bardzo gorąco. Męczę się ja – względnie zdrowia i młoda – ko-
bieta, a co dopiero osoby starsze i dzieci. Jak radzić sobie z upała-
mi i dzieckiem, które męczy upał?! 

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

Najlepiej byłoby nie wychodzić z domu. Jeśli oczywiście mieszka-
nie mamy stosunkowo chłodne, to jest to do zrobienia, bywają jednak 
nowoczesne apartamentowce, które bardzo się nagrzewają – wtedy 
lepiej dla dziecka i dla Was, by na newralgiczną część dnia między 
godziną 11 a 15 po prostu wyjść z domu, np. do klimatyzowanego 
wnętrza.

NAWADNIAJ SIĘ!
Najważniejsze przy wysokiej 

temperaturze jest to, by dzieci 
bardzo dużo i regularnie piły, 
najlepiej wodę, ale mogą być 
też soki. Jest to bardzo ważne, 
bo woda pomaga pracować 
nerkom i dzięki temu oczyszcza 
organizm z niepotrzebnych lub 
trujących go substancji. Jedze-
nie też jest ważne, ale jednak 
to właśnie odwodnienie jest 
najczęstszym problemem przy 
upałach. Podawajcie co jakiś 
czas dziecku butelkę do picia, a 
jeśli karmicie piersią, to przygo-
tujcie się na częstsze przystawia-
nie malucha. To właśnie dzieci, 
osoby starsze czy z obniżoną 
odpornością są najbardziej na-
rażone na odwodnienie.

OCHrANIAJ SIĘ!
Drugą najważniejszą sprawą 

jest ochrona głowy dziecka, 
czyli nakładanie czapeczki, 
a także ochrona ciała przed 
szkodliwym wpływem pro-
mieni słonecznych. To bardzo 
ważne, by pamiętać o nałoże-
niu dziecku czapki i posmaro-
waniu go przed wyjściem na 
pełne słońce. Skóra malucha 
nie jest jeszcze gotowa na moc-

ne promienie ultrafioletowe i 
może mu bardzo zaszkodzić. 
Smarowanie dziecka kremem z 
filtrem 50 to podstawa przy co-
dziennej ekspozycji na słonce, 
np. nad morzem czy jeziorem. 
Dodatkowo potrzebna jest 
czapka do ochrony przed słoń-
cem – udar słoneczny to wciąż 
realne zagrożenie dla Waszego 
dziecka. Dbajmy, żeby było 
jak najmniej realne. I wiem, że 
dzieci nie lubią nosić czapek, 
ale to Wy tutaj dowodzicie i 
to od Was zależy ich zdrowie i 
przyszłość – pamiętajcie o tym!

Udar cieplny, objawy: go-
rączka, bóle i zawroty głowy, 
przyspieszony oddech, cza-
sem utrata przytomności.

SCHŁADZAJ SIĘ!
Przy takiej temperaturze 

trzeba się schładzać. Dzieci 
najlepiej robią to w basenie – 
w domowym ogródku (jeśli 
mamy taką możliwość), albo 
w miejskiej odkrytej pływalni. 
Można też pozwolić maluchom 
na kąpiele w ciągu dnia w 
chłodniejszej wodzie (po pro-
stu w wannie). 

Pamiętajcie, by po basenie 
umyć dobrze zwłaszcza małe 
dzieci i nie puszczać ich w ta-
kim zbiorowisku wodnym bez 
pieluchy – bakterie nie śpią. I 
jeszcze jedno – pod żadnym 
pozorem nie pozwalajcie ma-
luchom kąpać się w fontan-
nach!! Nie chcecie wiedzieć co 
tam pływa! 

W niektórych miastach zbu-
dowano strefy wodne dla dzie-
ci, gdzie fani wody mogą z nią 
poeksperymentować lub naj-
zwyczajniej w świecie się po-
pluskać. Mój syn uwielbia taką 
zabawę. Już sam pobyt blisko 
jakiegokolwiek akwenu wodne-
go sprawia, że i mój organizm 
lepiej się czuje. Mieszkańcy 
betonów niestety odczuwają 
upał podwójnie, bo beton się 
nagrzewa i w ciągu dnia oddaje 
zgromadzone ciepło – grzeje-
my się niejako podwójnie. Za-
zdroszczę mieszkańcom wsi i 
małych miasteczek, bo mają po 
swojej stronie jeziorka, rzeczki 
i drzewa.

NIe PrZeMĘCZAJ SIĘ!
Upał to nie jest dobry mo-

ment na diety czy intensyw-
ny wysiłek fizyczny. Upał 
męczy, dlatego, gdy tylko 
możesz – odpoczywaj i daj 
sobie na to przyzwolenie. Nie 
gotuj, pobaw się z dzieckiem, 
nie przemęczaj się (w trakcie 
upałów łatwo traci się siły)! 
Nie prasuj, nie grzej, nie 
piecz – bo wtedy oprócz tego, 
że się zmęczysz, to jeszcze 
grzejesz dodatkowe urządze-
nia, które nagrzewają i tak 
już duszną i gorącą atmosferę 
w domu.

WIeTrZ!
Jak tylko możesz, wpuszczaj 

do domu świeże powietrze, 
ale pamiętaj o tym, że na ze-
wnątrz jest ono bardzo gorą-
ce, dlatego nie otwieraj okna 
na oścież. Najlepsza pora na 
wietrzenie jest w nocy, gdy 
temperatura spada i robi się 
przyjemniej.

NIe PrZeGrZeWAJ!
Pamiętajmy o zmorze Po-

laków, czyli o przegrzewaniu 
dzieci. Jest gorąco, bardzo 
gorąco! Nie ma więc potrze-
by, by Twoje dziecko nosiło 
śpiochy czy koszulkę na długi 
rękaw. Jeśli Tobie jest gorą-
co, to Twojemu dziecku na 
pewno też! W nocy nie ma 
potrzeby ubierania dziecka 
jakoś szczególnie cieplej – 
wystarczy pieluszka tetrowa 
do przykrycia. W upały ra-
czej rezygnujmy z nosidełka, 
bo w nich dziecko grzeje się 
dodatkowo.

WAŻNe

Najlepiej wychodzić  
na spacery  

z małym dzieckiem  
do 10:00 lub po 16:00.

I jeszcze raz przypominam, 
dziecko może mieć zimne 
rączki i nóżki. Jego temperatu-
rę ciała i to, czy jest mu zimno 
a może ciepło, sprawdzamy na 
karku lub na klatce piersiowej! 
*Skóra powinna być letnia. Je-
śli jest rozgrzana i wilgotna, to 
znak, że dziecku jest za gorą-
co. Jeśli jest zimna, to znaczy, 
że zmarzło.

ZAŻYWAJMY KĄPIeLI
Mycie dziecka codziennie 

przy takiej temperaturze jest 
wymogiem, bo czysta skóra 
nie jest tak podatna na odpa-
rzenia i infekcje.

Zmieniajmy dziecku czę-
ściej pieluchę, bo wysoka 
temperatura i pełny pampers 
to gotowe odparzenie.

WAŻNe
Pod żadnym pozorem nie 

zostawiamy śpiącego dziecka 
w nagrzanym samochodzie!!!

To ważne, by w szczególny 
sposób obserwować dziecko 
w trakcie tych ekstremalnych 
warunków. Każdy z nas jest 
inny i każdy reaguje trochę 
inaczej na daną temperaturę. 
Bądźmy rozsądni i mierzmy 
dziecko po części swoją miarą. 
Jeśli nam jest gorąco, to jemu 
na pewno też. Jeśli nam chce 
sie pić, to jemu pewnie też. 
Jeśli my mamy już dosyć słoń-
ca, ono na pewno też chętnie 
schowałoby się w cień.

PS Wiem, że wiekszość z 
nas bardzo lubi sie opalać. To 
przyjemne i relaksujące, ale 
pamietajmy, by dziecko scho-
wać w cieniu, zwłaszcza to 
najmniejsze (ono jeszcze nie 
wie, czy ma ochotę na opala-
nie, a zapewniam Was, że nie 
ma). My też nie przesadzajmy 
z wystawianiem się na pro-
mienie słoneczne. Slońce dzi-
siaj jest wyjątkowo ostre.

Mama

Źródła:
*http://www.edziecko.pl/pierw-

szy_rok/1,79409,2179950.html
foto: pixabay.com.pl

UWAGA! Upał!
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Wrócili strażacy  
ze Szwecji
W poniedziałek rano powrócili do Polski strażacy, którzy w Szwecji przez dwa 
tygodnie gasili pożary lasów. O 6.30 rano w świnoujskim porcie spotkał się z nimi 
premier Mateusz Morawiecki.  W grupie 140 ratowników z dwóch województw 
jest też pięciu z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

Zmęczeni, ale szczęśliwi wyła-
dowywali się w poniedziałek (6 
sierpnia) o piątej rano z promu 
Gryf Unity Line. Półtorej go-
dziny później, za włożony trud 
podziękował im premier Mora-
wiecki.

– Potwierdziliście naszą naro-
dową specjalność, jaka jest soli-
darność z innymi – powiedział 
do prawie 140 strażaków. Wśród 
nich byli również choszcznianie: 
st. ogn. TADEUSZ DZIEDZIC, 
mł. asp. RADOSŁAW PIECHO-
TA, ogn. DAWID ANDRY-
SIEWICZ, ogn. BARTŁOMIEJ 
GAZDA i st. sekc. ŁUKASZ 
ŚWITAJ. Nasi pojechali tam w 
pełni wyposażonym wozem bo-
jowym, wchodzącym w skład 
zachodniopomorskiego modułu 
do walki z pożarami lasów.

- Akurat nasza sekcja brała 
udział w zabezpieczaniu wio-
ski Karbole, z której wcześniej 
ewakuowano wszystkich miesz-
kańców. Podkreślając fakt, że 
wielokrotnie brali udział w ga-
szeniu kompleksów leśnych, to 
zaznaczyli, że Szwecja zaskoczy-
ła ich przede wszystkim brakiem 
leśnych dróg – powiedział rzecz-
nik komendy, asp. Stanisław 
Rydz. 

Tadeusz Krawiec

reKLAMAreKLAMA

 

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

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

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

Przyjmę do pracy 
sprzedawcę w kiosku 

w sklepie Netto. 

Tel. 502 706 606

Zatrudnię 
kierowców C+e 

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz 
system weekendowy 

(wyjazd ze Szczecina do Niemiec) 

Tel. 609 493 989

Przyjmę do pracy
fryzjerkę

w Gryfinie
tel. 504 020 860

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Pomot sp. z o.o. w Chojnie 
specjalizujące się w produkcji maszyn rolniczych  

i komunalnych, produkcji kontenerów i konstrukcji stalowych 

zatrudni:
•	 KSIĘGOWĄ (wymagane doświadczenie zawodowe min. 2 lata).
•	 KONSTrUKTOrA / PrOJeKTANTA (wymagane doświadczenie 

na Solid Works, Solid Edge, AutoCad)
•	 OPerATOrA PLAZMY / KrAWĘDZIArKI
•	 MAGAZYNIerA z doświadczeniem (wymagane min. 2 lata).
•	 eLeKTrYKÓW (w tym elektryka z doświadczeniem w branży 

samochodowej).
•	 SPAWACZY (z umiejętnością spawania metodą 135/136)

SZUKAMY osób:
•	 •	z	doświadczeniem	na	podobnych	stanowiskach,
•	 •	 z	 dobrą	 organizacją	 pracy,	 umiejętnością	 ustalania	 prioryte-

tów i koncentracją na zadaniach
•	 •	z	pozytywna	energią	oraz	“can-do”	attitude.

OFERUJEMY:
•	 Stabilną pracę w przyjaznej atmosferze na podstawie umowy o 

pracę.
•	 Pakiet dodatków (m.in. telefon służbowy, ubezpieczenie na ży-

cie, opieka medyczna, dofinansowanie do studiów, kursów i 
szkoleń, świadczenia świąteczne).

•	 Możliwość realnego rozwoju, doskonalenia i podnoszenia kom-
petencji zawodowych.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU.
Prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny z podaniem nazwy 

stanowiska na adres: kadry@pomot.pl
Uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji prowadzonego przez PU-P POMOT Sp. z o. o. z siedzibą w Choj-
nie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest PU-P POMOT Sp. z o. o. z 
siedzibą w Chojnie przy ul. Słowiańskiej 2. Podanie danych jest dobrowol-
ne, ale konieczne do realizacji rekrutacji. Kandydatowi do pracy przysłu-
guje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

WYCIĄG Z OGŁOSZeNIA O PrZeTArGU USTNYM 
NIeOGrANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
1. odwołuje, działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 
2018. poz 121 ze zmianami) ogłoszony na dzień 8 sierpnia 2018 r. 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki 
czynszu za najem dwóch lokali użytkowych stanowiących wła-
sność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie przy ul. Bolesława 
Chrobrego 5, z powodu błędów pisarskich zawartych w ogłosze-
niu o przetargu z dnia 17 lipca 2018 r.

2. ogłasza w dniu 4 września 2018 r. o godzinie 11.00 w sali 
34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, pierwszy 
przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za 
najem dwóch lokali uzytkowych przy ul. Bolesława Chrobrego 5, 
położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino:
- lokal nr 1 o powierzchni 73 m2 - wywoławcza stawka czynszu 

(netto) za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 22 zł/m 2 , wa-
dium-1.976 zł., minimalne postąpienie- 3,00 zł.

- lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 19 m2 - wywoławcza stawka 
czynszu (netto) za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 22 zł/m 
2 , wadium -515 zł., minimalne postąpienie- 3,00 zł.
Lokale przeznaczone są do najmu na prowadzenie działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem usług uciążliwych.
Do wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu będzie doliczo-

ny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepi-
sami (obecnie 23%). Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywie-
szona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfi-
nie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).

Szczegółowych informacji na temat lokali użytkowych będą-
cych przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działal-
ności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, 
znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A, przy ul. Parkowej 3 
w Gryfinie (li piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod nume-
rem 91 416 20 11 wew. 403.
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

AUTO-SKUP
telefon 

792 419 148

AUTO-SKUP
całe i uszkodzone, każda 

marka i model, 
osobowe i ciężarowe. 

Najlepsze ceny

Tel. 605 955 850

KUPIĘ KAŻDe 
AUTO 

za gotówkę 
665 708 544

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

Tel. 91 506 55 55

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

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

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

PLAŻA BINOWO, 
POLe BIWAKOWe - zaprasza  

Możliwość postawienia 
przyczepy kempingowej, 

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

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

Prace 
wykończeniowe 
w wysokim standardzie 

Ocieplenia 
Kontakt

91	404	58	35	•	500	273	302

KrZYŻÓWKA

Pionowo:
1. wilec przeczyszczający
2. okrągły budynek teatralny
3. Pola - aktorka
4. niewiadoma
5. biblijne określenie nędznika
6. była niegdyś stolicą Persji
7. wywoływany przez HIV
8. obronny lub przeciwpowodziowy
9. miasto na Filipinach
10. matoł, tuman
11. miasto w Turcji
12. na wschód od PRL-u
13. imię żony Johna Lennona
14. szkocka wspólnota rodowa
15. miasto z wyrocznią Apollina
16. częstochowskie w kiepskim utwo-
rze
17. większe od sokołów
18. damski strój
19. pokrywa żelastwo
20. tytułowa rola J. Nowickiego
21. do wożenia cegieł
22. element uprzęży końskiej
23. roślinny motyw dekoracyjny
24. ojczyzna Mandeli
25. lód na rzece
26. płyta dla stolarza
27. Mackiewicz ...
28. czułek
29. matka Apollina
30. brat Mojżesza
31. nie istnieje bez jelenia

32. gra twarzą
33. zespół Agnieszki Chylińskiej
34. z czasem się zabliźni
35. pejzaż lub akt
36. czyści plamy
37. prawe ramię delty Renu
38. ojciec chrzestny dla rodziców 
dziecka
39. żartowniś
40. dopływ Renu
41. niemiecka partia faszystowska
42. wąż R. Kiplinga
43. włoski pisarz i dziennikarz (1871-
1946), „Kariera mojego syna”
44. grupa ludów afrykańskich w Gha-
nie
45. imię Rusowicz
46. komputer z klasą
47. odbyli w 1908r. pierwszy lot z pa-
sażerem
48. środek owadobójczy
49. człowiek bezwartościowy, łobu-
ziak
50. łagodzi wstrząsy pojazdu
51. trąd
52. sto lat
53. klamra spinająca mury
54. cierpienie, tortura
55. najwyższe karty
56. lew po łacinie
57. bywa sina
58. cyrk lodowcowy
59. depresja

60. Aleksandra - zdrobniale
61. pukiel

Poziomo:
62. atom z ładunkiem
63. kwiat jak kwadratowy smakołyk
64. oznaczenie płatności na żądanie
65. film Barbary Sass
66. zwolenniczka doktryny
67. przodek owcy domowej
68. strażacki bosak
69. waluta Peru
70. arkusz introligatorski
71. komedia H. Bardijewskiego
72. powstanie na rozbitym kolanie
73. ciastko z kremem
74. tętnica
75. prezydent USA w latach
1797-1801
76. przyrząd do grzania cieczy
77. lód na gałęziach
78. pozostaje po ścięciu drzewa
79. małe małpki
80. prawnik zatrudniony w zakładzie
81. kwasy w komórce
82. marka papierosów
83. Janos (1817-82), najwybitniejszy 
poeta węgierski XIX w.
84. tkanina jedwabna
85. prymitywne ludowe skrzypce
86. brat mleczny króla Artura
87. gładka lub wzorzysta na sukienkę
88. indyjski poeta mistyk

89. pralka automatyczna potocznie
90. Leona Gomolickiego
91. australijska wyspa
92. duchowny mahometański, przeło-
żony meczetu
93. ... Ono
94. Robert B. ..., zsyntetyzował chlorofil
95. miasto w Iranie
96. rodzaj żagla
97. ... As Sadat, polityk egipski
98. przywódca drużyny Wikingów
99. duża, niezgrabna dziewczyna
100. rzeka w Norwegii i Finlandii
101. pistolet maszynowy
102. miasto w Huang Ho
103. wyspa duńska
104. wśród drobiu
105. zaganianie stada
106. punkt określający ruch słońca 
względem wybranej grupy gwiazd
107. duży nos, nochal
108. drążek do ćwiczeń gimnastycz-
nych
109. groźny delfin
110. wierzchnia osłona
111. miasto i port w Peru
112. ogród pełen fauny
113. poszukiwali go rycerze króla Ar-
tura
114. dawny uczeń

PODPOWIEDŹ: ARANY, CAMEL, CI-
NAN, ILAGAN, JALAPA, LEPRA

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

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

USŁUGI reMONTOWO-BUDOWLANe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

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

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

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

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

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

 • Wynajmę pokój jednoosobowy. tel. 731 490 
270.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M I E S Z K A N I A  –  Z A M I A N A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 •
 • Sprzedam duże mieszkanie własnościowe z du-

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

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

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

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

 • Sprzedam w Gryfinie dom wolnostojący, ocie-
plony, Stare Miasto, cały podpiwniczony, o pow. 
160 m2, ogrzewanie piec komputerowy – eko-
groszek, miał, drewno lub ogrzewanie gazem. 
Garaż o pow. 40 m2 z kanałem samochodowym. 
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 dobudowanie 
piętra, dokumentacja kompl. Tel. 507 241 311, 
wegrzyn@vp.pl

 • Sprzedam lub wynajmę mieszkanie własnościo-
we w Lubanowie, pow. 42 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 2 piwnice, pomieszczenie gospodar-
cze, działka 6 arów. Tel. 601 457 606

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G A R A Ż E  -  S P R Z E D A Ż

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

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

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

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

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

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

G A R A Ż E  –  W Y N A J E M

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

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

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

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

G A R A Ż E  –  K U P N O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam małą przyczepkę samochodową. Tel. 
608 486 307

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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POWIATOWY UrZĄD PrACY W GrYFINIe
DYSPONUJe NASTĘPUJĄCYMI OFerTAMI PrACY:

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

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

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

P R A C A

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

S Z U K A M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z A T R U D N I Ę

 • Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam 
stolarzy/budowlańców. Wszelkie informa-
cje 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 alzhe-
imera. Zapewniam zakwaterowanie w domku 
jednorodzinnym z ogrodem. Tel. 533 505 899 

 • Zatrudnię serwisanta sprzętu małego AGD. 
Praca na stałe. Wysokie wynagrodzenie. biu-
ro@outletrtvagd.pl

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

 • ZATrUDNIĘ MeCHANIKA 
SAMOCHODOWeGO TeL. 601 420 009

 • ZATrUDNIĘ BLACHArZA-LAKIerNIKA, TeL. 
601 420 009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Opiekunki do Niemiec od zaraz. Tel. 
533 848 005

 • Firma Aktivmed24.pl poszukuje opiekunki se-
niorów do Niemiec. Oferuje premie wakacyjne. 
Tel. 530 555 015

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

 • Firma AMBerCAre24 poszukuje opiekunki 
do Niemiec, wymagany j. niemiecki komu-
nikatywny. Zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone ofer-
ty, legalne. Tel. 737 451 825 lub 737 886 919

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

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

 • Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz – szpa-
chlowanie, malowanie, zabudowa kartonowo-
-gipsowa, itp. Tel. 662 495 081

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

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

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

U S Ł U G I

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

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

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

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

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

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

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

E D U K A C J A

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

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

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

dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 
501 168 276

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

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

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

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

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

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

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

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

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

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

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

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

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

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

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

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

R O L N I C T W O  –  K U P N O

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

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

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

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

R Ó Ż N E 

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

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

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

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

 • Oddam za darmo lodówkę. Transport własny. 
Gryfino. Tel. 785 537 131

 • SPrZeDAŻ
 • Sprzedam maszynę do szycia Singer Model 4210. 

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

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

 • Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem 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 
różne, komplety obiadowe, wazony, buty, sa-
mowary, szybkowary, różne materiały, monety, 
zegarki, piece do pieczenia, żyrandol, stare radio, 
magnetofon. Tel. 60 71 27 726

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

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

 • Sprzedam butle CO2, różne wielkości i 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 + 
zmywarki, cena 7 tys. zł. Krzesła tap. 50 x 40 zł. 
Kije do golfa - 7 szt, 150 zł. Tel. 91 414 52 38, 603 
795 459, 609 536 459, waw2006@op.pl

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

 • Sprzedam dla żeglarzy i wędkarzy - wał do 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 po-
wietrza, 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 
rolek. W rolce jest 3,188 m2. Cena za całość 3300 
zł. Tel. 693 992 852

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

R Ó Ż N E  –  K U P N O

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

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

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

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

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

10.08.  Apteka     Verbascum ul. 11 Listopada 16
11.08.  Apteka     Mandragora ul. Krasińskiego 89 
12.08.  Apteka ul. 11 Listopada 66-68
13.08.  Apteka     Muszkieter ul. 9 Maja 14
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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kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 59 (1292) 

 

 

 
 
 

 
Osobom bez doświadczenia, pragnącym rozpocząć pracę w charakterze pomocnika montera 

rusztowań, proponujemy bezpłatny, tygodniowy kurs przygotowania do zawodu  

Oczekiwania:   
 Umiejętność pracy w zespole 
 Chęć zdobycia nowych doświadczeń 
 Brak lęku wysokości 
 Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie 

Zakres obowiązków: 
 Montaż i demontaż rusztowań 
 Prace pomocnicze związane z montażem rusztowań 
 Rozładunek i załadunek aut ciężarowych z rusztowaniami  

Proponujemy:  
 Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 Możliwość odbycia kursu przygotowawczego do zawodu pomocnika montera 

rusztowań i zdobycia uprawnień montera rusztowań 
 Atrakcyjny system wynagrodzeń 
 System szkoleń podnoszących kwalifikacje 
 Transport i zakwaterowanie 
 Pełny zakres ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych w Polsce 
 Bogaty pakiet socjalny 

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą pracy ZADZWOŃ 798 290 290                                    
lub wejdź na naszą stronę www.multiserwis.com.pl w zakładkę Kariera i Aplikuj 

 
UWAGA! Na dokumentach CV oraz listach motywacyjnych prosimy  o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, 

zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. 2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami."Dokumenty bez klauzuli o przetwarzaniu danych 
osobowych nie będą przyjmowane. Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poufnie. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi. 

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

reKLAMA

W najbliższy weekend - do Bań!
Wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz turystów zapraszamy do odwiedzenia malowniczej miejscowości Banie. Już jutro 
(sobota) o godz. 10 rozpoczynają się tam VIII Sierpniowe Spotkania z Historią.

Atrakcje, które przygotowa-
li organizatorzy to - pokazy 
i turniej artyleryjski, pokazy 
walk rycerskich, warsztaty rze-
miosł dawnych, gry i zabawy 
dla dzieci i dorosłych, zawody 
sprawnościowe: rycerze kon-
tra piłkarze (drużyny piłkar-

skie z klubów gminy Banie), 
pokazy i wspólne zabawy z 
kuglarzami, animatorami i 
teatrami ulicznymi, konkursy 
teatralne dla dzieci, targi pro-
duktów tradycyjnych.

Ciekawi prelegenci

W trakcie spotkań posłu-
chamy ciekawych prelegentów 
m. in. Andrzeja Krywalewicza 
oraz Igora Górewicza, a głów-
nymi atrakcjami wydarzenia 
będą widowiskowe pokazy hi-
storyczne. Tuż obok profesjo-
nalnych pokazów walk bractw 
rycerskich, które poprowadzi 
Grzegorz Kuklewski - dowód-
ca chorągwi zachodniopomor-
skiej spod Grunwaldu, od-
będzie się także jarmark rze-
miosł połączony z rodzinnym 
festynem. Dowódca artylerii 
krzyżackiej – Jacek Grondke, 
przeprowadzi autorski turniej 
artyleryjski.

Fireshow
O oprawę artystyczną zadba 

zespół tańca, który wieczorem 

wykona efektowne fireshow, a 
w dzień przeprowadzi warsz-
taty. Nie zabraknie również 
aktywności przygotowanych 
specjalnie dla dzieci - gier, na-

uki tańca czy warsztatów ce-
ramicznych. Wszystkie wyda-
rzenia rozgrywać się będą przy 
kaplicy św. Jerzego w Baniach.

dost./foto. ziemiabanska.pl

SOBOTA (11.08)
10:00 Otwarcie kramów
10:15 Warsztaty dla dzieci: malowanie kawą i herbatą, lepienie z gliny
11:00 Uroczyste otwarcie imprezy przez Panią Wójt. Wystrzał armatni
11:15 Prelekcja: Andrzej Krywalewicz, regionalista – kolejne wspomnie-
nia mieszkańców, praca nad nową książką
12:00 Oficjalne otwarcie VIII Sierpniowych Spotkań z Historią w Baniach 
– teren przy kaplicy
12:15 Prelekcja: Michał Paziewski, historyk – początki polskiego Szczeci-
na po 1945 roku
12:15 Festyn Średniowieczny: turniej artyleryjski, pokaz walk rycerskich, 
warsztaty tańca z ogniem, pokazy tańca z flagami, Droga Gniewka, gry i 
zabawy dla dzieci
18:00 Turniej rycerze vs. piłkarze
21:00 Fire Show: A-Post Fire, Fire Arrow
22:30 Kino Nocne pod Chmurką: Pan Samochodzik i Templariusze

NIeDZIeLA (12.08)
10:00 Otwarcie kramów
10:00 Warsztaty dla dzieci: malowanie kawą i herbatą, słodkie warsztaty, 
rzeźbienie w glinie lub szarym mydle, warsztaty tańca
11:00 Pokaz artyleryjski
11:30 Msza św. w oprawie rycerskiej – kościół parafialny pw. MB Wspo-
możenia Wiernych
12:30 Prelekcja: Igor Górewicz – Poznaj Słowian
12:30 Festyn Średniowieczny: pokaz walk rycerskich, warsztaty tańca z 
ogniem, Droga Gniewka, gry i zabawy
14:00 Warsztaty teatralne dla dzieci – Anna Gielarowska
15:30 Występy teatrów dziecięcych
16:15 Pokaz artyleryjski
16:30 Zakończenie VIII Sierpniowych Spotkań z Historią w Baniach


