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POLSKI WYDAWCA

Pożyczki
do 25 000 zł

tel. 509 924 043

reKLAmA

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

 Cena 1,50 zł      Wtorek

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, 

Złapali 
garażowego 
włamywacza!

s. 2
Plaże – Banie 
zamknięta, 
Steklno czynna  

s. 2
Faszynowanie 
brzegów  
w Kołowie 

s. 5
Salut  
na cześć Bań 

s. 5
Jachtem  
z Holandii  
do Szczecina 

s. 9

SPOrt 
W środę 
memoriał 
maniaka 

s. 12

Wełtyń  
miał być 
gotowy  
13-go

Czytaj str. 3

Mistrzowski rzut sztachetą
s. 16

Berlin bawi się sportem. A my z nim  
czytaj s. 10-11
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Drogiemu Koledze 

Tomaszowi Mirakowskiemu
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia z powodu 
śmierci Ojca

 śp. Bohdana 
Mirakowskiego 

lekarza chirurga, żołnierza AK 
składają 

Paweł Mucha
Rafał Mucha

Szanownemu Koledze 
Tomaszowi Mirakowskiemu 

wyrazy najserdeczniejszego 
współczucia z powodu 

śmierci Ojca
 śp. Bohdana 

Mirakowskiego 
składają 

Koleżanki i Koledzy  
z Prawa  

i Sprawiedliwości  
miasta i gminy Gryfino oraz  

powiatu gryfińskiego 

Planowe wyłączenia
W najbliższym tygodniu czekają nas wyłączenia w dwóch gminach - Gryfino i 
Stare Czarnowo.

Już dzisiaj (wtorek 14 sierpnia) prądu 
nie będzie w Pniewie ul. Sosnowa od 
godz. 8 do godz. 13. A także w Koło-
wie Leśniczówka od godz. 14 do 19. 
Po środowym święcie wyłączenia 
wrócą w czwartek (16 sierpnia) 
do Pniewa ul. Sosnowa od godz. 8 
do 13. Na czwartek zaplanowano t e z 
prace w Radziszewie ul. Szczecińska 117 w 
godz. 8-15. Oraz krótko w miejscowości Żelewo 
w godz. 14-16. 

Piątek (17 sierpnia) i Wełtyń. A dokładnie ul. 
Gryfińska 1A, 1B, 2B, 2C, 2D od godz. 8 do 13. 
I znowu Radziszewo. Tym razem  ul. Ogrodowa 
dz.nr 81/6, 81/7, 81/8, 82/12, 82/11, 82/3, 82/4, 

82/5, 82/6, Polarna 2 do 13, Szczecin ul. Polar-
na 2 do 13, POD w godz. 9-15.

I wyjątkowo w sobotę (18 sierpnia) w 
godz. 9-14 bez prądu zostaną mieszkań-
cy Gryfina ul. Czechosłowacka, Brzozowa, 

Przemysłowa 2B, dz. nr 138, Łużycka 150, 152, 
węzeł PEC, POD Dolna Odra, POD Vista Bella. A 
także miejscowość Żórawki ul. Czechosłowacka, 
Przemysłowa 2B, dz. nr 138.

A po weekendzie, w poniedziałek 20 sierpnia - 
znowu Wełtyń. Od godz. 8 do 14 prądu nie będzie 
na ul. Polna, Grunwaldzka, Łużycka, 1-go Maja, 
Niepodległości 1 do 20, dz. nr 200/1, 206, 205/5, 
207/2, 210/2, Gryfińska 38 do 44, dz. nr 239/10.

red.

Już wcześniej pisliśmy, że nowy 
próg spowalniający przed szkołą  
w Żabnicy został zamontowany źle. 
mieli poprawić, ale jest coraz gorzej

Banie - plaża zamknięta z powodu 
bakterii koli! Na szczęście plaża 
 w Steklnie jest czynna. W poniedziałek 
Sanepid wydał dla niej opinię 
pozytywną

Złapali garażowego 
włamywacza!
Szybko wpadł w ręce policji mężczyzna, który w ciągu ostatnich kilku dni okradł 
kilkanaście garaży na terenie Gryfina.

Jak informuje Marcin 
Karpierz, rzecznik Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Gryfinie, w dniach od 5 
do 11 sierpnia br. w Gry-
finie doszło do kilkunastu 
kradzieży z włamaniem 
do garaży. Już 11 sierpnia 
funkcjonariusze zatrzyma-
li 35- letniego mężczyznę, 
mieszkańca Gryfina. Jest 

on podejrzany o do-
konanie tych włamań. 
Następnego dnia, czyli 
12 sierpnia prokurator 
Prokuratury Rejonowej 
w Gryfinie  zastosował 
wobec niego dozór poli-
cyjny. Dochodzenie w tej 
sprawie prowadzi KPP w 
Gryfinie

rk
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Wełtyń miał być gotowy 13-go
Dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich zapowiadała zakończenie prac przy przebudowie drogi przez Wełtyń na poniedziałek, 13 sierp-
nia. Zapomnieli wtedy o pewnym „szczególe”. 

W piątek, 3 sierpnia pisali-
śmy o tej inwestycji opisując 
problemy jakie wystąpiły w 
trakcie realizacji. Z powodu 
błędu projektanta który nie 
przeprowadził badań geolo-
gicznych terenu pod drogą, 
trzeba było zmienić technolo-
gię wykonania przepustów. W 
połączeniu z innymi proble-
mami zdarzającymi się „nor-
malnie” na tak dużych inwe-
stycjach, koszt wzrósł z około 
10 milionów do ponad 31.5 
miliona. Wydłużył się także 
czas robót – pierwotnie miały 
się zakończyć w 2017 roku. 

Ale jest poprawka
W tamtym piątkowym wy-

daniu naszej gazety, kierownik 
chojeńskiego oddziału ZDDW 
– Krzysztof Ziętek zapowiadał, 
ze zakończenie prac w We-
łtyniu nastąpi 13-go sierpnia. 
Potem miały być co najwyżej 
odbiory i poprawki. Niestety, 
w końcu tygodnia poinfor-

mował o nie zapowiedzianej 
wcześniej zmianie. Okazuje 
się bowiem, że pozostało jesz-
cze jedno poważne zadanie 
do wykonania. A potrzeba na 
nie co najmniej tygodnia. Na 
nowym rondzie zaprojektowa-
no centralnie położony maszt 
oświetleniowy (jak na rondzie 
w Gardnie). Maszt jest goto-
wy, ale operacja postawienia 

i podłączenia go wymaga od 
wykonawcy kilkugodzinnego 
wyłączenia dopływu energii 
elektrycznej do części odbior-
ców z Wełtynia. A taka prze-
rwa musi być zapowiedziana 
z tygodniowym wyprzedze-
niem. Stąd kolejne, ale liczmy 
że ostatnie już, opóźnienie 
prac po 13. sierpnia.

Sołtys nie wie
Spytaliśmy więc sołtysa  

Leszka Jaremczuka, czy wieś 
została już o tym poinformo-
wana. Sołtys powiedział, że 
nie. 

Za to miał wiele innych za-
strzeżeń do wykonanych ro-
bót. 

Ot, choćby o to, że na ulicy 
Polnej w jej dolnej części nie 

ma studzienki, co oznacza 
problemy z odbiorem wody 
deszczowej. My wiemy (pi-
szemy o tym na 2 stronie), 
że energetyka zapowiada dla 
Wełtynia dwie długie przerwy 
w dopływie prądu – w piątek 
17 sierpnia na 5 godzin, a w 
poniedziałek 20.08 – na sześć 
godzin!

rk

W poniedziałek 13-go sierpnia na budowie w Wełtyniu nieliczne już ekipy pracowały jedynie na wyjeździe do Gardna.

PGe się dzieli!
Po okresie konsolidacji w Polskiej Grupie Energetycznej SA dość niespodziewa-
nie zadecydowano o podziale części, jaką stanowi PGE GiEK – a należy do ZEDO. 
Wydzielają ciepłownictwo.

Niespełna dwa miesiące 
temu (20 czerwca br.), Grupa 
Kapitałowa PGE ogłosiła plan 
podziału PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonal-
na. Zgodnie z przyjętym pla-
nem do PGE Energia Ciepła 
przejdą elektrociepłownie w 
Gorzowie Wielkopolskim, 
Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu, 
Rzeszowie i Lublinie. W ra-
mach procesu integracji z PGE 
GiEK do PGE Energia Ciepła 
przejdzie około 1500 pra-
cowników, a przejęte aktywa 
będą oddziałami PGE Energia 
Ciepła. Po przejęciu sześciu 
elektrociepłowni z PGE GiEK, 
PGE Energia Ciepła będzie li-
derem na rynku ciepła w Pol-
sce z mocą cieplną 6,3 GWt, 
mocą elektryczną 4,1 GWe i 
sieciami ciepła o łącznej dłu-
gości 540 km.

A co z naszymi?
Co zaskakujące, na liście 

wydzielanych do nowej grupy 
jednostek nie ma ani elektro-
ciepłowni Szczecin, ani Pomo-
rzan. Czyżby wobec nich PGE 
miało inne plany? Zapytaliśmy 
o to zarząd PGE GiEK w Beł-
chatowie. 

Redakcja. PGE GiEK infor-
muje o wydzieleniu z grupy ze-
społu elektrociepłowni w nowy 
twór - PGE Energia Ciepła. Na 
liście tych zakładów nie ma 
szczecińskich - Szczecin i Po-
morzany, a przecież to też elek-
trociepłownie. Są zbyt duże by 
je włączać do Energii Ciepła?

Jej rzeczniczka - Sandra 
Apanasionek udzieliła nam 

następującej odpowiedzi. - EC 
Szczecin i Pomorzany pozosta-
ną w ZEDO, ponieważ histo-
rycznie stanowi on jeden zespół 
aktywów. Wpływ na taką de-
cyzję ma także różny charakter 
jednostek wytwórczych funk-
cjonujących w tym oddziale i 
jego organizacja, zakładająca 
współdzielenie zasobów do ob-
sługi procesów wsparcia.

Jak się dowiadujemy, GE 
Energia Ciepła planuje zakoń-
czyć proces integracji elektro-
ciepłowni PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonalna 
(GiEK) najpóźniej do 2 stycz-
nia 2019 r. 

rk

Namierzają 
wandala 
rysującego auta
Na Górnym Tarasie w Gryfinie grasuje wandal nisz-
czący karoserie samochodów. 

Ostatnio 9 sierpnia br. ok. 
godz. 23 ostrym narzędziem 
zarysował auto należące do 
mieszkanki naszego miasta. 
Volkswagen golf zaparkowa-
ny był na ul. Krasińskiego w 
Gryfinie. - Potwierdzam na 
Krasińskiego grasuje jakiś ło-
buz. Moje auto zarysował już 
6 razy. Zamontowałem kamer-
kę czynną całą dobę i ostrze-
gam… - mówi zdenerwowany 

właściciel auta osobowego.
W piątek wandal  uszkodził 

powłokę lakierniczą tylnych 
prawych drzwi oraz tylnego 
błotnika w pojeździe gryfi-
nianki. Straty właścicielka 
wyceniła na tysiąc złotych. 

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

AJ

r e K L A m A
e-mail: 

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14
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Wniebowzięta, Pani Zielna
Serca niosą pachnące ziołami
Niemodni  kościelni  kroczący parami
Ona wiernością strojona  a obok On
Z darami, wotami pod  Matki idą tron.

Gdy sierpniem już kłosy zbożowe  nabrzmiałe
Gdy kwieciem już trawy  łąkowe przejrzałe
Królowa nam  schodzi ku ziemi  aż z  Nieba ..
Czegoż Wam dzieci od Matki   dziś trzeba?

Usłysz  o  Pani -  rzekł na to On
Wołanie co  niesie świątyni  tej  dzwon
Usłysz też   słabości naszej  ciche  łkanie
Utkane w nuty pieśni  i  organów wygranie.  

Wspomnij  o Matko – błaga zaś  Ona
Jak  pod  krzyżem stałaś cierpieniem znużona.
Gdy na  mocy Słowa co  zbawienie nam dało  
Twe matczyne serce też i  naszym się stało.  

Przyjdzie  tu - Jam Wam jest dana
Ja  Zielna,  Niedzielna,  Niepokalana.
Przyjdzie i Tacy  w żywej cnoty krasie.
I  Ci  opamiętani nawet po niewczasie.

Patrzcie na cuda,  które  się zdarzyły
Gdy dni sierpniowe łunami się tliły
Gdy   Tamci  z bolszewii na Wisłą ujrzeli
 Coś czego nawet niewierni by  nie tknęli.  

Jak Owi mali przyjdźcie tu  z ufnością
Niech  wszystko   zakwitnie  też  Waszą wdzięcznością
Wszak  w krwi i ranach Syna już to dokonano
Co  Wam przez  proroków  na wstępie  obiecano.  

Klęknęli  na  słowa te  i Ona  i On
Bo choć Panny Maryi w samym Niebie  jest tron
To poddani  na ziemskim padole  zostali
Wniebowzięta więc  z nimi a  nie w  jakiejś oddali.

Zagrały organy i pieśń się zerwała
-Wiernych przybyła  tu gromada niemała -
Na czele zaś  chóru i  Ona i On.
By Glorii na zagłuszać   zamilkł nawet dzwon.

Marek Słomski   12 sierpień 2018      

Na pewno włączono 
wszystkie syreny
Do redakcji naszej zadzwonił czytelnik z zapytaniem 
- Dlaczego w dniu 1 sierpnia br., o godz. 17.00 w Gry-
finie nie włączono syren na cześć upamiętnienia Po-
wstańców Warszawskich? 

Otóż informujemy, że wszyst-
kie syreny były włączone, a 
dodatkowo do hołdu pamięci 
dołączyły się z głosowymi sy-
gnałami stojące przed Komen-
dą Powiatową PSP samochody 
bojowe oraz karetki Pogotowia 
Ratunkowego.  

Na terenie Gryfina działa pięć 
syren alarmowych zainstalowa-
nych na budynkach - Urzędu 
Miasta i Gminy, Cechu Rze-
miosł, Szkoły Podstawowej nr 
1, Wieży ciśnień przy ul. 1 Maja 
oraz na Ujęciu wody Tywa. Po-
nadto cztery systemy alarmo-
wania dźwiękiem zainstalowane 
są na terenie Elektrowni Dolna 
Odra. Wszystkie są sprzężone i 
włączane automatycznie przez 
Wydział Zarządzania Kryzyso-
wego w UMiG. 

Dodatkowo informujemy, że 
ciągły modulowany dźwięk sy-
ren trwający 1 minutę oznacza 
alarm z powietrza, a przerywa-
ny modulowany dźwięk trwa-
jący do 3 minut oznacza alarm 
o skażeniu. Sygnał odwołujący 
wyżej podane ostrzeżenia jest 
sygnałem ciągłym trwającym 3 
minuty. 

Przed każdymi ćwiczebnymi 
– okolicznościowymi włącze-
niami syren alarmowych miesz-
kańcy powiadamiani są wcze-
śniej za pośrednictwem prasy i 
innych dostępnych mediów.       

A. Szczepaniak

Opolska zazdrości 
sąsiadom
Mieszkańcy domów przy ulicy Opolskiej w Gryfinie nie 
mogą się doczekać wykonania prac zapowiadanych w 
ramach programu rewitalizacji miejskiej zieleni.

Program finansowany w więk-
szości ze środków unijnych, jest 
realizowany obecnie w parku 
miejskim (nowe dróżki), oraz 
na Górce Miłości. Na ulicy 
Opolskiej, która od ułożenia 
kawałka drogi z płyt, nie może 
się doczekać nawet na naprawę 
fragmentu chodnika – nic się 
nie dzieje. A jest ona w planie 
robót! Owszem, dwa miesiące 
temu pojawiła się ekipa z kopar-
ką, która wykonała podstawowe 
prace ziemne. Niestety, znikła 
i nic się nie dzieje. Z nowego 
ukształtowania terenu można 
się jedynie domyślać, że ma tu 
powstać duży plac rekreacyjny, 
a od strony ul. Kołłątaja będą 
nawet tarasy! Tymczasem na 
sąsiednich ulicach praca wre. 
Ci z Opolskiej zaczęli już nawet 
zazdrościć tym z Mazowieckiej, 
gdzie powstaje szeroka jezd-
nia i chodnik z płytek betono-
wych. - A u nas ciągle nic! Tam 
można, a u nas nie?! To po co w 
ogóle zaczynali? - narzeka jedna 
z mieszkanek Opolskiej. Także 
spotkana poniedziałek mama z 

dzieckiem w wózku wygląda-
ła na pogodzoną z budowlaną 
„niemożliwością” gminy, pcha-
jąc wózek po dziurach, gdzie od 
dawna powinien być chodnik.  

Naczelnik wydziału inwe-
stycji UM – Mariusz Andru-
sewicz wyjaśnia, że obecnie 
wykonawcy skontrowali swe 
prace w parku, który jest 
punktem węzłowym w mie-
ście. Potem przejdą do innych 
zadań, a inwestycja ma być 
zakończona w terminie listo-
padowym. 

rk
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Faszynowanie brzegów
Wzmocnienie brzegów stawów w Kołowie zakończone. Inwestycja była możliwa dzięki współpracy sołectwa Kołowo i gminy Stare Czar-
nowo w pozyskaniu środków zewnętrznych z programu „Granty Sołeckie” w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego.

- Finalizujemy długo oczeki-
waną przez mieszkańców Koło-
wa inwestycję. Pozyskane środki 
są dowodem, że Kołowo i jego 
mieszkańcy z całą pewnością 
mogą być wzorem dla innych so-
łectw. Największa tutaj zasługa 
sołtysa Kazimierza Bejnarowi-
cza, który aktywizuje mieszkań-
ców i pełni rolę prawdziwego li-
dera w swoim sołectwie - pokre-
śliła wójt gminy Stare Czarnowo 
Marzena Grzywińska. Miesz-
kańcy Kołowa od wielu lat dzię-
ki funduszowi sołeckiemu sta-
wiają na rozwój miejscowości, 
przeznaczając co roku całość 
swojego budżetu na zadania in-
westycyjne. Realizacja projektu 
w Kołowie zakładała faszynowa-
nie brzegów tj. umocnienia ich 
przy zastosowaniu solidnych, a 
zarazem ekologicznych mate-
riałów. Dzięki inwestycji zabez-
pieczono brzegi stawów przed 
wypłukiwaniem i osuwaniem 
się podłoża oraz wzmocniono 
ich linię brzegową dodając przy 
tym niezwykłego uroku

Ostatni akcent
Ostatnim etapem inwestycji 

będzie nawiezienie i rozplan-
towanie ziemi oraz zasianie 
trawy przy brzegach stawów. 
Pracę wykonają mieszkańcy i 
sympatycy Kołowa wraz z soł-
tysem Kazimierzem Bejnaro-
wiczem. - Stawy zlokalizowane 
są w samym centrum miejsco-
wości, dzięki tej inwestycji sta-
ną się prawdziwą wizytówką 
Kołowa - przekonuje sołtys 
Kazimierz Bejnarowicz.

Łączny koszt inwestycji to 22 
tys. zł. 10 tys. zł. stanowić bę-
dzie marszałkowski grant, a 12 
tys. zł to środki własne sołec-
twa. W ubiegłym roku dotacje 
z programu „Granty Sołeckie” 
Urząd Marszałkowski przy-
znał sołectwu Stare Czarnowo 
na budowę wiaty rekreacyjnej 
wraz z zagospodarowaniem te-
renu, a także sołectwu Binowo 
na zagospodarowanie terenu 
nad jeziorem Binowskim.

bb

Dentysta w Kołbaczu
Już od 1 sierpnia można leczyć zęby w nowym gabinecie. Otwarty został w Koł-
baczu. To wspólna inicjatywa lekarza stomatologa Kamili Połubińskiej-Kosiorek i 
władz gminy Stare Czarnowo. 

Nowo otwarta przestrzeń to 
w pełni profesjonalny gabi-
net stomatologiczny. Działać 
będzie na podstawie umowy 
zawartej przez podmiot ze-
wnętrzny z Gminą Stare Czar-
nowo. - Mamy nadzieję, że 
wysoka klasa wyposażenia me-
dycznego zapewni mieszkań-
com wysoki komfort leczenia, a 
dzięki zastosowaniu najnowo-
cześniejszych technologii lecze-
nie stomatologiczne odbywać 
się będzie szybko i profesjonal-
nie - podkreśla wójt Marzena 
Grzywińska. Nowa medyczna 
przestrzeń na mapie gminy to 
wspólna inicjatywa władz Sta-
rego Czarnowa i lekarza sto-
matologii Kamili Połubińskiej-
-Kosiorek. - Mamy nadzieję, że 
przyniesie to wiele korzyści za-
równo dla zdrowia dzieci, mło-
dzieży jak i dorosłych pacjen-
tów. Wiem, że taki gabinet jest 
bardzo potrzebny zarówno ze 
zdrowotnego punktu widzenia 
jak i społecznego - przyznaje 
Kamila Połubińska-Kosiorek.

rok bez gabinetu
To nie pierwszy gabinet sto-

matologiczny, który działał w 
tym miejscu. Wcześniej przez 
kilkanaście lat prowadził go 
Zbigniew Dynowski, który 31 
lipca 2017 r. zrezygnował. Do-
piero przewodniczącej Rady 
Gminy Alinie Przybysz udało 
się namówić nowych medy-
ków do remontu pomieszczeń 
i otwarcia praktyki lekarskiej. 
- Stomatolog to kolejny le-
karz bardzo oczekiwany przez 
mieszkańców gminy. Cieszy-

my się, że tym oczekiwaniom 
sprostaliśmy - zaznacza Alina 
Przybysz. 

bb

Nazwa praktyki lekarskiej 
- Indywidualna Praktyka 
Stomatologiczna Kamila 
Połubińska-Kosiorek

Adres - Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Kołbaczu, ul. 
Szarych Mnichów 10 (I pię-
tro), 74-106 Kołbacz

Rezerwacja wizyt - tele-
foniczna + 48 787 911 910

Kolejne udane 
Spotkanie  
z Historią  
w Baniach 
Relacja w wydaniu piątkowym. Już teraz na naszej 
stronie na facebooku można obejrzeć (uwaga, gło-
śno) salut artyleryjski kończący imprezę
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tegoroczne 
dożynki w Wełtyniu
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Gryfinie oraz Rada Sołecka Wełtynia zapraszają na Dożynki 
Gminne 2018. Gminne święto plonów odbędzie się w sobotę 25 
sierpnia w Wełtyniu.

Święto plonów rozpocznie Msza 
Święta Dożynkowa o godz 14. Na 15 
zaplanowano przemarsz korowodu 
dożynkowego ulicami Wełtynia. Uro-
czyste otwarcie dożynek nastąpi o 
godzinie 15.30. O godziny 16 na do-
żynkowej scenie prezentowa się będą 
kapele ludowe: Borzymianka, Wełty-
nianka i Gardnianki. Rozstrzygnięty 
zostanie także konkurs na najładniej-
szy dożynkowy wieniec.

O godzinie 19 rozpocznie się kon-
cert gwiazdy wieczoru - grupy DI-
KANDA. A od godziny 21 do 2 nad 
ranem trwać będzie zabawa ludowa z 
zespołem „MEDEJS”.

Organizatorami Gminnych Doży-
nek 2018 są: Urząd Miasta i Gminy 
w Gryfinie, Rada Sołecka Wełtynia i 
Gryfiński Dom Kultury.

O zespole DIKANDA
Dikanda to uznany szczególnie na 

zagranicznym rynku muzycznym 
szczeciński zespół grający world mu-
sic. W swojej twórczości Dikanda sta-
wia na autentyczność stylu - poszuku-
je nowych nurtów i większość utwo-
rów jest oryginalnymi kompozycjami. 

Muzyczne inspiracje czerpie z trady-
cyjnych, folkowych brzmień szeroko 
rozumianego orientu - od Bałkanów, 
przez Izrael, Kurdystan, Białoruś po 
Indie. W ich utworach można usły-
szeć głównie brzmienia bałkańskie i 
cygańskie. Zespół istnieje od 1997 r. 
Dikanda ma w swoim dorobku 7 płyt 
- w tym DVD Live nagrywane w za-
kopiańskim Teatrze Witkacego; setki 
koncertów (głównie w Niemczech, 
Austrii i Szwajcarii, ale również w 
Rosji, Indiach oraz w USA), zdobyli 
także liczne nagrody - w tym „Płyta 
roku” niemieckiego czasopisma „Fol-
ker” przyznana w 2005 roku za „Uszti-
jo”. Koncerty Dikandy to niezwykle 
emocjonalna podróż po etnicznych 
brzmieniach, żywiołowe spotkanie 
pełne energii, charyzmy, prawdziwych 
uczuć. Charakterystyczne dla Dikan-
dy jest tworzenie nowych słów w tek-
stach utworów, w ten sposób powstał 
oryginalny język grupy - „dikandisz”. 
Najważniejszy w twórczości zespołu 
jest przekaz, który jest relacją między 
artystami a publicznością.

dost.

PoWsiNoga  
w cieniu kominów
W sobotę 1 września odbędzie się II Rajd Pieszy PoWsiNoga. To 
turystyczny rajd na orientację o charakterze poznawczo-roz-
rywkowym. 

Główną zasadą rajdu jest dotarcie 
w jak najkrótszym czasie do 7 miejsc 
ulokowanych na terenie trzech so-
łectw - Krajnika, Krzypnicy i Nowe-
go Czarnowa. A także prawidłowe 
rozwiązanie punktowanych zadań na 
tych punktach. Trasa rajdu wyniesie 
ok. 8 km. Limit czasu dla każdej dru-
żyny wynosi 3 godziny. Udział w raj-
dzie jest bezpłatny. Startują wyłącz-
nie drużyny od 2 do 5 osób. Tego-
roczny rajd odbędzie się pod nazwą 
„W cieniu kominów”. Rajd rozpocz-
nie się na terenie Elektrowni Dolna 
Odra o godz. 12. To niepowtarzalna 
okazja, aby wejść na teren gryfińskiej 
elektrowni.

Zapisy
Ruszyły już zapisy do rajdu. Swój 

udział można zgłosić przez formu-

larz rejestracyjny, który znajduje się 
na stronie www.gdk.com. Znajduje 
się tam także regulamin rajdu.

Termin zgłoszeń upływa 25 sierp-
nia, przy czym należy się liczyć z 
tym, że w przypadku dużej ilości 
zgłoszeń nabór zostanie zamknięty 
wcześniej. Liczba uczestników jest 
ograniczona - maksymalnie 25 dru-
żyn.

Organizatorami II Rajdu Piesze-
go PoWsiNoga są Sołectwo Krajnik, 
Sołectwo Krzypnica, Sołectwo Nowe 
Czarnowo, Gryfiński Dom Kultury, 
Urząd Miasta i Gmina w Gryfinie 
oraz WOPR Gryfino.

Impreza odbędzie się pod patro-
natem Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino. Rajd finansowo wsparła 
PGE GiEK S.A.

dost.
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Wakacyjne zajęcia wciąż 
trwają
Wakacyjna propozycja Gryfińskiego Domu Kultury, zajęcia artystyczne „Twórcze 
wakacje 2018” cieszą się niezwykłą popularnością. W pierwszych tygodniach 
sierpnia mali gryfinianie mogli skorzystać z zajęć teatralnych, plastycznych, ta-
necznych, sportowych i rękodzielniczych.

Tegoroczne wakacyjne 
warsztaty recytatorskie pro-
wadzone były przez instruk-
tor Marię Piznal w dniach 
30 lipca - 3 sierpnia. Zajęcia, 
które odbywały się w budyn-
ku GDK na ul. Szczecińskiej, 
adresowane były do osób lu-
biących recytować wiersze i 
prozę. Uczestnicy warsztatów 
mieli okazję zapoznać się z 
podstawowymi zasadami obo-
wiązującymi w sztuce „żywego 
słowa”. Wspólnie opracowano 
„ABC młodego recytatora”. 
Zajęcia, obfitujące w wiele 

różnorodnych ćwiczeń, były 
okazją nie tylko do poznania 
tajników recytacji, ale także 
świetną zabawą w gronie ró-
wieśników.

Własne kartki
Od 6 do 10 sierpnia Elżbieta 

Narzekalak instruktor Pra-
cowni Plastycznej Deseń po-
prowadziła w GDK warsztaty 
plastyczne „W roli głównej 
papier czerpany”. Uczestnicy 
warsztatów poznali technikę 
papieru czerpanego. Pozna-

wali kolejne etapy tworzenia 
papierowych kart, od przy-
gotowania papierowej pulpy, 
poprzez osadzanie masy na 
siatkach, odsączanie jej i su-
szenie. Dużo zabawy przy-
niosło ozdabianie uzyskanych 
kart. Wykorzystywano do tego 
farby, a także kwiaty i trawy, za 
pomocą których tworzono ro-
ślinne kompozycje.

tanecznym krokiem
Od 30 lipca do 3 sierpnia w 

Świetlicy Wiejskiej w Krzyp-

nicy odbywały się warsztaty 
pn. „Roztańczone wakacje”, 
które przygotowała instruktor 
Barbara Kłonowska. Podczas 
pięciu dni zajęć pod opieką 
tancerki Teatru Tańca EGO 
VU Karoliny Wojdyły, dzie-
ci nauczyły się choreografii, 
którą zaprezentowały na ko-
niec tygodnia swoim bliskim. 
Warsztaty miały na celu po-
kazanie dzieciom możliwości 
aktywnego i wesołego spędza-
nia czasu ze swoimi rówieśni-
kami.

Na sportowo
Także w Świetlicy Wiejskiej 

w Krajniku postawiono na 
ruch. Instruktor Dominika 
Bojko przygotowała zajęcia 
pn. „Sportowe zmagania”. 
Każdy dzień warsztatów po-
święcony został na inną dys-
cyplinę sportową. Uczestnicy 
rozgrywali mecze siatkówki, 
koszykówki, piłki nożnej. Były 
też biegi z przeszkodami. Naj-
większą frajdę jednak przyno-
siły rajdy rowerowe.

rzeczy  
z włóczki

Od 6 do 10 sierpnia w świe-
tlicy w Sobiemyślu Katarzy-
na Nowicka poprowadziła 
warsztaty „Zabawa z włóczką”. 
Każdego dnia wakacyjnych 
warsztatów tworzono nowo-
czesne i zabawne rzeczy np. 
laleczki, czapeczki, pompony, 
zwierzaki itp. Ostatniego dnia 
odbył się pokaz i pogadanka o 
poznanej technice rękodziel-
niczej.

dost.

06.08.  Parnica - sterta słomy; 
Sitno, Kołbacz - pożar trawy; 
Kołbacz - szerszenie w drzewie. 

***
07.08. Gryfino - konar drzewa; 

Żarczyn - pożar drzewa; Drzenin 
- pożar trawy. Podczas akcji od-
naleziono niewybuchy; Chojna - 
tankowanie samolotów gaśni-
czych; Dolsko - pożar trawy; Do-
lsko - pożar drzewa; Gryfino - 
dym z pod maski auta; Osinów 
Dolny - pożar trawy; Grzybno - 
konar drzewa; Gryfino - szersze-
nie w drzewie.

***
08.08.  Chojna - tankowanie 

samolotu gaśniczego; Chojna - 
pożar w mieszkaniu. Zapalił się 
bojler; Krzymów, Stołeczna - po-
żar trawy; Gardno - pożar bu-
dynku gospodarczego; Stołecz-
na - gniazdo szerszeni w drze-
wie; Bielin - pożar poszycia w le-
sie; Czepino - pożar śmieci.

***
09.08.  Binowo - konar drze-

wa na drodze; Chojna - pożar 
sterty słomy; Moryń - pożar tra-

wy; Kołbacz - gniazdo szerszeni 
w szkole.

***
10.08.  Chojna - pożar sterty 

słomy; Widuchowa - dachowa-
nie samochodu osobowego. 
Dwie osoby poszkodowane; 
Moryń - gniazdo szerszeni w 
drzewie; Gryfino - uwolnienie 
zaplątanego ptaka.

***
11.08.  Widuchowa - drzewo 

na drodze; Chojna - gniazdo 
szerszeni w drzewie; Mieszkowi-
ce - drzewo na drodze. Gądno - 
drzewo na drodze; Osinów Dol-
ny - pożar trawy; Chojna - pożar 
słomy. Dogaszanie pogorzeliska; 
Gryfino - konar drzewa; Chojna - 
gniazdo szerszenie na przystan-
ku PKP; Czepino - pożar trawy; 
Wirów - pożar trawy.

***
12.08.  Klępicz - pożar słomy; 

Chojna - pożar trawy; Moryń - 
drzewo na drodze; Lisie Pole - 
pożar trawy; Pniewo - plama 
oleju.

Kronika  
Strażacka

r e K L A m A
e-mail: 

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
tel. 91 404 50 14
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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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Wyprawa po jacht. Ahoj przygodo!
Ostatnio zostałem poproszony przez znajomego, aby sprowadzić jacht żaglowy z Holandii do Polski. 

Właścicielem jachtu jest 
emerytowany pracownik 
naukowy, który postanowił 
wrócić do Polski i tutaj wraz z 
żoną i psem spędzać czas wol-
ny. Sam nie zdecydował się na 
taką wyprawę obawiając się 
trudności po drodze. 

Wyprawa rozpoczęła się w 
Szczecinie o godz. 9.00. Samo-
chód zapakowany po brzegi 
ruszył w kierunku granicy. 
(…) Do portu Workum doje-
chaliśmy na wieczór i od razu 
rozpoczęliśmy przygotowania 
jachtu do drogi, którą plano-
waliśmy rozpocząć bladym 
świtem dnia następnego. Po 
zatankowaniu paliwa,wody, 
zaształowaniu prowiantu, pa-
dliśmy na koje.

Wyjść na odchodzącej 
wodzie

Drugi dzień rozpoczęliśmy 
tradycyjną poranną kawą i po-
żegnaniem się z właścicielem, 
który tego samego dnia pla-
nował wracać do Polski, a my 
rozpoczęliśmy planować rejs w 
szczegółach. Głównie chodzi o 
to, aby po wyjściu ze śluzy być 
na odchodzącej wodzie, która 
nas wyniesie na pełne morze. 
Do śluzy Binnenhaven dopły-
nęliśmy na godz.12.00. Jest 
to jedna z dwóch śluz, która 
zabezpiecza Holandię przed 
zalaniem morza. Cały wał, czy 
grobla ma długości trzydzie-
ści km, a na niej zbudowana 
jest droga szybkiego ruchu. 
W oczekiwaniu na śluzowanie 
zeszło nam prawie trzy godzi-
ny, chociaż odbywa się jedno-
cześnie w dwóch kierunkach. 
Teraz trzeba sterować tak, by 
wyjść za wyspy Fryzyjskie i 

rozpocząć żeglugę po Morzu 
Północnym w kierunku ujścia 
rzeki Elby, zostawić Cuxhafen 
po prawej burcie i wejść do 
Brusbiitel, gdzie rozpoczyna 
się kanał Kiloński. Raniutko 
4 sierpnia weszliśmy w śluzę. 
Do tej pory płynęliśmy tylko 
na silniku, wiatr wiejący w 
porywach 1,2 st. B w dziób nie 
dawał szans postawienia żagli. 

Goni nas policja 
Wracając z relacją kilka go-

dzin wstecz, to chciałem opo-
wiedzieć przygodę, która nam 
się przytrafiła zaraz po wpły-
nięciu w Elbę. Ciemna noc, 
statki mijające się na grubość 
lakieru w jedną i drugą stronę, 
ja płynę skrajem farwateru po 
prawej stronie, a tu nie wia-
domo skąd, zjawiła się policja 
na sygnałach dźwiękowych i 
świetlnych. Nagoniła mi stra-
chu, pomyślałem zaraz, że po-
pełniłem jakiś błąd. Ale zaraz 
wszystko się wyjaśniło. Cho-
dziło im o to, że mimo zapalo-
nych świateł nie byłem dobrze 
widoczny dla tych olbrzymów, 
które tamtędy pływają. Kazali 

zapalić dodatkowo wszystkie 
światła hotelowe i oświetlenie 
pokładu, po czym odpłynęli. 

Dziwne dla Polaka
Po krótkim postoju za ślu-

zą, zatankowaniu paliwa, zro-
bieniu drobnych zakupów, 
ruszyliśmy w kanał - 98 km 
przed nami. Żegluga w takich 
kanałach wymaga szczególnej 
ostrożności, bo nie dość, że 
płyną potężne statki, to jeszcze 
trzeba uważać na żeglugę po-

przeczną promową, przewożą-
cą lokalsów z jednego brzegu 
kanału na drugi. A przewożą 
je promy jakoś dziwnie nazwa-
ne, tak znajomo, jak: Stetin, 
Dancing, Breslau. Dla mnie 
to nie jest zaskoczenie, bo wi-
działem to już wiele razy, ale 
dla tego kto widzi to pierwszy 
raz, to robi wrażenie. Najlep-
szym rozwiązanie jest prze-
płynąć kanał jednym ciągiem 
i zdążyć do drugiej śluzy w 
Holtenau przed 21.30, bo o 
tej porze roku kanał przestaje 
pracować. I to nam się uda-

ło, o 21.00 zacumowaliśmy w 
Marinie Holtenau w Kilu, czyli 
jesteśmy już na Bałtyku. Idzie-
my spać, bo ranek nas gna w 
morze.

Ostatni etap
Poranna kawa, szybka ką-

piel, tankowanie wody, wy-
rzucenie śmieci i „oddaj cumy 
klaruj deck, na kursie NW”(u-
rywek z szant). Jest niedzie-
la, 5 sierpnia, a w Szczecinie 
mamy być w poniedziałek 

wieczorem. Jak to zrobić? 
Przychodzi nam z pomocą 
natura, dostajemy wiatry 4,5st. 
B z W do NW. Jedziemy po 7 
węzłów (mil morskich na go-
dzinę, zwany też knt – red.), 
na samym foku, jest dobrze.  
Obieram kurs na Femarn Bełt, 
co daje skrót na kilkadziesiąt 
Mil. Szczęście jednak nie trwa 
wiecznie i wiatr siada, zaczy-
namy płynąć znowu na silni-
ku. Ratując sytuację wchodzę 
w cieśninę pomiędzy Rugię, 
a półwysep Dors skracając 
znowu trasę o kilkadziesiąt 

mil. Niestety, niedużo to dało, 
nocna żegluga po płyciznach i 
kamieniach na Greisfald Bode 
nie przyspieszyła rejsu.

Dotarliśmy o Szczecina we 
wtorek - zaraz po północy. 
Chociaż nie dotrzymałem ter-
minu i byłem 

wykończony, to byłem 
szczęśliwy, że nie ma „strat w 
sprzęcie i ludziach”, i że wła-
ściciel jachtu przywitał mnie 
szczęśliwy na przystani.

Kpt. G.W.

Śluzowanie w doborowym towarzystwieW oczekiwaniu na śluzowanie w Binnenhaven Holandia

Kpt. Grzegorz Węgrzyn

Jak na Missisipi
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mistrzostwa europy w LA okiem naszego dziennikarza

Berlin bawi się sportem. A my z nim
W stolicy Niemiec często organizowane są światowe imprezy sportowe. Przez cały ubiegły tydzień Berlin gościł najlepszych w Europie 
lekkoatletów. Dla sympatyków królowej sportu z Polski to doskonała okazja, aby z bliska przyjrzeć się rywalizacji na najwyższym świa-
towym poziomie.

Nieudany zamach  
na lekką atletykę

9 lat temu Berlin był orga-
nizatorem mistrzostw świata 
w lekkiej atletyce. Impreza 
była niezwykle udana i berliń-
czycy o tym nie zapomnieli. 
Niedawno w stolicy Niemiec 
odbyła się debata na temat 
modernizacji stadionu olim-
pijskiego. Sympatycy futbolu 
i kibice Herthy Berlin byli za 
tym, żeby zlikwidować bieżnię 
tak, aby obiekt nabrał piłkar-
skiego charakteru. Górę wziął 
jednak lekkoatletyczny głos 
rozsądku. I dzięki temu przez 
siedem dni na trybunach za-
siadło 360 tysięcy widzów z 
całej Europy.

Z nabyciem biletów na im-
prezę nie było żadnych pro-
blemów. Za pośrednictwem 
internetu można było nabyć 
wejściówki nawet za 19 euro. 
My skorzystaliśmy właśnie z 
tej drogi zakupu.

W stronę  
kibiców

Przez tydzień Berlin żył i 
cieszył się mistrzowską impre-
zą. W samym centrum stoli-
cy, nieopodal Europa Center 
i stacji Zoologische Garten, 
wybudowano trybuny i scenę, 
na której dzień po finałach w 
poszczególnych konkuren-
cjach nagradzano i dekorowa-
no najlepszych lekkoatletów 
Starego Kontynentu. Mieliśmy 
to szczęście, że dotarliśmy pod 
scenę pięć minut przed uho-
norowaniem naszej kobiecej 
sztafety 4x400 metrów, która 
we wspaniałym stylu zdobyła 
mistrzostwo Europy. Wstęp 
na ceremonię był otwarty dla 
wszystkich chętnych. Przy 
wejściu każdego poddawano 
jednak szczegółowej kontroli. 
Co ciekawe i mocno zasta-
nawiające, nie można było 
wnieść między innymi apara-
tów fotograficznych ze zmien-
nymi obiektywami. Trudno 
dociec czym jest to spowodo-
wane. Podobne obostrzenia 
dotyczą wejścia na stadion.  

Można powiedzieć, że lek-
koatletyka wyszła w stronę 
berlińczyków i turystów. Tutaj 
też, w ramach promocji lekkiej 
atletyki, rozegrano eliminacje 
konkursu pchnięcia kulą męż-

czyzn. Na pętli utworzonej z 
okolicznych ulic rywalizowali 
chodziarze, na ulicach Berlina 
wytyczono oczywiście także 
trasę sobotniego maratonu. 
Nikt nie narzekał na korki, a 
wokół trasy ustawił się szpaler 
dziesiątek tysięcy kibiców.

Na żywo  
wygląda inaczej

Lekkoatletycznych zmagań 
z udziałem Polaków nie ma 
większego sensu szczegółowo 
opisywać. Kto chciał mógł ich 
rewelacyjne starty śledzić za 
pośrednictwem relacji w TVP. 
Widzieć zawody w telewizji, 
a oglądać rywalizację bezpo-
średnio na żywo z odległości 
kilkunastu metrów to jednak 
zupełnie inna bajka…

Przed wejściem na stadion i 
w jego bezpośredniej okolicy 
rozmieszczonych było mnó-
stwo punktów gastronomicz-
nych. Tradycyjne berlińskie 
kiełbaski kosztowały 3,5 euro, 
za półlitrowe piwo trzeba było 
zapłacić 5 euro. Kolejki były, 
ale stało się w nich nie więcej 
niż dwie, góra trzy minuty. Nie 
sposób tego nawet porównać 
do punktów gastronomicz-
nych znajdujących się na sta-
dionie Pogoni, gdzie kolejki po 
kawałek pieczonej kiełbachy 
bywają przeogromne. Pomi-
jając walory smakowe, to jest 
całkiem inny gastronomiczny 
świat.

Przed stadionem organi-
zatorzy przygotowali kilka 
punktów dla najmłodszych 
sympatyków sportu, gdzie 
dzieci mogły sprawdzić się w 
zabawowej formie w różnych 
konkurencjach lekkoatletycz-
nych. Cieszyły się dużym zain-
teresowaniem.

Wszyscy kibicują  
wszystkim

Na stadionie panowała 
wspaniała, niezwykle życzliwa 
i przyjazna wszystkim atmos-
fera. Na doping mógł liczyć 
każdy lekkoatleta, bez względu 
na kraj pochodzenia, czy ko-
lor skóry. Fani pochodzący z 
różnych stron Europy wzajem-
nie dopingowali sportowców. 
Nie było zawiści, gdy rywal 
skoczył wyżej lub rzucił dalej. 
Lekkoatletyczna publiczność 

W niedzielę na trybunach stadionu olimpijskiego zasiadło ponad 50 tysięcy widzów. W oddali w kole do rzutu przygotowuje się Anita Włodarczyk. 

Złote medalistki w sztafecie 4x400 metrów już z medalami na szyi odtańczyły na scenie zwycięski taniec.

Ostatnie rady trenerki Joanna Fiodorow. Za chwilę nasza zawodniczka pośle młot na 74 metr , dzięki czemu wywalczyła brązowy medal mistrzostw 
Europy.
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Nasi kajakarze  
w Poznaniu
Gryfińscy kajakarze wystartowali w 24. Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Poznaniu.

W Poznaniu na torze rega-
towym „Malta” rozegrano 24. 
Ogólnopolską Olimpiadę Mło-
dzieży i Mistrzostwa Polski 
Juniorów. Organizatorem regat 
była Śląska Federacja Spor-
tu, Polski Związek Kajakowy 
i Wielkopolski Związek Kaja-
kowy. Zawody miały na celu 
wyłonienie Mistrzów Polski w 
kategorii Junior Młodszy – czyli 
start w OO Młodzieży i Junior 
Starszy. W zawodach udział 
wzięło 57 klubów sportowych, a 
wystartowało 502 zawodników, 

którzy ścigali się na dystansie 
200m, 500m, 1000m, 3000m i 
5000m. 

Zawodnicy K.S. „Energetyk” 
Gryfino zdobyli następujące 
miejsca - w K-1 500m Juniorów 
Młodszych w Finale B – 8. miej-
sce zajął Przemysław Kulesza. 
W K-2 1000m Juniorów Młod-
szych w Finale A – również 8. 
miejsce zajęli Tymon Rozpędek 
– Przemysław Kulesza. A w K-1 
5000m  w Finale A Juniorów 
Mł. 19. był Tymon Rozpędek.

LD

jest świetna i jedyna swego ro-
dzaju. 

Niesamowite wrażenie robi 
prędkość z jaką poruszają się 

sprinterzy. Obraz telewizyj-
ny nie oddaje tej ogromnej 

dynamiki. Pierwszą godzinę 
siedzieliśmy na łuku w towa-
rzystwie kilku Holendrów, 
którzy niezwykle przyjaźnie 
reagowali na każdy daleki rzut 
naszych specjalistek od młota. 
Do Berlina przyjechało wyma-
lowanym na złoto autokarem 
kilkudziesięciu członków fan 
klubu Anity Włodarczyk. Co 
ciekawe złota medalista mi-
strzostw Europy do Warszawy 
wróciła z kibicami właśnie 
tym autokarem, rezygnując z 
podróży samolotem. Ciekawe 
ilu piłkarzy Legii zdecydo-
wałoby się na wybór takiego 
wariantu powrotu z meczu do 
stolicy?

można ze Słubic  
- można i z Gryfina

Wspaniałe chwile przeżywa-

ła też w niedzielę w Berlinie 
Sofia Ennaoui. Zawodniczka 
MKL Szczecin jest wycho-
wanką małego klubu ze Słubic 
- LKS Lubusz. Tam trenowała 
przez sześć lat do 2016 roku. 
Nie ukrywam, że patrząc na 
jej finałowy bieg po srebro na 
1500 metrów myślami byłem 
przy młodych lekkoatletach 
Hermesa Gryfino, którzy 
obecnie szlifują formę na obo-
zie górskim. Sofia może stano-
wić dla nich wielką inspirację 
i być przykładem, że skoro 
można po wielkie sukcesy się-
gać trenując w Słubicach, to 
z pewnością także można i w 
Gryfinie. Czego niżej podpi-
sany życzy młodym zawodni-
kom Hermesa i ich trenerom.

Z Berlina tekst i foto: 
Dariusz Jachno

Kibiców z naszego regionu na olimpijskim stadionie w Berlinie nie brakowało.

Kilkudziesięciu członków fan klubu Anity Włodarczyk przyjechało do Berlina ubranych w koszulki z liczbą 80. Do przekroczenia tej bariery naszej medalistce w niedzielę zabrakło bardzo niewiele.  

Za pół ceny
Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny to ogólnopolska akcja promocyjna, do 
której przedsiębiorcy z branży turystycznej zgłaszają swoje oferty, a turyści – korzy-
stają z nich w obniżonych cenach. Tej jesieni będzie to weekend 5-7 października.

Działasz w branży turystycznej lub okołotury-
stycznej? Weź udział w akcji i wypromuj swoją 
ofertę hotelową, gastronomiczną czy kulturo-
wą. W ten sposób zapewnisz sobie dodatkowe 
korzyści również poza głównym sezonem tury-
stycznym. Przygotowując okazyjne oferty, do-
trzesz do znacz-
nie większej 
grupy turystów. 
Zgłoś swoją 
ofertę już dziś!

Ogólnopolską 
akcję zainicjo-
wało Minister-
stwo Sportu i 
Turystyki. A od 
czterech edycji 
organizuje ją 

Polska Organizacja Turystyczna we współpra-
cy z MSIT. Ofertę można zgłosić za pośred-
nictwem strony www.polskazobaczwiecej.pl/
formularz-dodawania-obiektow.

dost.
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Nr 62 (1295) 

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

Tel. 91 506 55 55

AUtO-SKUP
całe i uszkodzone, każda marka 

i model, 
osobowe i ciężarowe. Najlepsze 

ceny

tel. 605 955 850

Zatrudnię  
kierowców C+e 

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz  
system weekendowy 

(wyjazd ze Szczecina do Niemiec) 

tel. 609 493 989

KUPIĘ KAŻDe 
AUtO 

za gotówkę 
665 708 544

USłUGI remONtOWO-BUDOWLANe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

576 314 405

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 

reKLAmA reKLAmA

reKLAmA
e-mail: 

kontakt.
7dnigryfina

@gmail.com

tel. 91 404 50 14

WYNAJmĘ 
stanowisko lub cały 

salon fryzjerski 
w Gryfinie

tel. 50 40 208 60

PLAŻA BINOWO,  
POLe BIWAKOWe - zaprasza  

Możliwość postawienia 
przyczepy kempingowej, 

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

reKLAmA

OGłOSZeNIe
Zarząd Spółki GtBS Spółka z o. o. w Gryfinie 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż działki gruntu, do której 

funkcjonalnie przypisany jest boks garażowy 
usytuowany w budynku garażowym  

przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki.
Przedmiot sprzedaży: 
Działka gruntu 301/10 obręb ewidencyjny Gryfino 5 o po-

wierzchni 0,0025 [ha], Księga wieczysta KW nr SZ1Y/00065824/1 
do której przypisany jest funkcjonalnie boks garażowy nr 10 o po-
wierzchni użytkowej 14,04 m2 z dostępem do drogi publicznej 
poprzez udział 1/11 części w prawie własności działki nr 301/12 o 
powierzchni 0,0294 [ha], dla której urządzona jest księga wieczy-
sta nr SZ1Y/00065826/5. 

Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
Cena wywoławcza – 25.000,00 zł.  
Minimalne postąpienie – 250.00 zł.
Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-

datku od towarów i usług, sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z opo-
datkowania podatkiem VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 sierpnia 2018 r. w 
siedzibie TBS Sp. z o. o. w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Gryfi-
nie (sala narad) o godzinie 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 10% ceny wywoławczej,

tj. 2.500,00 zł. na konto Nr 12 1240 3855 1111 0000 4473 8400 
prowadzone przez Bank PEKAO SA o/Gryfino z dopiskiem „ga-
raż”. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki najpóźniej w dniu 
23 sierpnia 2018 r. 

Regulamin pracy komisji przetargowej i inne  istotne informacje 
dotyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości są do wglądu 
w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej: http://www.gryfi-
no.pl/tbsgryfino/chapter_70000.asp 

Starosta Gryfiński informuje 

o planowanym brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji  
medycznej indywidualnej pacjentów hospitalizowanych  

w latach 1995-1996 
w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie

więcej informacji: www.gryfino.powiat.pl 

memoriał Wiesława maniaka

marcin Lewandowski 
spróbuje pobić rekord 
Polski
W środę, 15 sierpnia odbędzie się wydarzenie upamiętniające Wiesława Mania-
ka, najwybitniejszą legendę polskiego sprintu, „najszybszego białego człowie-
ka na  świecie” w  swoich czasach, medalistę olimpijskiego (Tokio’64), Mistrza 
Europy.

Memoriał odbędzie się 
na  stadionie lekkoatletycznym 
imienia samego Maniaka przy 
ul. Litewskiej w Szczecinie i bę-
dzie obfitował w  wiele cieka-
wych konkurencji. Duża liczba 
uczestników zawodów przyje-
dzie do Szczecina wprost z Mi-
strzostw Europy w  Berlinie, 
które skończyły się w niedzielę. 
W Szczecinie czekają nas w kil-
ku konkurencjach rewanże za 
ME.

Konkurencję memoriałową 
stanowić będzie dwubój sprin-
terski (100m + 200m), który 
wyłoni najlepszego sprintera i 
sprinterkę szczecińskich zawo-

dów. Zwycięzcą zostanie ten, 
kto uzyska najwyższy wynik 
punktowy (według tabel IAAF) 
po zsumowaniu przeliczonych 
wyników ze 100 i 200 metrów.

W pozostałych konkuren-
cjach również należy spodzie-
wać się wysokiego poziomu. 
Udział w Memoriale zapowie-
działo wiele gwiazd polskiej 
lekkiej atletyki, między inny-
mi pochodzący z Polic Marcin 
Lewandowski, który atakować 
będzie rekord Polski na dystan-
sie 1000 m oraz wielu innych 
zawodników należących bez 
wątpienia do światowej czo-
łówki. 

Kibiców czekają także emo-
cje w skoku o tyczce, gdzie 
Piotr Lisek, który 1 sierpnia w 
Wittenberdze poprawił rekord 
Polski na otwartym obiekcie 
- 5.94 m. Lisek tradycyjnie da 
z siebie wszystko, aby odnieść 
zwycięstwo w mocnej obsadzie 
konkursu z mistrzami świata 
Pawłem Wojciechowskim oraz 
Shawnem Barberem. W nie-
dzielę Lisek w Berlinie skoczył 
5.90 i zajął czwarte miejsce. 
Wojciechowski był piąty.  

Początek rywalizacji roz-
pocznie się o godz. 18. Wstęp 
na wydarzenie jest bezpłatny.

DJ
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Aktualne Rozkłady Jazdy Gryfiński Informator Lokalny
Ważne telefony i Adresy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

 • Posiadam do wynajęcia ładne mieszkanie 
2-pokojowe na parterze na Górnym tarasie. 
tel. 791 169 125

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

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

 • Wynajmę kawalerkę w Gryfinie, Stare miasto, 
I piętro. tel. 600 986 425

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

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

 • Wynajmę pokój jednoosobowy. tel. 731 490 
270.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Posiadam do wynajęcia halę pod małą 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 de-
flektorem Kawasaki, gmole, akcesoryjna kierow-
nica, akcesoryjne regulowane klamki, wydech 
Scorpion, osłona baku, alarm, Opony stan bdb, 
wymieniony akumulator, kierunkowskazy ledo-
we. Nowe ubezpieczenie OC i przegląd. Cena 
13000zł, do negocjacji. Tel: 660 727 737 

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam małą przyczepkę samochodową. Tel. 
608 486 307

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M O T O R Y Z A C J A  –  K U P N O

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

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

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

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

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

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

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

P R A C A

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

S Z U K A M

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

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

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

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

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

 • DO PrACY PrZYJmĘ meCHANIKA - naprawa 
pilarek, kos, kosiarek. tel. 508 363 401

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

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

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

 • ZAtrUDNIĘ meCHANIKA SAmOCHO-
DOWeGO teL. 601 420 009

 • ZAtrUDNIĘ BLACHArZA-LAKIerNIKA, teL. 
601 420 009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Firma AmBerCAre24 poszukuje opiekunki 
do Niemiec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny. Zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legal-
ne. tel. 737 451 825 lub 737 886 919

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

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

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

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

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

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

U S ł U G I

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

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

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

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

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

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

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

E D U K A C J A

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

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

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

dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 
501 168 276

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

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

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

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

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

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

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

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

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

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

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

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

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

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

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

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

R O L N I C T W O  –  K U P N O

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

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

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

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

R Ó Ż N E 

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

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

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

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

 • Oddam za darmo lodówkę. transport własny. 
Gryfino. tel. 785 537 131

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam kryształy, torby, komplety do kawy 
różne, komplety obiadowe, wazony, buty, samo-
wary, szybkowary, różne materiały, monety, ze-
garki, 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 sta-
nie. 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, zabu-
dowa z piaskowca, turbo do rozprowadzenia 
powietrza, płyty żeliwne. Cena 4.000 zł. Kontakt; 
91 414 52 38, 603 796 459, waw2006@op.pl  

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

 • Sprzedam;Mieszkowice 1. Łóżko drewniane 
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 wyposaże-
nie 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

14.08.  Apteka     Gryfińska ul. Piastów  8
15.08.  Apteka     Dr max ul. B.Chrobrego 30
16.08.  Apteka     Cefarm ul. Grunwaldzka 6
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.

DYŻURY APTEK

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 – pra-

ca 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 niepeł-

nosprawności )
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 

PUP INFORMUJE
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kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 62 (1295) 

VIII mistrzostwa Świata w rzucie Sztachetą
Na boisku sportowym LKS „Odrzanka” w Daleszewie odbyły się Mistrzostwa Świata w Rzucie Sztachetą. To była już ósma edycja tej imprezy 

Najważniejszym punktem 
programu było tytułowe rzu-
canie sztachetą. Mimo błyska-
wicznie wykonywanych rzu-
tów kolejka do tej konkurencji 
ciągnęła się w nieskończoność. 
Prawie wszyscy uczestniczący 
w tym integracyjnym pikniku 
chcieli spróbować swoich sił. 
Startowały kobiety, mężczyźni i 
dzieci. Gdy na płycie boiska roz-
grywane były mistrzostwa, moż-
na było również wziąć udział 
w zawodach ujeżdżania byka o 
tytuł Mistrza Gminy Gryfino i w 
bloku sportowo – rekreacyjnym 
prowadzonym przez LKS „Piast”. 
Dodatkowymi atrakcjami dla 
dzieci były zjeżdżalnie, zamki 
i inne zabawy. A na scenie cały 
czas rozbrzmiewała muzyka 
w wykonaniu kapel ludowych 
„Wełtynianka”, „Borzymianka” i 
„Gardnianki”. 

Pozłacana sztacheta dla 
rembeckiego

Po podsumowaniu wyników 
ogłoszono je publicznie i zwy-
cięzcom VIII Mistrzostw Świata 
w Rzucie Sztachetą wręczono 
nagrody w postaci pucharów, 
dyplomów i nagród rzeczowych. 
Jednak największą niespodzian-
ką była nagroda dla mistrza nad 
mistrzami – pozłacana sztacheta 
ufundowana przez Komendanta 
Straży Miejskiej w Gryfinie Ro-
mana Rataja.     

Mistrzyniami rzutu sztachetą 
zostały: 1. Natalia Rembecka – 
21,30 m, 2. Daria Linkowska – 
21,21 m, 3. Paulina Durazińska 
– 19,60 m. 

Mistrzami w rzucie sztache-
tą zostali: 1. Marek Rembec-
ki – 32.30 m (rekord świata ze 
wszystkich dotychczasowych 
edycji), 2. Patryk Serafin – 27.40 
m i 3. Marek Gałęzowski – 26.40 
m. 

Natomiast najlepszymi wśród 
grona strażaków zostali: 1. 
Marcin Gabrysionek – 24.02 m 

(OSP Radziszewo), 2. Sławomir 
Trzópek – 23.00 m (KP PSP 
Gryfino) i 3. Ariel Bus – 22.90 
m (OSP Chwarstnica). Nagrody 
wręczali organizatorzy i sponso-
rzy imprezy. Sponsorami nagród 
był burmistrz M. Sawaryn, a dla 
grupy strażackiej Komendant 
Powiatowy PSP w Gryfinie bryg. 
Andrzej Prokopski. 

Również uczestnikom pozo-
stałych konkursów i ich zwy-
cięzcom wręczono nagrody.

Po wręczeniu nagród konty-
nuowany był na scenie koncert 
muzyczny, tym razem w wyko-
naniu „Tria Akordeonowego”, a 
dla chętnych do nocnej zabawy, 
która trwała do białego rana ofe-
rował muzykę „DJ Sołtys”.    

Pokaz gaśniczy
Po zakończeniu zawodów 

odbył się pokaz gaśniczy prze-
prowadzony przez strażaków 
z Komendy Powiatowej PSP w 
Gryfinie pod kierownictwem za-
stępcy komendanta powiatowe-
go mł. bryg. Sławomira Michal-
skiego. Za samo uczestniczenie 
w pokazie każdy otrzymał ga-
śnicę proszkową i czujnik czadu. 
Dodatkowo kilkanaście takich 
zestawów rozdano wśród osób 

uczestniczących w spotkaniu. 
Sprzęt ten zakupił dla mieszkań-
ców gminy burmistrz Gryfina. 

Organizatorzy dziękują
Impreza została zorganizowa-

na przez jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Radziszewie, 
sołtysa Marka Gałęzowskiego i 
Radę Sołectwa Radziszewo, Sto-
warzyszenie „Razem”, LKS „Od-
rzanka” Daleszewo, gminnego 
radnego Zenona Trzepacza, przy 
wsparciu OSP Chwarstnica.   

Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy przy-
czynili się do przygotowania i 
przeprowadzenia Mistrzostw, 
dofinansowali je oraz wcześniej 
rozreklamowali wśród miesz-
kańców, w czym bardzo dużą 
zasługę miała nasza gazeta.

A. Szczepaniak  

 

 

 
 
 

 
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


