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POLSKI WYDAWCA

reKLAMA reKLAMA

Piątek

Okna i drzwi z PCV  
Bramy garażowe

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

ul. Kościelna 28 
Gryfino

24 sierpnia 2018 r.

Wynajmę pomieszczenie 
magazynowo-produkcyjne

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

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

reKLAMA
e-mail: 

kontakt.
7dnigryfina

@gmail.com

tel. 91 404 50 14

Bomba pod drzwiami 
sądu w Gryfinie? 

czytaj s. 3

Zawory muszą być 
wymienione?  

czytaj s. 4

Zawały, bajpasy 
i problem  
z mieszkaniem
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Zadzwoń lub napisz!

Nowe 7 Dni Gryfina

Są jeszcze wolne miejsca do 
Krakowa i Racławic i Częstochowy 

dniach 16.09 – 21.09 
Stowarzyszenie Wspólnota Polska koło Gryfino  

ZAPRASZA na wycieczkę
RACIECHOWICE – KRAKÓW – CZĘSTOCHOWA 

– BEŁCHATÓW
PROGRAM IMPREZY obejmuje wizyty w Oświęcimiu, 

Raciechowicach, Wieliczce, Kalwarii Zebrzydowskiej, Kra-
kowie, Racławicach,  Miechowie, Częstochowie i  Bełchato-
wie. Stamtąd wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podróży, 
obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w godz. wieczornych.

TERMIN: 16.09 – 21.09.18

CENA: 1050 zł
CENA ZAWIERA: 
przejazd komfortowym autokarem
zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelu turystycznym lub pen-

sjonacie, pok. 2 i 3 os. z łazienkami 
wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad
opieka pilota 
ubezpieczenie NNW
Osoby chcące uczestniczyć w wycieczce proszone są do 5 

sierpnia 2018 r. (niedziela) wpłacić 550 zł (zaliczka) na kon-
to  27 2490 005 0000 4600 1810 3438

Zapraszam z gorącym pozdrowieniem  Zdzisław Szczep-
kowski   tel. 602 539 088

Już ponad 40 razy Mieczysław Sawaryn 
nagradzał prywatnie aktywne osoby i 
organizacje. Tym razem 1000 zł trafiło 
do zespołu Wełtynianka

P.o. komendanta powiatowego Policji w 
Pyrzycach został  mł. insp. Miłosz Bogdański 
- kiedyś pierwszy rzecznik prasowy KPP. 
Lokalni dziennikarze zapowiadali mu 
szybką karierę i sprawdziło się!

Ładny balkon na nieładnym 
domu w Gryfinie

Na obu wjazdach do Wełtynia 
zamontowano tak zwane kocie oczy. 
Teraz nocą będzie bezpieczniej

Panie Kasia i Grażyna z przedszkola nr 3 w Gryfinie we 
wtorek wybrały się na rowerową wycieczkę nad morze  
i zalew szczeciński - spotkaliśmy je w drodze na stację
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Flesz 
wydarzeń!

Akcje OSP radziszewo
Trzy dni pod rząd strażacy z OSP 

Radziszewo wyjeżdżali do akcji. 
Najpierw do Chlebowa, gdzie pali-
ło się ściernisko. Dym widzialny był 
z kilku kilometrów. Strażacy zajęli 
się obroną krzewów i drzew, na 
które przenosił się pożar. W działa-
niach udział brały OSP Radziszewo 
i JRG Gryfino. Kolejna akcja była 
nocą. O godz. 1 wpłynęła informa-
cja o pożarze trzcinowiska na Mię-
dzyodrzu, na wysokości zakładu 
DBK. Spłonęło kilkadziesiąt arów 
zarośli oraz powalone drzewo. 
Godz. 3.51 - to samo miejsce; po 
ponownym zaprószeniu ognia, naj-
prawdopodobniej celowego, spło-
nęło kolejne kilkadziesiąt arów. 
Ciężkie warunki zmusiły strażaków 
do wezwania wsparcia JRG Gryfino. 
O godzinie 7 rano ponownie pło-
nęły w tym miejscu nieużytki.

Ostatnia akcja przed godz. 7 
rano w Radziszewie. Na ul. Ogrodo-
wej paliła się altanka na ogródkach 
działkowych. Po dojeździe padła 
decyzja o podjęciu obrony sąsied-
niej altanki przy pomocy szybkiego 
natarcia. W tym czasie druga rota 
sprawiła linie gaśniczą i podano 
wodę na płonący obiekt. W akcji 
brały udział brały 3 zastępy - OSP 
Radziszewo, po chwili przybyły 
dwa zastępy JRG Gryfino 

Podrobione prawo jazdy
Policjant z Kołbaskowa pełnił 

służbę wspólnie ze strażnikiem 
gminnym. Rano na jednym z par-
kingów zauważyli, jak samochód 
dostawczy parkuje na miejscu 
przeznaczonym dla osób niepełno-
sprawnych. Funkcjonariusze posta-
nowili sprawdzić czy kierowca ma 
do tego uprawnienia. 26-letni kie-
rujący - obywatel Ukrainy, okazał 
prawo jazdy, które wzbudziło po-
dejrzenie policjanta. Dokument 
posiadał rozmazane, niewyraźne 
zdjęcie oraz litery, które można 
było zdrapać mechanicznie. Męż-
czyzna na pytania funkcjonariuszy 
dotyczące okazanego blankietu 
przyznał się, że kupił to prawo jaz-
dy na Ukrainie i nigdy nie podcho-
dził do egzaminu, nie miał upraw-
nień do kierowania pojazdami. Po-
licjant zatrzymał prawo jazdy za 
pokwitowaniem, a ukraiński „pseu-
dokierowca” za swoje postępowa-
nie odpowie teraz przed sądem.

Bomba pod drzwiami Sądu 
w Gryfinie?
Sensacyjna pogłoska obiegła Gryfino i okolice. Jeden z lokalnych portali zamieścił nawet zdjęcie przedmiotu przy-
pominające turystyczną butlę na gaz stojącą na jakiejś kartce z rysunkiem. Czyżby groźba pod adresem sądu?

Drzwiami wejściowymi do 
budynku Sądu Rejonowego 
w Gryfinie zainteresowaliśmy 
się już w piątek, 17 sierpnia. 
Widzieliśmy wtedy pracującą 
przy nich ekipę lokalnej firmy 
Pisarczyk. Zaciekawiło nas, czy 
to nowe drzwi, czy tylko napra-
wa? Nie było jednak warun-
ków do zrobienia zdjęcia, więc 
zrobiliśmy je później. Okazało 
się, że w tym czasie stały się 
one powodem sensacji w stylu 
kryminalnym. Bowiem w nie-
dzielę 19 sierpnia czytelniczka 
wspomnianego portalu zrobiła 
zdjęcie ilustrujące coś, co mo-
gło być wzięte za podłożenie 
bomby. Powiało sensacją. Żeby 
wyjaśnić co to było, skierowali-
śmy się do kierownictwa Sądu. 

Sąd i policja
Pod nieobecność prezesa 

Sądu Rejonowego w Gryfinie 
(urlop), zapytaliśmy o to wi-
ceprezesa – sędzię Agnieszkę 
Brodzińską. - My znamy spra-
wę tylko z monitoringu. Wiem, 
że był jakiś pojemnik i kartka 
pod nim, ale nie podejmowali-
śmy żadnych czynności, tylko 
zawiadomiliśmy o tym fakcie 
policję. 

Z kolei rzecznik prasowy 
KPP – Marcin Karpierz po-
wiedział nam, że po otrzyma-

niu wiadomości o jakimś nie-
bezpiecznym przedmiocie pod 
drzwiami sądu, oficer dyżurny 

(akurat on nim wtedy był) 
skierował tam natychmiast pa-
trol policyjny. Żadnego przed-
miotu we wskazanym miejscu 
już nie było. Policja jednak 
prowadzi czynności sprawdza-
jące, dostała między innymi 
zapis z monitoringu. Pogłoska 
mówi, że podobno widać na 
nim jakiegoś człowieka.

Co mówi Pisarczyk
Skoro drzwi stały się sen-

sacją, skierowaliśmy się do 
firmy. Bogdan Pisarczyk po-
wiedział nam, że tego dnia 
wstawiali nowe drewniane 
drzwi wejściowe, które wyko-
nali po uzgodnieniu projektu 
z konserwatorem zabytków. 
Bowiem nie tylko drzwi, ale 
też fasada budynku Sądu bę-
dzie odtworzona zgodnie z jej 
historycznym wyglądem!

A co z bombą? Może ktoś 
wyjął to z kosza na śmieci i 
postawił pod drzwiami wej-
ściowymi. Tak powstała sen-
sacyjna plotka. Przy okazji 
mamy jednak prawdziwego 
niusa. Tego, że budynek sądu 
będzie doprowadzany do hi-
storycznego wyglądu!

rk

Wieczorny napad na sklep
Wszystko działo się jak w gangsterskim filmie. Przed sklep podjechało auto. Wysiedli z niego bandyci. Weszli 
do sklepu z papierosami. Grozili sprzedawcy przedmiotem przypominającym broń, po czym skrępowali go 
i zaczęli rabować.

Do tych dramatycznych wy-
darzeń doszło 20 sierpnia br. 
około godziny 20:00 w Osi-
nowie Dolnym w gminie Ce-
dynia, na stoisku handlowym 
znajdującym się tuż przy daw-

nym przejściu granicznym. 
Sprawcy poruszali się oplem 
vivaro. Ukradli papierosy i 
sporą kwotę pieniędzy. Po na-
padzie uciekli autem w stronę 
Niemiec.

Policja sprawdziła już nagra-
nia zarejestrowane przez kame-
ry monitoringu. - Postępowanie 
prowadzone jest pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Gry-
finie. Trwa akcja policji  zmie-

rzająca do ustalenia sprawców 
napadu oraz ich ujęcia – mówi 
Joanna Biranowska-Sochalska, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie.

AJ
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Zawory termostatyczne muszą być 
wymienione
Wracamy do budzącej emocje sprawy wymiany zaworów termostatycznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”. Po burz-
liwym spotkaniu w UM ponownie  rozmawiamy z jej prezesem Bogdanem Wardą. Może dowiemy się czegoś więcej? 

Co spowodowało koniecz-
ność wymiany zaworów termo-
statycznych?

- Przede wszystkim bardzo 
dużo interwencji samych loka-
torów w sprawie problemów z 
ogrzewaniem mieszkań. 

Czym to jest spowodowane?
- Głównym powodem jest 

wiek zaworów, z których więk-
szość ma ponad 20 lat i ich 
sprawność nie jest już skutecz-
na. Poza tym wielu mieszkań-
ców za wiedzą (lub nie) Spół-
dzielni, wymieniało grzejniki w 
swoich mieszkaniach na różne 
typy i rodzaje, panelowe lub 
drabinkowe, zupełnie nie biorąc 
pod uwagę ich poboru mocy. 
Przy tym wymieniając grzejniki 
nie zmieniali lub zmieniali bez 
uzgodnień z działem technicz-
nym Spółdzielni kryzowania 
grzejników. To wszystko spowo-
dowało rozregulowanie pracy 
sieci grzewczej. Wszystkie me-
talowe części przy grzejnikach 
muszą być wymienione z powo-
du ich zabrudzenia i zakamie-
nienia co powoduje brak możli-
wości kryzowania i regulowania 
przepływu ciepła przez grzejni-
ki. Za utrzymywanie temperatu-
ry w pomieszczeniach odpowia-
dają głowice termostatyczne.

W ilu mieszkania dokona-
no już wymian i ile było w tej 
sprawie sprzeciwów?

- Wymieniliśmy już regulato-
ry ciepła w 1200 mieszkaniach 
i było tylko 31 sprzeciwów, 
przede wszystkim spowodowa-
nych niewiedzą co do potrzeby 
podjęcia tych działań. 

Czy po rozmowach z miesz-
kaniami podczas spotkania w 
UMiG podjął Pan jakieś decy-
zje co do wymiany głowic ter-
mostatycznych? Chodzi o ich 
typ, czy parametry?  

- Tak, podjąłem decyzję i w 
tej sprawie do wszystkich loka-
torów rozesłana została ankieta. 
Członkowie Spółdzielni mogą 
sami zadecydować, czy chcą aby 
w ich mieszkaniu zamontowane 
zostały zawory termostatyczne z 
głowicami o dotychczasowych 
wartościach, czyli, głowica uru-
chomi przepływ na grzejnik po 
spadku temperatury pomiesz-

czenia poniżej 10 stopni Celsju-
sza, czy też  gdy temperatura w 
pomieszczeniach spadnie poni-
żej 16 stopni Celsjusza. Wybór 
typu głowic będzie miał wpływ 
na rozliczenie ciepła w budyn-
ku, w tym i na wysokość zwro-
tów i dopłat za ogrzewanie. 

Na czym będą polegać te róż-
nice?

- W przypadku głowic szesna-
stek rozliczenie będzie bardziej 
spłaszczone, czyli zmniejszy 
się różnica między zwrotami 
i dopłatami. Zmniejszy się też 
różnica przepływu ciepła przez 
ściany, czyli ogrzewanie sąsiada, 

który nie grzeje mieszkania. 
Czy w związku z tym są ja-

kieś uwarunkowania?
- Tak, w całym budynku 

mieszkalnym muszą być takie 
same głowice i w sprawie tej 
zadecyduje większość. Na pod-
stawie decyzji mieszkańców, 
nawet gdy w jakimś budynku 
zostały już wymienione głowice 
na szesnastki, to wymienimy je 
ponownie, na dziesiątki. 

Podczas spotkania wielu lo-
katorów pytało się dlaczego 
usługi te wykonuje właśnie fir-
ma „TECHEM”?

- Ponieważ jest to największa 
i sprawdzona firma w Polsce, z 
którą współpracujemy już od 
dawna. Wykonuje ona dla nas 
wiele usług, między innymi wy-
miana wodomierzy, podzielni-
ków, instalacja nakładek radio-
wych, opracowuje współczynni-
ki mocy na lokale, itp.

Czy wcześniej sprawdzał 
Pan, jak te nowe termosta-
ty – szesnastki sprawują się w 
innych zasobach mieszkanio-
wych?

- Oczywiście, termostaty 
te zamontowano już w wie-
lu budynkach mieszkalnych 
spółdzielni mieszkaniowych 
i wspólnot. Między innymi 
w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Dąb”, czy działających na tere-
nie Myśliborza, mówię tu oczy-
wiście tylko o naszym regionie. 
Jak na razie nie słyszałem nega-
tywnych uwag, a wręcz przeciw-
nie. 

Na spotkaniu padały też py-
tania dotyczące konsekwencji 

jakie poniosą lokatorzy w wy-
padku odmowy wymiany za-
worów termostatycznych. Czy 
w sprawie tej podjął Pan już 
jakąś decyzję?

- Jeszcze nie. Wszystko zale-
żeć będzie od skali problemu.

Dziękuję za rozmowę
Rozm. A. Szczepaniak

Od redakcji 
Coraz nowe kontrowersje poja-

wiają się w tej sprawie. Już po tej 
rozmowie z prezesem dotarły do 
nas głosy lokatorów oburzonych 
na bardzo późny (ich zdaniem) 
termin następnego spotkania w 
sprawie zaworów – ok. 21 wrze-
śnia. A jednocześnie – zarząd 
dał bardzo krótki termin (3 dni), 
na wypełnienie niespodziewanie 
dostarczonej lokatorom ankiety. 
Jednocześnie, nie zamieszczając 
w niej opcji odmowy wymiany 
zaworu. 

Pozostaje jeszcze problem, na 
który lokatorzy chcieliby uzyskać 
dodatkową, ale konkretną odpo-
wiedź. Co z wietrzeniem miesz-
kań? Bo na to pytanie jasnej od-
powiedzi nie uzyskaliśmy. 

Tymczasem różnica między 
16 a 10 stopniami Celsjusza to 
bardzo dużo. Przy dłuższym wie-
trzeniu mieszkania, bo przecież 
nie wszyscy otwierają okna tylko 
na powiedzmy 5 minut, grzejnik 
będzie się włączał prędzej i od-
dawał ciepło, które będzie ucho-
dziło poza mieszkanie, a trzeba 
będzie za to zapłacić. Jak tego 
uniknąć i jakie zabiegi technicz-
ne, a skuteczne należy stosować? 

.

Wesprzyjmy MOST
W sobotę 1 września od godz.11 do 17 zapraszamy na gryfińskie nabrzeże, gdzie 
odbędzie się kolejna edycja prezentacji gospodarczych w Gryfinie. 

Międzynarodowe Targi Go-
spodarcze mają długą tradycję, 
odbywają się w Gryfinie od 2005 
roku, a ich zadaniem jest promo-
cja kontaktów gospodarczych 
i społecznych po obu stronach 
Odry. Podczas targów firmy 
będą miały do dyspozycji scenę, 
na której będą mogły zaprezen-
tować swoją działalność oraz 
przedstawić swoje produkty. 

W tym roku oferowany jest 
ciekawy program towarzyszący 
dla zwiedzających. Spektakle ar-

tystyczne, pokazy łodzi, pokazy 
motocykli, strzelnica sportowa, 
prezentacja straży pożarnej - to 
tylko niektóre z planowanych 
atrakcji. Będą też atrakcje dla 
najmłodszych.

Zachęcamy do pomocy
A my zapraszamy do odwie-

dzenia stoiska Stowarzyszenia 
Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „MOST”, Koło Nr 1 
w Gryfinie. Każdy kto do nich 
przyjdzie będzie miał możli-

wość kupienia rękodzieła wy-
konanego przez rodziców dzieci 
niepełnosprawnych ze Stowa-
rzyszenia.

Ponadto chcielibyśmy po-
prosić odwiedzających o przy-
noszenie na stoisko niepo-
trzebnych płyt CD (mogą być 
połamane, pocięte, zmielone 
przez niszczarkę), oraz nakrętek 
plastikowych. Kosze na nakrętki 
i płyty będą przy stoisku.

Cały dochód ze sprzedaży 
wyrobów rękodzielniczych i 

Bogdan Jacek Warda

surowców wtórnych przezna-
czony będzie na cele statutowe 
Stowarzyszenia -rehabilitację 
podopiecznych Stowarzyszenia 
MOST.

Organizatorami Międzyna-

rodowych Targów są Gryfińska 
Izba Gospodarcza, Gmina Gry-
fino, Miasto Schwedt oraz Sto-
warzyszenie Przedsiębiorców 
Uckermark.  

md
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Pomóżmy Marcie 
w chorobie!!!

www.pomagam.pl/marta-zoltowska

Prowadzę zbiórkę na leczenie 
choroby nowotworowej dla mo-
jej koleżanki Marty Suskiej-Żół -
towskiej.

Marta wspaniała  kobieta, ko-
chająca żona i mama przecud-
nych dziewczynek Julii 9 lat i 
Zosi 5 latek.

To kobieta ciepła, życzliwa, 
wesoła, uśmiechnięta zawsze 
myśląca pozytywnie. 

W grudniu 2017 roku podczas 
kontrolnego badania palpacyj-
nego wykryto u Niej guz w pier-
si,

W styczniu 2018 roku po dal-
szych badaniach okazało się , że 
jest to wieloogniskowy obu-
stronny nowotwór złośliwy pier-
si III stopnia z przerzutem do 
węzłów chłonnych jamy pacho-
wej.

W tym momencie Marcie za-
walił się świat.

Do tej pory to Ona opiekowa-
ła się bliskimi, a teraz sama po-
trzebuje pomocy.

Życie stało się kruche jak por-
celana.

Postanowiła jednak sobie, że 
zwycięży w walce z rakiem, bo 
przecież ma jeszcze tyle rzeczy 
do zrobienia...

Ma kochającego męża, cu-
downe Córeczki,.... rodzinę i 
przyjaciół.! 

Po diagnozie rozpoczęła le-
czenie kliniczne w ZCO w Szcze-
cinie, oraz leczenie komplemen-
tarne czyli wlewy witaminowe 
w prywatnej klinice IMC (INTE-

GRSTIVE MEDICAR CENTER) we 
Wrocławiu.

Leczenie komplementarne 
czyli tzw. wlewy witaminowe 
mają za zadanie wsparcie orga-
nizmu w leczeniu choroby no-
wotworowej.

Polega ono na wlewach do-
żylnych dużej dawki witaminy C 
i szeregu witamin niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu i jego regenera-
cji.

Miesięczne koszty leczenia we 
Wrocławiu to około 16 tysięcy 
złotych. 

Leczenie jest złożone, długo-
trwałe i wyczerpujące.

W Szczecinie czekają ja na-
świetlenia w ramach radiotera-
pii i długotrwała rehabilitacja.

Koszt leczenia we Wrocławiu 
na 3 miesiące to około 50 tysię-
cy złotych.!

Niestety zasoby całej rodziny 
skończyły się.

Dlatego Was... moich przyja -
ciół, znajomych i nieznajomych 
bardzo proszę o pomoc!  Wierzę 
w siłę ludzi!  Wierzę, że się uda!

Bardzo proszę wpłać dowolną 
kwotę i udostępnij.

Dzisiaj Marta potrzebuje po-
mocy, jutro ktoś inny może jej 
potrzebować! 

Dobro zawsze wraca... 
Z PODWOJONĄ SIŁĄ.

Dorota

Marta wyraża zgodę na zbiór-
kę prowadzoną na jej leczenie.

W Żarczynie można się 
już bawić
W sobotę podczas festynu zorganizowanego przez Radę Sołecką Żarczyna uro-
czyście otwarto nowy plac zabaw. Symbolicznego otwarcia placu dokonała 
była sołtys - Krystyna Sztuka, która w imieniu mieszkańców sołectwa, a przede 
wszystkim dzieci podziękowała wójt Annie Kusy-Kłos i pracownikom Gminy.

Na nowy plac zabaw licznie 
przybyli mieszkańcy Żarczy-
na oraz mamy z dziećmi, aby 
przetestować wszystkie urzą-
dzenia. Pod czujnym okiem 
opiekunów dzieci bujały się 
na huśtawkach, zjeżdżały, 
wspinały się i pokonywały 
tunel linowy. Długa kolejka 
dzieci ustawiła się do malowa-
nia twarzy. Był klaun, który z 
balonów wyczarowywał naj-
dziwniejsze zwierzęta nadmu-

chiwane zabawki. Małe i nieco 
starsze dzieci strzelały z łuku 
do tarczy i puszczały napraw-
dę duże bańki mydlane.

Poczęstunek
Panie z Rady Sołeckiej przy-

gotowały bufet z zimnymi i 
gorącymi napojami, smaczne 
wypieki i kiełbaski z grilla. 
Zorganizowano loterię fan-
tową. Była również mała nie-
spodzianka dla dzieci. Pogoda 
podpowiedziała wójt co po-

winno sprawić najmłodszym 
radość i dlatego przywiozła 
dla wszystkich zimne lody. 
Plac zabaw tylko na ten mo-
ment opustoszał, aby po chwili 
znowu zapełnić się dziećmi. Z 
pewnością będzie dobrze słu-
żył dzieciom, a dla młodzieży 
i dorosłych już niedługo po-
wstanie obok Otwarta Strefa 
Aktywności i zamontowane 
zostaną urządzenia zewnętrz-
nej siłowni. 

Elżbieta Zapendowska 
na festiwalu EYE
XVII edycja  festiwalu piosenki EYE odbędzie się 19 października w szkole pod-
stawowej w Widuchowej. 

W tym roku w jury zasią-
dą Katarzyna Bujak Kazuba, 
Joanna Ewa Zawłocka, Piotr 
Ostrowski oraz gość specjal-
ny Elżbieta Zapendowska. W 
tegorocznej edycji festiwalu 
przewidziane jest zmniejsze-
nie liczby uczestników do 25 
osób. - Liczba ta może mi-
nimalnie ulec zmianie - po-
wiedział organizator Paweł 
Wróbel. Wydarzenie muzycz-
ne w tym roku potrwa dwa 
dni. W pierwszy dzień, jak 
co roku odbędą się występy 
uczestników i rozdanie na-
gród, natomiast w drugi dzień 
będą warsztaty muzyczne, 
prowadzone przez Elżbietę 

Zapendowską. W warszta-
tach weźmie udział około 15 

wybranych osób, dodatkowo 
jedno miejsce na warsztatach 
będzie do zdobycia przez 
uczestników w pierwszy dzień 
festiwalu. Każdy z uczestni-
ków warsztatów będzie mógł 
indywidualnie poćwiczyć z 
Elżbietą Zapendowską, a efek-
ty pracy uczestnicy zaprezen-
tują na koniec dnia, na scenie. 
Warsztaty podlegają odręb-
nemu regulaminowi, który 
zostanie ustalony i ogłoszony 
na początku września. Więcej 
informacji umieścimy jeszcze 
przed festiwalem.     

io/foto. By Ja Fryta commons.
wikimedia.org

Bubliczki w Baniach 
Bubliczki to 7 osobowa grupa hulaszczo - muzyczna z kaszubskim rytmem i za-
chodniopomorskim zadęciem. 

W swojej muzyce mieszają bałkańską energię, 
cygański spontan i żydowską aurę, śpiewając 
po kaszubsku i polsku. Obecni na największych 
scenach World Music w Polsce, sieją spusto-
szenie i postrach wśród wszystkich amatorów 

bałkańskiego rytmu. Panowie mają na koncie trzy 
długogrające krążki, z których drugi - „Trubal-
kan” - otrzymał III nagrodę Folkowego Fonogra-
mu Roku. 

Koncerty to prawdziwy żywioł Bubliczek. Wieść 
o energetycznych występach przekroczyła już gra-
nice naszego kraju i zaoowocowała regularnymi 
seriami koncertów poza nimi - we Francji, Niem-
czech i Izraelu. 

Bubliczki w tym roku obchodzą X-lecie swojej 
działalności muzycznej. Zespół nie zwalnia tempa 
i pracuje obecnie nad materiałem na czwarty, stu-
dyjny album. dost.
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SP 1 z dotacją ministra
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie otrzymała 10 000 zł dotacji MEN w projekcie 
edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość”

257 szkołom i placówkom 
oświatowym w kraju, a trzyna-
stu w województwie zachod-
niopomorskim, przyznano 
dofinansowanie na organi-
zację obchodów związanych 
z setną rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
w konkursie organizowanym 
przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w ramach projektu 
„Godność, wolność, niepodle-
głość”.

Do konkursu zgłoszono w 
sumie blisko 2 500 wniosków. 
Spośród nich, na podstawie 
rekomendacji wojewodów, 
zespół powołany przez mini-
ster Annę Zalewską dokonał 
ostatecznej oceny. Dofinanso-
wanie zostało przyznane 257 
zgłoszeniom, które uzyskały 
co najmniej 37 pkt na 40 moż-
liwych. 

Projekt „Godność, wolność, 
niepodległość” został  opra-
cowany w ramach rządowe-
go programu wieloletniego 

„Niepodległa”. Jego celem jest 
wspieranie szkół i placówek 
oświatowych w kształtowaniu 
postaw opartych na wspól-
nych dla Polaków wartościach. 
Wśród takich wartości nale-
ży wymienić m.in.: wolność, 
godność, solidarność, prawa 
człowieka, a także wzmacnia-
nie poczucia tożsamości naro-
dowej i kształtowanie postaw 
patriotycznych.

Projekt, napisany przez na-
uczycieli Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Gryfinie, otrzymał 39 
pkt i dofinansowanie w kwocie 
10 000zł oraz 2 500zł ze środ-
ków własnych gminy, czyli w 
sumie 12 500zł.

Kwota ta jest przeznaczona na 
organizację:
•	 wystawy pamiątek związa-

nych z odzyskaniem oraz 
budową przez Polskę niepod-
ległości, a zgromadzonych, 
pogrupowanych i opisanych 
przez uczniów, wychowan-
ków,

•	 wycieczki patriotycznej, 
związanej tematycznie z wy-
darzeniami historycznymi, 
postaciami oraz polskimi 
osiągnięciami z okresu II 
Rzeczypospolitej

•	 działań dodatkowych zwią-
zanych z obchodami setnej 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, w 
szczególności Wieczornicy.

Nauczyciele przygotowali 
wiele ciekawych form aktywno-
ści. Uczniowie wraz z rodzinami 
wezmą udział w różnych kon-
kursach, których celem będzie 
zdobycie informacji m.in. o 
losach ich przodków w czasach 
tworzenia się państwa polskiego 
lub życiu i dokonaniach waż-
nych w historii Polski postaci. 
Wykonane prace zostaną przed-
stawione na wystawie obok 
przedmiotów pochodzących z 
początku XX wieku. 

Atrakcyjną formą zdobycia 
wiedzy będzie pięciodniowa 
wycieczka do Krakowa. Wezmą 

Na przekór wszystkim problemom

Gryfinianka 
wicemistrzynią Europy
Joanna Oleksiuk wywalczyła srebrny medal paraolimpijskich mistrzostw Europy. Gryfi-
nianka trenująca ostatnio w Starcie Szczecin zajęła drugie miejsce w konkursie pchnię-
cia kulą (F33).

Pchnięcie kulą w Berlinie było 
zdominowane przez Polki. Zwy-
ciężyła Lucyna Kornobys osiąga-
jąc rezultat 7.49. Oleksiuk pchnę-
ła kulę na odległość 5.59. Trzecia 
była Greczynka Anthi Liagkou, 
która uzyskała rezultat gorszy od 
gryfinianki równo o metr. Tuż za 
podium uplasowała się kolejna 
Polka, Dorota Szymula z wyni-
kiem 4.16.

Konkurencja stała na bardzo 
wysokim poziomie. Kornobys 
znacznie poprawiła rekord świa-
ta wynoszący dotychczas 6.37. 

26-letnia Oleksiuk zbliżyła się do 
rekordu życiowego, który wynosi 
5.80.

Joanna Oleksiuk (dawniej 
Hańtzschel) rywalizuje w katego-
rii f33 przeznaczonej dla osób z 
czterokończynowym porażeniem 
mózgowym. Sportowcy z tej gru-
py nie mają sprawnych rąk oraz 
nóg i ich koordynacja ruchowa 
jest znacznie utrudniona. Zawod-
niczki podczas zawodów wyko-
nują pchnięcia i rzuty ze specjal-
nego siedziska.

Sukcesy Joanny nie wzięły się 

z przypadku. Ogromny hart du-
cha, miłość do sportu, a przede 
wszystkim systematyczna mozol-
na praca na treningach przyniosła 
efekty w postaci medali oraz co-
raz lepszych wyników.

- Pomału zaczynają się spełniać 
moje największe sportowe marze-
nia - mówiła pod koniec czerwca 
na naszych łamach Oleksiuk, któ-
ra w listopadzie ubiegłego roku 
po raz pierwszy znalazła się w 
kadrze narodowej.

W tym roku Oleksiuk zmagała 
się z kontuzją, która na pewien 
okres wyłączyła ją z treningów. 
Jak się okazało nie miało to jed-
nak wpływu na formę gryfinian-
ki.

-  Awans do kadry to był prze-
łom w mojej karierze sportowej. 
Wywołał wielką radość, ale spra-
wił jeszcze większy zapał do tre-
ningów. Zaczęły się wyjazdy na 
zgrupowania kadry narodowej i 
jeszcze większa praca. Był to dla 
mnie bardzo motywujący czynnik 
- dodała Oleksiuk. DJ

Wygraj spot 
reklamowy!
Tu liczy się wizja i pomysł na biznes. Zgłoszenia do wy-
jątkowego konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu” 
można wysyłać tylko do 9 września 2018. Czekają cenne 
nagrody. Każdy z 30 zakwalifikowanych przedsiębiorców 
otrzyma finansowanie w zakresie szkoleń i rozwoju. 

Ale po kolei… Konkurs „Twój 
biznes pod banderą sukcesu” 
wystartował 7 sierpnia. Jego 
misją jest wyłonienie lokalnych 
podmiotów gospodarczych, któ-
rych działania, produkty i usługi 
charakteryzują się największą 
kreatywnością i oryginalnością. 
Przedsiębiorcy mogą wysłać 
zgłoszenia na stronie www.biz-
nes.wpz.pl. Do promocji regionu 
Pomorze Zachodnie zaanga-
żuje mieszkańców, którzy będą 
wskazywać swoich faworytów, 
nominować ich do konkursu  
i w efekcie również zdobywać 
nagrody. - Sukces jest zaraźliwy. 
Głęboko wierzę w to, że pokażemy 
firmy, które osiągnęły sukces, które 
mają wielki potencjał biznesowy, 
które są bardzo kreatywne, bę-
dziemy inspirować innych do roz-
woju własnego biznesu i wspólnie 
będziemy budować dobrą markę 
Pomorza Zachodniego” – mówi 
Olgierd Geblewicz, Marszałek 
Województwa Zachodniopomor-
skiego. 

Bon na 10 tys. zł
Z 30 laureatami zakwalifikowa-

nymi do drugiego etapu konkursu 
nakręcone zostaną spoty rekla-
mowe, które będą emitowane w 
kampanii internetowej podczas 
etapu głosowania. W finale kon-
kursu wszyscy uczestnicy dru-
giego etapu zostaną nagrodzeni! 
Sześciu zwycięzców otrzyma bony 
o wartości 10 000 zł, a pozostali 
przedsiębiorcy o niższej wartości 
– do wykorzystania na szkolenia, 
warsztaty lub studia dopasowane 
do własnych potrzeb. Sukces fi-
nalistów przedstawiony zostanie 
w późniejszej kampanii wizerun-
kowej województwa, w 6 wyjąt-
kowych spotach reklamowych. 
Filmy promujące laureatów i 
zwycięzców konkursu emitowane 
będą w serwisach: YouTube, Ipla.
pl i Tvn.pl. Ponadto przewidziana 
jest kampania odsłonowa (Onet.
pl, Wp.pl), rich media oraz dzia-
łania w mediach społecznościo-
wych. W kampanię zaangażowani 
będą także influencerzy.  red.

w niej udział aktywnie działają-
cy uczniowie, wyróżniający się 
zaangażowaniem w organizo-
wanych dotychczas działaniach 
na rzecz szkoły. W trakcie wy-
cieczki dzieci zwiedzą ważne hi-
storycznie miejsca oraz poznają 
losy m.in. I Kompanii Kadrowej 
i działania Józefa Piłsudskiego. 

Znanym już mieszkańcom 
Gryfina działaniem jest uroczy-
sta Wieczornica, w której udział 
chętnie biorą uczniowie, rodzi-
ce, nauczyciele i przyjaciele Je-
dynki. Podczas koncertu, obok 
radosnych pieśni patriotycz-
nych, przedstawiona zostanie 
droga do niepodległości oraz 
ciekawostki związane z tworze-
niem się państwowości na zie-
miach polskich po 1918 roku. 

Już teraz społeczność Szkoły 
Podstawowej Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Gryfinie ser-
decznie zaprasza mieszkańców 
gminy i wszystkich chcących 
wspólnie świętować 100 nie-
podległości Polski do oglądania 
wystawy w dniach od 5 do 9 
listopada oraz na Wieczornicę, 
która odbędzie się w piątek, 9 
listopada. 

Jeżeli ktoś z Państwa posiada 
w domowych zbiorach przed-
miot (np. książkę, zdjęcie, rzecz 
domowego użytku, itp.) pocho-
dzący z czasów tworzenia się 
Państwa polskiego i chciałby, 
by został on przedstawiony na 
wystawie, prosimy o kontakt ze 
szkołą.

Pchnięcie kulą to w Berlinie „polska” konkurencja. Pierwsza z lewej gryfinianka Joanna Oleksiuk.
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Zawały, bajpasy i problem z mieszkaniem 
Roman Szambara ma 57 lat, wszczepione bajpasy i stymulator serca. Jest po dwóch zawałach, ale chodzi, widzi, mówi i słyszy, więc w 
2015 po drugim zawale serca roku komisja przyznała mu stopień umiarkowany niepełnosprawności. Za młody na emeryta, więc żyje z 
renty socjalnej w wysokości 604 zł miesięcznie. 

Mieszkanie, odziedziczone po 
ojcu, ma 47 metrów kwadrato-
wych i znajduje się w budynku 
socjalnym przy ul. Kościelnej 
w Gryfinie. Płaci co miesiąc 
czynszu 150 złotych. Powinien 
o 80 złotych więcej, ale nie stać 
go. Byliśmy u niego na Kościel-
nej. Istotnie, mieszkanie duże 
jak na samotną osobę. Od lat 
nie remontowane, ale czyste. 
Żadnych przykrych zapachów, 
skromnie aż do przesady. I cha-
rakterystyczne dla biednych 
ludzi nagromadzenie starych, 
często popsutych już urządzeń 
domowych, których tacy ludzie 
nie wyrzucają. Od czasu do cza-
su dostaje pomoc żywnościową. 
Pokazał nam lodówkę, głód mu 
nie grozi. - Mieszkanie jest o ten 
zabudowany balkon za duże, 
żebym mógł dostać dopłatę. 
Bez niej nie starcza mi na pełen 
czynsz – mówi zrezygnowany. 
Nie dopłacając po kilkadzie-
siąt złotych miesięcznie wpadł 
w długi i w 2015 roku dostał 
sądowy wyrok eksmisji. Ale 
z poleceniem sądu, by gmina 
udostępniła mu lokal zastępczy. 

Myć się mogę w misce
Ma to szczęście, że bardzo 

długo był krwiodawcą – oddał 
50 litrów krwi, więc leki ma 
„prawie” za darmo. Jest jed-
nak tak schorowany, że musi w 
nocy kilkakrotnie wstawać i iść 
do toalety. Tu gdzie mieszka na 
razie, skromna, ale jest. Rzecz 
w tym, że musi je opuścić. Nie-
zwykłość jego sytuacji polega 
na tym, że niedawno gmina mu 
taki lokal przyznała – na ulicy 
Szczecińskiej 13. Dostał drugie 
już pismo, że ma się przepro-
wadzić. Jest tam po zmarłej lo-
katorce jeden pokój, powierzch-
nia 26 metrów kwadratowych. 

Malutka kuchenka, kran przy 
drzwiach wejściowych. - To 
bym wytrzymał, mogę się myć w 
misce – mówi pan Roman. Tyl-
ko, że bez toalety. A dokładniej 
– każdy lokal w tym domu ma 
przypisaną toaletę, tyle że „jego” 
wychodek jest z drugiej strony 
budynku. Musiałby więc kilka 
razy w nocy wychodzić z domu, 
obejść go i z podwórka wejść do 
toalety. - Przy moim stanie zdro-
wia to niemożliwe. W tym roku 
już dwa razy byłem w szpitalu. 
Prosiłem więc o inne mieszkanie, 
ale urzędnicy mówią, że mają 

tylko to – skarżył się w naszej 
redakcji Roman Szambara. 

Jak za cara
Byliśmy w domu przy uli-

cy Szczecińskiej 13. Smutny 
widok. Cóż, budynki socjalne 
to nie pałace, ale tynk z nich 
odpadać chyba nie musi. Sy-
tuacja materialna lokatorów 

wyraźnie zróżnicowana. Obok 
obdrapanych drzwi, nowocze-
sne. I trampolina dla dzieci w 
podwórku – a jest ich tu dużo. 
Rozmawialiśmy z jednym z 
mieszkańców. On też dostał to 
mieszkanie po ojcu, który tu 
żył bardzo długo. Pokazał nam 
mieszkanie na piętrze, które 
przydzielono Romanowi Szam-

barze. - Szkoda Marzenki. Faj-
na kobitka była. Ledwo 40 lat 
– westchnął. Z okna jej miesz-
kania widać wejście do toalet w 
podwórzu, ale bezpośredniego 
przejścia nie ma. Trzeba wyjść 
z klatki schodowej i okrążyć 
dom. Wnętrza tego obejrzeć nie 
mogliśmy, drzwi są zaplombo-

wane. Ale nowy sąsiad (?) pana 
Romana pokazał nam wnętrze 
swojej toalety (pozostałe były 
zamknięte). - Tu wszystko jak 
za cara – mówił nasz przewod-
nik. - Trawę skosili, to fakt, ale 
remontu to tu nie było już od 
czasów cara – podsumował. 

R. Kwapisz

Mieszkań socjalnych zawsze brakuje
Naczelnik wydziału gospodarki komunalnej UM 

w Gryfinie - Mariusz Tarka przedstawił nam aktual-
ny stan posiadania gminy w tym zakresie i zestawił 
go z potrzebami.

Co gmina ma 
Po opróżnieniu (na żądanie nadzoru budowlane-

go) domu przy ulicy 1 Maja, i po pożarze budynku 
na ulicy Fabrycznej, gmina Gryfino ma obecnie 151 

lokali w zasobie socjalnym, w tym 38 na wioskach. 
W tej chwili „wolny” jest jedynie lokal przyznany 
panu Romanowi! 

Jakie są potrzeby
Kolejka mieszkaniowa  (dane uaktualnione 1 

sierpnia br.) liczy 144 osoby i rodziny. Ale...
Brak 40 lokali dla tego kto złożył wniosek w try-

bie zwykłym, czyli sam ubiega się o lokal od gminy. 

Brak lokali na zrealizowanie 72 wyroków eksmi-
syjnych sądu z decyzją zobowiązującą gminę Gry-
fino do zapewnienia lokalu zastępczego (bez ogra-
niczenia czasu zamieszkiwania w nim)

Plus brak lokali na zrealizowanie 31 wyroków ze 
wskazaniem pomieszczenia tymczasowego (w tym 
przypadku czas pobytu jest ustalany, na przykład 6 
miesięcy).  

Roman Sz. w swoim dotychczasowym lokum na Kościelnej

Wnętrze jednego z kibelków Toaleta byle jaka, ale jest w mieszkaniu

Wypukłość pod obojczykiem to stymulator serca

Trochę lepiej niż za cara. Każdy lokal ma swoją toaletę
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Bank Spółdzielczy 
w Gry�nie

ul. Niepodległości 24
GRYFINO

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

Zapraszamy od 8.00 - 17.00

4,5%
NOWA

lokata
ZYskaj nawet do

www.bsgry�no.pl

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

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

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

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

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

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

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160
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Z Życia Kościoła
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do 
Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do 
sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 
dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście we-
selnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, 
przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej 
pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. (J 2, 1-11)

Miejsce Maryi w dziele odkupienia
Dla zrozumienia roli Maryi  

w dziele zbawienia
Rozważając Janowy opis wydarzeń w 

Kanie Galilejskiej trzeba sobie uświado-
mić, że autor pisze swoją Ewangelię parę 
dziesiątków lat po tym, co opisuje. Toteż 
w jego opisie każdy, drobny nawet szcze-
gół, ma wielkie znaczenie. Jest bowiem 
widziany i właściwie rozumiany przez 
autora w perspektywie późniejszych 
zdarzeń. O tym, że głębsze zrozumienie 
wydarzeń ewangelicznych istotnie miało 
miejsce w późniejszym czasie, świad-
czy stwierdzenie o pewnym powiedze-
niu Pana Jezusa, że dopiero po Jego 
zmartwychwstaniu przypomnieli sobie 
uczniowie, że to powiedział.

Wina nie mają!
Skoro nie jesteśmy w stanie dzisiaj 

jednoznacznie zrozumieć tego powie-
dzenia, trzeba zwrócić uwagę na to, jak 
Maryja je zrozumiała. Jaka jest jej reak-
cja na słowa Syna? Po słowach Co mnie 
i tobie? Jezus dodał zdanie brzmiące w 
jakiś uroczysty sposób: Niewiasto, jesz-
cze nie nadeszła moja godzina! Maryja 
zatem natychmiast mówi do sług: Zrób-
cie wszystko, cokolwiek wam powie. Sło-
wa Maryi skierowane do sług świadczą o 
tym, że Maryja nie odebrała słów Syna 
jako odmowę, ani tym bardziej za jakiś 
rodzaj nagany za jej wstawiennictwo. 
Rozumie z nich w oczywisty sposób, 
że Jezus chce coś uczynić. Coś ważne-
go, coś, co — jak się okazuje — miało 
przenieść jej troskę do innego wymiaru, 
miało jej wskazać, jakie prawdziwe zna-
czenie będzie miało jej słowo: wina nie 
mają!, wtedy mianowicie gdy przyjdzie 
godzina jej Syna. Zlecając sługom wy-
konanie polecenia Jezusa, sama czeka na 
jakąś wskazówkę dla siebie. Przecież Je-
zus wskazał, że jej troska o wino uczto-
wania weselnego, winna być odłożona, 
do jakiejś Jego godziny. Wtedy to, w tej 
godzinie Jezusa, winna Maryja mówić 
wina nie mają!

Wołacz: Niewiasto!
Na zupełnie szczególny charakter wy-

powiedzi Jezusa wskazuje zwrócenie się 
do Maryi wyrazem: Niewiasto! Tłumacz 
sięgnął do starej polszczyzny, aby oddać 
wyraz, który po grecku oznacza po pro-
stu kobietę, a również żonę. Wyraz ten 
jest często używany przez Ewangelistów 

Mateusza, Marka i Łukasza. W Ewan-
gelii św. Jana pojawia się niewiele razy. 
Ważne znaczenie ma prześledzenie w 
jakich wypadkach Pan Jezus zwracał się 
do kobiet używając formy wołacza: Ko-
bieto!, czy — jak chce tłumacz — Nie-
wiasto! To rzuca światło na treść rozmo-
wy w Kanie Galilejskiej.

Jak widać, we wszystkich wypadkach, 
w których Jezus w takiej formie zwraca 
się do kobiet, wołacz stoi na początku 
zdania i oznacza, że Chrystus ma do 
przekazania danej osobie coś ważnego: 
mówi o swojej zbawczej miłości albo ob-
jawia najgłębsze tajemnice, jak podczas 
rozmowy z Samarytanką czy z Maryją 
stojącą obok krzyża. Nie inaczej jest i 
w Kanie Galilejskiej. Z wołaczem: Nie-
wiasto! łączy się zdanie o zasadniczej 
wprost doniosłości: Jeszcze nie nadeszła 
godzina moja. Analiza pozostałych tego 
rodzaju wypowiedzi Pana Jezusa prowa-
dzi do wniosku, że ów wołacz: Niewia-
sto! należy do zdania: Jeszcze nie nade-
szła godzina moja, a nie do pytania Cóż 
mnie i tobie? 2 i wskazuje, że Chrystus 
chce Maryi powiedzieć coś bardzo waż-
nego. Z kontekstu wynika, że Chrystus 
pragnie, by jej słowa: Wina nie mają! 
zostały niejako odłożone do chwili, któ-
rą Jezus określa mianem swojej godziny, 
oraz, by się odnosiły do innej rzeczywi-
stości, do innego wina, co Jezus wskaże 
swoim dalszym działaniem.

Godzina moja
Prześledźmy zatem, co w ustach Chry-

stusa oznacza określenie moja godzina. 
W Kanie, na początku działalności Pana 
Jezusa, nie jest to jeszcze jasne. Stanie się 
jednak coraz bardziej zrozumiałe w mia-
rę nauczania Zbawiciela. W danej chwili 
jest to wyrażenie prorockie. To wyraże-
nie, notuje tylko św. Jan. Wyraz grecki 
godzina (wra) bardzo często używany w 
Ewangeliach, tłumaczony jest również 
jako czas, jako chwila albo nawet pora. 
Raz tylko św. Łukasz wkłada w usta Pana 
Jezusa ten wyraz godzina w połączeniu z 
zaimkiem dzierżawczym. Oto w Ogrój-
cu mówi Jezus do tłumu, który przyszedł 
z Judaszem, aby pojmać Nauczycie-
la: To jest wasza godzina i panowanie 
ciemności. U św. Jana w podobnym 
znaczeniu mówi Pan Jezus o przyszłych 
prześladowcach apostołów: Nadchodzi 
godzina, w której każdy, kto was zabi-

je, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. 
Będą tak czy nić, bo nie poznali ani 
Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam 
o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie 
ich godzina, pamiętali o nich, że ja wam 
to powiedziałem. Również o kobiecie 
rodzącej mówi Jezus, że przyszła jej go-
dzina. Poza sceną w Kanie Galilejskiej, o 
godzinie Jezusa jest mowa w następują-
cych słowach: Zamierzali więc Go poj-
mać, jednakże nikt nie podniósł na Nie-
go ręki, ponieważ godzina jego jeszcze 
nie nadeszła. Nikt go nie pojmał, gdyż 
godzina jego jeszcze nie nadeszła. Było 
to przed Świętem Paschy, Jezus wiedząc, 
że nadeszła Jego godzina przejścia z tego 
świata do Ojca... O tej godzinie przejścia 
z tego świata do Ojca mówi Chrystus: 
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż 
mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie 
od tej godziny? Nie, właśnie dlatego 
przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław 
Twoje imię. Nadeszła godzina, aby został 
uwielbiony Syn Człowieczy.

Symbolika wina
Wino w Kanie Galilejskiej jest więc 

winem oczyszczenia.
Warto w tym miejscu przypomnieć 

biblijną symbolikę wina. Księgi mądro-
ściowe przestrzegają przed nadużywa-
niem wina. Trudno w tym wypadku mó-
wić o symbolice. Natomiast spotykamy 
się w tekstach natchnionych z winem 
jako symbolem cierpienia i kary należ-
nej za grzechy. Często w tych wypad-
kach jest mowa o kielichu W tym rozu-
mieniu Pan Jezus zapytuje Jana i Jakuba: 
Czy możecie pić kielich, który ja mam 
pić?  

Nie o tę symbolikę chodzi w Kanie 
Galilejskiej. Wino jako napój uczty świą-
tecznej, jako napój, który rozwesela ser-
ce ludzkie, jest biblijnym symbolem ra-
dosnej uczty czasów mesjańskich, uczty, 
którą sam Pan, Zbawca, przygotuje dla 
wybranych. Oto jak psalmista opisuje 
tę ucztę z obfitością posiłku i wina: Jah-
we jest moim pasterzem: nie brak mi 
niczego; pozwala mi leżeć na zielonych 
pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, 
gdzie mogę odpocząć: Orzeźwia moją 
duszę... Stół dla mnie zastawiasz wobec 
mych przeciwników; namaszczasz mi 
głowę olejkiem; mój kielich jest prze-
obfity... Jahwe Zastępów przygotuje dla 
wszystkich ludów na tej górze ucztę z 

tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, 
z najpożywniejszego mięsa, z najwybor-
niejszych win... Raz na zawsze zniszczy 
śmierć. Wtedy Jahwe Pan otrze łzy z 
każdego oblicza. Przyjdą i będą wy-
krzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i 
rozradują się błogosławieństwem Jahwe: 
zbożem, winem, oliwą, owcami i wo-
łami... Zamienię bowiem ich smutek w 
radość...

Miejsce Maryi w dziele odkupienia
Słowa Jezusa i znak, który im towa-

rzyszy, rzucają więc światło na zadania 
Maryi i jej miejsce w Bożych zamysłach. 
Według słów Chrystusa Maryja ma wo-
łać: Wina nie mają! wtedy, gdy nadejdzie 
Jego godzina, a więc wtedy, gdy będzie 
wisiał na krzyżu. Była już mowa o tym, 
co jej słowa w tej chwili mają oznaczać. 
To wołanie Maryi rozbrzmiewa bezgło-
śnie, gdy stoi ona  obok krzyża. Żydzi 
wołali z szyderstwem: Zejdź z krzyża i 
wybaw samego siebie!  Jeśli jesteś Synem 
Bożym, zejdź z krzyża!  Nic podobne-
go nie wychodzi z ust Maryi. Stoi ona  
obok krzyża w pełni świadoma tego, co 
się dzieje. Słyszy słowa: Niewiasto! Oto 
syn Twój!  Ten sam głos Syna mówił w 
Kanie: Niewiasto! Jeszcze nie nadeszła 
godzina moja! Teraz właśnie jest ta go-
dzina! Teraz właśnie, na jej słowo: Wina 
nie mają! czyli: nie mają łaski! nie mają 
w sobie życia! — zostaje rozlana krew 
Jej Syna, krew Baranka, w której, jakby 
we winie oczyszczenia, płuczą swe sza-
ty i wybielają wierzący w Niego 5. O tej 
oczyszczającej mocy Krwi Pana Jezusa 
mówią liczne teksty Listów Apostolskich 
6.

Wydarzenie w Kanie Galilejskiej i sło-
wa Chrystusa tam wypowiedziane, obja-
wiają nam prawdę, że Opatrzność Boża, 
która złożyła w ręce Maryi w Kanie 
wyzwolenie wszechmocnego działania 
Chrystusa i uczynienie przez Niego po-
czątku znaków, w jej ręce złożyła także 
sprowadzenie łaski Odkupienia w godzi-
nie Jezusa. Do tego wniosku prowadzi 
nas dokonana analiza, która upoważnia 
nas do stwierdzenia, że udział Maryi 
w dziele Odkupienia jest w całej pełni 
czynny i dlatego mamy prawo czcić Ma-
ryję jako Współodkupicielkę i pośred-
niczkę wszelkich łask.

redakcja
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Historia Pana Józefa Kowalczyka - 
żołnierza Wojska Polskiego na zachodzie
Piętnastego sierpnia tego roku, w dniu Święta Wojska Polskiego, w telewizji TVP 1 zaraz po godz. 20 został wyemitowany program 
„Alarm”, w którym krótko przedstawiono historię Pana Józefa. Żołnierza Wojska Polskiego na zachodzie podczas II Wojny Światowej, a 
obecnie mieszkającego w domu opieki w jednej z dzielnic Sydney. 

Dla mnie historia Pana Jó-
zefa zaczęła się od spotkania 
z Mateuszem Otrębiakiem, po 
Mszy Świętej w kościele na Ki-
ribili w Sydney. Z Mateuszem 
poznałem się telefonicznie po 
przybyciu do Sydney. 

Gdy zadzwonił do mnie 
pierwszy raz, od razu poczu-
łem bratnią duszę, opowiedział 
krótko swoją historię i na moją 
prośbę spotkania się, wyraził 
zgodę. Jako, że dniami dużo 
pracuje najlepszym dniem na 
dłuższą pogawędkę była nie-
dziela. I też się tak stało.

Po spotkaniu z o. Marcinem i 
wieloma parafianami, wymianie 
telefonów i wizytówek, zaczęli-
śmy rozmawiać ze sobą. Mate-

usz od razu przeszedł do rzeczy 
- Jadę do domu opieki odwiedzić 
Józefa, jest to kawał drogi, kilka 
godzin jazdy. Czy mogę jechać 
z Tobą? - pytam. - Oczywiście - 
odpowiada. W samochodzie do-
wiaduję się szczegółów historii 
Pana Józefa. Coś niebywałego.

Miał 16 lat gdy poszedł  
na wojnę

Pan Józef, jako 16-letni chło-
pak rozpoczął swój szlak bojo-
wy od walki pod Narwikiem, 
potem został przerzucony do 
Afryki, później Europa. Aż w 
końcu, jak wielu, jak bardzo 
wielu żołnierzy, Szkocja i inter-
nowanie. Stamtąd do Australii, 
za pracą, za chlebem. Liczył, że 

sprawy się wyprostują. Niestety, 
życie pisze swoje scenariusze. Po 
pierwszej wizycie w domu Pana 
Józefa, gdzie miałem możliwość 
zobaczyć gablotę z odznacze-
niami, przyszła druga niedziela 
w której miał być nagrywany 
program. Poprzez znajomych 
Mateusza znalazło się studio i 
ludzie, których ten temat zainte-
resował. Do nagrania doszło w 
piękną słoneczną pogodę w oto-
czeniu przyrody australijskiej.

Żenująca wizyta  
w konsulacie

Następnym ruchem Mate-
usza była wizyta u Pani konsul 
generalnej w Sydney, podczas 
której chciał znaleźć radę i spo-

sób na rozwiązanie tej sytuacji. 
Mateusz szukając wsparcia, 
zabrał mnie ze sobą. I zobaczy-
łem żenadę i kompromitację 
polskich służb dyplomatycz-
nych. Pani konsul oczywiście 
nie miała czasu, a urzędnik 
obsługujący nas zza szyby co 
chwilę latał do drugiego poko-
ju po instrukcje jak prowadzić 
rozmowę. Żenada, żenada i 
kompromitacja.

Gdy zapytałem - Czy czło-
wiek po takich przejściach, gdy 
wszyscy z rodziny zginęli w cza-
sie wojny, nie ma żadnych zna-
jomych, dokumentów, nie ma 
prawa mieć polskich dokumen-
tów, być Polakiem? Dlaczego 
stosuje się podwójne standardy? 
Dla jednych wystarczy poświad-

czenie dwóch świadków, a dla 
drugiego droga zamknięta. 

Oczywiście były to pytania 
retoryczne, ani urzędniczka, ani 
podpowiadacz w drugim poko-
ju nie potrafili odpowiedzieć. 
Na szczęście Pan Józef cieszy 
się zdrowiem i z pewnością do-
czeka szczęśliwego finału swo-
jej sprawy i jak On sam mówi 
„Złoży swoje piszczele w Pol-
skiej kochanej ziemi”.

Z pewnością wiem też to, że 
Mateusz ze swoimi przyjaciółmi 
z Sydney, tej sprawy nie zostawi. 
Tym bardziej, że cała rodzina 
jest za. Wydarzenia, o których 
tutaj napisałem miały miejsce w 
Sydney w czasie mojego pobytu 
w okresie 15.01-11.02 2017 r.

kpt. G.W.

Oszuści się uaktywnili

Seniorzy uważajcie!
Tylko w poniedziałek szczecińscy policjanci odebrali 6 zgłoszeń dotyczących 
usiłowania popełnienia oszustw metodą „na policjanta”. Dzięki czujności miesz-
kańców, którzy słyszeli w mediach apele policji o tego typu oszustwach, nikt nie 
utracił swoich oszczędności.

Schemat działania oszu-
stów we wszystkich przypad-
kach był bardzo podobny. Do 
mieszkańców różnych dziel-
nic Szczecina dzwoniła oso-
ba podająca się za policjanta 
lub funkcjonariusza CBŚP. W 
trakcie rozmowy przekazywa-
no informację, że przestępcy 
są w posiadaniu kserokopii 
dowodu osobistego seniora 
i podejmują próbę wypłaty 

pieniędzy z jego konta. Dru-
gą z wersji podawanych przez 
oszustów była informacja, że 
na podstawie rzekomo posia-
danego ksero dowodu osobi-
stego sprawcy chcą zaciągnąć 
kredyty w bankach na konto 
właściciela tego dokumentu. 
Osoba podająca się za funk-
cjonariusza, aby uwiarygodnić 
pełnioną przez siebie funkcję 
proponowała, aby natychmiast 

zadzwonić na numer alar-
mowy Policji bez odkładania 
słuchawki. Rozmówca infor-
mował także, iż z seniorem za 
chwilę skontaktuje się drugi 
policjant – czyli tak naprawdę 
wspólnik oszusta.

Nie dali się nabrać
Starsi ludzie chcąc uratować 

swoje oszczędności przed rze-

komym przestępstwem mieli 
je wypłacić i przekazać wska-
zanej przez oszustów osobie 
lub pozostawić je w ustalonym 
przez nich miejscu. Seniorzy, 
którzy otrzymali takie telefony 
nie dali się nabrać. Ich ostroż-
ność natychmiast wzbudziła 
podejrzenia, że ich rozmów-
cami mogli być oszuści. Co 
zresztą potwierdzili mun-
durowi z komisariatów, do 
których seniorzy zadzwonili 
ze zgłoszeniem o możliwo-
ści popełnienia przestępstwa. 
Oszustom nie udało się 
poniedziałkowa akcja. 
Starsze osoby nie straci-
ły swoich oszczędności. 
Seniorzy poinformowali poli-
cjantów o zdarzeniu, aby prze-
strzec innych mieszkańców.

red.

Nagrywanie programu TV z Panem Józefem

Pan Józef przy swoich odznaczeniach
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reforma rozgrywek, czyli skomplikowane spadki i awanse

Zanim będzie prościej jest trudniej
Jak już informowaliśmy w bieżącym sezonie odbędzie się reforma ligowych struktur w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej. Naj-
ważniejsza zmiana to likwidacja niższej klasy okręgowej (VI liga). 

W nowym systemie grać 
się będzie dopiero za rok, ale 
awanse i spadki w nadchodzą-
cym sezonie będą już podpo-
rządkowane zbliżającym się 
przemianom. Poziom ten w 
sezonie 2018/19 fizycznie bę-
dzie jeszcze istnieć, ale już pod 
zmienioną nazwą – klasa A. 
W tej właśnie klasie rozgryw-
kowej, która tak naprawdę jest 
zaledwie siódmym poziomem 
w kraju, w niedzielę rywali-
zację rozpoczęły dwie nasze 
drużyny: Energetyk Gryfino i 
Błękit Pniewo. Na szóstym po-
ziomie rozgrywek rywalizuje 
natomiast Ogniwo Babinek. 
Jakby nie patrzeć, to właśnie 
Ogniwo jest najlepszym pił-
karskim klubem z naszego re-
gionu.

 W weekend wystartowały 
rozgrywki klasy okręgowej i 
klasy A. Warto zatem przybli-
żyć harmonogram zreformo-
wanych rozgrywek.

Piłkarski związek w naszym 
województwie opublikował re-
gulamin rozgrywek ligowych 
na sezon 2018/19. W stosunku 
do poprzednich najmocniej 
różni się on w rozdziale 11 – 
Awanse i spadki. 

Zanim przejdziemy do omó-
wienia przypomnijmy nową, 
obowiązującą w nadchodzą-

cym sezonie nomenklaturę. A 
zatem:

Dotychczasową klasę okrę-
gową szczecińską (dla podnie-
sienia czytelności nazywaną 
nieformalnie V ligą, woje-
wódzką okręgówką lub ligą 
okręgową) będziemy teraz na-
zywać już krótko: klasa okrę-
gowa.

Klasa okręgowa Szczecin 
Północ/Południe to teraz klasa 
A.

Klasa A od nowego sezonu 
nazywać się będzie klasa B.

Dotychczasowa klasa B 
przekształci się w klasę C. 

Reasumując, poniżej IV ligi 
będą kolejno: klasa okręgowa 
(1 poziom), klasy A, B i C. 

Zacznijmy od spadków
Z IV ligi spadną trzy ostat-

nie drużyny, ale ich liczba zo-
stanie powiększona o liczbę 
drużyn zachodniopomorskich 
spadających z III ligi. Są tam 
po dwie drużyny ze Szczeci-
na i Koszalina oraz jedna ze 
Stargardu, czyli z IV ligi może 
maksymalnie spaść 3 + 5, czyli 
8 drużyn. Z klasy okręgowej 
spadnie ostatnia drużyna plus 
tyle, ile zespołów z okręgu 
szczecińskiego spadnie z IV 
ligi. Zatem w najgorszym wy-
padku będzie ich 9. 

Z klas A, B i C formalnie 
spadać się nie będzie, gdyż do-
tychczasowa niższa okręgówka 
ulegnie po sezonie likwidacji, 
więc nazewnictwo hierarchii 
przesunie się o szczebel w 
górę, czyli wszystkie zespoły z 
klasy C awansują conajmniej 
do B, podobnie jak wszystkie 
oprócz ostatniego z klasy B 
awansują do conajmniej klasy 
A.  

Jeśli chodzi o awanse, to tu 
merytorycznie istotne zmia-
ny są tylko w nowej klasie A, 

która jako szczebel od sezonu 
2019/20 przestanie istnieć. Z 
IV ligi do III i z okręgowej do 
IV awansować będą po dwa 
zespoły, z klasy C do A jeden, 
a zwycięzcy grup klasy B grać 
będą w barażach o awans do 
klasy okręgowej, który uzyska 
połowa zwycięzców grup, tzn. 
trzy. 

Ponieważ klasa okręgowa 
od sezonu 2019/20 będzie 
powiększona i podzielona na 
dwie grupy, z klasy A awan-
suje tym razem większa liczba 
drużyn, może to być nawet 
po osiem z każdej grupy. Ale 
przy najgorszym scenariuszu 
może być tak, że nawet czwar-
te miejsce nie da gwarancji 
awansu. Od czego to zależy? 
Od liczby spadkowiczów z kla-
sy okręgowej. Jeśli będzie tylko 
jeden, to awansują wszystkie 
drużyny z miejsc 1 – 8. Trzeci 
spadkowicz spowoduje baraż 
między drużynami z ósmych 

miejsc, czwarty że awansują 
tylko drużyny z miejsc 1 – 7. 
I tak dalej. Maksymalna liczba 
spadkowiczów z okręgówki to 
– jak napisano wyżej – 9, więc 
w takim przypadku zespoły z 
czwartych miejsc klasy A mu-
siałyby toczyć baraż. Prosty 
wniosek: całkowitą pewność 
awansu do klasy okręgowej 
na sezon 2019/20 dają tylko 
miejsca 1 – 3. Zadanie, więc 
bardzo trudne

Zmiana nazewnictwa
Zmiana nazewnictwa do-

datkowo utrudnia połapanie 
się w tym wszystkim, więc na 
koniec zbierzmy jak liczebnie 
wyglądać będą awanse i spad-
ki. 

IV liga: awans 2 zespoły, 
spadek 3 – 8 drużyn;

klasa okręgowa: awans 2, 
spadek 1 – 9;

klasa A: awans 3 – 8 z każdej 
grupy, bez spadków;

klasa B: awans do klasy 
okręgowej 3 drużyny z 6 grup, 
ostatnie zespoły w grupach 
zostaną w klasie B, pozostali 
„awansują” do klasy A.

klasa C: po 1 zespole z grupy 
przejdzie do klasy A, pozostałe 
„awansują” do klasy B. 

Tak duża niejasność rotacji 
w klasie okręgowej i A, gwa-
rantuje, że przede wszystkim 
właśnie na tych szczeblach po-
winna być najbardziej zażarta 
walka, bez meczów nieważ-
nych. 

Wszystko to prawdę powie-
dziawszy wydaje się bardzo 
skomplikowane. Przed naszy-
mi zespołami bez wątpienia 
trudny sezon. Mamy nadzieję, 
że okaże się lepszy od po-
przedniego, który upłynął pod 
znakiem walki o ligowy byt. I 
to z reguły walki przegranej.  

Waldemar Mroczek, 
Dariusz Jachno

W tym sezonie na boiskach w województwie zachodniopomorskim czeka nas gruntowna reforma rozgrywek mająca na celu uproszczenie 
nazewnictwa. Jak na razie to wszystko jest mocno skomplikowane. Foto: Ariel Szydłowski  
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24 -30.08.2018 /  KiNO HEliOS
(CHr Kupiec)

Nocne Maratony Filmowe:
Maraton Podwójny: Maraton Ko-
medii (2 zestawy filmów do wy-
boru), pt. 23:00
Kultura Dostępna:
Kobiety mafii, czw. 13:00, 18:00
Premiery:
3D Meg, 17:30
Meg, 12:30, 20:00, 21:15
Mroczne umysły (dubbing), 10:15, 
18:00
Mroczne umysły (napisy), 13:00
Polecamy:
Szpieg, który mnie rzucił, 15:00, 
20:30
303. Bitwa o Anglię, pt.-śr. 15:30, 

18:30, 21:00, czw. 15:30, 19:30, 21:00
Mission Impossible - Fallout, pt.-
-śr. 14:00, 19:15, czw. 14:00
Mamma Mia! here We Go Again, 
13:30
Ant-Man i Osa (dubbing), 10:30
Helios dla dzieci:
Krzysiu, gdzie jesteś?, 11:00, 17:00
Młodzi Tytani: Akcja! Film, 10:00, 
12:00, 16:15

(Szczecin Outlet Park)
Nocne Maratony Filmowe:
Maraton Podwójny: Maraton Ko-
medii (2 zestawy filmów do wy-
boru), pt. 23:00

Kultura Dostępna:
Kobiety mafii, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Na plaży Chesil, śr. 18:30
Premiery:
3D Meg, 17:30
Meg, 11:30, 15:00, 20:00, 22:00
Mrozne umysły (napisy), 15:30
Mroczne umysły (dubbing), pt.-śr. 
10:00, 12:30, 18:00, czw. 10:00, 
12:30, 17:45
Polecamy:
303. Bitwa o Anglię, pt.-wt., czw. 
11:00, 13:30, 16:00, 18:30, śr. 11:00, 
13:30, 16:00, 19:0021:30
Slender Man, 19:30, 21:45
Szpieg, który mnie rzucił, pt.-śr. 

14:00, 17:45, 20:30, czw. 14:00, 
15:15, 20:45
Mission Impossible - Fallout, pt.-
-wt., czw. 15:45, 19:00, śr. 15:45
Patryk, 13:00
Ant-Man i Osa (dubbing), pt.-śr. 
10:30, 15:15, czw. 10:30
Ant-Man i Osa (napisy), 21:15
Mamma Mia! here We Go Again, 
pt.-śr. 12:45, 20:15, czw. 20:15
Helios dla dzieci:
Krzysiu, gdzie jesteś?, 10:45, 13:15, 
16:30, 18:45
Młodzi Tytani: Akcja! Film, 10:15, 
14:45, 17:00
Iniemamocni 2, 12:00

Trochę kultury

DARMOWE
bilety do kina

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

24 - 29.08.2018 / KiNO GRYF

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

DARMOWE
bilety do kina

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

Kto jest reżyserem filmu „303. Bitwa o Anglię”? 
Jaki polski aktor zagrał w tym obrazie?

CO JeST GrANe
W tym tygodniu kino GRYF za-

prasza nas na powtórkę z historii    
w filmie „303. Bitwa o Anglię”, w 
którym twórcy opowiadają niezwy-
kłą opowieść o Dywizjonie 303 Ta-
deusza Kościuszki, czyli o legendar-
nych polskich lotnikach, którzy stali 
się najskuteczniejsi i okazali się nie-
zbędni podczas II wojny światowej 
w bitwie o Anglię. W obrazie obok 

zagranicznych aktorów wystąpił 
Marci Dorociński. Czy taka wersja 
tej historii przypadnie Wam do gu-
stu? Sprawdźcie w kinie. W repertu-
arze znajdziemy również komikso-

we przygody superbohatera Ant-
-Mana i Osy, czyli Mrówka spotyka 
Osę i razem ratują świat przed ko-
lejną zagładą. Brzmi cokolwiek za-

bawnie, ale na ekranie wygląda cał-
kiem nieźle. Na uwagę zasługuje 
aktorstwo i humor. Film wyświetla-
ny jest zarówno z napisami, jak i z 
dubbingiem (polecam to pierwsze 

jakem kinomaniaczka). Dla dzieci 
kino GRYF przygotowało animację 
„Młodzi Tytani: Akcja! Film” i muszę 
przyznać, że jest to zaskakująco 
przyjemna i zabawna produkcja – o 
tytułowych Młodych  Tytanach, któ-
rzy pragną, by ktoś zrobił o nich 
film. W końcu wszyscy superboha-
terowie mają już swoje filmy, pora 
więc i na nich. Zapraszam do kina.

amp

FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu “Gdzie jesteś Krzysiu?”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę? 
W jakim kraju powstał ten film?

303. Bitwa o Anglię, 20:00
Ant-Man i Osa, pt.-wt. 17:45

Ant Man i Osa (dubbing), sb.-nd, 13:45, śr. 16:00
Młodzi Tytani – Akcja! Film, pt.-wt. 16:00

Gdzie jesteś Krzysiu?
()

Uwielbiałam tę bajkę i chyba do 
dzisiaj mam do niej sentyment. Ku-
buś Puchatek, Prosiaczek, Tygrysek i 
reszta uprzyjemniali mi weekendowe 
wieczory. Kubuś Puchatek, czyli lite-
racka postać fikcyjna powstała w gło-
wie i wyobraźni pisarza A. A. Milne’a. 
Pierwsza książka ujrzała światło 
dzienne w 1926 roku. To wtedy naro-
dziła się wesoła i brykająca ferajna z 
Kubusiem i prosiaczkiem na czele. 
Wśród nich była też Sowa, Kłapouchy, 
Królik, Mama Kangurzyca z Kangu-
rzątkiem, a także Krzyś, czyli jedyny 
ludzki bohater tej opowieści. Ze źró-
deł wynika, że pierwowzorem postaci 
Krzysia był syn autora. Dopiero w dru-
giej części poznajemy Tygryska. W 
Polsce „Kubuś Puchatek” ukazał się 
dopiero w 1938 roku. Druga część, 
„Chatka Puchatka”, miała swoją pre-
mierę w 1928 roku, 10 lat później do-
tarła do Polski. Kubuś Puchatek był 
tłumaczony na wiele języków świata i 
to w różnoraki sposób. Powstało wie-
le ekranizacji, a także sztuk teatral-
nych opartych na przygodach misia o 
bardzo małym rozumku. W 2011 roku 
do kin weszła produkcja o Kubusiu 
Puchatku od Studia Disney („Kubuś i 

Przyjaciele”), która oparta jest na 
wszystkich książkach, których boha-
terem jest Puchatek. Teraz do kin tra-
fiła najnowsza produkcja o Kubusiu 
Puchatku i jego przyjaciołach. Za ob-
raz zabrał się jeden z moich ulubio-
nych reżyserów - Marc Forster. Nie-
miecko-szwajcarski reżyser filmowy 
zrobił m. in. mój ukochany film „Ma-
rzyciel”, a także „Przypadek Harolda 

Cricka” czy „Chłopca z latawcem”, a 
także jeden film z serii o przygodach 
agenta 007. Forster ma za sobą na-
prawdę udane obrazy, tym mocniej 
ściskałam kciuki, gdy zabrał się za 
przypomnienie mojej ulubionej po-
staci. Osią fabuły najnowszego filmu 
o Kubusiu Puchatku jest opowieść o 
Krzysiu, który wyjeżdża do szkoły z 
internatem. Musi pożegnać się ze 
wszystkimi ze Stumilowego Lasu i 
wkroczyć w dorosłe życie. Krzysia za-
grał Ewan McGregor. Krzyś jest doro-
sły, ma rodzinę i mieszka w stolicy 

Anglii. ciężko pracuje, by zarobić na 
dom, rodzinę i obiecaną wycieczkę. 
Pewnego razu Krzysia odwiedzają 
starzy znajomi z pewnego magiczne-
go lasu. Film łączy technikę animacji 
trójwymiarowej CGI z grą prawdzi-
wych aktorów, a więc w Kubusia Pu-
chatka i resztę wcielają się prawdziwi 
aktorzy. To film, który naprawdę przy-
pomniał mi, że kiedyś byłam dziec-
kiem i nie chcę o tym zapomnieć. 
Bardzo ładna animacja i technika 
sprawiły, że przyjemnie oglądało się 
ten film. Z takimi obrazami jest jak z 
powrotem na chwilę do krainy dzie-
ciństwa – przyjemnie, kolorowo, nie 
pamięta się tego, co złe, a tylko to, co 
dobre i magiczne. Ten film naprawdę 
chwycił mnie za serce, a bohaterowie 

sprzed lat ożyli tak jakby tylko dla 
mnie. Czułam się na tym seansie jak 
ktoś z innej bajki, jakbym przez chwi-
lę cofnęła się w czasie, a po zakończe-
niu filmu dotkliwie odczułam upły-
wający czas. Nie młodniejemy, ale ta-

kie filmy potrafią sprawić, że chociaż 
na chwilę przypomnimy sobie, że kie-
dyś byliśmy beztroscy, nieodpowie-
dzialni i szaleni – to świetne uczucie. 
Znalazłam w dziele Forstera pewne 
niedoskonałości. Jest ich kilka i doty-
czą głównie scenariusza. W niektó-
rych miejscach nie jest tak świeży i 

błyskotliwy jakbyśmy sobie tego ży-
czyli. Mimo to jest w tym obrazie coś, 
co nigdy się nie zmieni i nigdy nie 
zniknie. W tych bohaterach jest cała 
magia, która zawsze sprawiała, że co 
weekend siadałam przed telewizo-
rem, by obejrzeć kolejny odcinek/re-
lację ze Stumilowego Lasu. Wiadomo, 
że „Gdzie jesteś Krzysiu?” nie jest ko-
lejnym James’em Bondem i nawet do 
tego miana nie aspiruje, bo jest to 
bajka dla dzieci i jako taka rządzi się 
swoimi prawami. Nie może być zbyt 
ostra, bo musi być opowieścią rodzin-
ną, ciepłą, przyjemną, chociaż mo-
mentami bardzo zabawną. Najprzy-
jemniejsze jest to, że bohaterowie na-
szego dzieciństwa zawsze będą tacy 
sami i zawsze, gdy o nich pomyślimy, 
przybędą, by nam pomóc – nieważne 
w jakiej sprawie. Od tego właśnie ma 
się przyjaciół – tych prawdziwych i 
tych wymyślonych czy literackich też. 
„Mały książę” coś o tym wiedział, 
twierdząc, że dorośli zapominają o 
czasie, gdy byli dziećmi. Bo nie dora-
stanie jest problemem, a zapomina-
nie, że się było dzieckiem. Nie zapo-
minajcie, że byliście dziećmi i wy-
bierzcie się na ten film – jeśli oczywi-
ście Ci bohaterowie są częścią Was, 
Waszej historii i Waszego dzieciństwa.

Anna Pietras
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reKLAMAMalują ogrodzenia
W Gardnie w tym tygodniu 

radny Tomasz Namieciński 
zorganizował akcję malowania 
ogrodzeń placów zabaw dla 
dzieci. Z pieniędzy sołeckich 
kupiono farbę, na miejscu 
znaleźli się chętni i pomalo-
wano ogrodzenie placu przy 
ulicy Pyrzyckiej. Teraz poszu-
kiwani są chętni do udziału 
w podobnych akcjach spo-
łecznych przy innych placach 
zabaw. A jest ich w tej wiosce 
kilka!

rk

Czeremszyna i nie tylko
W sobotę 18 sierpnia w Bartkowie odbyła się dziewiąta edycja Festiwalu Twórczości 
Ludowej. 

Festiwal Twórczości Lu-
dowej od lat cieszy popular-
nością i ściąga do Bartkowa 
wielbicieli sztuki i muzyki 
ludowej. Tej nie zabrakło pod-
czas imprezy. Od godziny 16 z 
festiwalowej sceny rozbrzmie-
wał folklor. Jako pierwsza 
wystąpiła Kapela Ludowa Ma-
cierzanka z Pacholąt. Później 
nastąpiło uroczyste otwarcie 
festiwalu, jakiego dokonał 
burmistrz Mieczysław Sawa-
ryn oraz pomysłodawczyni i 
organizatorska festiwalu, a za-
razem sołtys wsi - Elżbieta Ka-
sprzyk. Dyrektor Gryfińskiego 
Domu Kultury Maria Zalew-
ska wspomniała o lokalnych 
muzykach i twórcach muzyki 
ludowej, którzy odeszli w tym 
roku, a zawsze z chęcią uczest-
niczyli w bartkowskim festi-
walu.

Kapele ludowe
Na festiwalowej scenie z 

koncertami zaprezentowały 

się kolejne kapele ludowe - 
Borzymianka, Wełtynianka 
i Gardnianki. Znane polskie 
przeboje przybliżyło bart-
kowskiej publiczności trio 
wokalne AD HOC. Gwiazdą 

festiwalu był folkowy zespół 
- Czeremszyna. Grupa inspi-
ruje się folklorem słowiań-
skim, głównie podlaskim. Na 
repertuar zespołu składają się 
przede wszystkim pieśni lu-

dowe pogranicza polsko- bia-
łorusko- ukraińskiego wyko-
nywane w gwarze z Podlasia 
zaaranżowane na głos i różne 
instrumenty. Ta magiczna 
mieszanka bardzo przypadła 
do gustu publiczności.

Atrakcji nie brakło
Dodatkowymi atrakcjami 

festiwalu był m.in. namiot Ce-
dyńskiego Bractwa Historycz-
nego „COMITATUS”, warsztaty 
łucznicze, kowalskie oraz poka-
zy walki. Odbyła się także pre-
zentacja pracowni ceramicznej 
Małgorzaty Małeckiej „Hand 
Made Art” oraz pokaz lepienia 
garnków na średniowiecznym 
kole. Można było także zoba-
czyć wystawę prac wykonanych 
podczas warsztatów ceramicz-
nych w Bartkowie. Nie brako-
wało stoisk gastronomicznych i 
rękodzielniczych, a także atrak-
cji dla dzieci.

Organizatorem 9. Festiwalu 
Twórczości Ludowej w Bart-
kowie był Gryfiński Dom Kul-
tury oraz Sołectwo Bartkowo. 
Wydarzenie odbyło się pod 
honorowym patronatem Bur-
mistrza Miasta i Gminy Gryfi-
no Mieczysława Sawaryna.

red.



14

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 65 (1298) 

Wstrząsają mną kolejne doniesienia wakacyjne z plaż. Słowo wa-
kacyjne nie jest tu na miejscu, ale takie rzeczy stety lub niestety 
dzieją się tylko przy okazji wakacji. Mam na myśli informacje od-
nośnie utonięć, zaginięć dzieci na plaży. Gdy słyszę takie newsy, to 
sama nie wiem, czy płakać, czy może walnąć pięścią w stół ze zło-
ści. Jedni w komentarzach grzmią: gdzie byli rodzice?, inni współ-
czują i rozumieją, bo takie rzeczy się zdarzają – nawet najlepszym! 
Sedno sprawy ukryte jest gdzieś pomiędzy.

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

Pisałam Wam niedawno, że mama musi mieć oczy dokoła głowy, jeśli 
chce upilnować malucha w domu, a co dopiero na zewnątrz. To znaczy, 
jeśli wychodzicie do parku, gdzie macie bezpieczną przestrzeń, to hulaj 
dusza piekła nie ma – wy możecie sobie usiąść na ławce, a maluch może 
bezpiecznie biegać po trawce, boisku czy alejkach w parku. Gorzej, gdy 
obok jest jeziorko, sadzawka lub naokoło jeżdżą rowery, wtedy trzeba jed-
nak skupić uwagę na dziecku, by przez przypadek nie stało się nic złego.

Wszystko wskazuje na to, że naj-
gorsze rzeczy często zdarzają się 
przez przypadek i z braku wyobraź-
ni, bo nie zakładamy, że pewne rze-
czy mogą się zdarzyć i mogą zda-
rzyć się nam. Wracając do przypad-
ku trójki dzieci – niestety, wakacje 
z trójką dzieci to nie wypoczynek, 
a ciągłe zajmowanie się maluchami. 
Zwłaszcza, jeśli idziemy na plaż, 
która jest pełna podobnych dzie-
ciaczków, a w wodzie się dwoi i 
troi od kolorowych czapeczek i ka-
pelusików. Sami nie wiemy, gdzie 
jest nasze dziecko? To często znak, 
że już jest za późno. Dziecko trzeba 
mieć zawsze przed oczami (mam 
na myśli takie mniejsze, chociaż te 
większe najlepiej też). Dodatkowo 
ubierzmy dziecko w coś, co natych-
miast rozpoznamy, np. czapeczkę 
jaskrawego koloru, a jeśli nasz 
maluch lubi wodę, usiądźmy przy 
brzegu, by mieć go na oku. 

Nie zakrywajmy się parawana-
mi. Nie puszczajmy głośnej mu-
zyki. Nie pijmy alkoholu. To m. 
in. tłumi nasze zmysły i sprawia, 
że na moment tracimy uwagę, 
a ten moment już wystarczy. I 
przede wszystkim, nigdy nie zo-
stawiajmy dziecka bez opieki.

Sytuacja, gdy jesteśmy nad 
morzem i są fale, jest nietypowa 
i z założenia ekstremalna. Dzieci 
lubią fale – wiadomo. Każdy lubi 
fale, ale fale nie zawsze lubią nas 
i lubią być zdradliwe. Wiry, które 
tworzą się wtedy na dnie potrafią 
wciągnąć na dno dorosłego, a co 
dopiero malutkie dziecko! Nieraz 
traciłam grunt pod nogami jako 
nastolatka lub zakrywała mnie fala 
aż po nos. Podnosiłam się i lekko 
przerażona wracałam na koc. Za 
każdym razem się udawało. Ja 
miałam jednak wtedy naście lat, a 
Wasze maluchy mają roczek, dwa, 

trzy – nie poradzą sobie z zaskaku-
jącą falą, gdy Wy będziecie daleko.

Trudno oceniać, kto jest win-
ny takim sytuacjom. Na pewno 
brak wyobraźni to jedno. Głupota 
i brak konsekwencji u dzieci to 
drugie, ale za to nie można sądzić, 
bo dzieci z natury są po prostu 
nieodpowiedzialne – to my mamy 
ich chronić i wskazywać im dobrą 
drogę. Nie można jednoznacznie 
stwierdzić, że to wina rodziców, 
ale można im zarzucić, że nie 
upilnowali swoich pociech. Jeśli 
jestem z trójką dzieci nad morzem, 
to muszę mieć oczy z tyłu głowy i 
męża, który na zmianę pilnuje ich 
ze mną – takie jest moje zdanie. Z 
trzeciej jednak strony sama dobrze 
wiem, że czasami sekunda nieuwa-
gi rodzi tragedię.

Trzeba być przezornym i le-
piej dmuchać na zimne. Wy-
bierajcie miejsca strzeżone. 
Nie starajcie się zaimponować 
dzieciom w morzu. Nie popi-
sujcie się, bo raz, że one biorą 
z Was przykład, a dwa – może 
być to dla Was i dla nich nie-
bezpieczne. Nigdy nie rozumia-
łam rodziców, którzy pozwalali 
swoim dzieciom kąpać się przy 
czerwonej fladze, która oznacza 
zakaz kąpieli. Każdy z nas ma 
wolną wolę i podejmuje decy-
zje. Za dzieci podejmujemy je 
my, bo one nas słuchają. Takie 
nieodpowiedzialne decyzje do-
rosłych mszczą się zazwyczaj 
tylko na dzieciach. Bądźmy od-
powiedzialnymi dorosłymi, na 
których mogą liczyć dzieci.

Ostrzeżenie! 
Co prawda wakacje się 

kończą, ale  ku refleksji.

W 2017 utonęły 449 osób 
(dane ze statystyk policji)!!! 
Najwięcej wypadków było w 
jeziorze, a najczęstszą przyczy-
ną była kąpiel w niestrzeżonym 
lub zabronionym miejscu, a 
także alkohol. W tym roku już 
mamy ponad 400 przypadków 
utonięć, a to tylko pobieżne 
dane z tegorocznych wakacji.

Jeśli jednak zdarzy się, że je-
steście  świadkiem wypadku 
tonięcia w wodzie, to reaguj-
cie! Nie nagrywajcie filmików, 
nie patrzcie się nieruchomo, 
jeśli tylko pozwala Wam na to 

trzeźwość umysłu, dzwońcie 
po pomoc lub proście o pomoc 
ratownika. Nie płyńcie, by ra-
tować, jeśli nie umiecie pływać, 
bo w ten sposób sami narazicie 
się na niebezpieczeństwo, a nie 
pomożecie tonącemu. W tej 
sytuacji proście o pomoc inne 
osoby. Jeśli możecie komuś po-
dać coś, na czym się wespnie, to 
niech to nie będzie Wasza ręka, 
tylko coś twardszego, np. wiosło 
lub ubranie. Tonący ma mocny 
chwyt i może Was wciągnąć do 
wody.

WAŻNe

Jeśli nagle wpadniesz do 
wody, zatkaj usta i nos ręką, by 
się nie zakrztusić.

* Pierwsza pomoc  
na brzegu

Oceń przytomność ofiary. 
Potrząśnij nią i powiedz coś do 
niej.

Udrożnij drogi oddechowe. 
Rękę połóż na czole ofiary, bar-
dzo lekko ją odchylając. Opusz-
ki palców drugiej ręki połóż na 
żuchwie i podnieś ją. Oczyść 
jamę ustną z zanieczyszczeń.

Sprawdź oddech. W tym celu 
przyłóż głowę do ust ofiary i 
obserwuj klatkę piersiową. Wy-
starczy 10 sekund.

Skrzyżowane dłonie połóż 
na mostku i uciskaj. Wykonaj 
30 mocnych uciśnięć w okolicy 
serca.

Wykonaj 5 wdechów - u dzie-
ci, niemowląt, topielców oraz 
wisielców należy wykonać 5 
„wdechów życia”. Należy rów-

nież pamiętać o intensywności 
ucisku - u dzieci wykonujemy 
je jedną dłonią, u niemowląt 
dwoma palcami

Jeżeli po 10 sekundach nie 
zauważysz prawidłowego od-
dechu, wykonaj 2 wdechy + 30 
uciśnięć

Jeżeli oddech wrócił do nor-
my połóż ofiarę w pozycji bocz-
nej ustalonej, żeby nie dopuścić 
do zachłyśnięcia się wymiotami

Okryj ją ciepłym kocem albo 
ubraniami

Ważne telefony:
WOPR - 601 100 100 lub 112 

(dyspozytor przekieruje cię do 
odpowiednich jednostek wod-
nego pogotowia działających w 
okolicy)

Pogotowie - 999

Pamiętaj:
- przedstaw się
- podaj swój numer
- opisz dokładnie gdzie jesteś
- podaj stan ofiary
[koniec ramki]

PS2 Napisałam ten artykuł z 
potrzeby chwili, emocji, bo jest 
mi żal rodziców, którzy tracą 
dzieci w ten sposób – uważajmy 
na siebie i na nasze maluchy na 
wakacjach! Pamiętajmy o bez-
pieczeństwie!

Przezorna Mama

Źródła:
http://www.poradnikzdrowie.pl/

zdrowie/urazy-wypadki/jak-pomoc-to-
nacemu-instrukcja-pierwszej-pomo-
cy_36087.html 

foto: pixabay.com.pl

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

POSZUKUJE 
KIEROWCÓW  

KAT. C+E

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

Przyjmę do pracy 
sprzedawcę w kiosku 

w sklepie Netto. 

Tel. 502 706 606

Zatrudnię 
kierowców C+e 

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz 
system weekendowy 

(wyjazd ze Szczecina do Niemiec) 

Tel. 609 493 989

Przyjmę do pracy
fryzjerkę

w Gryfinie
tel. 504 020 860

reKLAMA
e-mail: kontakt.

7dnigryfina@gmail.com
tel. 91 404 50 14

OGŁOSZeNIe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” w Gryfinie 
ogłasza przetarg nieograniczony ustny 

(licytacja) 
na zbycie prawa odrębnej własności lokalu 

użytkowego położonego przy  
ul. 11 Listopada 64b w Gryfinie, 

o powierzchni użytkowej 411,60 m2 
w tym: powierzchni użytkowej na I piętrze 247,60 m2, pomiesz-

czenia socjalne o powierzchni użytkowej 164,00 m2 w piwnicy 
wraz z udziałem 3000/10000 w częściach wspólnych budynku ob-
jętego księgą wieczystą nr SZ1Y/00064790/6 i prawie użytkowa-
nia wieczystego działki nr 729, obręb 4 dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr SZ1Y/00051113/3.

1. Cena wywoławcza wynosi 285.000,00 złotych netto 
(słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 
00/100) i stanowi szacunkową wartość rynkową lokalu we-
dług wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

2. Cenę nabycia stanowi wylicytowana kwota za lokal powięk-
szona o podatek VAT płatna na konto Spółdzielni nr 57 1020 
4812 0000 0702 0005 1664 najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy notarialnej. Nabywca ponosi wszelkie koszty zwią-
zane z nabyciem lokalu m.in. opłaty notarialne i sądowe, 
koszty wyceny lokalu.

3. Dopuszcza się możliwość spłaty ratalnej do końca 2018 
roku, pod warunkiem zawarcia odpowiednich zapisów w 
umowie notarialnej.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z 
zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej netto.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2018 roku o 
godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni sala nr 1.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
•	 wniesienie wadium w wysokości 28.500,00 złotych 

do dnia 06 września 2018 roku do godziny 1100 na wy-
żej wymienione konto Spółdzielni,

•	 okazanie dokumentu tożsamości w przypadku uczest-
nictwa w przetargu we własnym imieniu,

•	 okazanie dokumentu tożsamości oraz stosownego peł-
nomocnictwa w przypadku uczestnictwa w przetargu 
w imieniu i na rzecz osoby trzeciej.

7. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowe-
go lokalu użytkowego.

8. W wypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od 
zawarcia umowy notarialnej, wadium nie podlega zwro-
towi.

9. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwró-
cone na wskazane konto bankowe w terminie 3 dni robo-
czych od daty zakończenia przetargu.

10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetar-
gu bez podania przyczyn.

Dla pierwszych 5 osób, które napiszą SMS o treści FESTI-
WAL GARAŻE pod numer 502 552 908 - BILET GRATIS

festiwal  garaze
31/08/2018

TEATR    LETNI    W    SZCZECINIE
START: 17:00

DARIA
Z    a    w    i    a    l    o    w

T       w       o       r       z       y       w       o
fisz     emade

WWW.FESTIWALGARAZE.COM fb.com/festiwalgaraze

CHORZY

BILETY/30 ZL

KOnKurs • KOnKurs • KOnKurs • 
KOnKurs • KOnKurs • KOnKurs

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gry-

finie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
(www.bip.gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości na okres 
21 dni, dwa wykazy z dnia 24.08.2018 r. obejmujące nierucho-
mości lokalowe mieszkalne, położone w Gryfinie, przeznaczone 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych  na-
jemców, w tym: wykaz nr 22/2018 dotyczący sprzedaży lokalu 
przy ulicy Grunwaldzkiej 18/3 oraz  wykaz nr 29/2018 doty-
czący sprzedaży lokalu przy ul. Bolesława Krzywoustego 1/10 
i anulowania wykazu nr 21/2018 z dn. 21.08.2018r. 

Szczegółowych  informacji  na ww. temat  udziela Wydział Dzia-
łalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
UMiG w Gryfinie ul. Parkowa 3, pok. 204, II piętro (budynek Banku 
Pekao S.A.), tel.  91 416 20 11 wew. 414.      

SPRZEDAM
lokal gastronomiczny 

z domem mieszkalnym 
w centrum Maszewa 

Tel. 603 530 278 

Stypendia dla 
najlepszych uczniów
Wysoka średnia ocen, dobre wyniki maturalne oraz osiągnięcia w olimpiadach 
wystarczą, aby starać się o przyznanie stypendium tym, którzy rozpoczną naukę 
w zachodniopomorskich uczelniach. 

Comiesięczne marszałkow-
skie wsparcie finansowe będzie 
wypłacane ze środków budżetu 
województwa zachodniopo-
morskiego. Pierwszy nabór 
wniosków trwa do 15 września 
br. - Chcemy utorować drogę 
młodym, zdolnym osobom i po-
móc wejść w kolejny ważny etap 
w życiu, jakim jest studiowanie. 
Finansowe wsparcie ułatwi im 
start w tym obszarze, a uczelnie 
Pomorza Zachodniego zyskają 
dobrych studentów, którzy w 
przyszłości być może wejdą na 
nasz rynek pracy. – mówił mar-
szałek województwa Olgierd 
Geblewicz.

Zachęta
Stypendium ma zachęcić 

uzdolnioną młodzież do wybo-
ru uczelni w województwie za-
chodniopomorskim. Program 
ten będzie obejmować każdego 

roku maksymalnie 15 nowych 
osób – uczniów szkół ponad-
podstawowych, którzy zostaną 
wybrani przez pryzmat kryte-
riów osiągnięć w olimpiadach 
przedmiotowych, średnich 
ocen ze świadectwa ukończenia 
szkoły oraz średniego wyniku 
egzaminu maturalnego z przed-
miotów podstawowych. 500 zł 
wsparcia wypłacane będzie co 
miesiąc przez okres 2 lat z wy-
łączeniem okresu wakacyjnego.

Kto może?
O przyznanie stypendium 

mogą starać się absolwenci 
szkół ponadpodstawowych, 
którzy osiągnęli w roku po-
przedzającym rok akademicki 
średnią ocen nie mniejszą niż 
4,5 oraz uzyskali średni wynik 
z egzaminu maturalnego na 
poziomie min. 80%. Dodat-
kowe punkty otrzymają także 

zwycięzcy, laureaci czy finaliści 
olimpiad.

Wnioski w sprawie przyzna-
nia wsparcia można składać do 
15 września 2018 r. bezpośred-
nio w kancelarii ogólnej lub 
w Wydziale Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego, a także drogą pocztową 
z dopiskiem „Stypendia dla 
młodzieży rozpoczynającej na-
ukę na uczelniach wyższych na 
obszarze województwa zachod-
niopomorskiego”.

To kolejne marszałkowskie 
wsparcie dla młodych osób. Do 
tej pory z budżetu wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 
finansowane były stypendia 
artystyczne i w zakresie sportu. 
Dodatkowe informacje dostęp-
ne na stronie www.edukacja.
wzp.pl.

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

AUTO-SKUP
telefon 

792 419 148

AUTO-SKUP
całe i uszkodzone, każda 

marka i model, 
osobowe i ciężarowe. 

Najlepsze ceny

Tel. 605 955 850

KUPIĘ KAŻDe 
AUTO 

za gotówkę 
665 708 544

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

Tel. 91 506 55 55

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

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

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

PLAŻA BINOWO, 
POLe BIWAKOWe - zaprasza  

Możliwość postawienia 
przyczepy kempingowej, 

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

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

Prace 
wykończeniowe 
w wysokim standardzie 

Ocieplenia 
Kontakt

91 404 58 35 • 500 273 302

KrZYŻÓWKA

Pionowo: 
1. żartobliwie o spodniach 
2. kanton w Szwajcarii 
3. sól i ester kwasu ftalowego 
4. wieczorek taneczny 
5. litera przed omikronem 
6. dźwięk wyższy o pół tonu od „a” 
7. dawny turecki namiestnik w Al-
gierii 
8. szable dzika 
9. domki pszczół 
10. powieść Leopolda Tyrmanda 
11. rogaty ssak z Tybetu 
12. obecny rajca 
13. podeszwy 
14. Stanisław, narciarz, w-mistrz 
świata (1938), kurier tatrzański 
15. uduszony przez węże morskie 
16. kąpielisko na Helu 
17. „odrzucenie” piłki 
18. miasto w Słowenii, w Alpach Ju-
lijskich 
19. Marek, piłkarz Legii Warszawa 
20. pasożyt gniazd trzmieli 

21. wysoki kwiat z przydomowego 
ogródka 
22. ptak z rodziny bocianowatych 
(Ameryka, Afryka) 
23. równa 100 senom 
24. oktawa + sekunda 
25. starożytne liczydło 
26. imię Rusha, piłkarza 
27. Wilhelm I ..., król Anglii 
28. odporny chemicznie wanado-
wiec 
29. ramazan 
30. staje się w nie do walki 
31. jedno z imion Lindego 
32. drzewo piaszczystych gleb 
33. miejskie skupiska drzew 
34. reality show Polsatu 
35. zrogowacenie na języku ptac-
twa domowego 
36. w grocie 
37. „Zbrodnia i ...” 
38. Midori ..., japońska łyżwiarka 
39. wielbłądzia krzyżówka 
40. ksiądz prawosławny 

Poziomo: 
41. tapicerski taboret kryty skórą 
42. nachylenie warstw skalnych 
43. pejcz 
44. dawna moneta srebrna 
45. w zębie żmii 
46. narzędzie herbowe 
47. port nad Oką 
48. posłannictwo 
49. szczury workowate 
50. niejedna w szkole 
51. poręka na wekslu 
52. waluta Unii Europejskiej 
53. cechuje rzeczy nieznane 
54. lancet chirurga 
55. góry na granicy Niemiec i Czech 
56. krawędź żagla 
57. krzyk 
58. w parze z Cyrylem 
59. skóra na cholewy 
60. kierunek filozoficzno-religijny w 
Chinach 
61. osłona błotnika samochodowego 
62. Hood, banita 
63. węgierski piast 

64. odplamiacz z reklamy 
65. syn Judy 
66. miasto nad Eufratem (Irak) 
67. ktoś z karetki 
68. czerwieni się w zbożu 
69. tworzywo na obudowy np. tele-
fonów 
70. Eugenio, włoski reżyser, teoretyk 
teatru 
71. miasto w Chinach 
72. ... Sumac, piosenkarka 
73. rzeka północnych Włoch 
74. złota moneta arabska bita od 
końca VII do XIII w. 
75. zakup 
76. staropolskie wspak 
77. bułgarski olejek różany 
78. wolny koniec rei 
79. rysy na kaflu 
80. żona Tyndareosa 
81. kryjówka lisa 
82. mały kapitał

PODPOWIEDŹ: AIS, BARBA, DLAWI-
GAD, NAKO, RIAZAŃ, ŻRONKA

Tel. 517 175 599

Pracuj z                       
jako Opiekunka Seniorów w Niemczech 

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

USŁUGI reMONTOWO-BUDOWLANe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogłoszenie wyróżnione - 5 zł

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe w Gryfinie. 800 zł+czynsz+media-
+zwrotna 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 po-
kojowe z balkonem na Górnym Tarasie, 
wyposażone. Tel. 690 518 692

 • Wynajmę pokój jednoosobowy. tel. 731 
490 270.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we, Stare Miasto, I piętro, całkowicie umeblo-
wane. Mile widziane firmy. Tel. 91 416 22 54 
lub 91 416 20 37

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

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

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

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

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

 • Posiadam do wynajęcia budynki gospodar-
cze pod działalność. Tel. 785 537 131

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

 • Posiadam do wynajęcia halę pod małą dzia-
łalność lub magazyn, pow. 70 m2, wszyst-
kie media, monitoring, ogrodzony teren. 
Gryfino ul. Czechosłowacka 2. Cena 500 zł. 
Tel. 600 662 053

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

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

 • Posiadam do wynajęcia pomieszczenie w CW 
Laguna na prowadzenie działalności o tema-
tyce kosmetyka, stylizacja paznokci, podolo-
gia, dietetyka. Tel. 604 799 352

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

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

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

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

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

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

 • Poszukuję do wynajęcia 2 pokojowe mieszka-
nia z niskim czynszem. Tel. 665 729 926

M I E S Z K A N I A  –  Z A M I A N A

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

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

 • Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 poko-
je, kuchnia połączona z jadalnią, możliwość 
zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojo-
we, GT, 42-50 m2, do III p. Tel. 691 688 605

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam pół domu (do remontu, ale można 
mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, 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 architekturą, 
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 gospodarcze, 
działka 6 arów. Tel. 601 457 606

 • Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 180 
m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazowe so-
lar na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, wiata, 
grill z garażem dwustanowiskowy i działka o róż-
nej 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 wysoko-
ści 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 remon-
tu. Bez pośredników. Tel. 501 549 719

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

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

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

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

N I E r U C H o M o Ś C I  –  S P r Z E D A Ż

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

 • Sprzedam działkę w Moryniu. Tel. 601 639 
800

 • Sprzedam działkę budowlana w miejscowo-
ści Dołgie. Cena 20 tys. zł. Tel. 601 707 573

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

 • Sprzedam działkę nr 94 rej. 5. Tel. 608 486 307

 • Sprzedam nieruchomość w Mescherin, dział-
ka o pow. ok. 500 m2 wraz z domkiem let-
niskowym i patio o łącznej pow. ok. 70 m2. 
Cena 40 tys. euro. Tel. 533 877 770

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

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

 • Steklno, działka 542 m2 sprzedam - na 
przeciw plaży, ogrodzona, prąd, woda, 
kanaliza, pawilon letni z tarasem, ła-
zienka, pomieszczenia gospodarcze. 
Wiadomość 501 104 445

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam łąki w Piasecznie, 0,7 h, czarno-
ziem, torf. Tel. 557 089 188

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam działkę w Moryniu z pozwoleniem 
na budowę i odbudowę istniejącego wiatra-
ka holenderskiego na cele mieszkaniowe lub 
komercyjne. Tel. 91 414 63 53 lub 601 639 800

G A r A Ż E  -  S P r Z E D A Ż

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

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

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

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

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

G A r A Ż E  –  W Y N A J E M

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

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

 • Posiadam do wynajęcia garaż murowany w 
centrum Gryfina. Tel. 604 383 038

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

G A r A Ż E  –  K U P N o

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

M o t o r Y Z A C J A  –  S P r Z E D A Ż

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

 • Sprzedam motor Kawasaki VERSYS 650 ABS, 
bezwypadkowy, przebieg 10 700km, szyba 
z deflektorem Kawasaki, gmole, akcesoryjna 
kierownica, akcesoryjne regulowane klamki, 
wydech Scorpion, osłona baku, alarm, Opony 
stan bdb, wymieniony akumulator, kierun-
kowskazy ledowe. 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, szyberdach. Lusterka i tylna 
szyba podgrzewana. Cena 3200 zł. Tel. 695 
927 388

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

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

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

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

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

 • Sprzedam małą przyczepkę samochodową. 
Tel. 608 486 307

 • Sprzedam samochód ciężarowy IVECO 
ML75E15, 2002 r. prod., z windą załadunko-
wą, 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, kupio-
ny w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r., 
jeden właściciel, faktura vat - sprzedam za 
dobrą cenę. Tel. 502 816 108 

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

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

 • Sprzedam Opel Corsa 1,0 benzyna, rok prod. 
1996, 2 drzwiowy, czerwony, gotowy do jaz-
dy. 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, elek-
tryczne szyby i lusterka, 5 poduszek. Opony 
letnie na alufelgach, zimowe na felgach sta-
lowych. 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, szyberdach. Lusterka i tylna szyba pod-
grzewana. Tel. 695 927 388

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

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

 • SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupio-
ny 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 elek-
tryczne. Tel. 547 856 274

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

1,6, rozkładane siedzenia, tylna klapa bagaż-
nika otwierana wraz z szybą. Dość wysoki 
żeby wygodnie wsiadać. Zarejestrowany, 
ubezpieczony, sprawny technicznie i względ-
nie wyglądający. W miarę niedrogi. Tel. 
781 747 903

 • Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
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POWIATOWY UrZĄD PrACY W GrYFINIe
DYSPONUJe NASTĘPUJĄCYMI OFerTAMI PrACY:

1. Fryzjer-praca Gryfino,Szczecin
2. Główna księgowa-praca Krzywin
3. Kelner-Barman- praca Gryfino
4. Konserwator- praca Gryfino 
5. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
6. Logopeda-praca Gryfino
7. Magazynier- praca Gryfino
8. Mechanik pojazdów samochodowych – praca Widuchowa
9. Mechanik samochodów ciężarowych-praca Widuchowa
10. Młodszy opiekun-praca Nowe Czarnowo
11. Monter Izolacji-praca Nowe Czarnowo
12. Monter okien – praca Gryfino 
13. Nauczyciel Informatyki-praca Krzywin
14. Nauczyciel matematyki-praca Krzywin
15. Nauczyciel wychowania przedszkolnego- praca Gryfino Gardno, Stare 

Brynki
16. Pedagog Specjalny- praca Gryfino
17. Pedagog Specjalny (oligofrenopedagog )- praca Gryfino
18. Pielęgniarka-praca Nowe Czarnowo
19. Pomoc kuchenna- praca Czepino
20. Pomocnik instalatora PV- praca woj. zachodniopomorskie
21. Pomocnik mechanika samochodów ciężarowych-Widuchowa
22. Pomocnik stolarza- Praca Parnica
23. Pracownik ogólnobudowlany- praca Gryfino i okolice 
24. Pracownik gospodarczy – praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełno-

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

 • Kupię stare samochody, motocykle, mo-
torowery. 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 transportem. Ceny do negocjacji. 
Tel. 722 310 481

P r A C A

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

S Z U K A M

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

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

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

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

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

 • Podejmę pracę, jako stróż w Gryfinie lub oko-
licy. Tel. 608 266 429

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

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

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

Z A t r U D N I Ę

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

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

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

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

 • Poszukuję osoby do opieki nad osobą starszą 85 
lat sprawną fizycznie z lekką chorobą alzheimera. 
Zapewniam zakwaterowanie w domku jednoro-
dzinnym z ogrodem. Tel. 533 505 899 

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

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

 • ZATrUDNIĘ MeCHANIKA SAMOCHODOWeGO 
TeL. 601 420 009

 • ZATrUDNIĘ BLACHArZA-LAKIerNIKA, TeL. 
601 420 009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U S Ł U G I

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

 • Opiekun zaopiekuje się starszą osobą potrze-
bującą pomocy. Tel. 794 299 368

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

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

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

 • Oferuję usługi remontowo – budowlane w 
zakresie malowanie, szpachlowanie, glazu-
ra, terakota, tapetowanie, panele itp. Tel. 
606 187 863 (Tomasz)

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

E D U K A C J A

 • Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 
25

 • Nauczyciel z doświadczeniem udziela ko-
repetycji 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 wszyst-
kich poziomach nauczania. Rzetelne przy-
gotowanie do matury i innych egzaminów. 
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 793 305 835

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

r o L N I C t W o  –  D Z I E r Ż A W A /
S P r Z E D A Ż

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

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

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

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

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

 • Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy 
głównej trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni 
lub wejdę we współpracę hodowlaną ptac-
twa domowego w ekologii na wybiegu na 
trawie lub dofinansuję taką hodowlę. Tel. 513 
288 745

 • Duże atrakcyjne ranczo wolnostojące z 
budynkiem o dł. 60 m, z setkami daglezji i 
świerków srebrzystych w tym 5 ha młodego 
sadu czereśni 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 

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

r Ó Ż N e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Oddam dwa fotele, stół rozkładany, okap 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 
motorowej -różne wymiary-Pi-45 L i Pi-25x35, Pi 
35-20x35, Pi 30-20x35 i Pi 25-.0 Tel. 91 414 52 38, 
603 795 459, 609 536 459, waw2006@op.pl 

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam wazony, porcelanę i inne 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 do-
brym 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

24.08. Apteka      Muszkieter ul. 9 Maja 14
25.08.  Apteka    Gryfińska ul. Piastów  8
26.08.  Apteka    Dr Max ul. B.Chrobrego 30
27.08.  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.

PUP INFORMUJE

DYŻURY APTEK
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kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 65 (1298) 

 

 

 
 
 

 
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

Pierwszy przejazd po Blue Velo
Świeże powietrze i piękne krajobrazy, a także tajemniczy „krzywy las”, winnica Turnau czy zamek Joanitów w Swobnicy. To niektóre z 
atrakcji jakie czekają rowerowych turystów na szlaku Blue Velo. Zapraszamy już jutro na dworzec kolejowy w Gryfinie na godz. 10.

W najbliższą sobotę - 25 
sierpnia czeka nas pierwszy 
oficjalny przejazd tą trasą na 
odcinku Gryfino – Trzciń-
sko-Zdrój. Na otwartą dla 
wszystkich rowerową wyprawę 
zaprasza marszałek wojewódz-
twa Olgierd Geblewicz, a 50 
największych fanów rowero-
wych wycieczek ma szansę za-
łapać się na specjalny pociąg, 

który tego dnia zawiezie ich ze 
Szczecina do Gryfina. 

- Po kilkunastu miesiącach od 
rozpoczęcia ambitnego projektu 
Zachodniopomorskich Szlaków 
Rowerowych doczekaliśmy się 
pierwszych efektów i otwiera-
my trasę, która otworzy dla 
rowerowych turystów południe 
naszego regionu. Głęboko wie-
rzę, że inne regiony dotrzymają 

narzuconego przez nas tempa i 
trasa Blue Velo poprowadzi w 
przyszłości od Świnoujścia, aż 
do granicy z Czechami. – wyja-
śnia Olgierd Geblewicz.

Dojdą  
kolejne ścieżki

W ramach wartego blisko 7 
mln zł projektu powstało 11 
km nowych tras rowerowych, 
a te już istniejące, m. in. wy-
konane przez Gminę Banie zo-
stały oznakowane i stworzyły 
łącznie blisko 45 km odcinek 
trasy z Gryfina do Trzcińska. 
Warto przypomnieć, że już 
dziś ze Szczecina można do-
jechać do Gryfina do mostu 
w Mescherin. Cały szlak Blue 
Velo na Pomorzu Zachodnim 
od Świnoujścia przez Szczecin 

do Kostrzyna nad Odrą liczy 
łącznie 275 km. Planuje się, 
że w regionie na 38% długości 
tej trasy powstaną nowe drogi 
rowerowe, pozostałe odcinki 
poprowadzą po istniejących 
drogach rowerowych, drogach 
leśnych i mało uczęszczanych 
drogach lokalnych. Na ozna-
kowanie czeka m.in. odcinek 
od Trzcińska – Zdrój do Dar-
gomyśla. Z kolei 2,5 km asfal-
towy odcinek z Dargomyśla 
do Chwarszczan będzie goto-
wy już za kilka tygodni. Pod 
koniec tego roku powinny się 
również zakończyć prace bu-
dowlanych na trasach wzdłuż 
Zalewu Szczecińskiego: Dą-
bie – Lubczyna, Lubczyna 
– Modrzewie oraz Czarnocin-
-Skoszewo. Dzięki współpracy 

regionów Polski Zachodniej, 
w przyszłości wzdłuż Odry 
będzie można pojechać aż do 
granicy Polsko-Czeskiej. Trasa 
ma bowiem docelowo liczyć 
nawet 1 tys. kilometrów. 

Tylko do końca tego roku 
oddanych zostanie jeszcze 
kilka odcinków zachodnio-
pomorskich tras rowerowych. 
Ich łączna długość wyniesie 
ponad 1100km, a przewiduje 
się, że wybudowane zostanie 
ok. 340km dróg rowerowych. 
Inwestycje są finansowane z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego WZ oraz z Progra-
mu Interreg, a także wsparte 
środkami z budżetu woje-
wództwa oraz poszczególnych 
gmin i powiatów.

red.


