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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

7 września 2018 r.

Wynajmę pomieszczenie 
magazynowo-produkcyjne

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

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

e-mail: 
kontakt.

7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

czytaj s. 2
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termin 
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Antyterroryści  
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Jednak 
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Spotkanie 
rowerzystów  
ku czci Krzysztofa 
Chmielewskiego 
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Zadzwoń lub napisz!

Nowe 7 Dni Gryfina

Wesołe jest 
życie staruszka!
Niestety tak dobrze nie jest, jak się wydaje młod-
szemu pokoleniu. Najbardziej doskwiera choroba, a 
często samotność i wyobcowanie. 

Kilka dni temu spotkałam 
w przestrzeni publicznej sym-
patyczną kobietę. Chodziła z 
trudem, więc zaoferowałam 
jej pomoc i odprowadziłam ją 
pod klatkę schodową. Jak oka-
zało się, pani ma 89 lat, jest 
osobą schorowaną i samotną. 
Otrzymuje pomoc socjalną, 
którą jest opiekunka. Opie-
kunka przychodzi codziennie 
na 50 minut. Czy to wystar-
czy? Osądźcie państwo sami. 
Sąsiedzi są, ale wyobcowanie 
totalne. Wielkim problemem 

jest kontakt z instytucjami ta-
kimi jak ZUS, poradnie zdro-
wia oraz szpitale. Dzwoniąc 
do rejestracji, słyszymy ciągle 
tę samą bzdurną informację 
o numerach wewnętrznych, 
pod które nie można się do-
dzwonić, bo abonent zajęty. 
Doświadczam tego osobiście, 
wciąż i wciąż. Ostatnio przy-
był nam jeszcze taki abonent, 
a jest nim ZUS. Dzwonimy 
wyłącznie na numer warszaw-
ski. A tam jak u innych abo-
nentów, numer stacjonarny i 
czekamy na wewnętrzny, któ-
ry jest osiągalny po wyczer-
paniu granic cierpliwości, a 
miało być lepiej! Pojawiło się 
jednak światełko w ciemności. 
Inwalidzi I grupy mają dostęp 
do specjalistów. Nie trzeba na-
wet skierowania.

Zofia Górkiewicz

Złote i diamentowe 
gody

Antyterroryści  
w Gardnie?
W środowe późne popołudnie na zakręcie drogi z 
Gardna w kierunku Drzenina i dalej - Pyrzyc, pojawił 
się niezwykły patrol policyjny. 

Nie dość, że było ich aż czte-
rech. I to młodych i wysokich.  
Na dodatek, byli nietypowo 
ubrani. W czarnych mundu-
rach i czapkach typu fura-
żerka – jakich u gryfińskich 
policjantów nie widzieliśmy. 
Działali w ten sposób, że tyl-
ko dwaj z nich – w żółtych 
kamizelkach ze świetlnymi 
sygnalizatorami, zatrzymywali 
samochody i ograniczali się 
do sprawdzania dokumen-
tów. Dwaj pozostali bez ka-
mizelek, stali - niewidoczni z 
nadjeżdżających samochodów 

- obok wielkiego radiowozu. 
Wyglądało to tak, jakby ci 
dwaj osłaniali swych podcho-
dzących do zatrzymywanych 
aut w parze (to też nietypowo) 
- kolegów. 

Czyżby akcja 
antyterrorystów?

Tylko, że oni nie pokazu-
ją twarzy i mają mundury z 
bardzo bogatym, widocznym 
z daleka wyposażeniem, ale 
bez jakichkolwiek oznak. Kto 
więc to był i co tam robili? 
Rzeczniczka Komendy Wo-

jewódzkiej Policji w Szcze-
cinie zaprzecza by to byli 
antyterroryści. Najpewniej to 
funkcjonariusze oddziału pre-
wencji w mundurach, które 
odpowiadają obowiązującym 
przepisom, ale bywają rzadko 
widywane. Co do celu akcji, 
niczego nie udało się nam do-
wiedzieć. 

rk

Chcieli go zabić za… 50 zł
Do zdarzenia doszło 31 sierpnia w Gryfinie. Podejrzani są oni m. in. o to, że dzia-
łając wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju. 

Z dotychczasowych usta-
leń wynika, że podejrzani 31 
sierpnia br. na ulicy Krasiń-
skiego w Gryfinie grozili po-
krzywdzonemu mężczyźnie 
pozbawieniem życia, żądając 
przy tym wydania wszystkich 
wartościowych przedmiotów. 
W rezultacie sprawcy ukradli 
pokrzywdzonemu 50 zł.

Akcja policji przebiegła bły-
skawicznie. W wyniku działań 
funkcjonariuszy podejrzani 

szybko zostali ustaleni i za-
trzymani. Następnie wobec 
obu mężczyzn na wniosek 
prokuratora zostało zastoso-
wane tymczasowe aresztowa-
nie na okres najbliższych 3 
miesięcy.

Za zarzucony czyn na pod-
stawie art. 280 § 1 kk grozi 
kara pozbawienia wolności od 
2 do 12 lat.

AJ

Informujemy o uroczystości Złotych i Diamento-
wych Godów, która odbędzie się w dniu 7 września 
2018 roku o godz. 17.00 na auli Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Gryfino zaprosił 14 par jubi-
latów złotych godów w celu 
wręczenia medali przyzna-
nych przez Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej oraz 2 
pary które przeżyły w związku 
małżeńskim 60 lat.

dost.

Kot na drzewie 
to rzecz 
zwyczajna. 
Ale na 
betonowy słup 
wlazł chyba 
uciekając 
przed psem
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Flesz 
wydarzeń!

Spłonął samochód
W niedzielę 2 września o godz. 

19.18 strażacy z OSP Banie wyje-
chali do pożaru samochodu oso-
bowego na drodze serwisowej 
wzdłuż drogi S3, między Sobie-
myślem a Kunowem. Po dojecha-
niu na miejsce zdarzenia strażacy 
zastali samochód marki Volkswa-
gen Polo cały objęty ogniem. 
Działania zastępu polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz na ugaszeniu pożaru przy 
pomocy jednego prądu piany 
ciężkiej z linii szybkiego natarcia. 
W akcji uczestniczył jeden zastęp 
GBA z OSP Banie. 

Pożar nieużytków
Strażacy z Bań gasili nieużytki 

w miejscowości Sosnowo. Na 
miejscu strażacy zastali rozwinię-
ty pożar, który rozprzestrzenił się 
na ściernisko oraz płot jednej z 
posesji. Ogień był zagrożeniem 
dla budynku gospodarczego oraz 
pasieki, które znajdowały się w 
pobliżu. Działania zastępu pole-
gały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia oraz na ugaszeniu po-
żaru przy pomocy jednego prądu 
wody z linii szybkiego natarcia 
oraz tłumic. Spaleniu uległo ok. 1 
ha nieużytków oraz 50 metrów 
płotu drewnianego. W akcji 
uczestniczył jeden zastęp GBA z 
OSP Banie. 

Odzyskali sprzęt  
za 150 tys.

Policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Choszcznie otrzy-
mali informację z Polsko – Nie-
mieckiego Centrum Współpracy 
w Świecku dotyczącą prawdopo-
dobnego poruszania się skra-
dzionych koperek na terenie po-
wiatu choszczeńskiego. Policjanci 
odnaleźli w Święciechowie skra-
dzione koparko-ładowarki JCB o 
łącznej wartości około 150 tys. 
euro. W sprawie zatrzymano też 
dwóch mężczyzn podejrzewa-
nych o ich kradzież. 28 oraz 45-la-
tek trafili do policyjnego aresztu. 
Zebrany w sprawie materiał do-
wodowy pozwolił prokuratorowi 
na przedstawienie zatrzymanym 
zarzutu kradzieży. Prokurator wy-
stąpił także do Sądu z wnioskiem 
o zastosowanie wobec mężczyzn 
środka zapobiegawczego w po-
staci tymczasowego aresztowa-
nia na okres 3 miesięcy, do które-
go Sąd przychylił się w całości.

Hala jednak będzie!?
Dla ekipy obecnie sprawującej władzę w gminie Gryfino był to bardzo dobry dzień. W przeddzień rozpo-
czynającej się kampanii wyborczej udało się podpisać umowę na budowę hali widowiskowo-sportowej na 
około 300 miejsc. Ma być gotowa w listopadzie 2019 roku.

W czwartek, 6 września w 
Urzędzie Miasta podpisano 
umowę z firmą Moris Pol-
ska, oddział we Wrocławiu. 
Reprezentował ją dyrektor 
Adam Patek. Ze strony gminy 
wielostronicową umowę pod-
pisali burmistrz Mieczysław 
Sawaryn i skarbnik gminy 
Beata Blejsz. 

Wicestarosta Jerzy Miler, 
przypomniał o trudnych wa-
runkach w jakich grać muszą 
w rozgrywkach 2 ligi szczy-
piorniści Klubu Piłki Ręcznej. 
Dyrektor LO w parku Sławo-
mir Głuszak opowiadał, że w 
każdej szkole gdzie pracował, 

w czasie jego kadencji po-
wstawała sala gimnastyczna. 
Przedstawiciel wykonawcy 
inwestycji wartej prawie 20 
milionów złotych przedstawił 
swą firmą jako doświadczoną 
w budowie wielu hal spor-
towych, z których najbliższa 
znajduje się w Kostrzynie 
nad Odrą. Występujący kil-
kakrotnie burmistrz Sawaryn 
podkreślał zaangażowanie 
pracowników wydziału in-
westycji i wielką skalę inwe-
stycji, jakie zrealizowano za 
jego kadencji. Dodał, że w 
przyszłości ma powstać także 
sala gimnastyczna dla szkoły 
w Radziszewie i wykonana 

modernizacja obiektów przy 
ulicy Sportowej. Przypomniał 
też, że projekt budowanej hali 
był wielokrotnie tańszy od 
projektu jego poprzednika. 

Co z parkingami?
Dla mieszkańców Gryfina 

w czasie gdy nie będą tam 
oglądać meczów lub wido-
wisk najważniejsze są miejsca 
parkingowe w okolicach hali. 
Zarówno Tomasz Miler, jak 
Mieczysław Sawaryn pod-
kreślali, że ich nie ubędzie. A 
wprost przeciwnie, sytuacja 
z parkowaniem w tej części 
miasta się poprawi. Głównie 

dlatego, że miejsca parkingo-
we dla osób korzystających z 
hali powstaną na placu przy 
niej!

Dlaczego tutaj?
Podnoszono też wątpliwo-

ści do co do lokalizacji hali. 
Nie lepiej, żeby postała koło 
Laguny? Przypomniano więc, 
że miejsce to zostało wybra-
ne już 10 lat temu! Najbar-
dziej zadowoleni z lokalizacji 
byli obecni na uroczystości 
nauczyciele wychowania fi-
zycznego. Według nich jest 
to miejsce idealne. Na teren 
Laguny trzeba bowiem orga-
nizować trudny i kosztow-

ny transport uczniów – a to 
głownie z myślą o nich po-
wstanie tutaj hala sportowa.

Spór z Powiatem
Od kilku lat znany jest 

spór o lokalizację i udział w 
finansowaniu tej inwestycji 
między Gminą i Starostwem 
Powiatowym. Przypomnijmy, 
szkolnictwo średnie jest w 
gestii powiatu. Liceum i jego 
teren należy wiec (należało?) 
do starostwa. Gmina stała się 
współużytkownikiem obiek-
tu na podstawie umowy, gdy 
powstały gimnazja. Na nasze 
pytanie do wicestarosty, jaka 

jest obecnie sytuacja prawna 
– odpowiedział... Mieczysław 
Sawaryn. Przedstawił inter-
pretację gminy, że Liceum 
jest jej własnością. Dlatego 
zdecydowano się na inwesty-
cję finansowaną przez gminę. 
Gdyby do końca budowy hali 
nie doszło do porozumienia 
w Powiatem, musiał by on 
zwrócić gminie 13,5 miliona 
złotych jej wkładu w inwesty-
cję. Jak widać, szefostwo gmi-
ny liczy na to, że po wyborach 
zmieni się stosunek nowego 
starosty w tej sprawie. Albo 
starostwo przestraszy się 
wielkości sumy jaką musiało-
by zwrócić gminie

Zgrzyt
Znany ze swego „czepiania 

„ się Urzędu, szef portalu in-
ternetowego igryfino zadał 
burmistrzom pytanie, czy 
to prawda, że jakoby została 
złamana obowiązująca proce-
dura w kontaktach z jednym 
z kandydatów do budowy 
hali. Wywołało to długi spór. 
Kilkakrotnie burmistrzowie 
zapewniali, że „urząd zawsze 
pracuje w ramach prawa i 
zgodnie z jego przepisami”. 
Jednoznacznej odpowiedzi 
– TAK lub NIE jednak nie 
było... 

Głupia sprawa
Po uroczystości zapropo-

nowaliśmy dyrektorowi Pat-
kowi wymianę wizytówek. 
Normalna rzecz – dzienni-
karze chcą mieć namiar na 
szefa wykonawcy inwestycji. 
Tymczasem okazało się, że 
dyrektor firmy, która wybu-
dowała wiele podobnych hal, 
idąc na konferencję prasową 
nie ma przy sobie wizytów-
ki! Uzyskaliśmy tylko adres 
mailowy. Czyżby wykonawca 
chciał trzymać nas na dystans 
komunikując się tylko przez 
internet? Zobaczymy.

R. Kwapisz
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Spotkanie rowerzystów ku czci 

KRZYSZTOF CHMIELEWSKI 
podróżnik zamordowany w Meksyku
9 września 2018, PLAC BArNIMA  godz. 1000, Planowana trasa - przejazd ulicami Gryfina- Wirów-Chwarstnica-Wirówek-Szczaw-
no-Gryfino (ok. 25 km)

Obowiązki uczestników - 
przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego, sprawny rower, 
ubezpieczenie na czas trwania 
przejazdu we własnym zakresie.

APEL IZABELI - siostry 
Krzysztofa Chmielewskiego - 
podróżnika. 

Proszę Wszystkich o udostęp-
nianie. Naprawdę potrzebujemy 
pomocy. Jeżeli możesz zrobić 
cokolwiek, jakkolwiek, gdziekol-
wiek: Krzysztof - mój brat, od-
ważny, wolny człowiek. Zamor-
dowany w Meksyku, pochowany 
bez wiedzy i zgody rodziny, eks-
humowany czeka od 4 miesięcy 
na potwierdzenie tożsamości by 
mógł wrócić do domu.

Ja Izabela Schmidke, sio-
stra Krzysztofa zawiadomiłam 
wszystkie instytucje państwowe: 
Ambasadę Polski w Meksyku, 
MSZ, PO w Szczecinie, KPP w 
Gryfinie, mam kontakt z proku-
ratorem w Meksyku, przekazuję 
na bieżąco informacje jakie uzy-

skałam od strony Meksykańskiej 
do prokuratury w Szczecinie 
(odciski palców brata, wyniki 
profilu DNA Krzysztofa)

Mimo moich wysiłków trwa-

jących już 122 dni nie udało mi 
się doprowadzić do potwierdze-
nia, że mocno okaleczone ciało 
człowieka, które znajduje się 
Meksyku - należy do Krzysztofa.

Biurokracja, opieszałość, se-
zon urlopowy, brak działania 
to jest to z czym do tej pory się 
spotkałam.

Apeluję - to chodzi o CZŁO-
WIEKA. Chodzi o Krzysztofa 
Chmielewskiego obywatela Pol-
ski, podróżnika, brata, przyja-
ciela.

Apel od Meksykańskiej 
Sieci Wsparcia Turystyki 

rowerowej 
Wezwanie od Meksykańskiej 

Sieci Wsparcia Turystyki Rowe-
rowej ze specjalnym uwzględ-
nieniem Rządu Federalnego Sta-
nów Zjednoczonych Meksyku, 
Ambasady Polskiej w Meksyku, 
Samorządu Stanu Chiapas, dla 
wszystkich obywateli Meksyku 
i wszystkich obcokrajowców 
przebywających w Meksyku. W 
imieniu Sieci Wsparcia dla ro-
werowej społeczności w naszym 
kraju, głośno nawołujemy i żą-
damy przyśpieszenia niezbęd-
nych procedur urzędowych w 
celu transferu i repatriacji ciała, 
naszego urodzonego w Polsce 
kolegi, Krzysztofa Chmielew-
skiego, który zginął tragicznie 
na 158 km drogi z San Cristóbal 
de Las Casas do Ocosingo w Sta-
nie Chiapas.

Z nieznanych i niezrozumia-
nych dla nas przyczyn, po 4 
miesiącach od tego tragicznego 
zdarzenia i po więcej niż 120 
dniach, ciało Krzysztofa wciąż 
nie zostało przekazane rodzi-
nie. Po otrzymaniu informacji, 
że ciało naszego kolegi zostało 
pochowane, następnie ekshu-
mowane i poddane procesowi 
rehydratracji, przyjmujemy za 
pewnik, że procedury były naru-
szone i z uwagi na sprawiedliwe 
zakończenie bólu rodziny i przy-

jaciół Krzysztofa, zobowiązuje-
my się udzielić całego niezbęd-
nego wsparcia naszej Sieci. Jako 
społeczeństwo obywatelskie, jest 
w naszym interesie skrócenie 
bólu i żalu, jakiego doznała ro-
dzina i przyjaciele kolegi cykli-
sty w naszym kraju, co jest dla 
nas równoznaczne z łaską prze-
baczenia, ponieważ podróżo-
wanie rowerem reprezentuje dla 
nas ideały pokoju, zjednoczenia 
i empatii.

Wzywamy Państwo Meksy-
kańskie do współpracy i żądamy 
od odpowiednich władz rządo-
wych usprawnienia i przyśpie-
szenia wszystkich niezbędnych 
procedur po to, by ciało nasze-
go drogiego przyjaciela, miało 
szansę spocząć z wszystkimi 
honorami w ojczyźnie. Pokój i 
rowery.

Krzysztof Chmielewski - 
podróżnik

Niewielu jest na tej ziemi ludzi 
takich jak on. Cudownie wolny. 
Marzenia poniosły go na drugi 
koniec świata. Ludzie go kochali 
bo był tego wart. On ufał...

Jest przykładem, że wszystko 
jest możliwe jeśli tylko napraw-
dę się pragnie.

Ciągle czekamy na jego po-
wrót. Meksyk był tylko częścią 
jego podróży. Jest teraz bez-
bronny. System który nas otacza, 
zmieniający się urzędnicy tak 
bardzo przeszkadzają, że drogę 
do domu ma wciąż zamknię-
ta. Ciągle zadaje sobie pytanie 
dlaczego współtowarzysz jego 
niedoli wrócił już do rodziny i 
spoczął spokojnie otoczony mi-
łością. Co trzeba jeszcze zrobić i 
kogo prosić, żeby Krzysztof rów-
nież mógł do nas wrócić?

Kolejne kroki w kalendarzu wyborczym

Minął termin zgłaszania do komisji
Wczoraj, 6 września br. minął termin 

składania komisarzom wyborczym 
wniosków na kandydatów na człon-
ków terytorialnych komisji wybor-
czych do wyborów samorządowych, 
które odbędą się 21 października br. 
Powołane zostaną komisje wyborcze 

działające na szczeblu gminy, powiatu 
i województwa. 

Na kandydatów do terytorialnych 
komisji wyborczych mogli być zgłasza-
ni przedstawiciele wszystkich komite-
tów wyborczych, które zostały zgło-
szone do PKW, i z których w wyborach 

startują kandydaci na prezydentów 
miast, burmistrzów i wójtów oraz na 
radnych do rad gmin, powiatów i sej-
miku wojewódzkiego w obrębie dane-
go terytorium. 

Do 11 września komisarz wyborczy 
powoła te komisje do działania. Na-

tomiast do godz. 24.00 - 16 września 
zakończy się termin zgłaszania tery-
torialnym komisjom wyborczym list 
kandydatów na radnych, odrębnie dla 
każdego okręgu wyborczego.

A. Szczepaniak 
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W końcu ruszą 
bulwary
Rusza inwestycja o nazwie Przebudowa ulicy Bulwa-
ry Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudo-
wą sieci teletechnicznej w Widuchowej. 

Projekt powstał już w po-
przedniej kadencji, lecz nie 
był realizowany z powodu 
braku środków zewnętrznych 
na kosztowną inwestycję. Wójt 
A. Kusy-Kłos postanowiła 
zrealizować własną koncepcję 
- podzieliła zadanie na dwa 
etapy i skutecznie aplikowała 
o środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Inwesty-
cja uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 1 071 389 zł, co 
stanowi 63,63% wartości zada-
nia. Zabezpieczenie finanso-
wania inwestycji to jak wiado-
mo dopiero połowa sukcesu. 
Najtrudniejsze zadanie to wy-
łonienie wykonawcy w okre-
sie, gdzie największe firmy są 
zaangażowane w dużo większe 
projekty, a ceny na roboty bu-

dowlane mogą zaskoczyć na-
wet bogate samorządy.

Bez chętnych
Do ogłoszonego przez Gmi-

nę przetargu nie złożono żad-
nej oferty. Dlatego pani wójt 
zdecydowała się na procedurę 
negocjacji, która nie należała 
do łatwych, ale ostatecznie po-
zwoliła wyłonić wykonawcę. 
W czwartek 30 sierpnia pod-
pisano umowę na realizację 
inwestycji z wykonawcą - fir-
mą DANKOM Daniel Błaż-
kiewicz z Lisiego Pola. Jeszcze 
w tym miesiącu firma wejdzie 
na plac budowy i przystąpi do 
realizacji długo oczekiwanej 
przez mieszkańców Widucho-
wej przebudowy ulicy Bulwa-
ry Rybackie. dost.

Odbiorą gabaryty
Od 17 do 21 września na terenie gminy Chojna odbędzie się odbiór odpadów 
wielkogabarytowych. 

Odpady wielkogabaryto-
we powinny być gromadzone 
nie wcześniej niż 24 godziny 
przed wyznaczonym termi-
nem odbioru. Na terenie nie-
ruchomości w miejscu prze-
znaczonym na gromadzenie 
odpadów i w sposób umoż-
liwiający swobodny dostęp 
przedsiębiorcy odbierającego 
odpady komunalne. Odpady 
powinny być wystawione w 

dniu odbioru od godziny 7 
rano.

Odpady wielkogabarytowe 
– to odpady komunalne, które 
ze względu na swoje rozmiary 
i masę, nie mogą być umiesz-
czone w typowych pojemni-
kach/workach przeznaczo-
nych do zbierania odpadów 
komunalnych, między innymi 
- drzwi, okna, meble, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 

sprzęt AGD, RTV, armatura 
sanitarna, materace, dywany, 
kołdry, donice, duże elemen-
ty dekoracyjne wyposażenia 
wnętrz, stolarka budowlana, 
opakowania i inne materiały o 
dużych rozmiarach.

W czasie zbiórki nie będą 
odbierane:

1. odpady budowlane i roz-
biórkowe, takie jak deski, bel-
ki, panele, płoty, płytki, gruz 
itp.,

2. opony pochodzące z dzia-
łalności rolniczej oraz z pojaz-
dów większych niż pojazdy o 
dopuszczalnej masie całkowi-
tej do 3,5 tony,

3. odpady zawierające 
azbest, papę, smołę itp.,

4. wełna mineralna, styro-
pian budowlany (z ocieplenia 
budynków),

5. części samochodowe 
(zderzaki, fotele, deski roz-
dzielcze etc.) wskazujące na 
pochodzenie z innego źródła 
niż gospodarstwo domowe,

6. odpady w ilościach lub 
rodzaju wskazujących na po-
chodzenie z innego źródła niż 
gospodarstwo domowe.

red.

Wyremontują mury 
obronne
Pod koniec sierpnia Zarząd Powiatu Gryfińskiego wybrał wykonawcę zadania - 
Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów obronnych po-
między ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie - etap I.

Wykonawca – Zakład Usług 
Budowlanych Łukasz Nazimek 
z Chojny, wykona zadanie za 
kwotę 145 573,49 zł. Na re-
alizację tej inwestycji Powiat 
Gryfiński uzyskał dofinan-
sowanie od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w 
Szczecinie, w formie dotacji 
celowej z budżetu państwa, w 
części której dysponentem jest 
Wojewoda Zachodniopomor-
ski.

W ramach zadania wyre-
montowany zostanie odci-
nek przy Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych 
do bramy wjazdowej na teren 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego.

Prace remontowe polegają 
na zabezpieczeniu i scaleniu 
przedmiotowego odcinka za-

bytkowych murów obronnych, 
znajdujących się na działce 
będącej własnością Powiatu 
Gryfińskiego, poprzez napra-
wę istniejącej konstrukcji mu-
rowej i zabezpieczenie murów 
przed wpływami atmosferycz-
nymi oraz dewastacją. Mury 
zostaną oczyszczone, odgrzy-
bione, wzmocnione, uzupeł-
nione i zaspoinowane. Zosta-

ną też przykryte daszkiem z 
cegły w celu zabezpieczenia 
przed opadami deszczu. Do-
kumentacja projektowa obej-
muje również usunięcie przy-
legającego do zabytkowego 
muru parterowego budynku 
gospodarczego oraz zadasze-
nie „czatowni”, będącej ele-
mentem murów. 

red.

remontów czas
W sierpniu rozpoczęły się kolejne dwie inwestycje 
drogowe, które Powiat zaplanował do realizacji w 
tym roku. 

Pierwsza inwestycja obej-
muje gruntowną przebudowę 
przepustu w miejscowości 
Rurka. Poważnie uszkodzony 
obiekt inżynierski, leżący w 
ciągu jednej z głównych dróg 
powiatowych, relacji Banie-
wice – Chojna, zostanie kom-
pleksowo zmodernizowany, 
włącznie ze zmianą jego prze-
kroju. Dotychczasowy dwu-
kanałowy przepust zostanie 
zastąpiony jednym kanałem o 
wysokości 1,7m i szerokości 
2,7m. Inwestycja kosztować 
będzie Powiat 600 tys. złotych. 
Roboty budowlane wykonuje 

firma Nurpol z Lubanowa.
Druga inwestycja dotyczy 

przebudowy 750-metrowego 
odcinka drogi z Trzcińska-
-Zdroju, w kierunku miej-
scowości Gogolice. Zadanie 
dofinansowane jest w 23% ze 
środków Urzędu Marszałkow-
skiego, w ramach programu 
przebudowy dróg dojazdo-
wych do pół uprawnych. Wy-
konawcą generalnym robót 
jest spółka Maldrobud z My-
śliborza, koszt zadania to pra-
wie 1,1 mln złotych.

red.
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Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach  
z okazji Dożynek Archidiecezjalnych  

w dniu 8 września 2018 roku, które odbędą się w Gryfinie  
przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

Dożynki organizujemy wspólnie z Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską i ks. proboszczem Stanisławem Helakiem w celu podziękowania rol-
nikom za trud ich pracy oraz kultywowanie tradycji będącej podstawą polskiej historii.

Uroczystości rozpoczną się na Placu Księcia Barnima I o godz. 10.00 prezentacją wieńców dożynkowych przygotowanych przez lokalną spo-
łeczność. O godz. 12:00 odbędzie się uroczysta Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony a następnie dalsza część wydarzenia, w którego 
programie znajdzie się m.in.: przedstawienie i degustacja regionalnych potraw, występy lokalnych zespołów ludowych oraz prezentacja ręko-
dzieła i sztuki lokalnych artystów. 

Obchody dożynek umocnią  przynależność mieszkańców do wspólnoty opartej na bogatej tradycji kraju i regionu.

Program uroczystości:
Godz. 10.00 – prezentacja wieńców dożynkowych
Godz. 11.45 – przywitanie uczestników i zaproszonych gości
Godz. 12.00 – Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony
Godz. 14.00 - część artystyczna i wspólna biesiada (występy lokalnych zespołów muzycznych, degustacja regionalnych potraw, 
  prezentacja rękodzieł oraz sztuki lokalnych artystów)

OGŁOSZeNIe

Duże zainteresowanie Zachodniopomorskimi Małymi Skarbami

Pierwszy dzień rekrutacji
Pierwszy dzień naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu Zachodniopo-
morskie Małe Skarby pokazuje jak potrzebne jest to wsparcie dla rodziców dzie-
ci do lat trzech. 

Tylko w poniedziałek, 3 wrze-
śnia do godziny 15 do siedziby 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Szczecinie złożono 145 wnio-
sków. O cenną pomoc starają 
się głównie mamy, choć nie za-
brakło dokumentów złożonych 
przez 3 ojców. 

Pierwszy nabór kandyda-
tów do projektu rozpoczął się 
w poniedziałek i potrwa do 20 
września. Warto zaznaczyć, że 
w przypadku uzyskania przez 
dwóch lub więcej kandydatów 
takiej samej ilości punktów pre-
ferencyjnych, o kolejności na 
liście rankingowej rozstrzyga 
termin złożenia dokumentów 
rekrutacyjnych.

Co to są Małe Skarby?
Zachodniopomorskie Małe 

Skarby to projekt finansowa-
ny ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego, który 
ma pomóc rodzicom dzieci do 

lat 3 powrócić na rynek pracy. 
Wsparcie kierowane jest do 
głównie do rodziców bezrobot-
nych oraz biernych  zawodowo, 
czyli na przykład korzystający 
z urlopu wychowawczego, któ-
rzy nie mogą podjąć pracy ze 
względu na obowiązek opieki 
nad dzieckiem do 3 roku życia. 
O pomoc będą mogły też ubie-
gać się mamy, będące na urlopie 
macierzyńskim lub rodziciel-
skim, które planują powrócić do 
pracy. 

Powracający do pracy ro-
dzic będzie mógł starać się o 
refundację pobytu dziecka w 
żłobku do 1140 zł miesięcz-
nie, klubie dziecięcym do 
760 zł miesięcznie, u opie-
kuna dziennego do 1140 zł 
miesięcznie oraz niani do 
2375 zł miesięcznie. Rodzice 
będą musieli zapewnić jedy-
nie 5% wkładu własnego do 
tych kwot. Refundację będzie 
można otrzymać do 12 mie-
sięcy kosztów opieki.

Wsparciem zostanie obję-
tych 700 rodziców dzieci w 
wieku do lat 3. Wartość pro-
jektu to ponad 14 mln zł. 

Dodatkowe informacje 
o projekcie dostępne są na 
stronie internetowej WUP 
w Szczecinie (zakładka Małe 
Skarby) i pod numerami tele-
fonów: 9142 56 146, 91 42 56 
147, 91 42 56 148.

dost.

Czytanie  
na Dożynkach
W sobotę 8 września odbędzie się kolejna już edycja 
Narodowego Czytania. 

Zainaugurowana przez Parę 
Prezydencką 28 lutego tego-
roczna odsłona odbywa się 
w roku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 
stąd wyjątkowa formuła akcji, 
podczas której czytane będą aż 
dwie lektury. Lekturą Narodo-
wego Czytania na kulminację 
akcji 8 września jest Przed-
wiośnie Stefana Żeromskiego. 
Ponadto, Para Prezydencka 
proponuje do czytania przez 
cały rok 44 teksty Antologii 
Niepodległości. W Gryfinie 
akcja prowadzona będzie 
podczas uroczystości z oka-
zji Dożynek Archidiecezjal-
nych. Ze sceny umieszczonej 
na Placu Barnima I, wybrane 
fragmenty dzieła przeczytają 
- Burmistrz Miasta i Gminy 
Gryfino - Mieczysław Sawa-
ryn, Sekretarz Miasta i Gminy 
Gryfino - Ewa Sznajder oraz 
Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych - Grze-

gorz Jastrowicz. Gmina Gry-
fino i Biblioteka Publiczna w 
Gryfinie zapraszają.

Wyłącznym sponsorem 
Narodowego Czytania jest 
Polska Grupa Energetyczna, 
Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna, Oddział Zespół 
Elektrowni Dolna Odra. 

Biblioteka Publiczna w Gryfinie
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Z Włodzimierzem Czarzastym  
w sympatycznej atmosferze
Największym zaskoczeniem spotkania w Klubie „Odys” w Gryfinie z Przewodniczącym Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej - Włodzimierzem Czarzastym była frekwencja. Sala wręcz pękała w szwach. Zabrakło miejsc 
siedzących. Naliczyliśmy ponad setkę osób zainteresowanych spotkaniem i działalnością SLD. 

W. Czarzasty, który przyje-
chał w towarzystwie Przewod-
niczącego Zarządu Wojewódz-
kiego SLD Dariusza Wieczorka 
i sekretarza wojewódzkiego 
SLD Damiana Syjczaka, przed-
stawił się w przez niego sto-
sowany sposób. Opowiedział 
skąd pochodzi oraz przedstawił 
swoją rodzinę. W pierwszych 
słowach wystąpienia zrefero-
wał historię SLD i popełnione 
przez Sojusz błędy, które skut-
kowały obecnym brakiem jego 
przedstawicieli w parlamencie. 
Przeprosił za błędy wcześniej 
popełnione przez byłych szefów 
SLD. Wyraził ogromne zadowo-
lenie z tego, że lewica odzyskuje 
sympatię i aprobację społeczeń-
stwa, w tym i wielu ludzi mło-
dych widzących w niej szansę 
na lepszą przyszłość dla siebie i 
swoich rodzin. 

- W naszych szeregach działa 
obecnie ponad 23 tys. członków, 
a na co dzień widać, że liczba 
naszych sympatyków i zwolen-
ników jest wielokrotnie wyższa 
i wciąż wzrasta. Lewica rozwija 
się i tworzy mądry program, z 
jednej strony ukierunkowany na 
rozwój gospodarczy, z drugiej 
zaś na poprawę życia wszyst-
kich ludzi. Będziemy opierać 
się na zapisach Konstytucji RP 
oraz szanować zawarte trakta-

ty i umowy z Unią Europejską. 
Łamanie prawa od góry to przy-
kład dla pospolitych przestępców 
- mówił gość.  

Cele programowe to m. in. 
utrzymanie programu „500 +”, 
ale na pewno zostanie on zmo-
dyfikowany. Przede wszystkim 
o przyznanie dodatku na pierw-
sze dziecko, a pod szczególną 
opieką będą kobiety samotnie 
wychowujące dzieci. Kolejnym 
krokiem będzie stopniowe 
zrównanie rent i emerytur do 
kwoty najniższego wynagrodze-
nia, a także zrównanie wyna-
grodzeń kobiet z wynagrodze-
niami mężczyzn pracujących na 
tych samych stanowiskach. Po-
pierać będziemy rozwój In Vi-
tro, ponieważ nie jest to sprawa 
ideologiczna lecz medyczna, a 
decyzję o aborcji pozostawimy 
kobietom. Jeśli w grę wchodzić 
będzie życie i zdrowie kobie-
ty i dziecka, czy też jeśli ciąża 

będzie skutkiem popełnionego 
przestępstwa. Będziemy wal-
czyć o rozdział państwa od ko-
ścioła. (...)

W nadchodzących wyborach 
na prezydentów miast, burmi-
strzów, wójtów, radnych do rad 
gmin, powiatów i sejmików 
wojewódzkich Sojusz Lewicy 
Demokratycznej występuje 
jako „SLD – Lewica Razem” - w 
skład którego wchodzi wiele or-
ganizmów. 

Po jego wypowiedzi padło i 
wiele pytań. Między innymi, co 
lewica sądzi o przyjmowaniu 
uchodźców. I tu znów W. Cza-
rzasty nawiązał do historii. Nie 
można zapomnieć o tym, że w 
trakcie II wojny światowej to 
właśnie kraje, które obecnie są 
w stanie wojny, przyjmowały 
i dawały schronienie naszym 
kobietom i dzieciom. Przez 
dziesiątki lat emigranci z Polski, 
polityczni, czy też uciekający z 

kraju za chlebem byli przyjmo-
wani przez cały świat. Czego 
dowodem są do dziś istnieją-
ce Polonie rozmieszczone we 
wszystkich krajach świata.

Odnośnie narzuconych nam 
przez UE kwot uchodźców to i 
ten problem można rozwiązać, 
aby zabezpieczyć się przed np. 
napływem terrorystów. Obecnie 
są setki sposobów, aby spraw-
dzić kto jest kim już w obozach 
przejściowych, zanim zaprosi 

Witamy rok szkolny 
2018/2019
W poniedziałek, czyli 3 września 2018 roku powitaliśmy nowy rok szkolny. 

Uroczystość rozpoczęliśmy od 
odśpiewania hymnu państwo-
wego oraz hymnu szkoły. Na 
apelu gościliśmy panią Elżbietę 
Lorenowicz- Bień Naczelnika 
Wydziału Edukacji. Pani Na-
czelnik życzyła wszystkim pra-

cownikom szkoły, dużo zapału i 
energii do pracy. Następnie pani 
dyrektor Małgorzata Wakuluk 
powitała przybyłych gości, na-
uczycieli, rodziców i uczniów 
życząc im, aby szkoła była bez-
piecznym, przyjaznym i miłym 

miejscem pracy. W tym roku 
szkolnym powitaliśmy spore 
grono nowych uczniów, którzy 
złożyli uroczyste ślubowanie i 
zostali pasowani przez panią 
dyrektor na uczniów naszej 
szkoły. W drugiej części spotka-
nia uczniowie zaprezentowali 
wiersze i piosenki dotyczące 
szkoły i minionych wakacji. Po 
zakończeniu części artystycznej 
uczniowie wraz ze swoimi wy-
chowawcami udali się do klas 
na spotkanie organizacyjne. Z 
utęsknieniem żegnamy słonecz-
ne wakacje i wypoczęci bierze-
my się do nauki!!! ms

Czas  do szkoły 
marynarskiej
Odcień rudości pojawia się na drzewach, kasztany 
spadają to znaczy, że jesień jeszcze nie za rogiem, ale 
myśli już o powrocie. 

O powrocie do szkół po-
myśleli również uczniowie 
wszystkich gryfińskich szkół 
zjawiając się w poniedziałko-
we wczesne przedpołudnie na 
uroczystych apelach. Na dzie-
dzińcu Szkoły Podstawowej 
nr 2 uroczyście i po marynar-
sku. Dyrektor Elżbieta Wnuk 
już po raz czternasty rozpo-
czynała rok szkolny. Witając 
uczniów, grono pedagogiczne, 
pracowników i rodziców przy-
pomniała o tradycji szkoły 

związanej z jej patronem ka-
pitanem Mamertem Stankie-
wiczem. O tym, że uczą się nie 
dla rodziców, ani dla nauczy-
cieli, a przede wszystkim dla 
siebie. Uroczystość zakończyła 
się pasowaniem na ucznia i 
krótkim występem artystycz-
nym. I tak, jest każdego roku, 
gdy lato zbliża się ku końcowi, 
a wakacje stają się wspomnie-
niem. Nowy rok szkolny roz-
poczęty. ts

się go do naszego kraju. Poza 
tym w rozbiciu, narzucona nam 
kwota, to jedynie 5 – 7 osób na 
każde polskie miasto. Komu 
więc oni by tak naprawdę prze-
szkadzali, tym bardziej, że jest 
wśród nich mnóstwo osób wy-
kształconych, mogących zna-
leźć u nas zatrudnienie. 

Inne pytanie dotyczyło suk-
cesów lewicy w powojennej 
Polsce. Po raz kolejny Prze-
wodniczący nawiązał do histo-
rii. Nie można wciąż rozdzierać 
szat nad tą lewicą, która rządzi-
ła po II wojnie światowej. Bo 
to właśnie lewica odgruzowała 
i odbudowała nasz kraj po wo-
jennej pożodze. To ówczesna 
lewica wybudowała setki tysię-
cy mieszkań, setki szkół, przed-
szkoli i żłobków, odbudowała z 
ruin i doprowadziła do rozkwi-
tu nasz przemysł, dzięki czemu 
w wielu dziedzinach mogliśmy 
się pochwalić światowymi suk-
cesami. A po politycznej trans-
formacji, to właśnie lewica, a 
nie ktokolwiek inny uzurpujący 
sobie obecnie do tego prawa, 
wprowadziła nas do Unii Eu-
ropejskiej, to również dzięki 
lewicy jesteśmy dziś członkami 
NATO. 

 A. Szczepaniak
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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
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili 
Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął 
i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, 
żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet 
głuchym słuch przywraca i niemym mowę». Z zazdrością czytamy o cudzie uzdrowienia głuchoniemego. Szkoda, że takie znaki nie zdarzają się dziś w ko-
ściołach. Może wtedy łatwiej byłoby wierzyć, że Jezus rzeczywiście jest i działa. Gdy takie fragmenty Ewangelii pojawiają się na Mszach, chorzy pytają się w 
duchu: dlaczego, Panie, innych uzdrawiałeś a mnie nie? Czym się różnię od tego człowieka, który wiele wieków temu stanął na Twojej drodze? (Mk 7, 31-37)

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sy-
don przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 
przemierzając posiadłości Dekapolu. 
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i 
prosili Go, żeby położył na niego rękę. 
On wziął go na bok, osobno od tłumu, 
włożył palce w jego uszy i śliną dotknął 
mu języka; a spojrzawszy w niebo, wes-
tchnął i rzekł do niego: Effatha, to zna-
czy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego 
uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł 
prawidłowo mówić. /Jezus/ przykazał im, 
żeby nikomu nie mówili. Lecz im bar-
dziej przykazywał, tym gorliwiej to roz-
głaszali. I pełni zdumienia mówili: Do-
brze uczynił wszystko. Nawet głuchym 
słuch przywraca i niemym mowę.

Lepiej być głuchym czy niemym?
Jedno i drugie jest kalectwem, zatem 

ani jedno z tych dwóch nie jest pożąda-
ne. Jednak zdecydowanie w gorszej sytu-
acji jest człowiek głuchy, bo nie słysząc, 
nic nie wie. Nie wie na przykład, że przy-
szedł Jezus i chce wszystkich zbawić. Nie 
wie nic o Jezusie i dlatego inni muszą go 
przyprowadzić. To paradoks: żeby zacząć 
słyszeć musi spotkać się z Jezusem, ale 
ponieważ nie słyszy, to nawet nie wie, że 
Jezus już jest. Dobrze, że są ci inni, któ-
rzy zajęli się głuchym. Dziękujmy zawsze 
Bogu za tych wszystkich, dzięki których 
życzliwej modlitwie możemy lepiej sły-
szeć Jezusa.

Coś się zmienia, kiedy 
głuchoniemego dotknie Chrystus.
Jezusowe słowo: „Effatha” zmienia 

całkowicie człowieka – z zamkniętego 
staje się otwarty i może dobrze słyszeć; ze 
związanego staje się rozwiązany i może 
dobrze mówić. Człowiekowi bowiem 
bardzo potrzebne jest to otwarcie i to 
rozwiązanie, bo człowiek nie ma w sobie 
nic czego by wcześniej nie otrzymał. Je-
śli jest zamknięty, to znaczy że jest także 
pusty. Biedą człowieka głuchego jest to, 
że nie słyszy o Jezusie, a przecież wiara 
rodzi się ze słuchania.

Tylko Bóg jest Słowem, człowiek na-
tomiast jest uchem przeznaczonym do 
słuchania i językiem przygotowanym do 
mówienia. Koniecznie potrzebujemy, aby 
Jezus dotykał naszego głuchego serca i 
czynił je otwartym na przyjmowanie Sło-
wa prawdy. Konieczne jest i to, aby Jezus 
dotykał naszego języka i czynił go wol-
nym do głoszenia Słowa prawdy.

Dlaczego trzeba dobrze słyszeć 
ewangelię?

Zasada jest prosta: „kto źle słyszy, ten 
źle mówi”. Trzeba się troszczyć o dobry 
słuch duchowy, bo tylko ten, kto dobrze 
słyszy Chrystusa, będzie także dobrze 
mówił. Strzeżmy się fałszywych głosów, 
byśmy sami przez nie nie stali się fałszy-
wymi świadkami Ewangelii.

...jest i działa
Z zazdrością czytamy o cudzie uzdro-

wienia głuchoniemego. Szkoda, że takie 
znaki nie zdarzają się dziś w kościołach. 
Może wtedy łatwiej byłoby wierzyć, że 
Jezus rzeczywiście jest i działa. Gdy ta-
kie fragmenty Ewangelii pojawiają się na 
Mszach, chorzy pytają się w duchu: dla-
czego, Panie, innych uzdrawiałeś a mnie 
nie? Czym się różnię od tego człowie-
ka, który wiele wieków temu stanął na 
Twojej drodze? Mniej się modlę? Słabiej 
wierzę? A może jestem bardziej grzesz-
ny? Wszyscy wiemy, że takie dialogi z 
Bogiem nie są podyktowane złośliwością 
ale doświadczeniem wiary wymieszanym 
z latami cierpienia. To one właśnie rodzą 
gorzkie słowa, które czasami nawet mogą 
być odczytywane jako bunt przeciw 
Bogu, albo rzeczywiście nim są.

Dziś Jahwe mówi przez proroka Izaja-
sza: „Powiedzcie małodusznym: Odwa-

gi!” Ludźmi jesteśmy i wśród wielu sła-
bości naszej natury jest niecierpliwość, 
także wobec słów Pana. Trzeba więc 
nieustannie przypominać oczekującym 
uzdrowienia fragment z dzisiejszej księgi 
proroka Izajasza "(…) On sam przycho-
dzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy 
niewidomych i uszy głuchych się otwo-
rzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń 
i język niemych wesoło krzyknie (...)" 
czy też Księgi Psalmów: "Pan przywraca 
wzrok ociemniałym". Można je odczyty-
wać dosłownie i oczekiwać przywrócenia 
wzroku i słuchu lub duchowo – mając 
nadzieję na otwarcie się człowieka na 
Mesjasza i wiarę w Niego. Czyż mało 
razy słyszymy takie słowa od bliskich: 
„Jak mam wierzyć skoro nie widzę i nie 
słyszę Boga?” na nic są wtedy wszelkie 
argumenty i dowody na konieczność ist-
nienia Boga. Potrzeba uzdrowienia a nie 
dialogu.

Ponieważ przed człowiekiem w wielu 
przypadkach zakryty jest sens cierpienia 
i choroby, nie możemy wszystkim wie-
rzącym dać jasnej odpowiedzi, dlaczego 
ich życie tak się toczy. Może trzeba przy-
jąć postawę biblijnych chorych, którzy 
nasłuchiwali gdzie teraz jest Jezus, żeby 
przyjść i prosić o uzdrowienie. Taka po-

stawa poszukiwania wydaje wiele błogo-
sławionych owoców. Przede wszystkim 
prowadzi do spotkania z Jezusem i słu-
chania Jego słów. To może więcej zna-
czyć, niż uwolnienie od choroby. Znamy 
przecież wiele przypadków ludzi, którzy 
odzyskawszy wiarę nie tylko pogodzili 
się z wolą Bożą ale nawet pokochali cier-
pienie i chcieli go jeszcze więcej. Tym, 
którzy na pytanie Jezusa: „Co chcesz, 
żebym Ci uczynił” odpowiedzą: „Abym 
był zdrowy”, wróci pewnie sprawność 
ciała. Warto więc czekać z ufnością, bo 
gdy wróci zdrowie, słowa uwielbienia 
będą się mieszały ze łzami radości”. Gdy-
by jednak choroba prowadziła do śmier-
ci, co przecież też się zdarza, odzyskana 
wiara może znaczyć o wiele więcej niż 
sprawność rąk czy nóg.

Metoda Chrystusowego działania…
Dotknął niesprawnych uszu, urucho-

mił nieczynny język, wrócił prawidło-
wość ludzkim czynnościom. Jezus wy-
brał ubogich tego świata na bogatych w 
wierze.

Może zastanawiać nas fakt inny. 
Uzdrowieni przez Chrystusa, zobowią-
zani do dyskrecji najczęściej nie spełniali 
Jego życzenia. Działając siłą rozpierającej 
ich radości, zachowywali się jak przekor-
ne dzieci tym bardziej rozgłaszając, im 
bardziej Chrystus zakazywał. Zdumie-
wali się wszyscy, podziwiali, ale dopiero 
po nakarmieniu ich chlebem pokojarzyli 
sobie możliwości wykorzystania Chry-
stusowych zdolności – nawet zryw nie-
dzieli palmowej nie przeszkodził w akla-
macji zbiorowej, tłumniej za śmiercią 
Cudotwórcy. Wydaje się być zbyteczny 
nakaz Chrystusa. Prawda bardzo powoli 
dociera do człowieka, najczęściej obok 
niego. Kilku uwolnionych przez Chry-
stusa, osobiście zainteresowanych, osobi-
ście Bożą działalnością sprowokowanych 
wyznało wiarę. Wyznawali ją wszyscy, do 
których docierała działalność Nauczycie-
la z Nazaretu i Jego uczniów.

Pochód czynienia dobrze nie zakoń-
czył się. Znakami dobroci, obecnością 
przy kalectwie, przy każdej ludzkiej bie-
dzie. Obecnością przy sprawach czło-
wieka najogólniej pojętych wyznaczyli 
Apostołowie pochód Dobrej Nowiny o 
Mesjaszu, który pochyla się nad czło-
wiekiem i mówi „Effetha” – to znaczy 
otwórz się.

Redakcja
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Tradycyjnie, kulinarnie i różnorodnie  
w Barzkowicach
Wystawy zwierząt hodowlanych, pokazy maszyn rolniczych, promocja lokalnych 
produktów tradycyjnych, konkursy, występy kapel ludowych. A także porady i 
informacje dla rolników, to przykłady atrakcji towarzyszących XXXI Targom Rol-
nym Agro Pomerania. 

Wydarzenie wspierane przez 
Województwo Zachodniopo-
morskie rozpoczyna się dzisiaj i 
potrwa do niedzieli 9 września w 
Barzkowicach. W targach udział 
weźmie wicemarszałek woje-
wództwa Jarosław Rzepa. 

Liczne wystawy m.in. zwierząt 
hodowlanych, ptaków ozdob-
nych, drapieżnych oraz pokazy 
psów myśliwskich i maszyn rol-
niczych to tylko wybrane punkty 
programu, przygotowanego na 
tą trzydniową, rolniczą imprezę. 
Miłośników dziedzin artystycz-
nych przyciągnie z pewnością 
wystawa rękodzielnictwa i ma-
larstwa oraz przegląd kapel ludo-
wych.

Smaczne wyroby
Nie zabraknie produktów re-

gionalnych, lokalnych, a także 
tych wpisanych na Listę Produk-

tów Tradycyjnych oraz oznaczo-
nych Certyfikatem Dziedzictwa 
Kulinarnego Pomorze Zachod-
nie. Wśród wystawców z Po-
morza Zachodniego znajdą się 
m.in. Pasieka Medus, Malinowy 
Ogród, Gospodarstwo Pasieczne 
Buckfast, Gospodarstwo Ekolo-
giczne Folwark Biernów-Park, 
Gospodarstwo Rolne - Viva 
Natura oraz Stowarzyszenie Sło-
wian i Wikingów. Zaprezentują 
oni takie produkty jak: miody, 
dynia deserowa, pasta z wędzo-
nego dorsza, soki naturalne czy 
przetwory z róży fałdzistolistnej. 

Konkursy
Na stoisku informacyjno-pro-

mocyjnym Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich odwiedza-
jący XXXI Targi Agro Pomera-
nia będą mogli dowiedzieć się 
o warunkach i trybie przyzna-

wania pomocy w ramach obec-
nej perspektywy finansowania. 
Uzyskają także wiedzę dotyczącą 
przygotowywania wniosków i 
biznesplanów, a także zapoznają 
się z projektami zrealizowany-
mi  przy wsparciu finansowym z 
tego programu. 

Podczas tegorocznych Targów 
Rolnych zostaną wręczone na-
grody Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego w kon-
kursach/kategoriach - Bezpiecz-
ne gospodarstwo rolne, Agroliga, 
Najlepsza firma, która zaprezen-
towała się podczas targów oraz 
Konkurs młodego hodowcy.

Organizatorem XXXI Barzko-
wickich Targów Rolnych „Agro 
Pomerania” jest Zachodniopo-
morski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Barzkowicach.

dost.

Dożynki w Pinnow
W sobotę odbyły się w Pinnow transgraniczne dożynki wraz z niemiecko-pol-
skim turniejem jeździeckim w rejonie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry na 
historycznym Gutshof. 

W wydarzeniu udział wzię-
li mieszkańcy gminy Banie. 
W programie artystycznym 
zaprezentował się zespół ta-
neczny FLESZ DANCE SKIP z 
Centrum Kultury w Baniach. 
Projekt dofinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (Fundusz Małych 
Projektów Interreg V A Me-
klenburgia - Pomorze Przednie 
(Brandenburgia) Polska w Euro-
regionie Pomerania). 

dost.

Doceniono sołtys Sobczyńską
Okres żniw i prac polowych na Pomorzu Zachodnim dobiegł końca. Dożynki Wojewódzkie zwieńczające ten czas odbyły się 2 września 
na terenie parku Chopina w Drawsku Pomorskim. 

Korowód, występy kapel lu-
dowych, obrzęd dożynkowy, 
prezentacje ludowych zespo-
łów to część z atrakcji jaka cze-
kała na uczestników Dożynek 
Wojewódzkich w Drawsku 
Pomorskim. Jarmark ludowy 
kusił produktami i potrawami 

kuchni regionalnej, rękodzie-
łem i wyrobami artystycznymi. 
W 10 drewnianych domkach 
lokalni wystawcy zaprezento-
wali m.in. ekologiczne wędliny 
produkowane tradycyjnymi 
metodami, paprykarz z Wo-
lina, miody, pasztety, bułki ze 

śledziem czy produkty z gęsi. 
Chętni mogli spróbować swo-
ich sił podczas warsztatów 
pieczenia chleba. Nie zabrakło 
atrakcji dla rodzin – konkur-
sów i zabaw dla dzieci, malo-
wania twarzy, balonów, dmu-
chanych zamków i zjeżdżalni.

Podczas dożynek poznali-
śmy m.in. laureatów konkursu 
„Sołtys roku” - promującego 
najbardziej aktywnych sołty-
sów, którzy pracują na rzecz 
społeczności lokalnej. I miej-
sce zajął Stanisław Mączka 
z sołectwa Międzywodzie, 

gmina Dziwnów. Druga była – 
Anna Sobczyńska, z sołectwa 
Bielin, gmina Moryń. A trze-
cia – Elwira Piestrzeniewicz, 
z sołectwa Gardzin, gmina 
Resko.

red.
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Dożynki w Baniach
Zwieńczeniem pracy rolników są dożynki, a ich symbolem bochen chleba z tegorocznych zbiorów i wieniec pełen kłosów i kwiatów.

Dożynki Gminne rozpoczęły 
się dziękczynnym nabożeń-
stwem w kościele parafialnym 
p.w. Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Baniach. Uczest-
niczyły w niej władze samorzą-
dowe z wójt Teresą Sadowską, 
Starostowie Dożynek Adam i 
Katarzyna Walterowicz, rolnicy, 
mieszkańcy gminy Banie. Po 
poświęceniu chlebów i wieńców 
żniwnych poprowadzony przez 
Kapelę Pyrzyczanie  korowód 
dożynkowy przemaszerował na 
plac przed kaplicę św. Jerzego. 

Gospodarz dożynek - wójt T. 
Sadowska podziękowała rolni-
kom i wszystkim za wytrwały, 
znojny trud pracy, dzięki które-
mu powstał ten bochen chleba. 
Zgodnie z polską tradycją pani 
Wójt podzieliła się nim z za-
proszonymi gośćmi, rolnikami i 
mieszkańcami Gminy Banie.

Najpiękniejszy wieniec
Występ Kapeli Pyrzyczanie 

przyśpiewkami i pieśniami za-
chęcił uczestników dożynkowe-
go święta do wspólnej zabawy i 
integracji. W części artystycz-
nej zaprezentowały się dzieci z 

Centrum Kultury w Baniach, 
Klub Karate Kamikaze Banie, 
Flesz Dance Skip. Ogłoszono 
wyniki konkursu na Tradycyjny 
Wieniec Dożynkowy. Komisja 
w składzie przyznała miejsce 
pierwsze wieńcowi wykonane-
mu przez Sołectwo Piaseczno, 
miejsce drugie Sołectwo Dłusko 
Gryfińskie, miejsce trzecie So-
łectwo Swobnica. Wyróżnienia 
przyznano Sołectwom: Banie, 
Baniewice, Parnica, oraz Miro-
sławie Malik z Lubanowa. 

Konkursy
W konkursie Wypiek Ciasta 

Tradycyjnego (makowca) komi-
sja przyznała pierwsze miejsce 
Sołectwu Swobnica, drugie So-
łectwo Lubanowo, trzecie Sołec-
two Sosnowo. Wyróżnienia: Sto-
warzyszenie Nasze Lubanowo, 
Sołectwo Piaseczno. 

W konkursie Babka Sołtysa 
miejsce pierwsze przypadło So-
łectwo Kunowo, drugie Sołec-
two Lubanowo, trzecie Milena 
Kwiatkowska z Piaseczna. Wy-
różnienie: Bogdan Teleszew-
ski. W zawodach strzeleckich 

zorganizowanych przez Klub 
Strzelectwa Sportowego Dąb 
w Baniach z karabinku pneu-
matycznego - pierwsze miejsce 
Janusz Góralski, miejsce drugie 
Leszek Borkowski, miejsce trze-
cie Paulina Witek. 

Atrakcje
Wiele atrakcji przygotowano 

podczas dożynkowego święta: 
dożynkowy blok konkursowy 
dla dzieci i dorosłych, bicie re-
kordu Polski Najwięcej Ludzi 
Jedzących Placki Ziemniaczane, 
stoisko gastronomiczne, stoisko 
promocyjne ZODR Barzkowice, 
ZGDO Chojna, Koła Łowieckie-
go Żubr Gryfino, sołectwa So-
snowo, sołectwa Banie, Miody 

Ziemi Chojeńskiej, Wiklinowe 
Marzenia, stoiska z rękodzie-
łem artystycznym. Animacje 
dla dzieci, warsztaty wyplatania 
wikliny. W godzinach wieczor-
nych odbył się koncert zespołu 
Bubliczki. Dożynki zakończyły 
się zabawą, na której bawiono 
się wybornie z DJ Frogi.

dost.

Na Ogrodach Zawadzkiego 
dożynki jednak będą
Jak nas poinformował Ryszard Potapiński -  Prezes Zarządu Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych im. A. Zawadzkiego w Gryfinie, Święto Plonów w tych Ogro-
dach jednak w tym roku zostanie zorganizowane. 

Po przedyskutowaniu spra-
wy po raz kolejny z Zarządem 
podjęto decyzję, że nie można 
odstępować od organizacji co-
rocznego święta działkowca. 
Będzie ono przygotowane w 
bardzo skromnym wymiarze, 
ale jednak się odbędzie w so-

botę 15 wrześniabr. o godz. 
15.00. Sfinansowane zostanie 
na kredyt, czyli ze środków, 
które dopiero wpłyną na kon-
to Ogrodów z wpłat za użyt-
kowanie działek dokonywa-
nych każdego roku, zawsze w 
miesiącach jesiennych i zimo-

wych. Prezes i Zarząd Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych 
im. A. zawadzkiego serdecznie 
zapraszają wszystkich zainte-
resowanych uczestnictwem w 
tym tradycyjnym święcie.

A. Szczepaniak  
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7 - 13.09.2018 /  KinO HeliOs
(CHr Kupiec)

Nocne Maratony Filmowe:
Maraton Horrorów z “Zakonnicą”, 
pt. 22:30
Kultura Dostępna:
Kobieta sukcesu, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Oko na Julię, czw. 18:30
Premiery:
Biały kieł, pt. 10:15, 12:15, 16:45, sb.-
-nd. 10:00, 12:15, 16:45, pn.-śr. 10:00, 
12:15, 17:30, czw. 10:15, 12:30, 17:30
Zakonnica, pt. 13:30, 15:45, 18:00, 
20:15, 22:00, sb. 13:15, 15:30, 18:30, 
20:00, 22:15, nd.-wt. 13:30, 15:45, 
18:00, 20:15, 22:30, czw. 14:00, 16:15, 

18:30, 20:45, 22:30
Juliusz, pt.-nd. 17:15, wt. 20:45
Polecamy:
Bez litości 2, pt.-nd. 19:00, 21:30, pn. 
15:00, 19:00, 21:30, wt. 15:00, 19:00, 
śr. 15:00, 19:30, 21:30, czw. 15:00, 
19:30, 21:45
rozpruci na śmierć, pt.-śr. 14:30, 
czw. 14:45
Meg, pt. 19:30, sb.-wt. 19:30, 22:00, 
śr.-czw. 22:00
303. Bitwa o Anglię, pt.-śr. 11:00, 
czw. 11:30
Helios dla dzieci:
Krzysiu, gdzie jesteś?, pt.-śr. 11:15, 
13:45, 16:30, czw. 10:15, 16:45

(Szczecin Outlet Park)
Nocne Maratony Filmowe:
Maraton Horrorów z “Zakonnicą”, 
pt. 22:30
Kultura Dostępna:
Twój Vincent, czw. 13:00, 18:00
Premiery:
Biały kieł, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Zakonnica, pt. 11:15, 13:30, 15:45, 
18:00, 19:00, 20:15, 21:15, sb.-czw. 
11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 19:00, 
20:15, 21:15, 22:30
Polecamy:
Bajecznie bogaci Azjaci, 14:30, 
20:00
Bez litości 2, 15:30, 18:15, 21:00

Dywizjon 303. Historia prawdziwa, 
11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 20:45
rozpruci na śmierć, 19:30, 21:30
Meg, pt.-śr. 12:15, 17:45, 20:30, czw. 
12:15, 20:30
303. Bitwa o Anglię, pt.-nd., wt.-śr. 
10:15, 12:45, pn. 10:15, 12:45, 17:30, 
czw. 10:15, 17:30
Mission Impossible - Fallout, 11:30
Ant-Man i Osa (dubbing), 15:15
Helios dla dzieci:
Krzysiu, gdzie jesteś?, 10:45, 14:45, 
17:15
Młodzi Tytani: Akcja! Film, 10:00, 
13:15

Trochę kultury

DARMOWe
bilety do kina

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

7 - 12.09.2018 / KinO GRYF

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

DARMOWe
bilety do kina

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

Kto jest reżyserem filmu „Mission Impossible. Fallout”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

CO JeST GrANe
W tym tygodniu kino GRYF zaprasza 

nas na spotkanie z kolejną misją niemoż-
liwą Tomka Cruise’a w części zatytułowa-
nej „Mission Impossible. Fallout”. Czego 
można się spodziewać po dziadku Tom-
ku? Okazuje się, że absolutnie wszystkie-
go! Nie dość, że wciąż świetnie wygląda, 
to jeszcze produkuje naprawdę udane 
filmy. Jednym z nich jest właśnie „Fallo-
ut”. Możecie oczekiwać od tego obrazu 

wszystkiego, co kojarzy się z Cruisem – 
zawrotnej akcji, humoru i solidnego rze-
miosła (w tym dobrego aktorstwa). Nie 
można przy tym oczekiwać od fabuły 
prawdopodobieństwa, bo nielogiczności 

jest tam sporo, ale czego się nie robi dla 
Toma Cruise’a prawda? Drugą propozy-
cją, równie rozrywkową, jest komedia 
„Szpieg, który mnie rzucił” z Milą Kunis w 

roli głównej. To sympatyczne kino akcji o 
przyjaciółkach, które rozpoczynają 
szpiegowską przygodę, gdy okazuje się, 

że były partner jednej z nich był agen-
tem. Od tego wszystko się zaczyna i jest 
naprawdę ciekawie i śmiesznie. Na luźny 
wieczór w gronie znajomych jak znalazł. 
Familijną propozycją gryfińskiego kina w 
tym tygodniu jest „Biały Kieł”. Tytułowym 
bohaterem jest rezolutny i nietypowy 
pies – mieszanka psa i wilka. Biały Kieł 
gubi się i znajduje go wódz indiańskiego 
plemienia, gdzie pies poznaje nowych 
przyjaciół. Zapraszam do kina!

amp
FOTO: dystrybutor

FOTO: dystrybutor

Kto jest reżyserem filmu “Gotti”? 
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę? 
Kim jest bohater?

Szpieg, który mnie rzucił, pt.-wt. 17:45

Mission Impossible. Fallout, 20:00

Biały kieł, 16:00

rojst
()

Patrząc na współczesny dorobek 
serialowy na świecie, możemy 
mieć słuszne wrażenie, że w tej 
materii zostajemy daleko w tyle 
(na pewno jeśli chodzi o seriale ko-
mediowe i obyczajowe, i na pewno 
ostatnio). Wcześniej z serialami w 
naszym kraju było naprawdę rewe-
lacyjnie. Wspomnieć należy obrazy 
kryminalne: „07 zgłoś się” (w któ-
rym zagrał Bronisław Cieślak), „Eks-
tradycja” z Markiem Kondratem 
czy „Glina” z Jerzym Radziwiłowi-
czem i Maćkiem Stuhrem, a współ-
cześnie dość pozytywnie zapamię-
tałam „Oficera”. Z komedii pamię-
tam bardzo dobrze słynne „Alter-
natywy 4”, „Tulipana”, „Siedem 
życzeń”, „Miodowe lata” z moją 
ukochaną parą współlokatorów 
wykreowanych przez Artura Barci-
sia i Cezarego Żaka, a także boskie-
go „Czterdziestolatka” ze zjawisko-
wą rolą Anny Seniuk. Współcześnie 
od kilkunastu lat na palcach jednej 
ręki mogę policzyć seriale, które 
mnie urzekły bądź zaintrygowały. 
Przyjemnie wspominam komedio-
wą „Nianię” z Agnieszką Dygant czy 
„Usta usta” polski serial komedio-
wo-obyczajowy na podstawie bry-

tyjskiej produkcji „Cold Feet”, m.in. 
z Magdaleną Różdżką, Pawłem Wil-
czakiem, Magdaleną Popławską i 
Wojciechem Mecwaldowskim. 
Ostatnie lata przyniosły wysyp pol-
skich produkcji, które próbują w 
jakimś stopniu naśladować to, co 
się dzieje na rynku serialów na 
świecie, a dzieje się naprawdę spo-
ro. Dzisiaj serial jest odskocznią od 
pełnometrażowych produkcji i jest 
zarówno szansą na pracę, jak i po-
pularność. Nie można zapomnieć 
o produkcjach, które ze zwykłych 

aktorów zrobiły gwiazdy jak „Gra o 
tron” czy „House of cards”. W Polsce 
jest ostatnio podobnie jeśli chodzi 
o produkcje tworzone dla najwięk-
szych stacji telewizyjnych. Kto gra 

w serialu, ten jest popularny. Nie 
jednak o popularność chodzi, a o 
dobre seriale. Takie ostatnio zaczy-
nają się  na polskim rynku poja-
wiać. Niedawno kibicowałam obra-
zowi „Pakt” z Marcinem Dorociń-
skim, a teraz obejrzałam z zapar-
tym tchem „Rojst”. Rojst to inaczej 
podmokłe miejsce porośnięte ro-
ślinami – dokładnie taki klimat pa-
nuje w tym serialu. Jest mroczno, 
przytłaczająco, duszno, ale to wła-
śnie sprawia, że super się ten film 
ogląda. „Rojst” dzieje się w latach 
80’ w Polsce, gdzieś pomiędzy sta-
nem wojennym a czasem obrad 
Okrągłego Stołu. Akcja filmu toczy 
się w bliżej nieokreślonym mieście 
gdzieś na południowym zachodzie 
Polski. Tam, w ciemnym lesie na 

mokradłach, dochodzi do brutal-
nego morderstwa, a niedaleko 
dwójka młodych ludzi popełnia sa-
mobójstwo. Głównym bohaterem 
„Rojsta” jest Witold (Seweryn), jest 
dziennikarzem i pracuje w lokalnej 
gazecie, pisze m. in. o zabójstwach 
i sprawach cokolwiek tajemni-
czych. Na jego miejsce przyszło-
ściowo przychodzi młody redaktor 
Piotr (syn wysoko postawionego 
działacza partyjnego; w tej roli 
Ogrodnik). Sprawa zabójstwa 

śmierdzi, ale dla spokoju sumienia 
wielu osób musi być zamieciona 
pod dywan. Witold mówi „sprawa 
jest zamknięta”, ale Piotr drąży te-
mat i powoli pogrąża się w tytuło-
we bagno. Gdzieś pomiędzy i w tle 
śpiewa klimatyczna i pasująca jak 
ulał do tego obrazu Monika Brod-
ka. Ujęła mnie też dbałość o szcze-
góły, bo wszystko w tym serialu 
jest po coś. Począwszy od kanap, 
aut, bloczków czy modernistycz-

nych obiektów użyteczności pu-
blicznej, a skończywszy na urokli-
wych neonach nocnych knajp. 
Piękne zdjęcia (nie tylko nocne) 
oddają klimat tej opowieści, która 
powoli zbliża nas do mrocznego 
końca (jeszcze go nie znamy, ale ja 
już nie mogę się go doczekać). Ak-
torstwo pierwsza klasa z nieza-
wodnym Andrzejem Sewerynem 
na czele i Dawidem Ogrodnikiem, 
który mu partneruje, a w tle dobry 
drugi plan. Nie można zapomnieć 
o muzyce i ciekawej fabule, która 
wciąga od pierwszych minut, ale 
mimo wszystko akurat mnie bar-
dziej w tej historii pociągały miej-
sca, budynki, scenografia i kostiu-
my z lat 80’ (wygląda to zjawisko-
wo, pięknie i niepokojąco).  Gatu-
nek seriali kryminalnych ostatnio 
nieźle sobie radzi na polskich salo-
nach, ale zawsze mieliśmy w tej 
materii jakieś sukcesy. Inaczej jest z 
komedią, bo dobrego serialu ko-
mediowego dawno już u nas nie 
było lub takiego obyczajowego z 
zacięciem humorystycznym. I pod-
kreślam – dobrego! Niedobre – 
owszem – były, ale może ja coś 
przegapiłam!?
 Anna Pietras
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Przyjmę do pracy 
sprzedawcę w kiosku 

w sklepie Netto. 

Tel. 502 706 606

Zatrudnię 
kierowców C+e 

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz 
system weekendowy 

(wyjazd ze Szczecina do Niemiec) 

Tel. 609 493 989

Przyjmę do pracy
fryzjerkę

w Gryfinie
tel. 504 020 860

SPRZEDAM
lokal gastronomiczny 

z domem mieszkalnym 
w centrum Maszewa 

Tel. 603 530 278 

I N F O r M A C J A
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 121 ze zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie (przy 
pok. nr 5) został wywieszony wykaz nr 2/2018/z, obejmujący 
nieruchomości niezabudowane przeznaczone do sprzedaży w 
drodze  przetargowej,  oznaczone nr działek gruntu  111/1 o pow. 
0,3666 ha obręb Sosnowo, 635 o pow. 0,2022 ha obręb Banie 2 
oraz 122 o pow. 0,0784 ha obręb Banie 1.  
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 5 Urzędu 
Gminy Banie lub telefonicznie pod nr 41-66-381 wewn. 12.
Treść wykazu dostępna jest pod adresem internetowym www.bip.
banie.pl., zakładka nieruchomości.

OGŁOSZeNIe

Święto plonów  
w żelechowie
Dożynki gminy Widuchowa odbyły się w tym roku 1 września w Żelechowie. 

Jak każde tego rodzaju świę-
to, rozpoczęły się od mszy 
świętej w kościele filialnym 
Nawiedzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Następnie korowód  
dożynkowy z wieńcami wyru-
szył na plac w centrum Żele-
chowa. W tym roku nie było 5 
wieńców, to mniej niż w latach 
poprzednich. Warto dodać, że 
jeden z wieńców został przy-
wieziony pod Urząd Gminny 
Widuchowa. Po części oficjal-
nej zaczęła się część rozrywko-
wa tegorocznych dożynek. Na 
placu w czasie trwania zabawy 
zorganizowano rywalizację 
sołectw gminy Widuchowa, 
w której wzięły udział cztery 
drużyny, Zwycięstwo odniosła 
drużyna z Żarczyna, ale naj-

ważniejsza była dobra zaba-
wa.  

Dodatkowo przygotowano 
gry i zabawy dla najmłod-
szych. Na miejscu jak co roku 
pod namiotami gminnymi 
można było skosztować do-
mowych wyrobów. Święto 
plonów urozmaiciły wystę-
py wokalistów i zespołów, 
między innymi można było 
zobaczyć zespół Niezabudki, 
zespół ludowy Macierzanka 
z Pacholąt, uczennice szkoły 
podstawowej w Widuchowej, 
Krystynę Giżowską, Etnę, wy-
stęp tancerzy Country show. 
Zabawę taneczną do samego 
rana uczestnikom zapewnił 
DJ WKL. Tegoroczne dożyn-

ki zgromadziły sporą ilość 
mieszkańców z całej gminy 
Widuchowa. 

Można śmiało powiedzieć, 
że były to dobrze zorganizo-
wane dożynki.

Iza
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1 września za nami. Wakacje się skończyły. Przed nami 
szkoła. Na portalach społecznościowych (i nie tylko) szaleją 
newsy o tym, jak nasze maluchy zniosły pierwsze dni w... szko-
le, przedszkolu, żłobku. Mamy dzielą się między sobą wraże-
niami z tego  bardzo ważnego dla wszystkich zainteresowa-
nych dnia. Miejsca nauki już dawno wybrane, na pewno bar-
dzo precyzyjnie, teraz liczyło się pierwsze wrażenie, pierwsze 
kontakty, pierwsze spotkanie z nauczycielami, opiekunami, a 
przede wszystkim z nowymi koleżankami i kolegami.

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

Pierwszy raz nigdy nie jest łatwy. Każdy z nas zna to z autop-
sji. Pamiętam do dzisiaj nerwy przed kolejnym pierwszym ra-
zem, gdy musiałam na nowo poznawać koleżanki z klasy. Nie 
wiem jak dla Was, ale dla mnie było to zawsze duże wyzwanie 
i niemały stres. Mam wrażenie, że dla naszych dzieci z jednej 
strony jest to łatwiejsze, bo one nie mają ograniczeń w głowie i 
wszystko robią bardziej naturalnie i bardziej szczerze, a z dru-
giej czasami może być wbrew pozorom trudniejsze, bo wszyst-
ko robią bardzo pierwszy raz (nie zawsze znając zasady gry, np. 
nie znając pewnych konwenansów).

Pierwszy raz dla każdego 
dziecka jest nie lada wyzwa-
niem, zwłaszcza dla tego naj-
mniejszego, który idzie pierw-
szy raz do żłobka czy przed-
szkola i po raz pierwszy roz-
staje się na dłużej z ukochaną 
mamą. Podobno najgorsze jest 
pierwsze rozstanie w pierwszy 
dzień, a chwilę potem dziecko 
poznaje inny świat, w którym 
są nowe zabawki, fajni znajomi 
i panie, które pokazują trochę 
inne rzeczy niż mama i tata. 
Co więcej, to właśnie w przed-
szkolu, wśród innych dzieci i 
„pod batuta” obcych dorosłych 
dziecko staje się grzeczne i 

wykonuje polecenia, a tak-
że uczy się dobrych postaw, 
które prezentują inne dzieci. 
W domu dzieci zazwyczaj po-
zwalają sobie na zdecydowanie 
więcej, także wobec rodziców. 
Oczywiście, nie obywa się bez 
nauki postaw negatywnych – 
te niestety też się zdarzają, ale 
wszystkiego nie da się unik-
nąć.

Podobno są dzieci, które 
aklimatyzują się w nowym 
miejscu błyskawicznie! Chcia-
łabym, żeby moje dziecko 
należało do tej grupy, ale 
niestety jest to zdecydowana 
mniejszość. Większość jednak 
ma problem z nowym, obcym 
miejscem, które tak różni się 
od domowego zacisza. Dla 
dzieci nie istnieje poczucie 
czasu, dlatego dla nich jedna 
godzina czy osiem nie stano-
wią różnicy. Poza tym dla nas 
to nowe miejsce, gdzie jest 
mnóstwo okazji do nowych, 
ciekawych zabaw. Nasze dziec-
ko to wie, ale w środku czuje 
niepewność i dezorientację – 
musi się przełamać.

Jak przygotować dziecko 
na „przedszkole”?

- Trzeba uczyć malucha, że 
czasami mamy może nie być 
przy nim, ale że zawsze wra-
ca i że wtedy nic się straszne-
go nie dzieje. Pomocni w tym 
wypadku okazują się dziad-
kowie, z którymi bez obawy 
możemy pociechy zostawić.

- Powinniśmy jak najszyb-
ciej nauczyć dziecko samo-
dzielnego jedzenia, ubiera-
nia się, mycia rąk, a przede 
wszystkim korzystania z 
toalety. To wszystko niestety 
jeszcze przede mną i moim 
synem. Mamy rok, by się 
tego nauczyć. Dlaczego to 
jest takie ważne?, bo przed-
szkolak, który umie te rzeczy, 
łatwiej poradzi sobie w no-
wym miejscu, gdy nie będzie 
narażony na dodatkowe stre-
sujące, krępujące sytuacje.

- To o co ja dbałam trochę 
przesadnie przyda się Wa-
szym dzieciom w przedszko-
lu. Chodzi o zasady, reguły, 
pewien rytm dnia. Gdy ma-
luch będzie miał swój, łatwiej 
przyzwyczai się do tego, któ-
ry obowiązuje w przedszkolu 
– po prostu będzie wiedział, 
że takie są zasady, które trze-
ba szanować.

- To według mnie naj-
ważniejsze, czyli oswajanie 
dzieci z dziećmi. Robimy to 
oczywiście na placach zabaw, 
ale na chwilę przed pójściem 
do przedszkola zadbajmy o 
to, by nasz maluch trafił do 
grupy, kółka dzieci w wieku 
przedszkolnym i tam uczęsz-

czał raz w tygodniu. To po-
może mu przygotować się 
na to, co go spotka. Świetną 
opcję oferują też przedszko-
la, bo zapraszają na tzw. dni 
adaptacyjne, które pozwalają 
nam i dziecku oswoić się z 
miejscem i opiekunami.

- Starajmy się opanować 
też własne emocje, bo dziec-
ko czuje, że jesteśmy zde-
nerwowani czy zestresowani 
– lepiej, by dostało od nas 
same pozytywne emocje na 
wstępie i mnóstwo pozytyw-
nych „zachęt” na początek. 
W ten sposób pomożemy mu 
przejść ten trudny start.

U jednych wystarczy krótkie 
„pa”, u innych dłuższe poże-
gnanie (ale nie przesadzajmy 
z tym, bo według psychologów 
nie powinno zbyt długo trwać 
– tak jest lepiej dla dziecka). U 
wielu będą łzy (także u rodzi-
ców). Pamiętajmy, że to dobre 
emocje. Oznaka, że się kocha-
my, a ten kolejny krok, to krok 
ku rozwojowi naszego dziecka 
i naszemu również – to kolej-
ny etap, który po prostu trze-
ba przejść. Pamiętajmy, że to 
przede wszystkim najważniej-
szy dzień dla Waszych dzieci, 
a my jesteśmy do niego tylko 
dodatkiem. Musimy być ich 
ostoją, ratunkiem i podporą, 

która upewni ich w tym, że są 
najlepsi i że mogą wszystko, 
bo mogą! Do boju dzieciaki!

PS Stres pierwszego dnia 
przedszkola dopiero przede 
mną, bo mój syn za rok po-
maszeruje do przedszkola, 
ale dzisiaj kibicuję wszyst-
kim dzieciom, które właśnie 
zaczęły swoją naukę – czy 
to w żłobku (tym szkrabom 
kibicuję najmocniej), czy w 
przedszkolu, a także w szkole. 
Pamiętajcie, że nauka to po-
tęgi klucz – jak mawiała moja 
babcia.

*Tu spędzamy wiek dziecię-
cy,

tu uczymy wspólnie żyć.
Miejsce to zabawą nęci,
uczy nas, jak lepszym być

**Kiedy smutno Ci, 
gdy za oknem deszcz,
takie miejsce znajdź, 
gdzie wesoło jest.
Najlepiej będzie w przed-

szkolu gdzie, jak w domu czu-
jesz się.

 Mama

Źródła:
https://parenting.pl/pierwszy-

-dzien-w-przedszkolu
*http://przedszkole395.waw.pl/

new/index.php/o-przedszkolu/
hymn/

**http://www.pm16.com.pl/nasze_
przedszkole/hymn/

Foto: pixabay.com.pl

Pierwsze koty  
za płoty!
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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

BUrMISTrZ MIASTA I GMINY GrYFINO OGŁOSZeNIe
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, 

1566; z 2018r. poz. 1496) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XI/103/11 z dnia 29 września 2011 r., a także art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089, 1496), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 17 września 2018 r. do 15 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w pokoju nr 13 – w 
godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. w siedzibie Urzę-
du Miasta i Gminy Gryfino w pokoju nr 25 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2018 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w 
formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym na adres planowanie@gryfino.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn

Klauzula informacyjna ogólna
W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, 
poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74 -100 Gryfino, telefon: 91 416 20 11, e-mail: burmistrz@gryfino.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 416 20 11,  e-mail: iod@gryfino.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:

a) realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 
1405 z późn. zm.).

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 
danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi 
przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Ponadto w przypadku umów o dofinansowanie dane osobowe od momentu pozyskania przechowywane są przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie za-
wartej między beneficjentem a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. 

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

8. Przetwarzane dane osobowe pochodzą od osób których dane te dotyczą.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego 

pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

BUrMISTrZ MIASTA I GMINY GrYFINO OGŁOSZeNIe
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 

1566; z 2018r. poz. 1496) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXVIII/241/12 z dnia 29 listopada 2012 r., a także art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089, 1496), zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 
125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 września 2018 r. do 15 paź-
dziernika 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w pokoju nr 13 – w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. w siedzibie Urzę-
du Miasta i Gminy Gryfino w pokoju nr 25 o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2018 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w 
formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym na adres planowanie@gryfino.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn

Klauzula informacyjna ogólna
W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, 
poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74 -100 Gryfino, telefon: 91 416 20 11, e-mail: burmistrz@gryfino.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 416 20 11,  e-mail: iod@gryfino.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:

a) realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 
1405 z późn. zm.).

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 
danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi 
przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Ponadto w przypadku umów o dofinansowanie dane osobowe od momentu pozyskania przechowywane są przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie za-
wartej między beneficjentem a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. 

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

8. Przetwarzane dane osobowe pochodzą od osób których dane te dotyczą.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego 

pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Relacja 
uczestnika
W ubiegłą niedzielę, dokładnie 2 września w malow-
niczej wsi Stare Łysogórki odbyły się gminne dożyn-
ki. 

Chociaż gmina Mieszkowi-
ce nie należy do zamożnych, 
było bogato, hucznie i wesoło. 
Wieńce ze sołectw były prze-
piękne. Trudno wymienić 
najładniejszy. Mnie osobiście 
podobał się wieniec odwzo-
rowujący lokalny kościół. 
Podziwiam zdolności manu-
alne i talent wykonawców. 
Stoły były obficie zastawione 
wszelkiego rodzaju jadłem. 
Zupełnie jak za króla Sasa, 
jedz, pij i popuszczaj pasa. Na 
biesiadzie przygrywały lokal-
ne zespoły muzyczne z gmin-
nego Domu Kultury. Zabawa 
trwała od godziny 13 do 22, a 
podejrzewam, że jeszcze dłu-

żej. Uczestników było sporo. 
Atrakcje były nawet dla dzieci. 
Bezpłatne dmuchane zamki, 
konkursy z wiedzy o ekologii, 
pląsanie w takt muzyki. Ktoś 
trafnie ujął to krótkim opisem 
na prowizorycznym banerze:

„Mają swój dzień  strażacy 
 Mają swój dzień górnicy
Dziś mają swój dzień rolni-

cy.”
No cóż. Historia potwier-

dza , chłop potęgą jest i basta. 
Choć przykro patrzeć na po-
pegeerowskie wsie, niektóre 
bardzo zaniedbane i po prostu 
biedne.

Zofia Górkiewicz

reKLAMA
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kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 69 (1302) 
KU

PO
N

 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

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

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo

AUTO-SKUP
telefon 

792 419 148

AUTO-SKUP
całe i uszkodzone, każda 

marka i model, 
osobowe i ciężarowe. 

Najlepsze ceny

Tel. 605 955 850

KUPIĘ KAżDe 
AUTO 

za gotówkę 
665 708 544

Opiekunki w Niemczech. 
Sprawdzone oferty! 

Tel. 91 506 55 55

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

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

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

PLAżA BINOWO, 
POLe BIWAKOWe - zaprasza  

Możliwość postawienia 
przyczepy kempingowej, 

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

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

Prace 
wykończeniowe 
w wysokim standardzie 

Ocieplenia 
Kontakt

91 404 58 35 • 500 273 302

KrZYżÓWKA

Opiekunka Seniorów w Niemczech. 
Ostatnie oferty pracy 

z letnim bonusem 350 euro 
- tylko do 15 września! 

Tel. 517 175 599

USŁUGI reMONTOWO-BUDOWLANe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

576 314 405

Pionowo: 
1. może być o tyczce 
2. mieszka w Bangkoku 
3. kwiat arystokratka 
4. imię męskie 9.IX 
5. Christian, mistrz olimp. w dziesię-
cioboju (1988) 
6. roztwór koloidowy 
7. wulkan w Islandii 
8. izba niższa parlamentu w Irlandii 
9. dawny szlachecki wierzchni ubiór 
męski z XVII w. 
10. w galarecie nie plecie 
11. król Mariandynów 
12. ros. strój kobiecy 
13. John, austral. pływak, mistrz 
olimp. (1960) 
14. bawół z Celebesu 
15. syn Boreasza 
16. l. a. 68 
17. groźny wyraz twarzy 
18. Polska do 1989 
19. starorzymski dom czynszowy 
20. słynna twierdza w Londynie 
21. brąz do włosów 
22. klasa jachtu Kusznierewicza 

23. bada słuch 
24. rozległy stożek piaskowy osa-
dzony przez lodowiec 
25. święty ..., naczynie ostatniej wie-
czerzy 
26. mąż Sawy 
27. trawi żelazo 
28. kurtka Eskimosa 
29. rude futro 
30. syberyjskie miasto nad Irtyszem 
31. Gillan, wokalista słynnej grupy 
Deep Purple 
32. tipi Indian Ameryki Północnej 
33. udusił Desdemonę 
34. dawniej chłop, najemnik 
35. ostra marynata warzywna 
36. hamuje popędy 
37. najprostsze rośliny plechowe 
38. kolega selera 
39. biletowa na dworcu 
40. wiatr spadający z wierzchołków 
górskich 
41. nasyp 
42. szczyt Filipin 
43. artykuły gospodarstwa domowego 
44. córka Uranosa 

Poziomo: 
45. okrągła liczba 
46. pasza dla konia 
47. wypatrywany z bocianiego 
gniazda 
48. imię damskie 
49. żeglarz hiszpański 
50. palma kateszowa 
51. opiekun pasierba 
52. pękate, albo spłaszczone naczy-
nie z szyjką z gliny lub kamionki 
53. drewniana zatyczka osi koła 
54. gra na lodzie z czarnym krążkiem 
55. waluta w Kampuczy, 100 senów 
56. matka Learcha 
57. ... Białoszewski 
58. płyta pod bazą filaru 
59. imię ze starej piosenki 
60. bóg świata zmarłych 
61. wróg Francuzów 
62. mąż Enidy 
63. zamieniona w migdałowiec 
64. jednostka mocy 
65. miasto w Indiach 
66. rozstrzyga w sprawach admini-
stracyjnych 

67. dawniej pamiątka 
68. graniczyła z RFN 
69. pasek doklejony do czeku 
70. gatunek gibbona 
71. buty sportowe 
72. list bez podpisu 
73. duże naczynie 
74. poeta fr. - rumuńskiego pocho-
dzenia (1896-1963) 
75. żona Dariusza i matka Kserksesa 
76. najwyższy głos w chórze 
77. dół po bombie 
78. srebrzystobiały, kowalny metal o 
właściwościach zasadowych 
79. matka Heliosa 
80. kolor wrzosu 
81. habenda 
82. żużlowy klub Torunia 
83. bramkarz 
84. odmiana bajki 
85. Midori ..., japońska łyżwiarka 
86. dawna miara roli 
87. nić szewska

PODPOWIEDŹ: ATOSSA, FEN, KON-
DRADAS, LON, LYKOS, TZARA.
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Aktualne Rozkłady Jazdy Gryfiński Informator Lokalny
Ważne telefony i Adresy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

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

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

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M I E S Z K A N I A  –  Z A M I A N A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam mieszkanie M3, w Gryfinie, na parte-
rze w wieżowcu, Tel. 661 235 348 

 • Sprzedam dom na 2 rodziny, 4 pokoje z kuchnią, 
działka 10 a, Wełtyń ul. Letniskowa 3, lub zamie-
nię na 2 pokojowe mieszkanie na parterze w 
Gryfinie. Tel. 603 421 366

 • Gryfino 3 pokoje sprzedam 260 tys. Osiedle po-
łudnie. Tel. 509 740 063 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam działkę w Moryniu. Tel. 601 639 800
 • Sprzedam działkę budowlana w miejscowości 

Dołgie. Cena 20 tys. zł. Tel. 601 707 573

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 •
 • Sprzedam działki budowlane o pow. powyżej 

1000 arów w Widuchowej – Stacja PKP. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 606 100 366

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

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

G A R A Ż E  -  S P R Z E D A Ż

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

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

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

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

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

G A R A Ż E  –  W Y N A J E M

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

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

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

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

G A R A Ż E  –  K U P N O

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

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

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

 • Sprzedam motor Kawasaki VERSYS 650 ABS, 
bezwypadkowy, przebieg 10 700km, szyba z de-
flektorem Kawasaki, gmole, akcesoryjna kierow-
nica, akcesoryjne regulowane klamki, wydech 
Scorpion, osłona baku, alarm, Opony stan bdb, 
wymieniony akumulator, kierunkowskazy ledo-
we. Nowe ubezpieczenie OC i przegląd. Cena 
13000zł, do negocjacji. Tel: 660 727 737 

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

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

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

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

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

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

 • Sprzedam małą przyczepkę samochodową. Tel. 
608 486 307

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M O T O R Y Z A C J A  –  K U P N O

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

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

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

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

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

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

inne, również wraki, oraz konstrukcje stalowe za 
rozsądną cenę. Gryfino. Zabiorę własnym trans-
portem. Ceny do negocjacji. Tel. 722 310 481
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POWIATOWY UrZĄD PrACY W GrYFINIe
DYSPONUJe NASTĘPUJĄCYMI OFerTAMI PrACY:

1. Dozorca-praca Gryfino
2. Dyrektor przedszkola –praca Gryfino 
3. Fryzjer-praca Gryfino,Szczecin
4. Główna księgowa-praca Krzywin
5. Kelner-Barman- praca Gryfino
6. Kierownik budowy- praca Szczecin
7. Konserwator- praca Gryfino 
8. Lakiernik samochodowy-praca Gryfino
9. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
10. Magazynier- praca Gryfino
11. Mechanik pojazdów samochodowych – praca Widuchowa
12. Mechanik samochodów ciężarowych-praca Widuchowa
13. Młodszy opiekun-praca Nowe Czarnowo
14. Monter Izolacji-praca Nowe Czarnowo
15. Monter okien – praca Gryfino 
16. Nauczyciel Informatyki-praca Krzywin, Gryfino
17. Nauczyciel matematyki-praca Krzywin
18. Nauczyciel wychowania przedszkolnego- praca Gardno, Stare Brynki
19. Pedagog specjalny – praca Gryfino
20. Pielęgniarka-praca Nowe Czarnowo
21. Pomoc rzeźnika- wędliniarza- praca Gryfino 
22. Pomocnik hydraulika-praca Gryfino
23. Pomoc kuchenna- praca Czepino, Gryfino
24. Pomocnik instalatora PV- praca woj. zachodniopomorskie
25. Pomocnik mechanika samochodów ciężarowych-Widuchowa
26. Pomocnik stolarza- Praca Parnica
27. Pracownik ogólnobudowlany- praca Gryfino i okolice 
28. Pracownik gospodarczy – praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepełno-

sprawności )
29. Pracownik gospodarczy-praca Pniewo
30. Pracownik ochrony-  Praca Nowe Czarnowo
31. Pracownik produkcji – praca Nowe Czarnowo, Pniewo, Gardno
32. Recepcjonista-praca Czepino
33. Robotnik gospodarczy-praca Gryfino, Widuchowa
34. Rzeźnik-Wędliniarz -praca Gryfino
35. Spawacz-praca Borzym
36. Specjalista ds. sprzedaży –praca Szczecin
37. Sprzątaczka-praca Pniewo, Gryfino 
38. Sprzątacz/Sprzątaczka-praca Gryfino
39. Sprzedawca- praca Gryfino, Nowe Czarnowo, Gardno, Banie
40. Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo
41. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino
42. Terapeuta Terapii Zajęciowej-Praca Nowe Czarnowo
43. Tynkarz- praca woj. Zachodniopomorskie

P R A C A

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

S Z U K A M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z A T R U D N I Ę

 • Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel. 
91 415 03 31 

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

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

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

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

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

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

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

 • ZATrUDNIĘ MeCHANIKA 
SAMOCHODOWeGO TeL. 601 420 009

 • ZATrUDNIĘ BLACHArZA-LAKIerNIKA, TeL. 
601 420 009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U S Ł U G I

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

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

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

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

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

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

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

E D U K A C J A

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

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

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

dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 
501 168 276

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

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

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

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

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

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

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

 • Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 
537 131

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

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

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

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

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

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

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

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

R O L N I C T W O  –  K U P N O

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

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

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

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

R Ó Ż N E 

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

986 425
 • Sprzedam łódź wędkarską typ kanada. Tel. 

600 986 425

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

 • Oddam meble do pokoju dziecinnego, w 
bardzo dobry stanie. Tel. 663 507 887

 • SPrZeDAż
 • Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej 

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

4210. Stan bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790 
444 13 01 po godz. 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91 415 22 22
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 

33Kw, ze sterownikiem Kw-M. Cena 1.0000 zł. 
2. Niemiecki piec gazowy Brotje TE 20, 20 Kw. 

Cena 550 zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 
536 459, waw2006@op.pl

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

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

 • Sprzedam kominek Supra 11 KW, nowy, 
zabudowa z piaskowca, turbo do rozpro-
wadzenia powietrza, płyty żeliwne. Cena 
4.000 zł. Kontakt; 91 414 52 38, 603 796 459, 
waw2006@op.pl  

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

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

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

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

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

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

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

400A ze sterowaniem, reduktory spawalni-
cze, perkusję, fotel do rehabilitacji, akwalung, 
odkurzacz, piankę. Tel. 696 818 153

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

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

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

R Ó Ż N E  –  K U P N O

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

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

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

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

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

7.09.    Apteka     Cefarm ul. Grunwaldzka 6
8.09.    Apteka    Vademecum ul. 1 Maja 15 H
9.09.    Apteka    Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
10.09.    Apteka     w Galerii ul. Flisacza 63 
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 69 (1302) 

 

 

 
 
 

 
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

Książka o Pogoni Szczecin!

Takiej książki o Pogoni 
jeszcze nie było!
Nie oceniaj książki po okładce! I choć ta prezentuje się godnie, to tytuł „70 nie-
zwykłych historii na 70-lecie Pogoni Szczecin” warto po prostu przeczytać i mieć. 
Takiej pozycji o naszym klubie jeszcze nie było.

Na kilkuset stronach książki 
bohaterowie związani przez 
lata z Dumą Pomorza opo-
wiadają o swoich historiach 
związanych z Pogonią. Część 
z nich to humorystyczne aneg-
dotki, inne to kulisy najważ-
niejszych momentów w histo-
rii klubu, kolejne są straszne, a 
nie zabrakło i takich, w które 
trudno uwierzyć. Jedno jest 
pewne - przy „70 niezwykłych 
historiach” będzie można po-
wspominać, dowiedzieć się 
wiele o swoim klubie, ale rów-
nież dobrze się pobawić. Nikt 
nie będzie się nudził!

- Historię Pogoni Szcze-
cin tworzą przede wszystkim 
ludzie - mówi jeden z auto-
rów, rzecznik prasowy klubu 
Krzysztof Ufland. - Dlatego 
też zależało nam na tym, by w 
książce zamknąć żywe słowo. O 
70 latach Pogoni opowiadają 
nam ludzie, którzy przez deka-
dy ją tworzyli i nią żyli. Piłka-
rze, trenerzy, ale nie tylko. Kto 
jeszcze? Przekonacie się, sięga-
jąc po naszą książkę. Gwaran-
tuję, że zaskoczymy Was wiele 
razy. To efekt setek godzin prac 
autorów i jestem przekonany, 

że w lipcu do kibiców trafi bar-
dzo interesująca pozycja.

Premiera książki na 
początku lipca

Oto fragment. Opowiada 
Bogdan Maślanka.

167 oficjalnych meczów w 
Pogoni. Urodził się w 1939 
roku. Pochodzi z Obornik.

W Pogoni grał w latach 
1963-71. Wywalczył awans do 
ekstraklasy (1966).

Chciałem spuścić ŁKS z ligi. 
W sezonie 1967/68 graliśmy w 
Łodzi w ostatniej kolejce. Oni 
musieli wygrać, bo w innym 
wypadku spadali. Wyszliśmy 
na prowadzenie po golu Wal-
demara Ptaszyńskiego, który 
nigdy nie strzelał.

W przerwie przyszedł do 
mnie jeden z tamtejszych cwa-
niaczków, który wcześniej mnie 
tam gnębił.

– Podnieś nogę w odpowied-
nim momencie w polu karnym 
– prosił mnie. Zakończyło się 
tak, że wybiłem piłkę z naszej 
linii bramkowej i wygraliśmy, a 
oni spadli na kilka lat. Mój re-
wanż był może brzydki, ale za 
to, co tam przeżyłem, uważam, 

że im się należało. Wcale się 
nie martwiłem. Już przed tym 
meczem było wiele głosów, że 
odpuścimy. Prezes Lucjan Ko-
sobucki wleciał nawet na dwo-
rzec, gdy ruszaliśmy do Łodzi i 
nie pozwolił jechać Hubertowi 
Fiałkowskiemu, bo krążyły róż-
ne podejrzenia w stosunku do 
każdego. Szef wsiadł w pociąg 
z nami, później usiadł na ław-
ce i pilnował, by wszystko było 
uczciwe. Pamiętam jak cieszył 
się, że wybiłem tę piłkę z linii. 
Chyba spodziewał się, że to 
przepuszczę.


