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Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom
składam najserdeczniejsze życzenia dużo
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Niech radość i uśmiech
towarzyszy Wam
każdego dnia.

Koronawirus

W Netto
zaczęło się
już w sobotę!
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Kradną piasek
i niszczą gniazda!
Kobiety Gryfina
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2019
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UKP Marlin
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OGŁOSZENIE

Radny Rady Miasta Gryfino - Marek Sanecki

zaprasza mieszkańców

na swoją stronę internetową mareksanecki.pl
reklama

reklama

Zakład
przetwórstwa
ryb

s.7

Szczecin/Podjuchy

• Pracownik produkcyjny

pakowanie towaru - 3500 zł/brutto

Stabilne zatrudnienie, atrakcyjne
i terminowe wynagrodzenie
GRYFINO
ul. Krasińskiego 95A
drgreentopgryfino

PRACA OD ZARAZ
Kontakt 91 460 50 72
kadry@seamor.com.pl
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Paprykarz od
Pogoni

Podpalenie czy zaniedbanie?

Do dziś nie wiadomo

Nasz były kolega redakcyjny Paweł Drąg pracuje
obecnie w promocji KS Pogoń Szczecin. Podrzuca
nam różne ciekawostki z życia około sportowego, a
głównie- relacjonuje budowę otoczenia biznesowego Morskiego (i Portowego) Klubu Pogoń. Podczas
ostatniej rozmowy z Pawłem zażartowałem, że niedługo będzie u nas jak w Barcelonie – jeśli chcesz odnieść sukces w lokalnym biznesie, musisz należeć do
biznesowego Klubu Barcelony.

Wyglądało groźnie. Tydzień temu, późnym wieczorem we wsi Stare Brynki koło
Gryfina spłonął jeden z garaży.
W ogniu wybuchły butle gazowe, na szczęście puste, spłonęło wyposażenie, o którym
wie tyko właściciel oraz klatka
z gołębiami. Jak duża? Ile gołębi
zginęło w ogniu? Takich informacji strażacy nie podają. Było
niebezpiecznie, bo wysoki ogień
mógł zająć także rząd stojących
obok garaży sąsiadów. Pożar gasiło 5 jednostek. Trzy OSP i dwie
z PSP informuje aspirat Daniel
Kałużniak z Wydziału Operacyjnego PSP w Gryfinie.
bg

Podsumowanie kwesty

Na razie tak jeszcze nie jest.
Ale że ja sam jako trampkarz i
junior byłem wychowankiem
pana Lucjana Krygiera, z ciekawością rzucam więc okiem
na niusy z Pogoni.
Tym razem ciekawostka
– okazuje się, że po napoju
energetycznym, w otoczeniu

biznesowym naszego klubu
znalazł się kolejny produkt z
działu Spożywka. Powstał oto
Portowy Paprykarz Szczeciński, Na razie rozchodzi się w
niewielkiej sieci sprzedaży, ale
zawsze. Zaś przygotowywany
jest chleb sPortowy.

1-go marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych działacze gryfińskiej Młodzieży Wszechpolskiej wraz z sympatykami włączając się w gminne obchody tego święta, zorganizowali wystawę poświęconą żołnierzom powstania
antykomunistycznego 1944-1953. Dodatkowo przeprowadzili zbiórkę „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych”.

R. Kwapisz

Ogłoszenie
Zarząd TMHZG informuje, że dnia 11 marca
2020 r. (środa) o godzinie 17.00 odbędzie się Walne Zebranie członków Towarzystwa Miłośników
Historii Ziemi Gryfińskiej.
Spotkanie odbędzie się przy
ul. Sprzymierzonych 8 (Pod Platanem)
Wszystkich człnków serdecznie zapraszamy.
Zarząd TMHZG

Mieszkańcy z ciekawością
oglądali wystawę, zadając dużo
pytań, na które chętnie odpowiadaliśmy. Wspierali również

naszą zbiórkę.
Nasi działacze przebrani w
mundury z epoki zebrali 669,14
zł., za co serdecznie dziękujemy.

Pieniądze te posłużą fundacji
Kazimierza Wielkiego do propagowania wiedzy o naszych
CWP/MW
Niezłomnych.

Zebrali 961 podpisów!
Zwolennicy referendum o odwołanie wójta Widuchowej potrzebowali 430 podpisów, a dostarczyli
Komisarzowi 961. Teraz czekają na ogłoszenie terminu.
red

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!

Nie wyciągajcie Titanica. Zostawcie
barkę, zróbcie pomost - będzie
atrakcja. Podobno w tym miesiącu
już naprawdę jej nie ruszą....

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

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, nie odpowiada za treść ogłoszeń,
listów oraz zastrzega sobie prawo do adiustacji i zmiany tytułów. Listy anonimowe
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Kradną piasek
i niszczą gniazda!

Koronawirus

W Netto zaczęło
się już w sobotę!
Jeśli ktoś jednak “na wszelki wypadek” spanikował, to zakupy radzimy zrobić w
sklepach na obrzeżach centrum Grufina.
W środę, gdy pojawiła się wiadomość o pierwszym potwierdzonym zachorowaniu z powodu koronowirusa w sąsiednim
województwie, przeszliśmy się
po sklepach na Górnym Tarasie. Mimo tego, iż opowiadano
nam o masowym wykupowaniu
trwałych artykułów spożywczych w Gryfińskich sklepach,
objawów paniki nie zaobserwowaliśmy. Wczesnym popołudniem ani w Biedronce, ani
w nowym Dino nie było więcej
klientów. Kupujący zaś szczególnie napchanych wózków nie
mieli. Słyszeliśmy jednak jednak
od znajomych, że takie sklepy
jak Lewiatan na Piastów i Netto
na GT przeżywają nawał klientów robiących zakupy większej
ilości kasz, ryżu, mąki czy oleju.
A w czwartek...
Ponownie sprawdziliśmy w
czwartek, 5 marca – w dniu wysyłania tego wydania 7 Dni do
druku.
W Lewiatanie na Piastów po

Jak widać paniczne zakupy dotyczą produktów z najniższych półek

godz. 10.00 kierowniczki potwierdziły, że “sprzedaż zaczęła
rosnąć już od poniedziałku.
Jednak nie tak bardzo, by na
półkach były pustki”. Także
hurtownie nie sygnalizowały
braków określonych produktów.
W tym sklepie niewielką dziurę
na półce zauważyliśmy tylko w
okolicach mąki (na foto).
Jednak w Netto potwierdziła się wieść o panice. Wzrost
sprzedaży odczuli tam już od
soboty, a środa była dniem
sądnym. Czegoś takiego nie
pamiętają. Wiele półek po pro-

stu klienci wymietli z towaru! Następnego dnia (czyli w
czwartek) tylko niektóre półki
świadczyły o wzmożonych zakupach, głównie te z makaronami. Zastępczyni kierownika
powiedziała nam, że tego dnia
centrala “podrzuciła im więcej
towaru niż zwykle”.
Natomiast w sklepie Gas Star,
w ostatnim długim budynku na
Łużyckiej (nr 119-129) sprzedawczyni tylko się uśmiechnęła
na pytanie o wykup - To tylko w
centrum ludzie panikują!
R. Kwapisz

Sanecki atakuje Sawaryna
30 stycznia tego roku radny Marek Sanecki skierowal do burmitrza Gryfina kolejną interpelację w sprawie remontu ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Przypomina w niej,
że Łużycka nie przebudowana może przestać być drogą krajową!
- Dziennikarze i środki masowego przekazu to czwarta władza, którą doceniam i korzystam
z jej siły sprawczej w doskonaleniu naszego codziennego życia pisze M. Sanecki. I dodaje, że w
artykule „Panika wywołuje głupie decyzje!”, opublikowanym w
nr 4 (1381) 7 Dni Gryfina , "który wynikał z promocji wódki w
Gazecie Gryfińskiej, która reklamowana była także w lokalu
dzierżawionym przez redakcję
tejże gazety na cele biurowe od
Gminy Gryfino" (koniec cyt.),
przeczytał niepokojącą go informację.
Cytuję za autorem artykułu:„Moje czwartkowe spotkanie z
burmistrzem Sawarynem w barze Laguny było dziennikarsko
owocne. Uzyskałem podczas niego m. in. informacje o prawdopodobnym odsunięciu o kilka lat
przebudowy ulicy Łużyckiej.”
W związku z treścią tego akawww.7dnigryfina.az.pl

Od pewnego czasie docierają do naszej redakcji sygnały, że w Wirówku nielegalnie wydobywany jest
piasek ze skarpy koło ścieżki rowerowej. Nieszczęścia
dopełnia fakt, że przy tym niszczone są gniazda jaskółek brzegówek, znajdujące się od lat w tej skarpie.

pitu M. Sanecki prosi o zaprzeczenie, że generalny remont
na skutek burmistrzowskiego
planowania i działania ma być
przesunięty o kilka lat! - Jeżeli
jest inaczej, to proszę o podanie
przyczyn, które tego mają być
powodem – dodaje radny.
„Sukces zawsze ma wielu ojców, a porażka jest sierotą”
W związku z faktami, że:
1. nie wywiązał się Pan z porozumienia w zakresie przebudowy ul. Łużyckiej
2. Nie prowadzi Pan realnych
działań, które mogą skutkować
przebudową drogi
3. „Zagaja” Pan o konieczności opóźnienia tejże przebudowy wynika, że ulica Łużycka w
Gryfinie „nigdy” nie zostanie
przebudowana. Bowiem wraz
z wybudowaniem obwodnicy
GDDKiA O/Sz zapewne będzie
chciała pozbyć się tejże. Straci
ona charakter drogi krajowej!

Stanie się drogą „niczyją”. A wtedy nie będzie dość pieniędzy na
jej kompleksowy remont – uważa radny.
- Reasumując proszę o konkretne odpowiedzi na postawione pytania – pisze M. Sanecki.
rk

Oświadczenie radnego
Efekty swych działań jako
radengo opisałem na swojej
prywatnej stronie internetowej www.mareksanecki.pl
Chciałbym by mieszkańcy
Gminy Gryfino, mieli możliwość zapoznania się z faktami, które przedstawiam i moimi interpretacjami. Materiał
w całości zamieszczony jest
na mojej stronie.
W miarę możliwości czasowych zamierzam na stronie
tej pisać o swojej działalności
w zakresie pełnionej funkcji
radnego.

Jeden z telefonów w tej sprawie zawierał komunikat - Bogaty niszczy koparką skarpę
wzdłuż ścieżki rowerowej, w
której są gniazda jaskółek. I nic
sobie nie robi z tego, że już był
za to karany!
Sołtys Wirowa i Wirówka Rafał Borkowski przyznał, że
zna sprawę z zeszłego roku. Informację o obecnie trwającym
wydobycia dostał jednak dopiero od nas. Nie mógł (jak twierdzi) pokazać nam posiadanego
w tej sprawie dokumentu urzędowego. Jednak latem ubiegłego roku Urząd Górniczy odmówił temu przedsiębiorcy zgody
na przeprowadzenie “badań
geologicznych” w tym miejscu.
Podobno nawet ukarał go za
prowadzenie wydobycia bez
pozwolenia!

jąc zdjęcia ilustrujące proceder. Jak nam tego samego dnia
powiedział Komendant Straży
Miejskiej Roman Rataj, na
miejsce pojechał upoważniony
strażnik miejski. Strażnikowi,
który zrobił z tego wydarzenia
notatkę, wykonawca prac wyjaśniał ponoć, że „on tylko plantuje teren”! Notatka trafiła do
wydziału ochrony środowiska
Urzędu Miejskiego w Gryfinie.
Spytaliśmy więc, czy ta sprawa wiąże się z zeszłoroczną
interwencją Urzędu Nadzoru
Górniczego.
Stamtąd wkrótce dostaliśmy
informację - Odnośnie wnioskowanego pisma pragnę poinformować, iż nie dotyczyło ono
działki, na której teraz prowadzone były prace, tylko zupełnie innego terenu.

Znowu alarm!
Gdy w zeszłym tygodniu dostaliśmy taki sygnał, na miejscu
nie było już śladu wydobycia.
Tyle, że widać było kupę świeżo
nasypanego na pryzmę, żółtego
jeszcze piasku. W poniedziałek,
2 lutego dostaliśmy ponowną informację telefoniczną od
czytelniczki. Mówiła, że przy
wjeździe do Wirówka, na skraju skarpy pracuje koparka wydobywająca piasek ze skarpy i
ładująca go na kolejne ciężarówki, tzw. łódki. Natychmiast
sprawdziliśmy na miejscu –
informacja się potwierdziła.
Podjeżdżały też kolejne łódki
od strony Wirówka i Wirowa
(Gryfina?).

Prawo górnicze – inne
kompetencje
Jak nam powiedziano w tym
wydziale, jeśli działania polegające na wydobywaniu piasku ze skarpy można uznać za
nielegalne, skierują pismo do
poznańskiego oddziału Urzędu
Nadzoru Górniczego. Bowiem
interpretacja i egzekwowanie
przepisów tego prawa leży w
wyłącznej kompetencji UNG.
Czy podobna sprawa z zeszłego roku dotyczyła tego samego
przedsiębiorcy? - Możemy to
sprawdzić tylko w poznańskim
Urzędzie Nadzoru Górniczego. Wystosowaliśmy więc tam
pytanie w sprawie nr BMP.
ROŚ.6580.2.2018.jm z dnia
24.10.2018r. Pozostaje jeszcze
sprawa niszczonych gniazd...

Co stwierdzili strażnicy?
Poprosiliśmy więc o interwencję Straż Miejska, dołącza-

R. Kwapisz
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Lipa z seksem!
Gryfińscy wielbiciele uprawiania seksu na świeżym powietrzu i dodatkowo jeszcze – prawie na oczach przechodniów, będą zmartwieni.
Wycięto lipę na skarpie nad rondem przy ul. Armii Krajowej.
W poniedziałek dostaliśmy
telefoniczny sygnał od czytelniczki, o tym, że wycinane jest
wielkie drzewo na skarpie nad
rondem. Podobno dąb! Gdy
po chwili zjawiliśmy się na
miejscu okazało się, że to nie
dąb, tylko wielka stara lipa. Na
podstawie umowy z dyrekcją
Przedszkola nr 5, bezpłatnie
wycinał ją dziadek jednego z
wychowanków. W zamian za
drewno opałowe. Bo wielkie,
martwe w środku drzewo stojące przy ogrodzeniu przedszkola, zagrażało dzieciom.
Przy okazji dowiedzieliśmy
się, że dyrekcja przedszkole
imienia Calineczki administruje ogromnym terenem
wokół niego. Tak wielkim,
że gmina chyba powinna tę
cześć terenu wziąć pod własną
administrację. Wchodzi weń
skarpa niemal aż do jezdni
ulicy A. Krajowej. Wydawałoby się – historia banalna. A
okazała się prawdziwie sensacyjna.
Drzewo imprezowe
Bowiem mężczyzna zajęty
cięciem leżących już na ziemi
konarów, opowiedział nam
niezwykłą historię tego drzewa. Po pierwsze, było ono
wprost usiane gwoździami,

szczególnych wrażeń? Po drugiej stronie ulicy jest przecież
Górka Miłości...
R. Kwapisz

Od redakcji. Dyrektor
przedszkola
potwierdziła
nam, że już w zeszłym roku
dostali zezwolenie na wycięcie tej lipy, a wykonujący to
na ich zlecenie mężczyzna
jest dziadkiem ich wychowanka. Zlecenie wycinki
specjalistycznej firmie byłoby niestety bardzo kosztowne. W tym roku nie są planowane podobne akcje.

Spod lipy widać w dole rondo.

wystającymi z pnia i konarów.
- Na metrze bieżącym jednego
z konarów znalazłem 52 gwoździe! Proszę zobaczyć, są wszędzie. A do tego grube druty
wbite w pień. Wygląda to tak,
jakby służyły tutejszej młodzieży do wspinania się po pniu.
A organizowano tu spotkania,
ogniska i imprezy alkoholowe.
Proszę zobaczyć ile tu puszek –
opowiadał dziadek. I dodawał
- Te gwoździe i druty są niebezpieczne dla ścinającego, bo
co rusz można o nie uszkodzić
piłę.
A wokół – puszki i
prezerwatywy
Różne imprezy odbywały się

pod tą lipą jeszcze niedawno.
- Pan spojrzy, ile tu leży prezerwatyw! Jedna przy drugiej.
Podobno tu się spotykały nie
tylko pary męsko- damskie, ale
też czysto męskie. A przecież
nie można im zabronić. Ich
sprawa – opowiadał nasz rozmówca.
I faktycznie, miejsce dla
wielbicieli ostrych wrażeń –
wprost doskonałe. Poniżej
- ruchliwa ulica, którą idą i
jadą ludzie nieświadomi tego,
że tuż obok, na świeżym powietrzu ktoś uprawia seks
czerpiąc dodatkową podnietę
z tego, że oni nie zdają sobie
sprawy z tego co dzieje się nad
ich głowami. Ciekawe, dokąd

się teraz przeniosą wielbiciele

Pień lipy był w środku chory

Bank nie chce pieniędzy?
Od momentu jak wymyślono pieniądze człowiek nie traci nimi zainteresowania. Ze słowem pieniądz nieodmiennie kojarzy się słowo bank.
Do banku pędzisz człowieku
pożyczyć, oddać, albo uciułany
grosz na tak zwanej lokacie na
„czarną” godzinę przechować.
Mieszkańcy naszego miasta
na brak banków narzekać nie
mogą. Siedziby banków polskich, nie polskich, rodzą się
na ulicach jak przysłowiowe
grzyby po deszczu. Z pozasłanianymi oknami, ale otwartymi drzwiami. Zapraszają i tych
co mają i tych co nie mają. A
częściej nie mają. Korzystając
z dwu procentowej propozycji
Państwo X (nazwisko do wiadomości redakcji), udali się do
swego banku włożyć grosz na
lokatę. Ale bank - ku ogromnemu zdziwieniu, pieniędzy
nie chciał.
- W Santander banku mam
lokatę i konto, na które mój
mąż ma upoważnienie. Ko-

weszli do banku z pieniążkami,
tak z nimi opuścili bank nic
nie rozumiejąc z bankowych
przepisów. Mimo zadowolenia
z profesjonalizmu i uprzejmości pracowników banku chyba
będą zmuszeni zastanowić się
co dalej? Kto komu jest bardziej potrzebny?
TS

rzystając z dwu procentowej
propozycji banku zdecydował się otworzyć sobie lokatę.
Jakież było nasze zdumienie
gdy bank odmówił otwarcia
lokaty - opowiada pani X. - I
to z dwóch powodów. Pierwszy to: telefon z brakiem odpowiedniej aplikacji. A druga

przeszkoda to posiadanie upoważnienia na moje konto. Czy
komórka starego typu może
być przeszkodą do otwarcia lokaty? Okazuje się, że może.
Czy można coś zrozumieć
z takiej decyzji? Nie można.
Ani z jednej ani z drugiej. Tym
sposobem nasi czytelnicy - jak

Rzecznik Santander Banku
odpowiada
Panie Redaktorze,
Lokaty bankowe są dostępne
w zarówno w placówkach banku, jak i w bankowości internetowej czy mobilnej. Zdeponowanie środków było możliwe w
placówce – obecnie oprocentowanie oferowane w tym kanale
sprzedaży wynosi 0,5% w skali
roku.
Santander Bank Polska wpro-

wadza także promocje, aby zachęcać klientów do korzystania
z bankowości zdalnej. Klienci
mogą skorzystać z Lokaty mobilnej, którą – jak wynika z nazwy – można otworzyć tylko w
aplikacji mobilnej Santander
mobile, z której korzysta się w
telefonie. Oprocentowanie tej
Lokaty to 2,5% w skali roku, zawierana jest na 4 miesiące. Można otworzyć tylko jedną taką
lokatę, zatem jeśli ktoś jest pełnomocnikiem lub współwłaścicielem rachunku, z którego już
taka lokatę otwarto, to niestety,
nie może z niej skorzystać. O
tym informujemy w regulaminie lokaty, dostępnej na naszej
stronie internetowej:
https://www.santander.pl/
regulation_file_server/time20
190524125047download?id=1
50070&lang=pl_PL
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Do ich przygotowań włączyły
się trzy gryfińskie organizacje
pozarządowe – Gryfiński Ruch
Patriotyczny,
Stowarzyszenie
Pamięć i Prawda, oraz Klub
Gazety Polskiej. Zaproszono też
Urząd Miasta i gminy Gryfino
oraz osoby prywatne. Organizatorzy mieli patronat Urzędu
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ds. Kombatantów i osób Represjonowanych, oraz oddziału
IPN. W dniu Święta - 1 marca
na placu Solidarności zebrali się mieszkańcy. Były poczty
sztandarowe, a 12. dywizja ze
Szczecina wystawiła kompanię
honorową.
red

Wyklęty Żelazny jak ścigany Janosik?
Z programu tegorocznych obchodów mnie osobiście najbardziej zainteresował film o Żelaznym i jego działaniach na terenie Pomorza.
Przyznam, że większość z tego co się w nim opowiada, było dla mnie nowością.
Paradokumentalny film – pod
dość mylącym tytułem „Żelazny, legenda wileńskiej partyzantki”, przedstawił porucznika
Żelaznego w całkiem sympatyczny sposób. Jako młodego,
dzielnego żołnierza walczącego
o sprawę, w którą wierzył. Dla
części dzisiejszej młodzieży
może więc być jakimś wzorem
– tym bardziej, że młody (21 lat)
zginął w walce, w której stosował niekonwencjonalne metody.
A za przeciwników miał - MO,
KBW i NKWD. W filmie pokazano go jako dowódcę, który
posterunki Milicji rozbrajał nie
zabijając, a tylko zapowiadając
przyszłe karanie funkcjonariuszy.
Janosik jak wzór postaci filmowej?
Akcja filmu toczy się głównie
w 1946 roku na trudnym terenie
www.7dnigryfina.az.pl

Kadr z filmu

Pomorza. wśród częściowo obcej ludności. Jednak wywodzący
się z 5. wileńskiej brygady AK,
Żelazny potrafił zastosować zarówno nowatorskie rozwiązania
taktyczne – szybkie przemiesz-

czanie się samochodami, jak
skuteczne metody socjotechniczne. Według mnie, w tym
filmie został on przedstawiony
jako taki „współczesny Janosik”.
Wie, że nie obali cesarza, ale

potrafi mu szkodzić. Zabiera
bogatym i rozdaje biednym.
Jednak w scenie z rozdawaniem
wiezionych przez pociąg paczek
UNRRA - autorzy filmu przegięli! One były przeznaczone dla
zwykłych ludzi. Starsi Polacy o
tym wiedzą.
Wizerunek zaprzecza propagandzie
Coś wiem o wojnach i zdaję
sobie sprawę, że 15. osobowy
oddział Żelaznego byłby w stanie urządzić prawdziwe rzezie.
Tymczasem, według danych
przedstawionych w filmie, z
rąk jego oddziału zginęło w
ciągu kilku miesięcy „zaledwie” 7 osób! Niestety, wbrew
temu co powiedziano w tym
filmie, oprócz konfidentów, oni
nie zabijali komunistów, tylko
socjalistów. Ci 4 rozstrzelani
„pepeesiacy” to byli członkowie

Polskiej Partii Socjalistycznej,
jeszcze przedwojennej. Ale cóż,
byli nie po tej stronie frontu...
Amatorskie środki, film robi
wrażenie
Autorom filmu można by wytknąć kilka błędów. Zabawny
był widok z góry ciężarówki z
żołnierzami AK, jadącymi po
nowiutkim asfalcie. Także sceny batalistyczne były rodem z
widowisk plenerowych. Tacy
świetnie wyszkoleni żołnierze
AK, a w czasie wymiany ognia
z KBW zamiast paść na ziemię,
stoją w pięciu na odcinku 3
metrów! Jak tu w nich nie trafić? Trzeba jednak pamiętać,
że film zrealizowano za bardzo
skromne pieniądze, przy udziale
kilkudziesięciu aktorów – amatorów. Zaledwie dwóch zawodowych!
R. Kwapisz
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Spotkanie z młodzieżą
Na czym polega lokalna demokracja, jakimi zadaniami zajmuje się gmina, w jakich sprawach samorząd pomaga mieszkańcom - taką praktyczną lekcję wiedzy
o społeczeństwie odbyli ósmoklasiści z Zespołu Szkół w Kołbaczu.
Z młodzieżą spotkała się
m.in. wójt Marzena Grzywińska oraz przewodnicząca Rady
Gminy Alina Przybysz. Miejscem dyskusji był oczywiście
Urząd Gminy w Starym Czarnowie.
Marzena Grzywińska zapoznała uczniów z zasadami
funkcjonowania lokalnego samorządu oraz rolą i zadaniami,
jakie spełnia gmina. Z kolei
skarbnik Grażyna Aksamitowska wyjaśniała młodzieży
wszelkie zawiłości gospodarki
finansowej gminy oraz zasady
tworzenia budżetu. To nie koniec, bo o obowiązkach Rady

Gminy opowiadała przewodnicząca Alina Przybysz oraz radny Damian Rabenda, którzy
dodatkowo pozwoli uczniom
wcielić się w rolę radnych. Nasze spotkania z młodzieżą
stają się powoli tradycją. Nie
ma lepszego miejsca na przekazanie wiedzy o demokracji,
samorządzie i społeczeństwie
niż urząd gminy. Dzięki lekcjom na żywo uczniom łatwiej
zrozumieć szkolną teorię podkreśliła wójt M. Grzywińska.
Przy okazji uczniowie zwiedzili także siedzibę władz gminy. Dowiedzieli się, jak wyglą-

da praca urzędu i jakie sprawy
można załatwić w poszczególnych referatach. - Praktyczna
lekcja z pewnością pomoże
młodzieży. Być może wśród
niej są nasi następcy i może
dzięki tej wizycie niektórzy pomyślą o działalności społecznej
lub samorządowej - przyznał
radny gminy Damian Rabenda. Na zakończenie pobytu
w urzędzie gminy uczniowie
uczestniczyli w quizie wiedzy.
Wyniki tylko potwierdziły chęć
zaangażowania młodzieży w
sprawy lokalnej społeczności i
lokalnego samorządu.

W komnacie
solnej
W środowe popołudnie grupa uczestników zajęć
rewalidacyjno- wychowawczych Zespołu Szkół w
Nowym Czarnowie kolejny raz odwiedziła Komnatę
Solną klimatyczno- inhalacyjną „Solbella” w Gryfinie.

pk

Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach Projektu
Aktywizacji Sensoryczno - Motorycznej "Bawię się, doświadczam, rozwijam" (IV edycja).
Niektórzy po raz pierwszy
uczestniczyli w seansie łączącym grę światła i dźwięku. Jak
zwykle niewątpliwym atutem

było przebywanie w leczniczym
środowisku komnaty. Poddając
się magii miejsca wszyscy miło
spędzili swój wolny czas. Dziękujemy Pani Izabeli Walczak za
ciepłe przyjęcie i pełną akceptacji atmosferę. Pozdrawiamy planując już kolejną wizytę!
ms

Teledysk o Internecie

Kamishibai
o uczuciach

Uczniowie klasy II oraz VI b ze Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy przystąpili do
tegorocznej edycji DBI organizowanej pod hasłem ”Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży BP w Gryfinie
przyszli uczniowie klasy 2d z SP nr 3 na teatralne spotkanie kamishibai.
Jest to teatrzyk wywodzący się z Japonii nazywany teatrzykiem
papierowym lub ilustracji. Uczniowie obejrzeli taki teatrzyk pt.:
„Mój przyjaciel Kemushi”, a potem sami tworzyli ilustracje kamishibai do wierszy Anny Edyk „Od złości do radości”. Każdy otrzymał wiersz o jednej emocji i zilustrował ją jak potrafi. Na zakończenie spotkania cała klasa przedstawiła teatrzyk kamishibai o uczuciach dla swoich nauczycielek i bibliotekarza. Dla wszystkich były
zakładki i pocztówki z ilustracjami z książek dziecięcych.
Info i fot. Mariusz Kiełtyka

Głównym celem wszelkich
podjętych działań było propagowanie bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.
W ramach realizacji założeń
projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych,
tworzyli prace plastyczne oraz

plakaty. Przygotowali także gazetki oraz wystawy, które miały
zachęcić innych uczniów do
odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z internetu.
Elementem podsumowującym
zdobytą wiedzę było nagranie
krótkiego filmu edukacyjnego.

Podczas realizacji teledysku
uczniowie wykazali się dużą
kreatywnością, umiejętnością
pracy w zespole oraz talentem
aktorskim. Efekty ich działań
możemy zobaczyć w filmie, zamieszczonym na stronie szkoły.
am

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Kobiety Gryfina i powiatu 2019
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Z okazji Dnia Kobiet postanowiliśmy zrobić listę kilkunastu najbardziej wpływowych kobiet roku 2019. Przy czym najbardziej cenimy u
nich nie tyle zajmowane stanowiska formalne, a właśnie cechy osobowe pozwalające im załatwiać sprawy i organizować wydarzenia
ważne dla otoczenia. Dlatego na naszej liście znalazły się tylko trzy niewiasty zajmujące ważne stanowiska kierownicze. Dla sprawiedliwości, listę układamy w kolejności alfabetycznej, od pierwszej litery pierwszego nazwiska

Aftyka Danuta – mieszkająca w mieście,
była pani sołtys wioski o nazwie Borzym,
szefowa zespołu Borzymianka
Janiszewska Violina – artystka i organizatorka z międzynarodowymi kontaktami, teatr niepełnosprawnych Bomba
Bomba stał się gwiazdą zagranicznych
festiwali

Rawecka Barbara - była sekretarz powiatu wystartowała w wyborach samorządowych i została burmistrzem Chojny, która radzi sobie z 14 tysięczną gminą
Kwietniewska-Łacny Urszula – osoba
wielu talentów – tworzy mini cudeńka
oraz wielkie imprezy, na które ściąga
znamienitych artystów, ma też czas dla
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Bus Danuta – była radna, niezależna i
niekonwencjonalna dyrektor szkoły, poradziła sobie z liczącym półtora tysiąca
uczniów gimnazjum

Rożko Violetta – szefowa gryfińskiego
Sanepidu (Powiatowej stacji sanitarno –
epidemiologicznej) od lat tak skutecznie
nią kieruje – że poradzi sobie także z koronawirusem

Kasprzyk Elżbieta – była przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie, a teraz
tylko sołtyska Bartkowa, gdzie organizuje festiwale kultury i mistrzostwa w siatkówce
Dudar Ewa – chyba nie podlega dyskusji
jej osoba na naszej liście, można odnieść
wrażenia, że ma więcej czasu niż inni, jak
obieca że coś załatwi, to zrobi

Duniec–Łuksza Teresa, biznes - ubezpieczenia, pomaga ludziom w trudnej
sytuacji, hojna sponsorka i aktywna
uczestniczka życia społecznego (Wspólnota Polska)
www.7dnigryfina.az.pl

Lewczuk Ewa – nie ma stowarzyszenia
Jesteśmy i Pomagamy, a ona wciąż skutecznie pomaga i ma takie kontakty, że
potrafiłaby ściągnąć naraz telewizję i ministra
Siwek Anna – przewodnicząca Rady
Gminy Banie, która pokazuje, że to ona
naprawdę nią rządzi, a jeśli chodzi o tę
funkcję, to paniom udaje się to nieczęsto

Kotula Katarzyna – bardzo przebojowa
feministka umiejąca pociągnąć za sobą
inne (i innych), choć tylko nauczycielka
- została posłanką

Piznal Maria - była nauczycielka, drapieżna przebojowa dziennikarka i jednocześnie szefowa teatru Gliptykos, który
gra i pomaga potrzebującym

Zalewska Maria (pośmiertnie) – czyż
trzeba podkreślać, że to wpływowa i zasłużona kobieta?
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Binowskie
Specjały
Imprezy
okolicznościowe
Kuchnia domowa
Wyroby własne
Serdecznie zapraszamy

BINOWO 50
tel. 733 999 287

e-mail: binowskiespecjaly@wp.pl
www.binowskiespecjaly.pl

BANERY

WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki

tel. 91 577 2007
grafik@domjudy.pl

NAJTANIEJ w okolicy

REKLAMA

e-mail: kontakt.7dnigryfina@gmail.com
tel. 91 404 50 14

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, 600 21 21 25
Transport: 662 150 170
Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
Pieśń św. Bernarda na cześć Najświętszej Panny, ulubiona przez św. Kazimierza, w tłumaczeniu polskim Ignacego Hołowińskiego.
Póki żyję – niech Maryę
Co dzień wielbi dusza,
Niech pamięta – na Jej święta
Jej się życiem wzrusza.
W rozmyślaniu – w podziwianiu
Zważ Jej chwałę wielką
Nieustanną – zów Ją Panną
Bogarodzicielką.

Wielb Ją szczerze – niech odbierze
Ciężkie winy brzemię,
Zwij w potrzebie – wichr żądz ciebie
Nie zwali na ziemię.
Ta dziewica – nam skarbnica
Dary Boże zlewa,
Ta królowa – w łasce chowa
Blaskiem nas odziewa.

Święto św. Kazimierza
Królewicza

Proś Królowo – niech nas Słowo
Strzeże w łasce wiary,
By kąkolu – w serca polu
N ie posiał wróg stary.
Daj ulżenie – wspomożenie
Sługom Twym obficie,
Co gorliwie – czczą prawdziwie
Twe święta i życie.

nym punktem na drodze ku kanonizacji
były starania Zygmunta III uwieńczone bullą wydaną przez Klemensa VIII
w 1602 roku. Kanonizacja odbyła się w
1604 roku w katedrze wileńskiej. Kazimierz Królewicz jest najbardziej popularnym z polskich świętych.
Hymn o św. Kazimierzu
O świtaniu
Zorza różana na ten czas powstała
I skryte słońca promienie wydała,
Gdy z twego dusza, Kazimierzu, ciała
W niebo leciała.
Brzmicie 30 już wdzięcznie, cytary i lutnie,
Śpiewajcie wszyscy narodowie chutnie31,
Śpiewaj już, Włochu, Polaku, Litwinie,
W swojej krainie.
Wszelkiejś zapomniał już teraz ciężkości,
Cny Kazimierzu. Zażywasz radości
Patrząc na światło Światła prawdziwego,
Twórcę twojego.
[...]

`W minioną środę obchodziliśmy święto św. Kazimierza Królewicza, królewicza, namiestnika królewskiego w koronie Królestwa Polskiego, świętego kościoła katolickiego,
patrona Polski i Litwy.
Hymn o św. Kazimierzu
Na pierwszy nieszpór
Wesołe wdzięcznie brzmicie, polskie kraje:
Jeśli kiedy czas dał pogodę, daje
Teraz, gdy wasz wódz jest do nieba wzięty,
Kazimierz święty.
Rzymie, raduj się, któryś tak uraczył
Książęcia tego, iż z świętemi zbracił,
Którego sławą słyną zimne strony,
Septentryjony.
Ziemia, która mróz cierpi lodosieczny,
Której i promień nie grzeje słoneczny,
Czuje, że zimne topnieją srogości,
Z boskiej miłości.
Ogień jest cnota przyjemna, którego
Mocą myśl ludzka do Twórce swojego
Gdy się zapali, już przez czas wieczności
Żyje w czystości.
Ten ledwie przyszedł do pierwszej młodości,
Wszytkich odstąpił na świecie możności,
Pałając Boga zawsze tą miłością
Szukał z pilnością.
Chwała jest Twórcy wszech rzeczy, Ojcowi,
I który zbawił świat, Jego Synowi,
Także Świętemu Duchowi – śpiewajmy,
Moc wyznawajmy
www.7dnigryfina.az.pl

Urodził się w październiku 1458 roku
w Krakowie. Był jednym z sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Od 1467
roku Jego wychowawcą i nauczycielem
był wybitny historyk Polski ksiądz Jan
Długosz. *”Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu” - zapisał Długosz o Kazimierzu. Do Długosza po jakimś czasie dołączył humanista Kallimach. Syn uczył się
także sztuki wojennej. Będąc z ojcem na
Litwie jako namiestnik rządził Koroną.
Interesował się polityką, ale łączył to zainteresowanie z religią. Zmarł w podróży
na gruźlicę.
*[…] opowiedziawszy dzień śmierci
swej tym, którzy mu w niemocy służyli
[...], ducha Panu Bogu poleciwszy wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26” - napisał ks. Piotr Skarga. […]
Pochowano go w katedrze w Wilnie w
kaplicy Najświętszej Maryi Panny, dokąd
zaczęły udawać się pielgrzymki. W 1518
roku jego brat Zygmunt I Stary wystosował prośbę o kanonizację brata. Pierwsza
bulla kanonizacyjna przepadła wraz ze
śmiercią biskupa Erazma Ciołka. Kolej-

Z okazji kanonizacji (w 1604 roku)
otwarto grób Kazimierza. Jego szczątki
pozostały nienaruszone mimo lat i wilgotności grobowca. Przy głowie Kazimierza zachował się tekst hymnu ku czci
Maryi. Bardzo możliwe, że Kazimierz
złożył ślub dozgonnej czystości (mówi
się, że odrzucił małżeństwo z córką cesarza niemieckiego, co by potwierdzało
chęć zachowania cnoty).
Na obrazach Kazimierz Królewicz
przedstawiany jest z mitrą książęcą i
ze zwojem w dłoni (na której napisane
są słowa łacińskiego hymnu Omni die
dic Mariae ku czci Matki Boskiej).

Hymn o św. Kazimierzu
O północy
Noc cicha daje godziny spokojne,
Pieśniam i chwale świętego przystojne.
Bądźże pochwalon, książę z domu cnego
Jagiełłowego.
Chocaż rodzica miał króla polskiego,
Wszakże z książęcia przodka litewskiego
Poszedł, którego imię słynie wszędzie
I słynąć będzie.
I choćby, którzy Litwę od Litona
Książęcia zwali, jednak przodki ona
Wiedzie swe ze Włoch,
		
których i dziś w Rzymie
Wiadome imię.
Redakcja
Źródła:
*https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/
swieci/03-04a.php3
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Trzy turnieje z udziałem szachistów UKP Biały Pion

Szymon Soszka i Bartosz
Nędzarek poprawili
ranking FIDE
Dużo się działo w szachowym światku w miniony weekend. Przedstawiciele Białego Pionu wzięli udział w aż trzech turniejach.
Grand Prix
W sobotę w Gryfinie, odbył się drugi turniej
22. Grand Prix. W zawodach w Pałacyku, zgrali
młodsi szachiści, którzy dzielnie walczyli o punkty GP. Starsi rywalizowali w mistrzostwach Szczecina.
W Gryfinie zwyciężyli Dominik Mróz i Filip
Lewandowski obaj po 6,0p. Przed Krzysztofem
Chęsiem i Bartoszem Szpurą po 5,0p.
Wśród dziewcząt najlepsza była Paulina Pawlicz4,0p, a kolejen miejsce zajęły Aleksandra
Kucharczyk i Marzena Pawlicz -obie p 3,0p.
Klasyfikacja po II turniejach GP 2020
Szpura Bartosz Gryfino 11,5p.
Mróz Dominik Gryfino 11,5p.
Lewandowski Filip Gryfino 11,5p.
Chęś Krzysztof Gryfino 9,5p.
Podfigurny Ziemowit Gryfino 8,5p.
Dejewski Jan Pniewo 8,0p.
Kaliński Aleksander Gryfino 7,5p.
Wawrzyniak Paulina Gryfino 7,0p.
Kucharczyk Aleksandra Gryfino 7,0p.
Zabadała Tomasz Gryfino 7,0p.
Olszewski Wojciech Gryfino 7,0p.
Ślusarczyk Oliwier Gryfino 7,0p.
Bielicka Lidia Gryfino 6,0p.
Gągoliński Przemysław Gryfino 5,0p.
Ragan Szymon Goleniów 5,0p.
Kostrzewa Ada Gryfino 5,0p.
Pawlicz Paulina Szczecin 4,0p.
Bielicka Antonina Gryfino 4,0p.
Piotrowski Mariusz Poznań 3,0p.
Pawlicz Marzena Szczecin 3,0p.
Sawaryn Pascal Gryfino 3,0p.
Janicki Hubert Gryfino 3,0p.
Babińska Ida Gryfino 2,0p.
reklama

Mistrzostwa Szczecina
W Szczecinie odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Szczecina 2020 FIDE Rapid – GP ZZSzach.
W turnieju wystartowali starsi zawodnicy UKP
Biały Pion. I to z niemałym powodzeniem. W silnej, dorosłej obsadzie znakomite dziewiąte miejsce zajął Szymon Soszka zyskując w międzynarodowym rankingu FIDE +54 punkty. Drugi z
naszych reprezentantów Bartosz Nędzarek sklasyfikowany nieco niżej, również powiększył swój
ranking FIDE o +32 punkty.

ogrodzona, z dala od drogi,
przy lesie, z częściowymi
fundamentami, prąd,
studnia głębinowa
jedyna działka
na uboczu 1000 - 1200 m2
pozwolenie na budowę
Cena do uzgodnienia

511 732 428

REKLAMA

e-mail: kontakt.7dnigryfina@gmail.com
tel. 91 404 50 14

Piłka ręczna

KPR gra
w niedzielę
Niecodziennie, bo w niedzielę o godzinie 15 KPR Blejkan rozegrają kolejny mecz ligowy o mistrzostwo II
ligi. Rywalem będzie beniaminek rozgrywek UUKS
Hagard Strzałkowo.

Najlepsi w drugim turnieju o Grand Prix Gryfina. Tym razem w imprezie
wzięli udział młodsi przedstawiciele Białego Pionu.

Cztery Pory Roku
Z kolei w niedzielę, także w Szczecinie, odbył
się turniej Cztery Pory Roku – Zima. W imprezie dobrze wypadli gryfinianie. Ponownie wysokie umiejętności potwierdził Szymon Soszka,
który zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, a Liwia Babińska zdobyła drugie miejsce
wśród wszystkich startujących dziewcząt. Warto
również odnotować start i zdobyte samodzielne
punkty przez naszą najmłodszą szachistkę 5,5letnią Idę Babińską. Opr. DJ

OGŁOSZENIE

Sprzedam
działkę budowlaną
w Daleszewie

Organizator i trener Krzysztof Rudnicki zawsze przestrzega, aby w turniejach obowiązywały
zasady fair play i szacunku do rywala.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 13 maja 2020 r., o godzinie 1000, w sali nr 34 Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony zostanie drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo:
- działka nr 470/3 o pow. 1,3766 ha (KW 72118/1).
Cena wywoławcza netto 500.000,00 zł.
Wadium – 50.000,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

Początkowo spotkanie zaplanowane było na długi majowy
weekend. Obie strony doszły
jednak do porozumienia i przełożyły mecz na... Dzień Kobiet.
Rywale w dotychczasowych
13 spotkaniach zdobyli zaledwie 9 punktów i zajmują dzie-

wiąte miejsce w tabeli. KPR jest
czwarty, co zdecydowanie stawia gryfinian w roli faworytów
spotkania.
KPR ostatni mecz rozegrał 8
lutego. Od tego czasu pauzował,
ale rywale rozgrywali spotkania

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nr 14/2020, obejmujący nieruchomości gruntowe oznaczone numerami działek 23/4,
23/5, 23/6, 23/7, położone w obrębie ewidencyjnym Steklno oraz
wykaz nr 15/2020, obejmujący nieruchomości gruntowe oznaczone
numerami działek 489/2, 489/3, 490/2, 490/3, 491/2 i 491/3, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętych wykazem
udziela się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A., przy ul.
Parkowej nr 3 w Gryfinie (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie
pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni – dziewięć
wykazów obejmujących lokale mieszkalne w Gryfinie, przeznaczone do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, w tym
przy: ul. 1 Maja 20/12 – Wykaz 16/2020, ul. Bolesława Chrobrego
28/7 - Wykaz 17/2020, ul. Grunwaldzkiej 26/12 – Wykaz 18/2020, ul.
Grunwaldzkiej 22/7 – Wykaz 19/2020, ul. Bolesława Chrobrego 10/10
– Wykaz 20/2020, ul. Grunwaldzkiej 20/3 – Wykaz 21/2020, ul. Niepodległości 35/7 – Wykaz 22/2020, ul. Łużyckiej 61/13 – Wykaz
23/2020, ul. 1 Maja 19/19 – Wykaz 24/2020.
Szczegółowych informacji na ww. temat udziela Wydział Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie ul. Parkowa 3, II piętro, pok. 203 (budynek Banku Pekao S.A.), telefon
kontaktowy 91 416 20 11 wew. 403.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Odra Chojna gra
dalej

Pływali mastersi

Osiem medali UKP
Marlin
W minioną sobotę sześciu gryfińskich Mastersów wzięło udział w jubileuszowych XX Otwartych Integracyjnych Mistrzostwach Wielkopolski w Pływaniu w
Kategorii Masters, Puchar Masters 2020.
Zawody zgromadziły blisko
240 miłośników pływania z
całej Polski, w tym z tak dużych ośrodków pływackich jak
Warszawa, Poznań, Zielona
Góra, czy Olsztyn.
UKP „Marlin” reprezentowali: Joanna Markiewicz,
Maria Kowalczyk, Anna Zastawna, Monika Samól, Paweł
Rosiak i Dariusz Bauer. Nasi
przedstawiciele stawali indywidualnie ośmiokrotnie na
podium, zdobywając 4 złote
medale, 2 srebrne i 2 brązowe.
Gryfińscy pływacy, w składzie
Maria Kowalczyk, Paweł Rosiak, Anna Zastawna i Dariusz
Bauer, wystartowali również
w sztafecie mieszanej 4x50m
stylem zmiennym, gdzie okazali się najlepsi.
DJ

Sześciu seniorów pływających pod banderą UKP Marlin przywiozło z Poznania osiem medali.

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza

ogłasza nabór na stanowisko
Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "PŁONlA"
w Kołbaczu ul. Szarych Mnichów 7

1. Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów
- wykształcenie: wyższe techniczne,
- staż pracy - minimum 3 lata na stanowiskach kierowniczych
oraz umiejętność zarządzania majątkiem Spółdzielni,
- umiejętność kierowania zespołem pracowników,
- znajomość przepisów prawa w zakresie: prawa spółdzielczego,
prawa budowlanego w zakresie spółdzielni mieszkaniowych, BHP
oraz Kodeksu Pracy,
- znajomość zasad rachunkowości zarządczej i kontroli finansowej,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
2. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- życiorys,
- świadectwo pracy,
- dokumenty ukończenia szkoleń, kursów oraz potwierdzające
wykształcenie,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu rekrutacji "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art.6 ust l
lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE".
3. Wymagane dokumenty należy składać w biurze Spółdzielni
Mieszkaniowej "Płonia" w Kołbaczu ul. Szarych Mnichów 7 w
godz. 7.00 - 15.00 lub pocztą na adres Spółdzielni Mieszkaniowej
"Płonia", w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 roku.
www.7dnigryfina.az.pl

W sobotę piłkarze Odry Chojna bardzo pewnie zakwalifikowali się do dalszych rozgrywek Pucharu
Polski na szczeblu okręgu. Nasz zespół w piątej rundzie pokonał wyżej notowany Gryfa Kamień Pomorski 3:0. Z kolei jutro, w meczu V rundy PP zagra drugi
nasz przedstawiciel. Energetyk Gryfino podejmować
będzie Iskrę Golczewo. Początek o godzinie 14.
Dla drużyny gości był to generalny sprawdzian przed zbliżającą się rundą rewanżową IV
ligi ZZPN. Natomiast drużynie
Odry pozostały dwa tygodnie do
rozpoczęcia rozgrywek ligi okręgowej.
Wynik meczu nie pozostawia
wątpliwości kto był lepszy. Pewne
zwycięstwo Odry to miła niespodzianka, rywal z IV ligi wydawał
się być bowiem faworytem spotkania.
Być może jutro do piłkarzy
Odry, którzy są już w szóstej
rundzie PP, dołączą gryfinianie.
Energetyk w meczu sparingowym z Odrzanką Radziszewo
błysnął formą. Wygrał aż 5:1
co jest niezłym prognostykiem
przed spotkaniem z Iskrą Golczewo.

Odra Chojna – Gryf Kamień
Pomorski 3:0 (1:0)
Bramki: Latuszek 17 (k), Miksiewicz 50, Fryszka 65
Odra: Juzyszyn - Głowacki,
Rudik, Kusiak, Madera, Borczyński (58 Adrian Dopierała), Fryszka, Miksiewicz (75 Tkaczuk),
Mykhailovskyy (68 Sugahara),
Turkiewicz (85 Bogacz), Latuszek. W pozostałych spotkaniach
V rundy: Pogoń II – Sokół Pyrzyce 10:0, Prawobrzeże Świnoujście – Iskierka Szczecin 0:0 k.
2:4, Biali Sądów – Świt Szczecin
2::6, Arkonia Szczecin – Chemik
Police 1:7, Odra Chojna – Gryf
Kamień Pomorski 3:0, Iskierka
Szczecin – Ina Goleniów 2:1.
Mecze SCRS Barlinek – Masovia
oraz Energetyk Gryfino – Iskra
Golczewo w sobotę, 7 marca DJ

reklama

Poszukuję emeryta lub rencisty
z prawem jazdy do prac konserwacyjnych na terenie Gryfina

TEL. 502 277 099
Sprzedam kawalerkę do remontu o pow. 30m2
w Gryfinie przy ul. 11 Listopada w cenie 145 000 zł

tel. 502 277 099

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

proponuje
CYKLICZNĄ ORGANIZACJĘ NA TERENIE TARGOWISKA

„PCHLEGO TARGU – TARGU STAROCI”
Osoby zainteresowane w/w inicjatywą proszone są o kontakt
z biurem OSiR w Gryfinie, nr tel. 91 416 30 11, e-mail: osir@gryfino.pl
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KINO GRYF 6 - 10.03.2020
Sala samobójców. Hejter, pt.-pn. 20:45
Bayala i ostatni smok, sb.-nd. 13:40
Zenek, pt.-pn. 17:00
Swingersi, pt.-pn. 15:20, 19:10, wt. 15:20
CO JEST GRANE

W tym tygodniu gryfińskie kino
premierowo pokaże najnowszy obraz
Jana Komasy, którego „Boże Ciało”
było w tym roku nominowane do
Oscara – jest nim niejako druga część
„Sali samobójców” z podtytułem „Hejter”. To opowieść o młodym chłopaku,
który wybiera karierę w internecie

DARMOWE
bilety do kina

wart zobaczenia. Moja recenzja niżej.
Dodatkowo wciąż jeszcze możecie

jako osoba odpowiedzialna za hejtowanie innych, zazwyczaj znanych
osób. Klient płaci, klient ma. Mocny
temat i intrygujący film – na pewno

zobaczyć „Zenka”, czyli rzecz o gwieździe disco polo w reżyserii Jana Hry-

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.

niaka, a także „Swingersów”, czyli po
polsku o perypetiach trzech par, które
są gotowe na wszystko? Last but not
least jeszcze wspomnę o animacji dla
dzieci, która wciąż na nich czeka w
gryfińskim kinie, czyli „Bayala i ostatni
smok”. Jest z czego wybierać. Zapraszam do kina.
amp

Kto jest reżyserem filmu „Sala samobójców. Hejter”?,
czy w obrazie wystąpił Maciej Stuhr?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 6 - 12.03.2020

KINO ZAMEK
Joker, pt. 16:45, śr. 19:15
Wszystko dla mojej matki, czw.
15:00
Parasite, śr. 16:45

20:00
KLUB KINIARNIA
Bayala i ostatni smok, sb.-nd.
13:45
W labiryncie, sb.-nd., śr. 15:30, pn.-wt., czw. 15:15
Emma, pt.-nd. 18:00, pn.-wt., czw.
17:55, śr. 20:15
Sala samobójców. Hejter, pt.-wt.,
czw. 20:20

KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Parasite, sb.-nd. 13:35, pn.-czw.
15:10
Emma, sb.-nd. 16:00
Sala samobójców. Hejter, pt.-nd.
18:10, pn.-czw. 17:35
Nędznicy, pt.-nd. 20:40, pn.-czw.

HELIOS (CHR Kupiec)
Kultura Dostępna:
Kurier, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Kłamstewko, śr. 18:30
Kino Kobiet:
Pojedynek na głosy, pt. 18:30
Premiery:
Sala samobójców. Hejter, pt.-nd.,
wt. 11:30, 14:30, 18:30, 21:00, pn.

11:40, 14:30, 19:00, 21:30, śr. 11:00,
14:30, 19:00, 20:40, czw. 11:30,
14:30, 18:30, 21:20
3D Naprzód, pt., wt. 13:40, sb., czw.
13:30, pn. 14:00
Naprzód, pt., pn. 15:30, 18:00, sb.-nd., pn. 11:00, 15:30, 18:00, wt.
10:45, 15:30, 18:00, śr. 11:10, 13:30,
15:30, 18:00, czw. 11:00, 15:30, 19:00
Polecamy:
Swingersi, pt.-nd., wt. 17:00, 19:00,
21:30, pn. 17:00, 20:30, śr. 17:00,
20:20, czw. 17:00, 20:15
Bad Boy, pt.- śr. 13:00, 19:45, 22:15,
czw. 19:45, 22:15
365 dni, pt.-nd., wt. 20:30, pn., śr.
22:00, czw. 21:30
Helios dla dzieci:
SONIC. Szybki jak błyskawica, pt.
10:00, 11:20, 14:40, 16:00, 17:30, sb.-nd., śr.-czw. 10:00, 12:20, 14:40,
16:00, 17:30, pn. 10:00, 11:50, 14:40,
16:15, 17:30, wt. 10:00, 12:10, 14:40,

16:00, 17:30
Zew krwi, pt., pn. 11:35, sb.-nd., śr.-czw. 10:30, wt. 11:55

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Kurier, czw. 13:00, 18:00
Kino Kobiet:
Pojedynek na głosy, śr. 18:30
Kino Konesera:
Kraina miodu, pn. 18:30
Premiery:
Sala samobójców. Hejter, pt.-śr.
12:20, 14:20, 18:00, 21:00, czw.
12:20, 14:20, 17:45, 20:45
Niewidzialny człowiek, pt.-śr.
11:30, 15:00, 17:45, 20:30, czw.
11:30, 15:00, 18:45, 20:15
3D Naprzód, 13:30
Naprzód, pt. 10:00, 11:15, 13:00,
16:00, 17:30, 18:30, sb.-nd., wt.

10:30, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, pn., śr. 10:30, 11:00, 13:00,
16:00, 17:30, 18:45, czw. 10:30,
11:00, 16:00, 17:30, 18:30
Polecamy:
Swingersi, 12:45, 17:15, 19:15,
21:15
Brahms: The Boy II, 19:30, 21:45
Najświętsze serce (lektor), pt.
10:10, sb.-czw. 11:20
Najświętsze serce (napisy), 15:15
Bad Boy, 16:15, 20:00
Dżentelmeni, pt.-nd., wt., czw.
13:40, 21:00, pn. 13:40, 21:30, śr.
13:40, 21:45
365 dni, pt.-nd., wt. 18:50, 21:30,
pn. 20:15, śr.-czw. 21:30
Helios dla dzieci:
SONIC. Szybki jak błyskawica,
10:20, 12:30, 14:45, 17:00
Zew krwi, pt. 11:00, 15:30, sb.-czw.
10:00, 15:30
Doktor Dolittle (dubbing), 10:15

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

Sala samobójców.
Hejter
()

W 2011 roku w kinie obejrzałam
coś innego, nowego, odświeżającego,
współczesnego, a jednocześnie bardzo smutnego i przykrego. „Sala samobójców” po części diagnozowała
ówczesnych młodych ludzi, którzy zamykają się w świecie internetu. Świetny scenariusz, role aktorskie i reżyseria sprawiły, że film mną wstrząsnął.
Siedziałam wbita w fotel kinowy i nie
mogłam doczekać się zakończenia, a
właściwie to go nie chciałam – było
mocne. Dzisiaj już wiem, że tamten
film wciąż jest aktualny, ale na naszej
drodze ku internetowemu samozniszczeniu poszliśmy o krok dalej –
dodaliśmy sobie internetowy hejt.
Hejt jest wszędzie. Kiedyś miał twarz,
bo przynajmniej było wiadomo od
kogo dostajemy obelgę lub oskarżenie (chociaż nie zawsze, bo gadanie
za plecami już od wieków jest modne). Teraz jednak hejt, pomówienie,
oskarżenie może rzucić każdy w sieci,
nawet nieistniejący avatar czy nieżyjący nick. Oczywiście – podobno –
policja każdy nick może sprawdzić,
ale faktycznie nie ma takiej mocy
przerobowej, żeby wszystkich pilnować. Nawet tych, którzy stanowią realne zagrożenie, co zostało wykorzystane w opowieści Jana Komasy. Są w

internecie filmy, które nawołują do
hejtu, nienawiści, albo takie, które
pokazują jak posługiwać się bronią –
teoretycznie nic złego nie robią, ale
faktycznie mogą mieć wpływ na inne
jednostki – niestabilne emocjonalnie.
Hejt, nienawiść, podziały prowokują
do działania, reakcji, zmiany stanu
rzeczy. Głównym tematem „Sali sa-

mobójców. Hejter” jest tytułowy hejt,
a dokładnie jeden konkretny hejter.
Młody chłopak, któremu coś w życiu
nie wyszło. Wyrzucono go ze studiów
prawniczych za plagiat. Teraz musi
sobie radzić i dostaje szansę zaistnienia w firmie, która zajmuje się konstruowaniem hejtu w sieci, czyli do-

two wszystko się toczy i zbyt wiele
udaje się naszemu młodemu hejterowi. Można powiedzieć, że życie nie
rzuca mu większych kłód pod nogi.
„Hejter” ma momentami przepiękne
zdjęcia, które przykuwają uwagę, tokładniej – niszczeniem osób, które
istnieją lub znaczą cokolwiek w internecie. Robimy przeszukanie sieci, wynajdujemy słabe punkty, zakładamy
fikcyjne konta, podburzamy do hejtu,
manipulujemy faktami i zdjęciami.
Puszczamy w sieć mnóstwo fejk newsów i powoli osiągamy cel, gdy na
naszych oczach celebrytka płacze do
kamery, bo już dłużej nie może znieść
nagonki. Wiedziałam, że są takie firmy, które zajmują się czarnym PR’em,
ale nie wiedziałam, że dzieje się to na
naszych oczach w tak brutalny sposób. Oczywiście mam nadzieję, że
Jan Komasa zrobił z tematu podstawowego ekstremum i aż tak źle w
mediach i internecie nie jest, ale jest
w tym pewna prawda, że za hejterstwo dzisiaj się płaci. Reżyser nominowanego do Oscara „Bożego Ciała”
poruszył ważny temat i dobrze, że o
nim opowiedział. Cieszę się, że ten
obraz ujrzał światło dzienne. Problem
tylko w tym, że nie uwierzyłam we
wszystko, co działo się na ekranie, bo
większość sytuacji jest trochę pobożnym życzeniem scenarzysty. Zbyt ła-

warzyszy im nastrojowa muzyka
(operowa), ale zauważyłam w nim
również sceny lekko śmieszne w poważnych scenach. Nie wszystko więc
– jeśli o mnie chodzi – zagrało w tym
filmie. Całościowo obraz się broni, ale
sama historia, jej punkt wyjścia, przebieg i zakończenie łamie się w niektórych miejscach. Po prostu nie we
wszystko uwierzyłam. W głównej roli
wystąpił Maciej Musiałowski (i nieźle
sobie poradził, jest skrzyżowaniem
grzecznego chłopca na pierwszy rzut
oka z diabelskim nasieniem w środku; pytanie tylko, czy ktoś uwierzy, że
chłopiec z taką słodką minką jest w
stanie być taki złamany?! Mnie to nie
przeszkodziło - uwierzyłam). Partneruje mu Vanessa Aleksander, która
jest piękną kobietą, ale dostała trochę mało do zagrania - pewnie zwy-

czajnie taka rola, ale mój niedosyt. Na
niedalekim dalszym planie mamy
Danutę Stenkę,Jacka Komana i Agatę
Kuleszę – to trio nigdy mnie jeszcze
nie zawiodło i po raz kolejny się
sprawdziło. „Sala samobójców. Hejter” jest ważną opowieścią o współczesnym świecie i współczesnych
młodych ludziach. Komasa pokazuje,
co nimi kieruje. Czy mają jeszcze jakieś wartości? Czy liczy się tylko
kasa? Czy tak łatwo przejść na ciemną stronę mocy i dlaczego internet
na tyle pozwala? Dlaczego hejt jest
tak cenny i tak dobrze opłacany? Zo-

baczcie ten film. Nie odpowiada na
wszystkie te pytania, ale próbuje
podpowiedzieć nam, jakie mogą być
odpowiedzi, a to już bardzo cenna
rada na przyszłość i na życie. Ja po
obejrzeniu filmu mam ochotę wylogować się ze wszystkich portali społecznościowych i wyrzucić komórkę –
za dużo o nas wiedzą i każdy może
się dowiedzieć.
Anna Pietras
FOTO: dystrybutor
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Co w trawie piszczy

8 marca Dzień Kobiet

Jestem kobietą, byłam kiedyś dziewczynką i uważam, że ten dzień jest naprawdę wyjątkowy.
W żadnym innym dniu nie jesteśmy tak serdecznie witane w domu, w szkole i w pracy jak wtedy.
Nawet najbardziej naburmuszeni koledzy, wreszcie się do nas uśmiechają, życząc wszystkiego najlepszego.
Bez wyrzutów sumienia możemy w tym dniu objadać się słodyczami otrzymanymi w szkole, w pracy
lub w domu.
Kwiaty w tym dniu wreszcie goszczą w naszych wazonach. Chłopcy i mężczyźni przepuszczają nas
w drzwiach, jesteśmy przez nich zauważane na korytarzach, niby tak mało, a jednak tak wiele. Najważniejsze jednak jest to, że ludzie, z którymi przebywamy, są dla nas przez cały ten dzień bardzo
uprzejmi. Niby to takie normalne, ale jednak dla nas wyjątkowe.
Zgłaszam postulat, żeby Dzień Kobiet trwał cały rok . Co wy na to dziewczynki?
Kobiety i dziewczynki powinny otrzymywać kwiaty codziennie, nawet polne małe stokrotki, kwitnące koniczyny. Chcemy być przepuszczane w drzwiach, zauważane na korytarzach.
Niech chłopcy i panowie się do nas codziennie uśmiechają.
Wtedy my będziemy codziennie uśmiechnięte, życzliwe i uprzejme.
Odkąd pamiętam, tego dnia nikt nie był mi w stanie popsuć humoru, a ja sama też byłam życzliwsza
dla innych.
Przy okazji składam serdeczne życzenia siostrze, która dzień przed dniem kobiet kilkadziesiąt lat
temu swoimi narodzinami zrobiła mojej mamie najlepszy prezent na świecie, urodziła się śliczna i
zdrowa .
Pozdrawiam was dziewczynki, małe kobietki serdecznie i życzę udanego Dnia Kobiet oraz wazonów
pełnych kwiatów nie tylko w tym dniu .

Czas na matematyczny BESTSELLER!!!

Dla wszystkich, którzy uczą
się tabliczki mnożenia, dla
tych którzy już powinni ją
umieć lub dla tych, którzy
muszą pomóc komuś się jej
nauczyć .
Polecam świetną książkę, zawierającą rymowane wierszyki, które pomagają nauczyć się, ile to jest 8x8, 5x7,
9x8 lub 4x7.
Książka pt. „Tabliczka mnożenia w wierszykach” Tomasza Elbanowskiego zawiera
osiemdziesiąt pięknie ilustrowanych stron.
Nauka będzie o wiele przyjemniejsza, bo rymowanych, krótkich wierszyków świetnie się słucha i bardzo dobrze się je czyta.
Zapraszam do wspólnej nauki z dziećmi wszystkich rodziców,
dziadków oraz młodzież, która dzięki tej książce może sobie
powtórzyć matematykę z młodszym rodzeństwem.
Poniżej kilka wierszyków z tej książki:
Osiem czworonogów
w psim zaprzęgu gna.
Osiem razy cztery
To trzydzieści dwa

Młody artysta malarz

Trzy małpy siadły
na każdym drzewie.
Trzy razy trzy
równa się dziewięć
Siedmiu krasnoludków!
W lusterko patrzy.
Dwa razy siedem
Równa się czternaście.

8x4=32
3x3=9
2x7=14

Od razu lepiej się słucha tabliczki mnożenia, prawda?
Jest nadzieja, że jeśli zostaniecie zapytani w szkole ile to jest
8x4, to przypomni wam się rysunek z psimi zaprzęgami z tego
działania, a wtedy już z pewnością będzie pamiętali wynik .
Przyjemnej nauki matematyki
wam życzę. Samych piątek, a
może jak udzielicie odpowiedzi,
cytując wierszyk z tej książki to może nawet będziecie mieli
szansę na 6, czego wam z całego serducha życzę .

www.7dnigryfina.az.pl
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Książki są jak okręty myśli żeglujące
po oceanach czasu, troskliwie niosące swój

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Od kilku dni mój syn chodzi za mną i powtarza, a wręcz prosi,żebym mu po raz kolejny – nie wiem już który – przeczytała pewną
książkę. W sumie wypożyczyłam ją pospiesznie, nie zastanawiając
się, czy będzie dobra dla prawie 4-latka, ale zaryzykowałam. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, a autora tej książki już bardzo
dobrze znamy z innych, wcześniejszych książek. Pisałam Wam już
o Guido van Genetchenie, jednym z najciekawszych autorów dla
dzieci, z którym ostatnio znowu się zetknęłam. Jest twórcą „Małej
białej rybki”, książek o „kupie”: “Ale kupa! Co masz w pieluszce?”,
“Chce mi się kupę”, “Wielki konkurs kup”, ale także bajek: “Gustaw
– niestraszny duch”, “Jakie to szczęście, że cię znalazłem” i dwóch
czarno-białych książek o mamusiach i tatusiach: “Mamusie z
dziećmi” i “Tatusiowie z dziećmi”. Nie sądziłam, że ten autor jest
tak wszechstronny, ale okazuje się, że nawet dinozaury nie są mu
straszne, zwłaszcza te walczące „dziobem, piórem i pazurem”.

Dziobem, piórem
i pazurem

Gdy spojrzycie na zdjęcie i przeczytacie biografię autora „Wielkiego konkursu kup”, nie zauważycie w nim niczego niezwykłego ani kontrowersyjnego. Jeśli ktoś zaczyna przygodę z Guido
van Getchenem od książki „Mała biała rybka”
lub „Jak to dobrze, że cie znalazłem”, znajdzie w
nich piękną grafikę i mądre przesłanie. Dopiero
Ci, którzy, jak choćby ja, natrafią na dość nietypowe opowieści „o kupach” czy ostatnią o kurze,
która uważa, że jest dinozaurem, mogą się lekko
zdziwić, że właśnie o tym pisze autor opowieści o
sympatycznej małej białej rybce.

właśnie dinozaury. Na pierwszy ogień idą Welociraptory, których skrzydła nielatające zaskakująco
przypominaj te kurze, potem poznamy Iguanodony, które podobno przy składaniu jaj krzyczały
„ko ko ko”, zakochane Diplodoki, niebezpieczne
Tyranozaury, wielkie Stegozaury i Triceratopsy.
Na koniec kura idzie w końcu wysiedzieć swoje
odziedziczone po praprapradziadku jajo i liczy na
to, że nie będzie ono Tyranozaurem. Zabawnie,
mądrze, błyskotliwie o dinozaurach pisze Guido
– takie historie i bajki lubimy. Bez nadęcia, z humorem i polotem.

- Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? - mówiła dalej.
- To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść - odparł Kot-Dziwak.
- Właściwie wszystko mi jedno.
- W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz”
„Alicja w Krainie Czarów” Lewis Carroll

W 1988 roku Gudio van Genechten otrzymał
międzynarodową Nagrodę Miasta Hasselt jako
najlepszy ilustrator za swoją autorską książkę
„Rikki”, która „poszła” w świat i jest czytana
przez dzieci z różnych krajów. To był początek.
Autor tej książki został potem wyróżniony
licznymi nagrodami, między innymi Nagrodą
Reader’s Digest dla najlepszego ilustratora
książek dla dzieci. Dzisiaj Guido cieszy się
uznaniem i popularnością, a jego książki
wypożyczane są przez dzieci na całym świecie.

Tamte opowieści mamy już za sobą, ale chyba jeszcze raz do nich wrócimy, bo mój syn teraz
zdecydowanie więcej z nich zrozumie niż gdy miał
2,5 roku. „Dziobem, piórem i pazurem” to z kolei
najnowsze odkrycie mojego dziecka. Opowieść o
kurze, która uważa, że jest dinozaurem „rozbiła
bank” u nas i za każdym razem, gdy jest ku temu
okazja, każe mi ją sobie czytać. Kura, która udaje,
że jest dinozaurem jest zabawna, bystra i trochę
bezczelna, ale mój syn polubił ją od pierwszego
wejrzenia. I chyba to w książkach Guido jest takie przyciągające – ten humor, który sprawia, że
uśmiechamy się na samo wspomnienie.
Kura już od pierwszej strony wchodzi w książkę z „buciorami” i zaczyna przedstawiać swoją
wersję wydarzeń wyginięcia dinozaurów i ich
niezwykłych opisów. Kura pokazuje nam swój album rodzinny, w którym występuje nie kto inny, a

Guido van Genetchen - jego nazwisko jest równie intrygujące jak
historie, które tworzy. Urodził się w 1057 roku w Belgii. Uczył się
malarstwa i rysunku, ale i fotografii na Akademii Sztuk Pięknych
w Mol. Bardzo długo pracował jako grafik, ale potem zaczął ilustrować książki dla dzieci, co zaowocowało w 1988 roku Nagrodą
Miasta Hasselt (za książkę „Rikki”). Od tego wszystko się zaczęło i
Guido został przetłumaczony na kilkanaście języków. Świat bajek i
świat najmłodszych stanął przed nim otworem, a on skorzystał z tej
okazji, tworząc wiele bestsellerów, za które zdobywał też nagrody.

- Niech mi pan powie jeszcze tylko jedno - odezwał się Harry. - Czy to się dzieje naprawdę, czy
tylko w mojej głowie? (...)
- Ależ oczywiście to się dzieje w twojej głowie,
Harry, tylko skąd, u licha, wniosek, że wobec tego
nie dzieje się to naprawdę?»
Rozmowa z ostatniej części Harry’ego Pottera
(„Insygniów śmierci”) J.K. Rowling
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuły:
“Dziobem, piórem i pazurem”
“Ale kupa! Co masz w pieluszce?”
“Chce mi sie kupę”
“Wielki konkurs kup”
“Mała biała rybka”
“Gustaw – niestraszny duch”
“Jakie to szczęście, że cię znalazłem”
“Mamusie z dziećmi”
“Tatusiowie z dziećmi”
“Nie chcę być duży”
“Odkryj, co...”
“Odkryj, kto...”
“Odkryj, gdzie...”
Autor: Guido van Genechten
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.
Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o
nazwie COVID-19. Choroba
objawia się najczęściej gorączką,
kaszlem, dusznościami, bólami
mięśni, zmęczeniem.
Jak często występują
objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do
zgonów dochodzi u 2-3% osób
chorych. Prawdopodobnie dane
te zawyżone, gdyż u wielu osób
z lekkim przebiegiem zakażenia
nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.
Kto jest najbardziej
narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i
zgon są osoby starsze, z obniżoną
odpornością, którym towarzyszą
inne choroby, w szczególności
przewlekłe.
Jak się zabezpieczyć przed
koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania
zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania
innym chorobom przenoszonym
drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której,
szczyt zachorowań przypada w
okresie od stycznia do marca
każdego roku).

Gdzie do tej pory
stwierdzono przypadki
zakażenia koronawirusem?
Najwięcej
potwierdzonych
przypadków zakażenia nowym
koronawirusem zarejestrowano
w Chinach (99%), głównie w
prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych
krajów Azji, Europy, Oceanii i
Ameryki Północnej i zakaziły
(np. w Niemczech, we Francji, w
Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.
ZALECENIA
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do
nich dostępu, używaj płynów/
żeli na bazie alkoholu (min.
60%).
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on
na rękach.
Stosuj odpowiednie zasady
ochrony podczas
kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką – natychmiast
wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając
mydła i wody, a jeśli nie masz
do nich dostępu – płynów/żeli
na bazie alkoholu (min. 60%).
Zakrycie ust i nosa podczas
kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i
wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane
osoby.

Zachowaj bezpieczną
odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr
odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi,
którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Gdy ktoś zarażony wirusem
powodującym chorobę układu
oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki
śliny i śluzu zawierające wirusa.
Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje
ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka
krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
Jeśli masz łagodne objawy ze
strony układu oddechowego i
nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze
strony układu oddechowego
i nie podróżowałeś do Chin,
pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas
kaszlu, kichania oraz higieny
rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to
możliwe.

Unikaj dotykania oczu,
nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz
oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na
siebie.
Jeśli masz gorączkę, kaszel,
trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn
np. wirusową (wirusy grypy,
adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy)

Maseczki
Nie zaleca się używania
masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się
SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc
ograniczyć rozprzestrzenianie
się niektórych chorób układu
oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i
powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną
rąk i zasadami ochrony podczas
kaszlu czy kichania oraz unika-

niem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne
stosowanie maseczek.
Używaj maseczek tylko
wtedy, gdy masz objawy ze
strony układu oddechowego
(kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję
SARS-Cov-2 przebiegającą
z łagodnymi objawami lub
opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo
zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.
gov.pl

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej
postępowania w sytuacji
podejrzenia zakażenia koronawirusem
Szpitale przygotowane do
przyjmowania osób zakażonych w woj. zachodniopomorskim:
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, ul. Kołobrzeska 44
Szczecin, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital
Zespolony, ul. Arkońska 4
Koszalin, Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika,
ul. Chałubińskiego 7

W co się zabezpieczyć na wypadek EPIDEMII?
Każdego dnia docierają do nas informacje o kolejnych osobach zakażonych koronawirusem w krajach ościennych, na terenie Unii Europejskiej, jak i na całym świecie. Jak twierdzi rząd u nas jeszcze nie wystąpił żaden przypadek tej choroby.
Rozprzestrzenianie się epidemii spowodował u naszych
sąsiadów panikę zakupową.
Koronawirus we Włoszech doprowadził do tego, że w sklepach
jest coraz więcej pustych półek.
W Niemczech supermarkety
odnotowały w ostatnich dniach
wzrost obrotów o 30-40 proc.
Z półek znika papier toaletowy,
papierowe ręczniki, mąka, makarony i konserwy. Podobnie
jest w Czechach i na Słowacji.
A gdy tam brakuje, to nasz kraj
zaczyna odwiedzać coraz więcej
zakupowych turystów i w związku z tym i u nas również zaczyna
rozszerzać się zakupowa panika.
www.7dnigryfina.az.pl

Niemiecki Urząd Ochrony
Ludności i Pomocy na Wypadek Katastrof uspokaja, że
wciąż jeszcze nie ma powodu
do paniki i robienia przesadnych zakupów. Urząd publikuje
również listę produktów, jakie
na wszelki wypadek powinno
się mieć w domu. Szef urzędu
Christoph Unger wyjaśnia, jak
należy być przygotowanym do
awaryjnej sytuacji i jakie zapasy
powinno mieć się w domu. "Zasadniczo radzimy ludności, by
zawsze była przygotowana na
sytuacje kryzysowe i katastrofy. Zalecamy, by każdy w domu
miał awaryjną rezerwę żywno-

ści, wystarczającą mniej więcej
na 10 dni".
Co dobrze mieć
w domu na jedną osobę?
20 l wody, 3,5 kg zbóż, produktów zbożowych, chleba,
ziemniaków, makaronu i ryżu,
2,5 kg owoców w puszkach
lub słoikach i orzechów, 4 kg
suchych roślin strączkowych
i warzyw w puszkach lub słoikach, 2,6 kg mleka i produktów
mlecznych, 1,5 kg mięsa, ryb i
jajek, ewentualnie jajek w proszku oraz 0,4 kg tłuszczu i olejów.
Dobrze jest zgromadzić także
produkty spożywcze, które nie
muszą być podgrzewane ani

gotowane: cukier, miód, czekolada, mąka, rosół w proszku,
sucharki, słone paluszki. Takie
zapasy pozwalają na zaopatrzenie jednej osoby w 2200 kcal
dziennie, co pokrywa dzienne
zapotrzebowanie.
Poza tym na ewentualność zagrożenia i niespodziewanej sytuacji powinno mieć się zawsze
zapas: niezbędnych lekarstw,
podręczną apteczkę, świece i
zapałki lub zapalniczki, kocher
kempingowy z paliwem, zapasowe baterie i środki odkażające.
Mimo, że z każdym dniem
na terenie Niemiec, czyli tuż za
najbliższą nam zachodnią gra-

nicą przybywa zakażonych, to
według oceny Instytutu Roberta
Kocha, sytuacja w Niemczech
jeszcze nie jest dramatyczna.
Należy jednak być przygotowanym na sytuacje kryzysowe.
W naszym kraju podobno
jeszcze jest bezpiecznie i choć
również powinniśmy się zabezpieczać, to nie wpadajmy w
panikę. Najważniejsze jest, by
stosować się do zaleceń, których przestrzegać może każdy:
myjąc często ręce i dezynfekując
je, unikając osób kaszlących i
przede wszystkim, nie wpadając
w panikę.
A. Szczepaniak
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Usługi remontowo-budowlane

KRZYŻÓWKA

wykończenia wnętrz, szpachlowanie,
malowanie, ścianki działowe z płyty
GK, sufity podwieszane, terakota,
ceramika oraz panele podłogowe

576 314 405

KUPIĘ ciągnik

URSUS ZETOR MTZ
lub inne,
może być do remontu.
Tel. 782 655 123
669 653 515

KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą
(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

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

Zatrudnię
kierowców C+E

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz
system weekendowy
(wyjazd ze Szczecina do Niemiec)

KUPON

Pionowo:
1. siła rozpędu lub rozmachu, dynamika
2. drobny gryzoń polny
3. lek z grupy sulfamidów
4. Aleksandra – zdrobniale
5. miasto w Japonii
6. autor „Pigmaliona”
7. jezioro na Wyżynie Anatolijskiej
8. córka bogini Eris
9. Frans(zm.1666), holenderski malarz
10. najmniejsza cząstka filmu
11. kuzyn karpia
12. przeorysza z „Komedii omyłek”
W. Szekspira
13. diabeł, zły duch
14. duże ławki
15. zaprzeczenie
16. kawiarnia dla Francuzów
17. wódz Hunów, twórca potężnego
państwa od Kaukazu po Ren
18. rasa małych koni
19. ptak z rodziny sikorowatych
20. ponosi ją winny
21. dzieło Homera
22. muszla w ubikacji

23. żona Saturna, bogini wegetacji
24. znany środek owadobójczy
25. ryba atlantycka
26. wiedza nabyta przez czytanie
27. badanie serca
28. wąż z „Księgi dżungli”
29. płd. ramię deltowe Renu
30. ptak z rodziny wikłaczy
31. granica, koniec ostateczny
32. morze u brzegów Chorwacji
33. stan we wsch. Birmie
34. tubylec z Filipin
35. tam żyje nandu
36. nad paleniskiem
37. lekki obłęd
38. ssak z krótką trąbą
39. Midori ..., japońska łyżwiarka
40. wieś górali kaukaskich
41. na szachownicy
42. np. Homer
43. Szalom, pisarz żydowski, 18811957
44. trucizna
45. symbol Jezusa
46. bezmyślnie się przypatruje
47. wieje nad Gardą.

Poziomo:
48. uratowała Odysa od zatonięcia
49. w kosmos
50. stan z Salt Lake City
51. chorwacka wyspa
52. drzewo owocowe
53. bezpieczeństwo i higiena pracy
(skrót)
54. wiersz japoński
55. wśród kaw
56. u boku jelenia
57. gromadka domowników
58. sumeryjski książę-kapłan
59. woreczek na pieniądze
60. zaschnięta krew na ranie
61. tkanina na welon
62. za Paryżem obok ryżu
63. murzyńska fryzura
64. kolczyki z uchwytami
65. moneta równa 1/100 korony
66. ang. poeta i dramaturg (16311700)
67. prawy dopływ Rodanu
68. drużyna
69. zamek do drzwi
70. Mackiewicz ...
71. ptak z rodziny puszczykowatych

72. potrawa z płatków owsianych
73. skupiona na lekcji
74. rzeka w USA
75. graniczyła z RFN
76. grupa wysp wulkanicznych na
0ceanie Spokojnym, w archipelagu
Kardiny
77. zawsze zielone drzewo
78. rabunek, grabież
79. czerwony kolor w kartach
80. rzeczy dotyczące sceny
81. muzułmańska twierdza
82. czternasta litera grecka
83. muzeum K. Szymanowskiego w
Zakopanem
84. oznaka niezadowolenia widzów
85. miękka skóra na rękawiczki
86. dureń
87. krótki film z muzyką
88. przedstawiciel ludu wsch. - germ.
89. dźwięk a + półton
90. w wierszu zgubił okulary
91. warzywo
92. psia twarz
93. wieloletni lód morski.
PODPOWIEDŹ: AETA, AIS, DRYDEN,
ENSI, IHS, ITO.

Tel. 609 493 989

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544
Transport

wywrotka do 3 ton oraz
betonomieszarka 9m3.
Beton, piaski, kruszywa, czarnoziem,
nawozy w tym obornik.

Tel: 575 830 815

Sprzedam działkę
budowlaną 2200 m2
Gostyń Łobeski
Gmina Płoty
tel. 697151503
Opiekunki
w Niemczech

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

ROZWIĄZANIE ......................................................................................................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wylosowana nagroda ufundowana przez Wydawnictwo

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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ZATRUDNI

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT
Zakres obowiązków:
• klasyfikacja, kompletowanie i ewidencja dokumentów księgowych,
• wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
• wprowadzanie płatności do realizacji w systemach bankowości elektronicznej,
• realizacja procesu windykacji należności od klientów firmy,
• sporządzanie bieżących informacji finansowych i rozliczeniowych
na potrzeby Kierownictwa Firmy.
Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe – w zakresie rachunkowości,
• Doświadczenie w pełnej księgowości - 2 lat,
• Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i innych, które są niezbędne
do samodzielnej pracy na zajmowanym stanowisku, przy obliczaniu
zobowiązań podatkowych,
• Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Wiedza z zakresu kadr i płac będzie dodatkowym atutem,
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• samodzielną i ambitną pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• szansę poszerzania wiedzy i doświadczenia w różnych obszarach,
Miejsce pracy: Maszewo
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz
z listem motywacyjnym na adres:
jk@agro-business.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko Księgowa ”

Sprzedam posesję w Szczawnie
0,4 ha, zabudowaną domem parterowym 157 m2,
z możliwością rozbudowy.
Materiały i projekt na miejscu.
W bryle domu znajduje się:kuchnia, 3 pokoje, 2 łazienki,
sauna, garaż oraz wolnostojąca stajnia
i piwnica ziemianka.
Ogrzewanie na paliwo stałe, piec z podajnikiem.
Działka obsadzona iglakami, krzewami ozdobnymi
i zasadzony sad.

Kontakt: tel. 507 24 13 11

Kupię kawalerkę
w Gryfinie
– za gotówkę.
Tel. 510 354 903

AUTO-SKUP
całe i uszkodzone, każda
marka i model,
osobowe i ciężarowe.
Najlepsze ceny

Tel. 605 955 850

PRACA OPIEKA NIEMCY!

ZATRUDNI

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

TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
www.7dnigryfina.az.pl

Wyjedź na świąteczny kontrakt
i zarób nawet 16 700zł + do 300 EURO bonusu!
Nie znasz niemieckiego? Nauczymy Cię przed wyjazdem.

Szczecin, Al. Niepodległości 31. Zadzwoń tel. 517 176 102

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwalifikacji 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
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl

SKUP AUT

całe i uszkodzone, każda marka
i model, osobowe i ciężarowe.
Najlepsze ceny

TEL. 792 419 148
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UWAGA
Ogłoszenia drobne
91 40 45 014

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

91 40 41 014

Cena 1 zł za słowo - NIERUCHOMOŚCI • 70 gr za słowo - pozostałe działy
MIESZK ANIE-W YNA JEM
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie
M3 i M4 na mieszkanie w centrum
Szczecina z dopłatą na M3 i M4. Tel.
783 415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul.
Jana Pawła II na mieszkanie M3 lub
M4 w Gryfinie, może być zadłużone.
Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie (parter,41m2 GT) na
mieszkanie 3 lub 4 pokojowe do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na
2 mieszkania M3 lub 1 M3 i 1 M4 na
parterze. Tel. 783 415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na
mieszkanie 2 pokojowe I lub II piętro.
Tel. 531 847 341
•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w
Mieszkowicach (nowy budynek, usługi medyczne - w tym rehabilitacja 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 zrobienia 3 pokoju na
mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2,
do III p. Tel. 691 688 605
MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam rezerwację/kaucję kupna
mieszkania przy ul. Flisacza. Cena
mieszkania 186 tys. zł. Tel. 691 250 724
•• Odstąpię partycypację TBS w Gryfinie,
Stare Miasto, 3 pokoje, parter. Tel. 508
626 052
•• Sprzedam budynek mieszkalny wolnostojący 25 ar, Żabowo. Tel. 695 359
355
•• Sprzedam mieszkanie własnościowe,
3 pokojowe o pow. 63 m2. Tel. 511 317
230
•• Sprzedam partycypację kawalerka 33
m2, ul. Mazowiecka. Tel. 663 44 23 13
•• Sprzedam domki holenderskie. Tel.
0048 604 302 001
•• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na
parterze o pow. 57,3 m2, umeblowane, kuchnia w zabudowie, gotowe do
zamieszkania, bezczynszowe, w miejscowości Baniewice. Do mieszkania
przynależna jest piwnica 15 m2 oraz
garaż. Tel. 784 539 407, 602 507 039
•• Sprzedam dom dwurodzinny w
Pniewie. Tel. 519 323 107
•• Sprzedam dom w Chwarstnicy z 2004
roku wraz z zabudowaniami. Tel. 784
539 407, 604 52 23 24
•• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym na ul. Reymonta 14 lub zamienię na 2 mieszkania M3 w Gryfinie.
Tel. 91 415 22 22 lub 781 415 222
•• 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 zabudowania gospodarcze na działce o pow. 3650 m2 w
Wierzchlasie. Tel. 664 094 054
•• Sprzedam w Mieszkowicach dom
mieszkalny 180 m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazowe solar na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, wiata, grill z garażem dwustanowiskowy
i działki o różnych wielkościach. lub
zamienię na mieszkanie dwupokojowe nad morzem lub w Szczecinie. Tel.
91 41 45 238 , 603 795 459, 609 536 459

MIESZKANIA - KUPNO
•• Kupię łąki i nieużytki koło Gryfina. Tel.
783 415 222
•• Kupię dom na wsi w okolicach Gryfina.
Tel. 783 415 222
•• Kupię gospodarstwo na wsi w okolicach
Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w
Gryfinie do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie – za gotówkę. Tel. 510 354 903
•• Kupię partycypację TBS GRYFINO. Tel.
693 822 550
•• Kupię małe mieszkanie w Gryfinie na
parterze. Tel. 603 421 366
•• Kupię dom jednorodzinny lub bliźniak,
może być do remontu w Gryfinie. Tel.
669 862 596
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie, najchętniej
z balkonem. Tel. 607 834 614
•• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w Gryfinie. Tel. 790 209 609
•• Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego, bliźniaka lub parteru/piętra
domu w miejscowości 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
•• NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam 1/2 nieruchomości zabudowanej położonej w Cedyni. Cena 145
000 zł. Tel. 503 162 438
•• Sprzedam ziemię pod zabudowę deweloperską. Tel. 697 587 435
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną o pow. 566 m2 nr 312/IV. Na działce
znajduje się mały domek z piwnica murowaną, narzędziownią z wc oraz grill
murowany. Więcej informacji udzielę
pod nr tel. 793 064 920
•• Sprzedam działkę warzywną rejon V nr
94. Tel. 608 486 307
•• Steklno, sprzedam tanio działkę rolną
3000 m2. Idealne miejsce na odpoczynek, z dala od zgiełku, do jeziora kilkaset metrów. Cena 30 tys zł. Zapraszam
do oglądania. Tel. 530 577 513
•• 1/ Sprzedam nad morzem - 2 km. od
Rewala, w Ninikowie - działki budowlane, po 30 arów - uzbrojone prąd,
woda , z warunkami zabudowy , tereny
ekologiczne. .Droga asfaltowa - 200 m.
Ładnie położone. Cena zal. od położenia od 30zł.do 35 zł/m2. 2/ .Sprzedam
w Mieszkowicach działki budowlane
-woda- o różnych wielkościach od 11
do 20 arów. .Ładnie usytuowane. Cena
30 zł. m2. Kontakt: 91 414 52 38 , 603 795
459, 609 536 459, e-mail: waw2006@
op.pl oraz zdj. na www.schiwa.gadno.
eu
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną przy ul .Wojska Polskiego, Rej. 3
działka nr 33. Tel. 608 124 463
•• Sprzedam lub wydzierżawię nieruchomość ponad 5000m2, zabudowaną w Pniewie - okolice Dolnej Odry.
Pomieszczenia na kwatery pracownicze, parking dla aut ciężarowych. Tel.
609 614 997

•• Krajnik k/Gryfina. Sprzedam tanio działkę 0,36 hektara z budynkiem gospodarczym 60 m2 przy lesie oraz 1 hektar
ziemi rolnej. Tel. 731 758 138, 57 44 08
965
•• Sprzedam działkę warzywną nr 94 na
rejonie 5. Tel. 608 486 307
•• Sprzedam działkę budowlaną w
Czepinie 19 arów. Tel. 519 323 101
•• WYDZIERŻAWIĘ duże powierzchnie
magazynowe z przeznaczeniem - pod
hurtownię, bazy transportowe, składy
opału lub materiałów budowlanych.
Duży utwardzony plac manewrowy,
wszystkie media, całość ogrodzona,
dobry dojazd. Tel. 609 461 954
•• Działki budowlane o pow. 1200 m2
z warunkami zabudowy, obręb N.
Czarnowo. Media przy drodze asfaltowej. Tel. 609 461 954
•• Sprzedam działkę ogrodniczą w
Gryfinie ul. W. Polskiego rej. IV. Domek
murowany, oczko wodne, folia ogrodnicza, drzewa i krzewy owocowe.
Cena do uzgodnienia. Tel. 577 333 694
Andrzej
•• Sprzedam w Gryfinie ul. Letnia działkę
budowlaną o pow. 1116 m2. Tel. 668
262 919
•• Sprzedam działkę warzywno-owocowo-rekreacyjną przy ul. A. Krajowej
kwatera II nr 169. Szklarnia 15 m2, oczko
wodne z rybami, woda, prąd, antena.
Tel. 604 066 230
•• Sprzedam działki budowlane w Steklnie
nad jeziorem. 7-13 arów. Tel. 503 418
790
•• Sprzedam działkę w Moryniu. Tel. 601
639 800
•• Sprzedam działkę budowlana w 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 działkę pod zabudowę
mieszkaniową 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 zabudowy w okolicy Krzypnicy.
Tel. 507 158 583
•• Sprzedam działkę budowlaną we wsi
Stare Łysogórki. Wieś skanalizowana
z usługami agroturystycznymi, 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
bezpośrednim 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 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
zamienię na mieszkanie w Gryfinie. Tel.
91 415 22 22
•• Sprzedam lub zamienię dwie działki
1200 arów i 1400 arów przy ul. Jana
Pawła II, możliwość 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 nachylenia dachu
40-45 stopni. Parter z poddaszem użytkowym. Kontakt: 662 227 277
GARAŻE - SPRZEDAŻ
•• 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 instalacją elektryczną. Garaż na
os. Południe (nr 21) od strony bloków.
Posiada bramę uchylną. Cena 35 tys. zł.
Tel. 790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel.
603 971 396
GARAŻE – WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany przy Intermarche na Górnym tarasie.
Tel. 693 99 17 41
•• Posiadam do wynajęc ia garaż murowany z prądem przy torach ul. Kolejowa.
Tel. 694 667 297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice
ulic Łokietka, Popiełuszki i Mieszka I.
Wynajem długoterminowy. Tel. 668
929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane przy ul. Flisacza. Możliwość
ogrzewania. Tel. 539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina,
ogrodzony z możliwością podłączenia
prądu. Polecam! Tel. 798 528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o pow. 15 m2, ul. Słowiańska za restauracją Wodnik od 31 czerwca 2017.
Opłata 150 zł/ miesiąc. Tel. 691 057 180
GARAŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie
do rozbiórki. Tel. 600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w Gryfinie. tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. Tel. 691 057 180
MOTORYZACJA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam przyczepkę samochodową
2019 rok, dł. 3 m, szer. 1,5 m. Cena 4500
zł. Tel. 661 521 678
•• Sprzedam samochód Lupo poj. 1000
l, kolor czarny, przebieg 134 tys. km,
przegląd i ubezpieczenie do grudnia
2020 r. Wiadomość Gryfino nr tel. 602
577 756
•• Sprzedam RENAULT CLIO II. Rok prod.
2001; przebieg – 139 000 km; poj. 1,2; 3
drzwiowy; Cena – 3 tys. zł do negocjacji; Stan – gotowy do użytkowania. Tel.
661 277 507
•• Skoda octavia 1.4 kombi, czarny,
02.2010 r. - SPRZEDAM. Tel. 502 816 108
•• Sprzedam 4 zimowe opony z felgami stalowymi do Mercedesa rozmiar
195/65/R15 91T – 250 zł za sztukę. Tel.
608 493 649
•• Sprzedam samochód ciężarowy IVECO
ML75E15, 2002 r. prod., z windą załadunkową, 2,8 t, do rejestracji, cena 10
tys. zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459,
609 536 459
•• Sprzedam Citroen C5 kombi, rok prod.
VII 2005, centralny zamek, klima. Cena
do negocjacji. Tel. 721 146 000

•• Sprzedam Audi A-Line 98R, 2,6 l Quatro.
Cena 7500 zł. Tel. 723 885 663
•• Sprzedam tanio Mercedesa, rok prod.
1998, poj. 2,9. Tel. 502 263 521
•• Sprzedam – Mercedes 250D, rok prod.
1996. Cena 3000 zł. Sprawny technicznie. Tel. 607 360 096, 601 589 760
•• Sprzedam 4 letnie opony ze stalowymi
felgami, rozmiar 205/55 R16 w bardzo
dobrym stanie po przebiegu 16.000
km. Cena 150 zł za sztukę. Tel. 500 711
469
•• Sprzedam garażowany Renault Kangoo
1,5, rok prod. 2005. Tel. 603 421 366
•• Hyundai Santa Fe, rok prod. 2004, poj.
silnika 20 cm3, diesel , automat, 4x4,
kolor czarny. Cena do uzgodnienia. Tel.
502 026 703
•• Sprzedam motocykl Suzuki Free Wind,
poj. 650, rok prod. 1997, nie wymaga
wkładu finansowego. Tel. 692 120 030
•• Sprzedam alufelgi z oponami do BMW
rozm. 205 na 60 na 15. Tel. 697 44 78 78
•• Sprzedam tanio Mercedes C250 W202,
2.5 diesel, 116KM, manual, rok 1994.
Przebieg: 336 400km, OC do 10/2018
przegląd do 09/2018, PIERWSZY właściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały,
szyberdach. Lusterka i tylna szyba
podgrzewana. Cena 3200 zł. Tel. 695
927 388
•• Sprzedam 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
•• 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
MOTORYZACJA – KUPNO
•• Kupię motocykl średniej klasy 250-300
cm, względnie i ładnie wyglądający.
Tel. 781 747 903
•• Kupię zużyte silniki samochodowe i
elektryczne. Tel. 547 856 274
•• Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
•• PRACA
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe – Niemcy, Holandia, Anglia,
Austria, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385
20 18 lub 601 759 797
SZUKAM
•• Rencista z Chojny podejmie pracę, najlepiej w ochronie. Tel. 501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej osoby 24h. Staż pracy w
Niemczech ok. 15 lat. Tel. 660 974 992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie.
Tel. 660 974 992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w
Gryfinie lub okolicach, najchętniej bez
żadnych umów. Tel. 507 890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka mieszkań od 2 do 4 godz. na
dobę. Tel. 889 729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy - sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 665
245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków, 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
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona w pracy z dziećmi, zaopiekuje
się dzieckiem w każdym wieku. Tel.
797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie
dodatkową pracę, znajomość języka
niemieckiego. Gryfino, okolice także
strefa przygraniczna. Tel. 798 441 629
Z AT R U D N I Ę
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•• Szukam pań do sprzątania mieszkań,
mogą być ze wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach
stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel. 783 415 222
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL.
601420 009
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów
Dp,ny. Tel. 515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z
możliwością zamieszkania Gryfino ul.
Reymonta 14. Tel. 781 415 222, 783 415
222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu
Gryfino. Tel. 721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg.
Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod
numerem tel. +46762185566 - Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter
mebli. Tel. 785 104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733
88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel 91 415 03 31
•• Poszukuję osoby do sprzątania na okres
2 miesięcy w miejscowości Żurawki
koło Gryfina. Tel. 607 842 471
•• 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 kierowcę kat. C+E w okolicach Berlina,. Zakwaterowanie, stawki
niemieckie, dowolny system pracy. Tel.
533 284 260
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań,
mogą być ze wschodu. Te. 91 415 22 22
•• Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91
415 22 22
•• Firma
AMBERCARE24
poszukuje
opiekunki do Niemiec, wymagany j.
niemiecki komunikatywny. Zarobki
netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od
zaraz, sprawdzone oferty, legalne. Tel.
737 451 825 lub 737 886 919
•• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie, 1000 – 1300 euro na rękę. Więcej
na housecare.pl. Tel. 534 122 124
•• Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu przemysłowego. Tel.
668 660 026
•• Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz
– szpachlowanie, malowanie, zabudowa kartonowo-gipsowa, itp. Tel.
662 495 081
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie krajowym. Tel. 509 740 304
•• Zatrudnię kierowcę międzynarodowego kat. C+E. Tel. 91 404 56 50
USŁUGI
•• Bezpyłowe szlifowanie ścian i sufitów,
malowanie, tapetowanie, układanie
płytek. Ogólnobudowlaniec czeka na
zlecenia. Tel. 724 874 777
•• Przyjmę zlecenie na mycie okien i
sprzątanie mieszkań. Cena umowna.
Tel. 53 40 21 868
•• „Srebrna rączka” poleca się: mocowanie karniszy, półek, szafek. Montaż kinkietów i żyrandoli. Naprawa domowej
elektryki i hydrauliki. Tel. 665 18 44 88
•• PŁYTKI GLAZURA TERAKOTA fachowe
położenie płytek w Twoim domu. Tel.
601 761 536
•• Usługi remontowo-budowlane, wykończenia wnętrz, szpachlowanie, malowanie, ścianki działowe z płyty GK,
sufity podwieszane, terakota, ceramika
oraz panele podłogowe. Tel. 576 314
405
•• Opiekun zaopiekuje się starszą osobą
potrzebującą 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, malowanie i inne drobne prace. Tel.
697 995 957
•• Oferuję usługi remontowo – budowlane w zakresie malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, tapetowanie,
panele itp. Tel. 606 187 863 (Tomasz)
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•• Pisanie, przepisywanie, korekta prac.
Tel. 664 301 105
EDUKACJA
•• Nauka jęz. niemieckiego. Tel. 509 740
063
•• Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77
84 25
•• Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepetycji 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 matematyki i fizyki na
wszystkich poziomach nauczania.
Rzetelne przygotowanie do matury
i innych egzaminów. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 793 305 835
•• Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie do sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego,
indywidualnie lub w małych grupach.
Tel. 887 682 252
ROLNIC T WO – DZIER Ż AWA /SPR ZEDAŻ
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do
obornika dwuosiowy, opryskiwacz do
zboża, grabiarka do siana, mała glebogryzarka, dmuchawa do zboża, 2 silniki
elektryczne. Tl. 91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha
lasu i pod budowę teren uzbrojony.
Tel. 724 049 451
•• 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,
sprawny technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za
opiekę działkę o pow. 1500 m2- sad
owocowy (15 drzew wiśni i czereśni)
w bliskiej odległości ul. Jana Pawła II.
Teren ogrodzony. Tel. 888 587 575
•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo
przy głównej trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub wejdę we współpracę hodowlaną ptactwa domowego w
ekologii na wybiegu na trawie lub dofinansuję taką hodowlę. Tel. 513 288 745
ROLNICTWO – KUPNO
•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych zbiorów. Tel. 665 023 603
Odbiór własnym transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22
22
•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną.
Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch,
grykę w ilościach samochodowych,
zapewniam swój transport oraz 100%
przedpłaty. Tel. 501 459 374
RÓŻNE
•• Oddam za darmo biurko komputerowe
w bardzo dobrym stanie. Wszelkie informacje pod tel. 885 744 922
•• Posiadam chodziki i wózki dla niepełnosprawnych, wypożyczę za darmo
dla potrzebujących. Tel. 781 415 222
•• Oddam: meblościankę /6 elementów/-”Turkus” dł: 380 wys. 190. Tel. 507 24
13 11
•• Biurko z szufladami i półką na klawiaturę. Tel. 507 24 13 11
•• Przyjmę za darmo meble do dużego
pokoju oraz dwuosobowy, rozkładany
tapczan z wysuwaną skrzynią. Tel. 66
57 299 26

•• Oddam łóżko z materacem 200 x 180
cm, obicie z materiału. Tel. 601 086 479
•• Oddam meble do pokoju dziecinnego,
w bardzo dobry stanie. Tel. 663 507 887
SPRZEDAŻ
•• Pilne. Sprzedam kocioł grzewczy typu
Duraterm do centralnego ogrzewania
7 KW. Używany w bdb stanie. Cena
1000zł. Do negocjacji. Tel. 697 292 060
•• 1. Sprzedam silnik Suzuki DT 30 C, cena
6.500 zł. 2. Rozdzielacze hydrauliczne
do sterowania -15 szt. Cena po 200 zł./
szt. 3. Siłowniki pneumatyczne. Cena
50 zł. Jeden hydrauliczny dwustronny. Cena 150 zł. 4. Sprzęgło motorowe
na wał 35mm. Cena 1. 500 zł. 5. Śruby
do łodzi motorowej - różne - Pi 45 l i
P-25x35, Pi 35-20x35, Pi 30-20x35, Pi
35- 25x30.Cena od 50 zł. do 200 zł. 6.
Manetki, panele, rolery. Tel. 91 414 52
38, 603 795 459, 609 536 459, e-mail
waw2006@op.pl zdj. www.schiwa.gadno.eu
•• 1. Sprzedam kręgielnię 2 torową
Spielmanna, 23 m. długa, 8 kul,rok
prod.86-92, zdemontowana. Cena
10.000zł. 2. Sprzedam krzesła tapicerowane w dobrym stanie 50 szt.x 40
zł. 3. Kije do do golfa -USA, 7 szt. Cena
100 zł. 4. Silnik Suzuki DT 30 C-1997 rok,
zbiornik paliwa,22,1 KW. Cena 6. 500 zł.
5.Akcesoria do łodzi; śruby, cylindry,
panele, przeguby, manetki, roler, panel z zegarami, sprzęgło szwedzkie na
wał. Cena do uzgodnienia. 6. Sprzedam
frytkownice Clatronic 2000W, 3 l. schładzarka do wina, pochłaniacz Miele, zlewozmywak 2 - komorowy ze stali nierdzewnej z półką. 7. Sprzedam kuchnia
Miele, kuchenka mikr. Samsung Cena
2. 600 zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459,
609 536 459, email waw2006@op.pl,
zdj. na www.schiwa.gadno.eu
•• Linia gastronomiczna ze stali nierdzewnej składająca się: I. kuchnia MIELE z
płytą ceramiczną wbudowaną w blat
ze stali nierdzewnej 190x60, który
pokrywa stolik ze stali nierdzewnej(z
półką dolną) , II. pochłaniacz MIELE
DA130(2 filtry); III. zlewozmywak dwukomorowy 120x60 ze stali nierdzewnej; V. schładzarka do wina 50x50x70,
z mocowaniem ze stali nierdzewnej;
VI. Frytkownica Clatronic 2000 W, 30 x
15 x15,3 l; VII. Kuchenka mikrofalowa
Samsung 2950 W, z półką ze stali nierdzewnej. Cena 2.600 zł - całość lub
osobno. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459,
609 536 459, mail-waw2006@op.pl, zdj.
na www.shiwa.gadno.eu
•• Sprzedam rusztowanie budowlane,
cena 2000 zł. Tel. 537 747 314
•• Sprzedam Krajzegę w dobrym stanie,
moc silnika 4KW, stół aluminiowy. Tel.
91 416 26 41
•• Sprzedam: prostownik spawalniczy
Bester SPB 315. Tel. 507 24 13 11
•• Pralkę automatyczną Whirlpool. Tel.
507 24 13 11
•• Sprzedam wózek dziecięcy; rower 28
Fiszera; spawarkę 400A; akwalung; fotel do rehabilitacji; przewód spawalniczy. Tel. 696 818 153
•• Sprzedam komplet mebli do przedpokoju – szafa płytka i głęboka + szafa na
buty + komoda lustro i wieszak. Cena
do uzgodnienia. Tel. 607 185 108
•• Sprzedam plastikowe formy do polbruku (różne), stół wibracyjny i betoniarkę
do produkcji. Tel. 697 44 11 51
•• Sprzedam ryby kolorowe do oczek
wodnych, stawów. Większa ilość z basenem. Tel. 608 55 66 46
•• Sprzedam boks wędkarski piętrowy,
80 m2, dostęp do wody. Tel. 60 99 31
425, 785 440 711
•• Sprzedam samowar, szybkowar, kolumny, radio z magnetofonem, komplety
do kawy i obiadowy, adapter bambino,
dużo wazonów. Tel. 607 127 726
•• Sprzedam białą szafę trzydrzwiową z
dużym wbudowanym lustrem rozm.
245x204 cm oraz kompletne łoże małżeńskie białe rozm. 235x205 cm. Cena
do uzgodnienia. Odbiór we własnym
zakresie w Gryfinie. Tel. 91 416 23 22

•• Sprzedam rower dziecięcy 5-8 lat, Trek
MT60, aluminiowa rama, terenowe
opony 20, osprzęt shimano, regulowana wysokość i kąt kierownicy, amortyzatory. Cena 350 zł. Tel. 604 088 805
•• Sprzedam za złotówkę używany, sprawny tapczan w kolorze łagodnej zieleni z
drobnymi wzorkami. Tel. 608 254 778
•• Sprzedam silnik elektryczny 11KW
2,930 obrotów. Tel. 603 421 366
•• Sprzedam łódź kabinową z silnikiem
115 KM. Tel. 600 986 425
•• Sprzedam praski hydrauliczne do prasowania kabli elektrycznych PH4 i PH6
razem z osprzętem. Cena do uzgodnienia. Tel. +48 507241311
•• Sprzedam tanio akordeon 80 basów.
Tel. 692 120 030
•• Sprzedam wannę akrylową, nowa, nieużywana, z otworami w wannie, rozm.
140x70 cm. Tel. 723 865 548
•• Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac rozm. 160x200 cm; 2 szafki nocne;
szafę 3drzwiową z 2 lustrami, kolor olcha; słupek do łazienki 30x35x160 biały
wysoki połysk; tapczan+2 fotele; ławostół; lodówkę, zamrażarkę; zmywarkę.
Odbiór własny. Tel. 502 263 521
•• Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej w Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel.
505 719 178
•• Sprzedam maszynę do szycia Singer
Model 4210. Stan bardzo dobry. Cena
150zł. Tel. 790 444 13 01 po godz. 16
•• Sprzedam router internetowy TP Link.
Tel. 696 068 527
•• Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem
zaburtowym 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
•• Oddam dwa fotele, stół rozkładany, okap
kuchenny. ul. Krasińskiego 19-2. Tel. 786
268 818
•• 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
pojemności. 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-motorowy, stalowy, autopilot navi., silnik
Yanmar 20 KW. Cena 31 tys. Tel. 91 414 52
38, 603 795 459, 609 536 459
•• Sprzedam akordeon Delicja Junior, trzygłosowy, 72 basy, ciemnozielony, w bardzo dobrym stanie. Cena 1000 zł. Tel. 502
998 693
•• Sprzedam rower szosowy Triban 500
B’tween w idealnym stanie, rozmiar XL.
zakupiony pół roku temu. Cena do negocjacji. Tel. 694 161 215
•• Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 724
049 451
•• Oddam kwiat doniczkowy - agawę. Tel.
888 740 876
•• Sprzedam lodówkę, duża, używana - 300
zł; Klatki dla królików szt. - 5 - 150 zł. Tel.
508 106 461
•• Sprzedam okno dwuskrzydłowe, kolor
ciemny orzech, 147x148. Cena 200 zł. Tel.
725 296 147, 725 397 785
•• Sprzedam wyposażenie domu - meble,
sprzęt AGD, RTV i inne. Tel. 513 814 085
•• Sprzedam boks wędkarski 26 m kw. Cena
49 tys. Tel. 508 537 642
•• Sprzedam tanio meble do 2 pokoi i dywany 100% wełna. Tel. 91 416 22 54
•• Sprzedam 6 szt. Toi Toi na przystani wędkarskiej koło Laguny. Stan idealny, cena
do uzgodnienia. Tel. 505 719 178
•• Sprzedam używane antyki. Tel. 91 415 22
22
•• Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażarkę.
Tel. 91 415 22 22
RÓŻNE – KUPNO
•• Kupię kontenery samochodowe 13 m na
6-8 m. Tel. 783 415 222
•• Kupię w pełni sprawny rower stacjonarny.
Tel. 662 816 072
•• Kupię stare belki z rozbiórki w dobrym
stanie. Przekrój 25x20 lub podobny.
Gryfino, Banie i okolica. Tel. 690 240 241
•• Kupię stare polskie komiksy i literaturę
polską. Tel. 790 716 816
•• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790
716 816
•• 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 AT 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

DYŻURY APTEK
6.03.
7.03.
8.03.
9.03.
10.03.
11.03.
12.03.

Apteka w Galerii 		ul. Flisacza 63
Apteka Verbascum 		 ul. 11 Listopada 16
Apteka Mandragora 		 ul. Krasińskiego 89
Apteka 		ul. 11-go Listopada 66-68
Apteka Muszkieter 		ul. 9- go Maja 14
Apteka Gryfińska 		ul. Piastów 8
Apteka Dr.Max 		ul. B. Chrobrego 30

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.
- zaznaczono weekendy i dni ustawowo wolne od pracy

PUP INFORMUJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE
DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY:

Formierz-odlewnik- praca Gryfino
Fizjoterapeuta- praca Swochowo, Gryfino
Monter Izolacji budowlanych- praca Gryfino , Szczecin
Nauczyciel przedszkola TPD – praca Gardno
Pracownik sklepu- praca Gryfino
Specjalista ds. eksploatacji zasobów mieszkaniowych – praca Gryfino
Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo, Wysoka Gryfińska
Sprzedawca-kasjer-praca Gryfino
Kasjer-Sprzedawca- praca Gryfino, Lubanowo, Stare Czarnowo
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Tyle kwiatów na bukiety
„Kwiaty świeże, kwiaty świeże, proszę spojrzeć radość bierze...” tak Julian Tuwim zachęcał w jednym ze swoich wierszy do kupienia kwiatów, a okazja tuż, tuż.
Zbliżający się Dzień Kobiet to
ogromna zachęta do odwiedzania kwiaciarni. Pani Kasia Kopytko pracuje już wśród kwiatów dwanaście lat. I każdego
roku ósmego marca przeżywa
kwietne szaleństwo. Największym powodzeniem cieszą się
czerwone róże, pojedyncze, ale
bywają również duże bukiety.
Róże miewają również kolory
prawie bajkowe. Panowie „…
tylko brać, tylko kupować...”.
Pokolenie starsze sentymentem obdarza goździki., które
bardzo się różnią od tych sprzed
lat. I kuszą przepięknymi kolorami. Pojawiły się tak lubiane przez panie frezje. Bukiety
wybierają młodzi. Tyle tego,
że oczu oderwać nie można.
Kwiaty w wazonach, koszykach,
doniczkach, no i tulipany, żon-

kile wiosną pachnące. Żółte,
czerwone, cała gama kolorów.
Tradycja Dnia Kobiet trwa od
lat. Świetna okazja by wraz - nie

ważne, czy z różą czy z fiołkiem,
podarować pamięć, uśmiech i
kilka ciepłych słów.
TS

Babski wieczór
W sobotę, 7 marca w pubie Wrota do Sławy odbędzie się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet.
Babski Wieczór z Piosenką
pod hasłem “A ja wolę moją
mamę”, w gościnnych murach
lokalu Andrzeja Suszka rozpocznie się o godzinie 17 i potrwa tak długo, ile sił do zabawy
będą mieli widzowie wydarzenia.

Podczas muzycznego wieczoru wystąpią działające pod egidą Gryfińskiego Domu Kultury
zespoły: Desire, Ad Hoc, Siostry
Żurowskie oraz Roman Krzak.
Organizatorem wydarzenia
jest Gryfiński Dom Kultury.
dost.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

