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Bardzo ważny
dzień

Poczas niedzielnego wiecu wyborczego
w Gryfinie zwolennicy obecnego prezydenta
skandowali - Andrzej Duda! Andrzej Duda!

Każdego roku, gdy kolorami mienią się majowe
kwiaty, dzieci przygotowują się do tego jednego z
najważniejszych dni w swoim życiu. To dzień w którym przystępują do komunii świętej.

To wyjątkowy dzień. Wiąże się
i z radością, i z duchowym przeżyciem. Mimo, że kościół wypełniony był do ostatniego miejsca, wszystko było jakby trochę
inaczej. Tylko siedmioro dzieci w bieli. Zabrakło śpiewania
i wierszy. Zabrakło czegoś nieuchwytnego. Ksiądz Stanisław
Helak w swoim krótkim kazaniu
zwrócił się do dzieci, żeby nigdy
nie zapomniały, że w ich sercach

zamieszkał Pan Jezus. Żeby zawsze pamiętały o modlitwie i
wierze. Wspomniał o bardzo
trudnej sytuacji, w której znalazł
się nie tylko nasz kraj, lecz cały
świat. W tak krótkim czasie tak
wiele się zmieniło. Również ten
wyjątkowy dzień był inny aniżeli w poprzednich latach. Mimo
to jest to taki dzień, którego nikt
nie zapomni do końca życia.
TS

Zagrają w sobotę w Gryfinie

Ku pamięci
A. Dancewicza
We wtorek minęła pierwsza rocznica śmierci śp. Antoniego Dancewicza, znakomitego gryfińskiego sędziego piłkarskiego, osoby niezwykle lubianej i cenionej nie tylko w piłkarskim środowisku.
Kolegium Sędziów KS ZZPN
organizuje mecz towarzyski dla
uczczenia jego pamięci, który
zostanie rozegrany z zespołem
Polonii Gryfino w najbliższą

sobotę o godz. 14 w Gryfinie.
Przed spotkaniem uczestnicy
spotkania zaplanowali odwiedzenie grobu Antoniego Dancewicza.
DJ

Przybyły
dwie osoby na
terenie powiatu
W okresie ostatniego tygodnia na terenie powiatu gryfińskiego
ujawniono kolejne przypadki zarażenia korona wirusem COVID 19. Są to dwie kobiety w młodym i starszym wieku.
A. Szczepaniak

OGŁOSZENIE

UWAGA!
ZMIANA SIEDZIBY OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
Zgodnie z Postanowieniem Nr 71/2020
Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia
8 czerwca 2020 r. zmieniającym postanowienie
w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych nowa siedziba obwodowej komisji
wyborczej dla mieszkańców miejscowości:
Krajnik, Krzypnica, Pastuszka,
Nowe Czarnowo
znajduje się
w Świetlicy Wiejskiej w Nowym Czarnowie
- wieś.
Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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8 rannych w tym troje małych dzieci!
W poniedziałek ok. godz. 21 na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina na wysokości Sobieradza doszło do podwójnego wypadku
z udziałem pięciu pojazdów. W tym – dwóch samochodów ciężarowych.

W pierwszym udział brały
dwa pojazdy - ciężarowy oraz
dostawczy, jadące od strony Pyrzyc do Szczecina. Jak się dowiadujemy od policji, 19-letni kierowca dostawczaka marki Renault z nieznanych przyczyn zjechał na pas awaryjny. A następnie uderzył w pojazd ciężarowy Mercedes, który wcześniej
się zepsuł i dlatego stał na pasie technicznym. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały przetransportowane do szpitala – kierowcy obu aut oraz pasażerka dostawczaka.

miejscu. Jak mówi rzecznik
Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie - Jakub Kuźmowicz, uczestniczyły w nim sa-

mochody osobowe Ford i Peugeot, oraz ciężarówka MAN.
Kierowca MAN-a, 39-letni
mężczyzna nie zachował bo-

Tu było groźniej
W drugim zderzeniu poszkodowanych zostało aż pięć
osób, w tym troje małych dzieci! Jak informuje Paulina Targaszewska z Pogotowia w

Dwa dni do wyborów
28 czerwca 2020 r., odbędą się wybory nowego prezydenta RP. W działaniach
swoich sprężają się nie tylko ci, którzy w wyborach tych startują w walce o to
stanowisko, ale również wszyscy ci, którzy wybory te będą obsługiwać.

www.7dnigryfina.pl

Rk/foto. OSP Sobieradz

Bójta się wójta?

Chwilę potem trzy!
Chwilę potem doszło do drugiego wypadku w tym samym

W Gryfinie odbyły się już spotkania członków Obwodowych
Komisji Wyborczych, podczas
których wybrano przewodniczących i zastępców. Przedstawiono im podstawowe zasady
pracy w komisjach, rozszerzone o obecnie obowiązujące zasady zabezpieczenia przed COVID -19. Odbyły się też szkolenia członków OKW. Stany ilościowe członków komisji przy-

wiem bezpiecznej odległości
od poprzedzających go pojazdów osobowych, które zatrzymały się na pasie ruchu z powodu pierwszego z tych zderzeń. Na skutek tego doszło do
najechania na tył obu aut osobowych

Szczecinie, najmłodsze miało półtora roku, drugie około
czterech lat, a kolejne osiem.
Było jeszcze dwoje młodych
uczestników, oboje 17-letni.
Przybyli na miejsce sześcioma karetkami ratownicy medyczni stwierdzili jednak, że
na szczęście, wszyscy uczestnicy podwójnego wypadku
byli przytomni i w stanie stabilnym. Mieli liczne potłuczenia i uraz kończyn, jednak w
większości powierzchowne.
Tylko jedno z dzieci miało złamaną nogę.
Droga w miejsca zderzeń
była całkowicie nieprzejezdna
przez ok. 5 godzin. W akcji ratunkowej brali też udział policjanci oraz strażacy z Wełtynia, Sobieradza, Gryfina, Bielic i Pyrzyc.
Obecnie trwa postępowanie
policyjne, które ma wyjaśnić
przyczyny oraz okoliczności
obu zdarzeń.

najmniej na początku są zbliżone do obowiązujących przepisów, a w większości komisji pracować będą już doświadczeni
członkowie, co może skutkować
ich sprawnym działaniem i bezproblemowym liczeniem głosów.
Przypomnijmy jednak, że praca w Obwodowej Komisji Wyborczej to nie tylko przyjście do
lokalu wyborczego w dniu wyborów, odsiedzenie kilku godzin przy wydawaniu kart, a
później ich policzenie. Działalność w komisjach to ciężka praca wymagająca zaangażowania i
czasu. Jednak już teraz, w kilku
komisjach nie było kompletnego składu. Jest to problem, ponieważ jak przekazać informacje
osobom nieobecnym, jak ustalić
zasady i terminy spotkań, jeśli
niektórzy po prostu fakt tak odpowiedzialnej pracy po prostu

zlekceważyli. Na koniec oczywiście mogą być tylko pretensje
spowodowane uzgodnieniami
nie podobającymi się nieobecnym i oczywiście żądanie wypłacenia diety w tej samej wysokości, jak i pozostałym – sumiennym członkom komisji.
Oczywiście najwięcej pracy organizacyjnej przypada przewodniczącym komisji, ale i pozostali członkowie podejmując się takiej, mimo że płatnej, ale jednak społecznej działalności powinni się w nią angażować. Tym
bardziej, że będzie bardzo dużo
utrudnień związanych z korona
wirusem. Przed członkami komisji zostało już tylko przygotowanie lokali wyborczych, pobieranie wyborczych dokumentów
i oczywiście kilkanaście godzin
pracy przy wydawaniu i liczeniu
kart wyborczych.
A. Szczepaniak

Jerzy Sołtysiak został w poniedziałek (22 czerwca)
powołany przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego do pełnienia funkcji wójta gminy Widuchowa do
czasu wyboru nowego wójta. Powołanie wręczył wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.
Jerzy Sołtysiak do 21 czerwca
br. pełnił funkcję zachodniopomorskiego wicekuratora oświaty. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Z wykształcenia nauczycielem historii.
Ukończył studia podyplomowe
z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie w Szczecińskiej
Szkole Wyższej Collegium Balticum oraz studia podyplomowe
na kierunku Akademia Trenera w Wyższej Szkole Bankowej
w Szczecinie - informuje biuro
prasowe wojewody zachodniopomorskiego.
Sołtysiak jest mieszkańcem
gminy Widuchowa, był również
radnym, a nawet wiceprzewodniczącym Rady Gminy Widuchowa w latach 1990-1994.
PiS przejmuje kontrolę
Przejście ze stanowiska wicekuratora na pełniącego obowiązki wójta trudno uznać za
sukces. Chyba, że celem J. Sołtysiaka jest przejście z pracy w
administracji- do polityki. Te-

raz będzie jeszcze musiał wygrać
wybory wójta, których termin
ustali komisarz wyborczy. Niewątpliwie Prawo i Sprawiedliwość postara się mu w tym pomóc. Bowiem obsadzenie tego
stanowiska przez Sołtysiaka
oznaczać będzie przejęcie kontroli nad kolejną gminą, w której
dotąd rządziło Polskie Stronnictwo Ludowe (Anna Kusy-Kłos
wyraźnie się z nim utożsamiała).
Oznaczać to będzie także zmiany kadrowe w gminie. Ktoś się
zapewne już zaczął bać...
red.
Tytuł wzięliśmy ze słów
piosenki W. Młynarskiego
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Wiele problemów, sukcesów i absolutorium
XVIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie, po raz kolejny przeprowadzona w trybie zdalnym, obfitowała w wiele ciekawych zdarzeń.
Rozpoczęła się od przedstawienia przez starostę Wojciecha Konarskiego: Informacji
w zakresie oświaty, pomocy
społecznej i bezpieczeństwa w
okresie epidemii.
Po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu Gryfińskiego w 2019 r., Rada zaakceptowała uchwałę w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu
wotum zaufania.
Udzielono również Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Mocą uchwały Rady; Petycję
dotyczącą budowy stacji bazowej telefonii komórkowej: w
zakresie obejmującym żądanie
weryfikacji postępowania Starosty Gryfińskiego zmierzającego do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na

budowę przekazano Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
Co z Długoborskim?
Bardzo burzliwą dyskusję wywołał projekt uchwały
Rady w sprawie mandatu radnego Wojciecha Długoborskiego. Ostatecznie, po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i uwag innych radnych podjęto decyzję
o nie stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Długoborskiego.
Ile za autobus i dla
strażaków?
Rada wyraziła zgodę na
usługę w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na linii
komunikacyjnej relacji Moryń
- Cedynia - Chojna, na okres
od 1 lipca do 31 sierpnia 2020

r.

z cenami można się zapoznać na naszej stronie na facebooku.
Na mocy uchwały udzielono też pomocy finansowej
gminom: Chojna – 9500 zł.,
Trzcińsko-Zdrój – 6000 zł.,
Cedynia – 2000 zł., Mieszkowice – 600 zł., Banie – 1200 zł.
i Gryfino – 2000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań
własnych. W ten sposób zrealizowano wnioski Prezesów
Ochotniczych Straży Pożarnych o dofinansowanie zakupów. Działania OSP często realizowane są na obiektach powiatowych min. drogach (usuwanie wiatrołomów, substancji
ropopochodnych, ratownictwo techniczne itp.), budynkach bądź obiektach użyteczności publicznej oraz wodach.

To nie było szkalowanie

W działaniach tych główne zadania wykonują jednostki straży pożarnych, w tym OSP, które bardzo często jako pierw-

sze przystępują do działań ratowniczych, mimo tego, że nie
zawsze są wyposażone w niezbędny sprzęt.
A. Szczepaniak

Więcej śmieci
i wyższe ceny?

Z ostatniej chwili. Czwartek, godzina 14. Trwa sesja
RM w Gryfinie.
Radni gryfińscy wciąż dyskutują nad wyborem metody opłaty za śmieci. Jedno jest pewne –
cena odbieranych od nas śmieci
wzrośnie. O ile? I w jaki sposób
będą liczone opłaty? Od mieszkańca? Czy od ilości zużytej
wody w danym gospodarstwie
domowym? Decyzja w tej sprawie musi zapaść do końca sierpnia. Tymczasem, jak zauważył

naczelnik wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego - Mariusz Tarka, śmiecimy
więcej. Mieszkańcy naszej gminy wyprodukowali w tym roku
aż o 15 procent więcej śmieci niż
w analogicznym okresie 2019
roku.
Gdy zamykaliśmy to wydanie
7 Dni Gryfina, dyskusja wciąż
trwała. Do tematu wrócimy. BG

Po ukazaniu się artykułu pt.: „Awaria usunięta w rocznicę”, wyjaśnienia w sprawie
zawartości tego materiału przysłał do naszej redakcji Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Spółce PUK - Dariusz Pasik.
Zarzucił naszej redakcji „nierzetelne pisanie artykułów i szkalowanie Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych, a przez to również jego pracowników”, oraz że:
„Większość faktów wskazanych
w tym artykule jest nieprawdziwych a wnioski również niezbyt
przemyślane”.
Jednocześnie potwierdził naszą informację, że minął rok od powstania
awarii na ul. 11 Listopada, jak i
to, że awarię usunięto 16.06. br.
Oraz otwarto zawór hydrantu na
ul. Krasińskiego w celu zmniejszenia ciśnienia wody. Czyli,
że podstawowe informacje podane w tym artykule są zgodne z prawdą. Natomiast podważył informację, jakoby woda w
miejscu awarii wypływała przez
rok, ponieważ powstrzymano
wyciek wody. A to jest niezgodne z prawdą, gdyż sam chodząc
przez to miejsce prawie każdego
dnia widziałem, że woda nadal,
z małymi przerwami wypływała
i podmywała chodnik. Potwierdzają to użytkownicy okolicznych lokali usługowych, którzy
co kilka dni prosili mnie abym
napisał coś na ten temat, gdyż są
zaszokowani brakiem interwencji ze strony PUK. Stwierdzenie,
że awarię usunięto w dniu 16.06.
w związku z kolejną awarią jest

w dwóch różnych miejscach, to
nie będziemy tego komentować.
Jest tylko pytanie, skąd PUK
wiedział już rok temu, że niedaleko nastąpi kolejna awaria?

logiczne, ale też niczego nie tłumaczy, poza tym, że nareszcie
trzeba było coś zrobić.
Ile wody wypłynęło?
Nie mamy uwag, co do konieczności wstrzymania dostawy wody na Górny Taras, gdyż
jest to całkowicie zrozumiałe w
związku z koniecznością usunięcia awarii. Również jak kierownictwo PUK, nie znamy dokładnych liczb dotyczących ilości
wody spuszczonej z hydrantu.
Nasza informacja o setkach, czy
tysiącach metrów sześciennych
spuszczonej wody to nasze przypuszczenie, gdyż trwało to kilka
godzin i należy się tylko cieszyć,
że w okresie braków wody wypłynęło jej, jak podaje PUK jedynie około 50 m sześciennych.
Co do konieczności dwukrotnego podejścia do usunięcia awarii

Niesłuszny zarzut
Najbardziej jednak zabolał
nas zarzut szkalowania pracowników PUK i słowa Kierownika
ZWiK, że: „…nie jest sprawiedliwe wobec pracowników Spółki,
gdyż Pracownicy nasi poświęcają niejednokrotnie wiele godzin
dziennych, nocnych, są do dyspozycji o każdej porze roku, po
to żeby usunąć jak najszybciej
awarie wodociągowe jak również kanalizacyjne, wówczas gdy
Państwo spokojnie przebywacie
w ciepłych domach”.
Nie mamy nic do pracowników Spółki PUK. Wręcz przeciwnie, szanujemy ich za ich
pracę i poświęcenie. Zaangażowanie często w dniach wolnych
od pracy, w nocy, czy w trudnych warunkach atmosferycznych. Ale to nie pracownicy decydują, kiedy i gdzie, jak i na jakich zasadach wykonywane są
prace związane z awariami czy
remontami. Więc zarzutu braku
do nich szacunku prosimy naszej redakcji nie stawiać.
A. Szczepaniak

Od 9 lipca nowe stałe połączenie lotnicze

Lecimy do
Chorwacji!!!
Zadar w Chorwacji już 9 lipca stanie się pierwszym w
historii Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów, rozkładowym połączeniem lotniczym na południe Europy.
W minioną środę Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły uruchomienie, od 9 lipca 2020 roku
połączenia lotniczego na trasie
Szczecin – Zadar – Szczecin. 118
miejscowy samolot typu Embraer 195 operować będzie w każdy
czwartek według poniższego rozkładu lotów:
Wylot ze Szczecina 09:10 11:20
Powrót z Zadr 12:20 - 14:35
Ogłoszone, nowe połączenie
lotnicze jest jednym z ulubionych
kierunków wakacyjnych mieszkańców Pomorza Zachodniego,
którzy do tej pory, trasę tę poko-

nywali podczas wielogodzinnej
jazdy samochodem. Jeszcze nigdy, Chorwacja nie była tak blisko Szczecina – powiedział Maciej Dziadosz, Prezes Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów.
Bilety dostępnie na stronie
ww.lot.com oraz w biurach podróży. Doskonała wiadomość na
wakacje nie tylko letnie.
Dost.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Ładna ta hala, ale...

Śmierdzi w papierach?

W niedzielę przed wiecem zwolenników Andrzeja Dudy na placu Barnima, poszedłem obejrzeć nową halę
przy ul. Parkowej. W środku oglądali specjalni goście burmistrza, więc mogłem porozmawiać z przechodniami. Młodzieniec lat około 20 był zachwycony. - Wreszcie mamy coś ładnego i pożytecznego!
Racja, ładne. Nie zauważył
tylko, że nagle znikł felerny napis HALA SPORTOWA z fasady
od strony ulicy Parkowej. Żeby
poseł nie zauważył? Bo jeszcze
18 czerwca napis wisiał, tyle że
krzywo. I tak już jest z tą halą.
Mało kto już pamięta, że miała to
być hala widowisko- sportowa!
Dopiero gdy w połowie grudnia
ub. roku zwiedzałem teren budowy, Tomasz Miler przyznał,
że koncertów w niej nie będzie!
Ba, wciąż trwa spór o to, czyj jest
teren na którym hala powstaje.
Burmistrzowie Gryfina twierdzą,
że należy on do gminy. Jednak
Starostwo przypomina, że odstąpiło go gminie darowizną, ale w
umowie zaznaczono „z możliwością odwołania darowizny”!
Z zewnątrz ładnie,
ale te cuda
Wreszcie (prawie) jest gotowa. Z zewnątrz prezentuje się
efektownie. Niestety, budowie
uruchomionej na łeb, na szyję od początku towarzyszyły różne “cuda”. Choćby październikowa (2018), wizyta wiceministra na placu budowy, po której...
plac zamarł na dwa miesiące. A
potem zaczęły wychodzić różne niedoróbki w projekcie. Przerabiano ciepłociąg sąsiadujący
z halą. Podczas robót odkrywali że są tam stare piwnice i musieli wezwać archeologa. Wobec
nawału złych oznak 21 listopada
2018 roku na ręce Tomasza Milera po raz pierwszy wysłaliśmy
prośbę o udzielenie informacji
publicznej w sprawach już wtedy
budzących wątpliwości.

Brzmiało ono
- Proszę o szybkie udostępnienie dokumentów związanych z
budową hali sportowej w Gryfinie przez firmę Moris Polska.
W pierwszej kolejności protokół
przekazania placu budowy oraz
pismo z Moris Polska uzasadniające zejście wykonawcy z placu
budowy w listopadzie br.

T. Miler - nie dam i już....
Przypominam, że protokół –
choć z opóźnieniem, otrzymaliśmy, co znaczy, że pytanie dotarło. Jednak drugiego wyliczonego
w zapytaniu pisma – określonego w dostarczonym nam protokole jako: Ustalenia dodatkowe, czyli pod pkt 2 – Oświadczenie kierownika budowy - wciąż nie dostaliśmy. (…) Dla ułatwienia odnalezienia tego pisma w zasobach
urzędu informuję, że wpłynęło
ono do UM w Gryfinie w samym
końcu września 2018 roku. T. Miler nie odpowiedział!
Co mają do ukrycia?
Tymczasem zmieniano umowę z wykonawcą przy pomocy
aneksów, których treść ukrywano przed mieszkańcami. Na na-

Po wizycie ministra bardzo długo tylko koparka stała w oczekiwaniu na powrót
budowlańców (foto X. 2018).
sze pytanie w sprawie jednego z błąd, dlatego żądaliśmy udostępaneksów – zmieniono zakres ro- nienia wydania kompletu.
bót, materiał czy cenę? Burmistrz
Coś śmierdzi?
odpowiedział, że… nic. To po co
Z Rady Miejskiej posiadane
robili aneks do umowy? Najgorsze
jednak było ciągłe ukrywanie do- przez nich dokumenty - (protokokumentów. A istnieje ustawowy ły posiedzeń Komisji rewizyjnej w
obowiązek informowania przy in- sprawie budowy hali), otrzymawestycji gminnej, powstającej ze liśmy szybko. Z UM – do dzisiaj
środków publicznych. Pochodzą nie. Przypomnienie o tym wysłaone nie z prywatnej kieszeni bur- liśmy ponownie 22 czerwca br.
Co “śmierdzi” w tych papiemistrzów, tylko z budżetu gminy,
rach,
że burmistrzowie tak zaciekredytu i dofinansowania z mikle
odmawiają
nam ich udostępnisterstwa (2,5 miliona). Dlatenienia?
Liczą
na
to, że jak hala zogo 6 lutego br. ponownie złożyliśmy w Urzędzie Miejskim w Gry- stanie oddana, to opinię publiczfinie wniosek na piśmie o udziele- ną informacje zawarte w poniżnie tych informacji. 24 lutego do- szych dokumentach przestaną instaliśmy odpowiedź, że udostęp- teresować?
Prośba o udostępnienie infornią je do 10 kwietnia. Potem przymacji
publicznej w związku z buszło kolejne pismo, że w związku
z coronawirusem tego terminu też dową hali sportowej przy ul. Parnie mogą dotrzymać (bez wskaza- kowej w Gryfinie. (wpłynęła do
nia kolejnej daty). Oferowali je- UM 6 lutego br.).
Na skutek obserwacji tej gmindynie szybki dostęp do pojedynczych dokumentów. Ale w spra- nej inwestycji nasuwają się nawie tak dużej inwestycji jeden pa- stępujące pytania i szczegółowe
pier może raczej wprowadzić w wnioski o:

- udostępnienie kopii umowy
z generalnym wykonawcą firmą
Moris Polska Sp. z o.o. na budowę
hali sportowo-widowiskowej przy
ul. Niepodległości w Gryfinie;
- udostępnienie kopii pisemnych wystąpień firmy Moris Polska Sp. z o.o. do Gminy Gryfino w
sprawie:
zmian do przedmiotu umowy w
zakresie terminu lub zakresu prac,
stwierdzonych braków lub błędów w dokumentacji projektowej
na budowę hali,
zmiany rozwiązań projektowych lub materiałowych proponowanych przez firmę Moris Polska Sp. z o.o.
- udostępnienie kopii pisemnych odpowiedzi Gminy Gryfino
na wystąpienia firmy Moris Polska Sp. z o.o.
udostępnienie kopii protokołów konieczności i notatek służbowych/z rad budowy/z narad w
sprawie:
1) określenia konieczności
zmian terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) elementów nieuwzględnionych w dokumentacji technicznej,
3) zdarzeń zaistniałych w trakcie trwania budowy a skutkujących zwiększeniem lub zmianą
zakresu prac budowlanych
- udostępnienie kopii zawartych
aneksów z firmą Moris Polska Sp.
z o.o. do umowy podstawowej na
realizację robót budowlanych.
Redakcja 7 Dni Gryfina

Dolna Odra – prąd z paneli!

Na terenie Elektrowni Dolna Odra, należącej do spółki PGE GiEK już w roku 2021 powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda. Na początku czerwca
oddział uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla realizacji tej inwestycji.
Budowa dwóch farm PV przewidziana jest na terenie o powierzchni 2,7 ha. Każda z instalacji fotowoltaicznych składać
się będzie z paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych,
inwerterów, stacji transformatorowych i przyłącza do sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora. Energia pozyskana z realizowanej inwestycji pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 1500
gospodarstw domowych.
Projekt realizowany przez
ZEDO, przy współpracy ze spółwww.7dnigryfina.pl

ką PGE Energia Odnawialna
to element szerokiego programu PV Grupy Kapitałowej PGE,
którego strategicznym celem jest
zapewnienie Grupie PGE pozycji lidera rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce.
PGE dąży do uzyskania 25 proc.
udziału w segmencie PV w kraju, co przy aktualnych założeniach projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oznacza
wybudowanie instalacji o mocy
ok. 2,5 GW i produkcji około
2,5 TWh energii elektrycznej w

2030 r.
Program PV Grupy Kapitałowej PGE zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznych na gruntach w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów należących do
Grupy PGE. - Energia uzyskana
ze źródeł odnawialnych przyniesie przede wszystkim korzyści środowiskowe, a ponadto pozwoli na
redukcję kosztów eksploatacji, w
tym kosztów paliwa i uprawnień
do emisji CO2 – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, pre-

zes PGE GiEK.
Przekazanie do eksploatacji dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z dostarczeniem pierwszej energii elektrycznej do sieci zaplanowane jest w trzecim
kwartale przyszłego roku. Z har-

monogramu realizacji inwestycji wynika, iż Zespół Elektrowni
Dolna Odra będzie pierwszym
oddziałem spółki PGE GiEK, na
terenie którego zbudowana zostanie farma słoneczna.
Dost.
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“EBRU - sztuka
malowania na wodzie”

Klasycy
wiedeńscy

Od 1 lipca, wspólnie z Gryfińskim Domem Kultury, prezentować będziemy Państwu wystawę niezwykłych prac. Małą galerię Centrum Informacji Turystycznej
w Gryfinie przez cały miesiąc ozdabiać będą wzory tworzone w technice ebru.

Za tydzień, 27 czerwca do kościoła pw. Narodzenia NMP
w Gryfinie o godz. 19 po przerwie wraca VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki - Baltic Neopolis Festival.

Wszystkie prace powstały w GDK, w pracowni plastycznej Deseń, pod czujnym
okiem instruktora Elżbiety Narzekalak. Są efektem pracy dzieci na ubiegłorocznych, lipcowych warsztatach plastycznych.
Zapraszamy na nabrzeże do Centrum Informacji Turystycznej
w Gryfinie od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.00-17.00
oraz w soboty od 8.00 do 16.00.
Wystawa potrwa do 31 lipca.

Dwóch wielkich klasyków
wiedeńskich - Joseph Haydn i
Wolfgang Amadeusz Mozart zaprasza na wyjątkowe obchody
250-lecia urodzin Ludwiga van
Beethovena - trzeciego kompozytora wielkiej trójki. Świętowanie w Gryfinie, to pierwsze
z czterech takich spotkań jubileuszowych, które odbędą się w
ramach Festiwalu. Ludwig van
Beethoven rozwijając klasyczne formy muzyczne, stał się niezaprzeczalnym prekursorem romantyzmu w muzyce, a z rozpoznawalnością jego muzyki na
całym świecie, nie można dyskutować. Kompozycje wielkich
twórców zaprowadzą nas do
Wiednia, gdzie stworzona zostanie piękna i urokliwa mozaika klasycyzmu.
Program:
Wolfgang Amadeusz Mozart -

EBRU co to takiego?
Jest to tradycyjna turecka sztuka zdobienia papieru. Polega na
przenoszeniu na papier wzorów,
które najpierw przy pomocy farb
rozprowadza się pędzelkami i patyczkami na wodzie zagęszczonej tłustą substancją. To tak zwane „marmurkowanie”. Pierwsze nakłada się kolory ciemne,
potem jaśniejsze. Na powstały w ten sposób wzór nakłada
się czystą kartkę papieru i w ten
sposób motyw się na niej odbija. Tradycyjne desenie to najczęściej motywy roślinne, ornamentalne i plecionkowe. Inna nazwa
tej techniki to papier turecki lub
marmurkowy. W roku 2014 sztuka ta została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Dost.

Eine Kleine Nachtmusik
Ludwig van Beethoven – Sonata księżycowa cis-moll op. 27
nr 2 opr.
Joseph Haydn - Divertimento
E-dur HOB II 39
Ludwig van Beethoven - VII
Symfonia A-dur op. 92 cz.II opr.
Ludwig van Beethoven –V
Symfonia c-moll op. 67 cz. I i IV
opr.
Artyści:
Baltic Neopolis Virtuosi,
Emanuel Salvador – skrzypce,
Agnieszka Sawicka – skrzypce,
Emilia Goch Salvador – altówka, Ewa Kuśnierz – altówka, Dobrawa Czocher – wiolonczela
oraz Ilona Basiak – wiolonczela.
Współorganizator:
Miasto
i Gmina Gryfino. Mecenasi:
Szczecin Floating Garden, Pomorze Zachodnie, Port Szczedost.
cin-Świnoujście.		

Obrazy zostają w Szczecinie!
Dwa obrazy – „Handlarze ryb” Augusta Ludwiga Mosta oraz „Szczecin. Widok
portu od strony Duńczycy i panorama miasta” monogramisty J.R. – zostają w
Szczecinie. To efekt negocjacji przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
Narodowego w Szczecinie z właścicielem płócien - mBankiem.
Oba dzieła zostały zakupione
dwie dekady temu dzięki staraniom dr Bogdany Kozińskiej, ówczesnej kierownik Muzeum Historii Szczecin. Sponsorem zakupu
był BREBank, dzisiejszy mBank.
Obrazy trafiły w długoterminowy
depozyt Muzeum i były prezentowane na wystawach stałych w Muzeum Narodowym w Szczecinie –
Muzeum Historii Szczecina.
Na początku bieżącego roku
właściciel obrazów postanowił
sprzedać swoją kolekcję dzieł sztuki wraz z szczecińskimi obrazami.
Obrazy, którymi dotychczas opiekowało się Muzeum Narodowe w
Szczecinie miały trafić na aukcję.
Dzięki staraniom przedstawicieli
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum

Narodowego mBank wycofał się
z tego zamierzenia. Dzieła zostały zakupione przez Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum Narodowego
w Szczecinie i będą nadal prezentowane publicznie w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum
Historii Szczecina.
Muzeum Narodowe w Szczecinie pragnie podziękować Towarzystwu Przyjaciół MNS, które korzystając ze swych kontaktów nakłoniło mBank do sprzedaży dzieł bez pośrednictwa aukcji.
W tym miejscu możemy jednak
z satysfakcją oznajmić, że Muzeum w swych staraniach o zakup obrazów nie pozostało osamotnione. Plan Muzeum polegał
na skorzystaniu z prawa pierwo-

kupu na aukcji po cenie wylicytowanej i w tym celu nasza instytucja musiała zgromadzić środki. Deklarację pomocy złożyli Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
i Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Szczecina, oczywiście także
Edward Osina, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz wiele innych osób. Muzeum nie ujawniało tych informacji, gdyż mogłyby one mieć wpływ na licytację
podczas aukcji. Muzeum Narodowe w Szczecinie składa serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy gotowi byli zaangażować się
w sprawę pozostania obrazów w
Szczecinie.		 DŹ
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Sportowy laur gryfińskiej Gali Sportu
31 zawodników otrzymało sportowy laur gryfińskiej Gali Sportu. Organizowane od 2016 roku przez Gminę Gryfino wydarzenie ma na
celu wyróżnienie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Oto sylwetki sportowców reprezentujących Gryfiński Klub Sportowy Delf oraz zawodników reprezentujących Międzyszkolny Klub
Sportowy „Hermes”.
Bartosz Jasiulewicz, Gryfiński
Klub Sportowy Delf, Monika i Marek Saneccy, V miejsce – Mistrzostwa Polski w Sztafetach MIX w
Triathlonie
Mateusz Janaszkiewicz, Gryfiński Klub Sportowy Delf, Monika
i Marek Saneccy, V miejsce - Mistrzostwa Polski w Sztafetach MIX
w Triathlonie
Julia Sanecka, Gryfiński Klub
Sportowy Delf, Monika i Marek Saneccy, II miejsce – Puchar Europy
Juniorów w Triathlonie
Piotr Oleszczyszyn, WKS Śląsk

Wrocław, VII miejsce w rzucie
oszczepem Mistrzostwa Polski U23
Aleksandra Kwiecień, Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”, Jacek Stefański, I miejsce w trójskoku
– Halowe Mistrzostwa Polski U20
w Lekkiej Atletyce
Weronika Stefaniuk, Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”, Jacek Stefański, III miejsce w skoku
wzwyż - Mistrzostwa Polski U20 w
Lekkiej Atletyce
Michalina Zembik, Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”, 2
miejsce – w Mistrzostwach Polski
U20 wLekkiej Atletyce – chód na
20 km
Wiktor Jędrzejak, Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”,
2 miejsce – w Halowych Mistrzo-

stwa Polski U18 w Lekkiej Atletyce
– bieg na 1000 m
Agata Piekarz, Międzyszkolny
Klub Sportowy „Hermes”, 1 miejsce – w Halowych Mistrzostwach
Polski U20 w lekkiej atletyce –
chód na 3000 m
Marcelina Osińska, Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”, 1

W sobotę o Puchar Polski z Iskierką

Energetyk rozgromił Tanowię
Piłkarze Energetyka Gryfino pokonali 6:2 (4:0) Tanowię Tanowo. Dla podopiecznych Marcina Łapińskiego była to pierwsza gra kontrolna od czasu wybuchu epidemii koronawirusa.
Spotkanie rozpoczęło się od
zgrzytu. Okazało się, że z powodu opadów deszczu pracownicy
OSiR-u Gryfino zrezygnowali z
wyznaczenia na boisku linii. Spotkanie zgłoszone było do ZZPN,
który wyznaczył na mecz sędziego. Arbitrem meczu miał być Andrzej Martynowicz. Gdy arbiter
zobaczył, że na bosku nie są wyznaczone linie uznał, że sparing
nie może się odbyć.
- Nie miałem pretensji do gospodarzy obiektu. Nie ma co robić sensacji z powodu braku linii

na meczu sparingowym. W czasie treningów często gramy gierki, podczas których linie wyznaczamy z tak zwanych kapsli. W
niczym brak linii z wapna nam
nie przeszkadza. W sobotę boisko
oznaczyliśmy znacznikami, ale
zamiast sędziego mecz musieliśmy
przesędziować sami. Pierwszą połowę arbitrem był trener Tanowi,
po zamianie stron sędziowałem ja
– mówi Marcin Łapiński.
Dużo ważniejszy od braku linii
był przebieg sparingu. Energetyk
od początku zdecydowanie gó-

rował nad rywalami. Gryfinianie
przeważali w każdym elemencie
piłkarskiego wyszkolenia. Różnica w umiejętnościach widoczna
byłą zwłaszcza w pierwszej połowie, którą Energetyk wygrał aż
4:0.
- Druga połowa zakończyła się
remisem 2:2, ale wynik meczu absolutnie nie miał dla mnie znaczenia. Próbowaliśmy różnych wariantów gry. W sobotę gramy z
Iskierką Śmerdnica ćwierćfinał
Pucharu Polski ZZPN i w tym
spotkaniu wynik będzie już miał

miejsce – w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Lekkiej Atletyce – chód na 5000 m
Julia Wiczkowska, Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”, 2
miejsce – w Mistrzostwach Polski
U16 w Lekkiej Atletyce – chód na
3000 m
Paweł Gadomski, Międzyszkolny

Klub Sportowy „Hermes”, 7 miejsce – w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Lekkiej Atletyce
– bieg na 1500 m
Paweł Pankratow, Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”,
3 miejsce – w Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce –
bieg na 3000 m

dla mnie znaczenie. Teoretycznie
Iskierka jest faworytem, ale uważam, że nie stoimy na straconej
pozycji.
Energetyk – Tanowia 6:2 (4:0)
Bramki dla Energetyka: Gatkowski, Gnap, Żeglin, Łapiński,
Kaniecki, Kosmalski
Energetyk: Kordłowski (Krzywiak) – Kondraciuk (Nowakowski), Stelmasik, Kosmalski, Makuła – kaniecki, Nycz, Żeglin,
Gnap (Olaniec) – Gatkowski
(Kościukiewicz), Łapiński (Wojtas).
Pucharowe spotkanie Energetyk – Iskierka rozpocznie się w
sobotę o godzinie 17 i będzie go
mogło obejrzeć z trybun maksymalnie 150 osób. Oto dodatkowe
obostrzenia do jakich będą w sobotę musieli dostosować się gospodarze spotkania oraz przyby-

li na mecz kibice:
- Brak możliwości udziału kibiców gości,
- Możliwość zajęcia jedynie co
czwartego miejsca na widowni, w
rzędach naprzemiennie,
- W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy
zachowaniu odległości 2 m,
- Obowiązek zakrywania ust i
nosa, do czasu zajęcia wyznaczonego miejsca,
- Obowiązek zakrywania ust i
nosa dotyczy również zawodników rezerwowych oraz innych
osób przebywające w strefie technicznej,
- Obowiązek zapewnia środków do dezynfekcji rąk i sprzętu
sportowego,
- Obowiązek dezynfekcji rąk
dla wchodzących i opuszczających obiekt. 		
DJ

Jakub Iskra ma szansę na debiut w SPAL

Z Energetyka do Serie A
18-letni wychowanek Energetyka Gryfino Jakub Iskra został zgłoszony przez
SPAL Ferrara do rozgrywek we włoskiej Serie A. Iskra jest prawym obrońcą, we
Włoszech przebywa już dwa lata. Będzie występował z numerem 89. Zawodnik
dotychczas występował w drużynie Primavery.
Jakub po odejściu z Energetyka grał Orliku Trzcińsko
Zdrój oraz w Hetmanie Grzybno. Dwa lata temu był podstawowym zawodnikiem drużyny juniorów młodszych Pogoni
Szczecin, która wywalczyła wicemistrzostwo Polski juniorów
młodszych.
Pogoń zbyt długo zwlekała
www.7dnigryfina.pl

z propozycją nowego kontraktu, dlatego mający wówczas 16
lat Jakub Iskra skorzystał z propozycji włoskiego klubu i od
dwóch lat pobiera nauki w zespole, w którym jest sporo Polaków. Menedżerem Iskry był
wówczas Tomasz Drankowski,
doskonale orientujący się w realiach włoskiego futbolu.

W drużynie juniorów młodszych SPAL Ferrara z powodzeniem radzą sobie wychowankowie innego szczecińskiego klubu
FASE: Gracjan Szyszka i Adam
Stefański. Ich także do Włoch
transferował Drankowski.
Klub Iskry znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Zespół po
26 spotkaniach ma na koncie za-

Jakub Iskra z menedżerem Tomaszem Drankowskim (z prawej), który
zorganizował i przeprowadził transfer wychowanka Energetyka Gryfino do SPAL.
ledwie 18 zdobytych punktów i
zajmuje przedostatnie miejsce w
tabeli. Do miejsca gwarantującego utrzymanie SPAL traci siedem punktów. Trenerem zespołu jest Luigi di Biagio, reprezen-

tant Włoch, dwukrotny uczestnik mistrzostw świata, wicemistrz Europy z roku 2000.
Powodzenia Kuba i czekamy
na debiut w Serie A! DJ
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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.

Nie siedź jak kura
Idź na wybory!!!

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

Zgłoszenia o przyznanie grantu przyjmowane będą w naborze, który zostanie otwarty
w dniu 29 czerwca 2020 roku.
Zgłoszenia do Projektu dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz na oficjalnej stronie
internetowej www.gryfino.pl.
Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, osobiście
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. ub innego operatora, bądź przesłać drogą
elektroniczną na skrzynkę poczty elektronicznej: srodowisko@gryfino.pl.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać
imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki
i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na
wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do
serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?”. Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Łk 1, 57-66.80
Modlitwa do św. Jana Chrzciciela
Boże, Ty powołałeś świętego Jana
Chrzciciela, aby przygotował Twój lud
na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu
Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Jan Chrzciciel Eliasz
– tajemniczy prorok

Jan Chrzciciel jest patronem kowali, krawców, kuśnierzy, matek niezamężnych, skazańców, abstynentów
i chorych na padaczkę, a także np.
Holandii czy Wrocławia. Na obrazach
Jan Chrzciciel malowany był w postaci
dziecka lub młodzieńca, a także pustelnika w zwierzęcej skórze. Często ma
baranka na ramieniu lub u swoich stóp.

Jan przyszedł na świat pół roku przed Jezusem Chrystusem. Urodził się w Judei
(około 7 kilometrów od Jerozolimy). Był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, która
była spokrewniona z Maryją. Elżbieta była bezpłodna. Archanioł Gabriel zwiastował
jednak Zachariaszowi potomka. Ten jednak nie uwierzył i stracił mowę. W środę
kościół katolicki obchodził wspomnienie narodzin Jana Chrzciciela – bardzo ważnej
osoby bliskiej Chrystusowi. To bowiem Ja Chrzciciel ochrzcił Jezusa Chrystusa w
rzece Jordan. Tym, którzy chcieli wierzyć i chcieli, by zaszła w nich zmiana Jan udzielał chrztu na znak przemiany i wyrażenia skruchy. Niektórzy wierzyli, że to właśnie
on jest Mesjaszem.
Ja wprawdzie chrzczę was wodą ze
względu na waszą skruchę, ale ten,
który przychodzi za mną, jest silniejszy
niż ja; nie jestem godzien zdjąć mu sandałów. Ten będzie was chrzcił duchem
świętym i ogniem. Ma on w ręce szuflę
do odwiewania i całkowicie oczyści swe
klepisko, i zbierze swą pszenicę do spichrza, ale plewy spali ogniem nieugaszonym.
Św. Jan Chrzciciel
Gdy miał 29 lat natchnął Jana głos
Boży i wezwał go do głoszenia nadchodzącego Królestwa Niebieskiego i udzielania chrztu. Jan podporządkował się
wezwaniu i bardzo często chrzcił chętnych nad rzeką Jordan, gdzie spotkał
Jezusa Chrystusa. Chrystus poprosił go
o chrzest, a wtedy ukazała im się Trójca
Święta. Gdy Chrystus rozpoczął swoją
drogę nauczania, misja i powołanie Jana
się wypełniło.
www.7dnigryfina.pl

Jan Chrzciciel oznacza dosłownie „Bóg
jest łaskawy”. To ostatni prorok przed
przyjściem Mesjasza, który był niejako
jego zapowiedzią, a niektórzy myśleli nawet, że to Chrzciciel jest Mesjaszem.
Jezus zaczął mówić do tłumu o Janie:
—Kogo chcieliście zobaczyć, idąc na
pustynię? Kogoś chwiejnego jak trzcina na wietrze? Kogo przyszliście obejrzeć? Dobrze ubranego człowieka? Tacy
mieszkają w królewskich pałacach, nie
na pustyni. A może proroka się spodziewaliście? Zapewniam was, że Jan to nawet ktoś większy niż prorok. To o nim
mówi Pismo:
„Oto wysyłam przed Tobą mojego posłańca, który przygotuje dla Ciebie drogę”.
Ewangelia wg św. Mateusza 11

O Janie pisano, że miał silny charakter i był bezkompromisowy, ufał Bogu
i wierzył w przyjście Mesjasza. Papież
Benedykt XVI mówił o męczeństwie
św. Jana w Castel Gandolfo w 2012
roku tak… *Pytamy: skąd bierze się to
życie, ta wielka siła wewnętrzna, tak
prawa, tak konsekwentna, tak całkowicie oddana Bogu i przygotowaniu
drogi Jezusowi? Odpowiedź jest prosta:
z więzi z Bogiem, z modlitwy, która
jest nicią przewodnią całej jego egzystencji. Jan jest darem Bożym, o który
długo prosili jego rodzice, Zachariasz
i Elżbieta (por. Łk 1, 13); wielkim darem, na który po ludzku nie mogli
mieć nadziei, ponieważ oboje byli w
podeszłym wieku, a Elżbieta była bezpłodna (por. Łk 1, 7); «dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego» (Łk 1,
36). Jan Chrzciciel bardzo wierzył w
Boga i był z nim związany od samego
początku (można nawet powiedzieć,
że życie Jana od samego poczęcia
zostało naznaczone przez Boga). Był
pierwszym świętym kościelnym i jako
jedyny ma uroczystość w dzień swoich urodzin (ale wspominamy też jego
męczeńską śmierć).
*[…] Drodzy bracia i siostry, obchody męczeństwa św. Jana Chrzciciela przypominają również nam,
współczesnym chrześcijanom, że
nie jest możliwy kompromis z miłością do Chrystusa, do Jego słowa, do
Prawdy. Prawda jest Prawdą, nie ma
kompromisu. Życie chrześcijańskie
wymaga, że tak powiem, «męczeństwa» codziennej wierności Ewangelii, a więc odwagi, potrzebnej, by
pozwolić Chrystusowi, by wzrastał w
nas i nadawał kierunek naszym myślom i uczynkom. Może to nastąpić
w naszym życiu tylko wtedy, kiedy
więź z Bogiem jest mocna. […]
Redakcja
Źródła:
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-24.php3
*https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_29082012.html
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MAterIAł PłAtNy

Władysław Kosiniak-Kamysz „Nadzieją dla Polski”
Przed nami ostatnie godziny kampanii, która zdecyduje o kolejnych 5 latach nie tylko osoby, która zamieszka na Krakowskim Przedmieściu, ale
również Polski, którą być może ktoś zszyje lub obserwować będziemy dalszy rozkład wspólnoty narodowej. Polacy dotkliwie doświadczeni skutkami zdrowotnymi i gospodarczymi koronawirusa, zostali na siłę wplątani w kampanię wyborczą. Mogło być inaczej gdyby wszyscy liderzy sceny
politycznej w konsensusie na początku pandemii zgodzili się z głosem lidera ludowców, który przekonywał i apelował wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej, przełożenia wyborów o rok przy jednoczesnym wydłużeniu prezydentury Andrzeja Dudy na ten właśnie czas. Co z tego zostało? - NIC.
Wpierw prezes Kaczyński rękoma premiera Morawieckiego i wicepremiera
Sasina na siłę próbował przeprowadzić
wybory 10 maja. Totalny chaos, marnotrawstwo pieniędzy publicznych zakończyły się klapą i klęską obecnego rządu.
Pewnie za kilka lat, będziemy świadkami procesów, na ławie oskarżonych zasiądą wszyscy, którzy dziś mają prawo za
nic a co gorsza wielu z nich korzystając
z uprzywilejowanej pozycji robi na epidemii interesy życia. Dość może o tym
o czym Polacy doskonale wiedzą. Spróbujmy odpowiedzieć lub zderzyć się z
tytułem tego artykułu, który sugeruje,
iż najlepszym prezydentem dziś będzie
Władysław Kosiniak- Kamysz.
Czy Władysław Kosiniak-Kamysz w
odróżnieniu od Andrzeja Dudy, czy nawet Rafała Trzaskowskiego, może być
prezydentem wszystkich Polaków? Jaka
będzie ewentualna prezydentura Andrzeja Dudy. Nikt chyba nie ma wątpliwości,
że tak jak do tej pory obecny prezydent
nie jest i nawet nie próbuje być reprezentantem większości narodu i tak będzie po
wyborach. Nadal wiernie i bez większej
refleksji będzie słuchał poleceń prezesa
Kaczyńskiego i będzie jedynie potrzebny
po to, aby podpisywać ustawy, które odbierają Polakom kolejny obszar swobód
obywatelskich. Popierać go będą „wyznawcy” partii rządzącej, jak również te
osoby, które zostały kupione i zmanipulowane przy pomocy mediów rządowych.
Szkoda mi tych ludzi, ale dla mnie osobiście zawsze jedną z największych wartości była i pozostanie praca i wszystkie
związane z nią prawa. Nie może być tak,
że osoby pracujące są tylko płatnikami
podatków. To dla nich należy się szczególny szacunek w tym szczególny dla pracodawców, którzy uratowali miejsca pracy i
składam im za to wielkie podziękowania.
Może doczekamy się kiedyś czasu, kiedy
prawo będzie proste i stabilne, a państwo
będzie wiarygodne. Dziś brzmi to jak marzenie, ale marzenia to odłożone w czasie
plany i niech ta zapowiedź, będzie takim
planem na przyszłość. Wracając do osoby Władysława Kosiniaka-Kamysza, to
od samego początku kampanii mówi on
o odbudowie braterstwa i pojednaniu.
Jako jedyny zamierza zaprosić do kancelarii prezydenta do współpracy przedstawicieli wszystkich obozów politycznych
po to, aby szukać dialogu społecznego,
który świetnie realizował w Radzie Dialogu Społecznego będąc Ministrem Pracy
i Polityki Społecznej. To nie tylko obietnica wyborcza, ale realny plan do wdrożenia. Polska toczona jest dziś przez trzy
wielkie kryzysy. Prócz kryzysu zdrowotnego, gospodarczego najpoważniejszym
jest kryzys relacji społecznych, określany

przez WKK jako swoista ”wojna domowa”. Do czego prowadzą takie zachowania
na dłuższy czas świadczą relacje w wielu
rodzinach, sceny ze spotkań publicznych
czy wreszcie obrazy z parlamentu, gdzie
można kogoś nazwać „chamską hołota” a
komisja etyki nawet nie zamierza zająć się
tą sprawą. W jednym ze spotkań Władysław Kosiniak-Kamysz określił to kiedyś,
że po wielu latach uciemiężenia przez
ustrój socjalistyczny „wstaliśmy z kolan,
ale zaraz upadliśmy na głowę”. Znam osobiście Władka od wielu lat i prócz dobrego wykształcenia, gdyż jest absolwentem
Uniwersytetu Jagielońskiego i staży w Stanach Zjednoczonych, jest człowiekiem o
dobrym kręgosłupie moralnym. Pochodzi
z rodziny o wieloletnich tradycjach ludowych. Ojciec Andrzej Kosiniak-Kamysz
był dwukrotnie wiceministrem zdrowia i
to właśnie po rodzicach, bo mama ukończyła uczelnię medyczną, jest stomatologiem, Władysław odziedziczył zamiłowanie do zawodu lekarza. Dziś w debacie
społecznej temat stanu służby zdrowia
wybrzmiewa wielokrotnie, ale realnych
działań brak i przypominają mi one dyskusję o suszy, o której rozmawiamy tylko
wtedy, kiedy ona fizycznie wystąpi, przychodzi deszcz i wracamy do niej dopiero
przy następnej suszy. To smutne, ale nie
potrafimy być konsekwentni w działaniu
i co gorsza rządy PIS-u nie starają się budować w najważniejszych sprawach konsensusu najważniejszych sił politycznych,
wszak kiedyś i oni przestaną rządzić i

pewnie chcieliby móc liczyć na kontynuację ich dobrych projektów. Nie wyobrażam sobie, aby Prezydent Władysław
Kosiniak-Kamysz w swoich decyzjach na
pierwszym planie nie przekładał interesu
swoich rodaków. Jako prezes PSL pokazał,
że nie ma nad sobą żadnego prezesa, umie
i potrafi podejmować decyzje, nawet te
które w 2015 roku spowodowały spadek
zaufania do naszej formacji politycznej.
Jest doświadczonym politykiem, pomimo
zaledwie 38 lat. Był radnym w Krakowie
i Ministrem Pracy i Polityki Społecznej
w czasie rządów PO-PSL. To za jego czasów wprowadzono najdłuższe w Europie
urlopy wychowawcze zwane do dziś „Kosiniakowym”. To za jego kadencji wybudowano w Polsce 2300 nowych żłobków
nie wspominając o projekcie Senior Wigor, dzięki któremu powstało w całej Polsce mnóstwo dziennych miejsc opieki nad
seniorami. To fakty i ci, którzy dziś krytykują niech i też będą obiektywni w ocenie, a nie tak jak Prezydent Duda określił
ludzi i czas rządów PO-PSL, „że jesteście
gorsi niż koronawirus”. To niegodne, aby
prezydent państwa, które aspiruje do
jednego z liderów UE i tej części Europy,
wypowiadał wobec swoich rodaków takie
słowa. Ze sztandarowych punktów programu Władysława Kosiniaka-Kamysza
chciałbym przytoczyć omawiany już od 3
lat postulat wprowadzenia emerytur bez
podatku, czy dobrowolnego ZUS-u, tak
przydatnego w obecnym czasie, z którego
mogliby skorzystać dziś Polacy. Dla mło-

dych proponuje dopłatę państwa w wysokości 50 tys. zł do zakupu mieszkania,
domu zarówno na rynku pierwotnym jak
i wtórnym. Dla studentów borykających
się z problemami możliwości studiowania proponuje stypendia w wysokości
1000 ćzł miesięcznie, które mogą być
umarzalne pod warunkiem pozostania
w kraju po ukończeniu studiów. To bardzo konkretne rozwiązania, o których nie
mówią pozostali kandydaci. Polska pogrąża się w kryzysie gospodarczym, a jego
prawdziwe skutki poznamy, kiedy zabraknie pieniędzy na dziurawą wciąż tarczę
antykryzysową. Od początku pandemii
straciliśmy 100 000 miejsc pracy, a wciąż
wiele z nich jest zagrożonych. Największe
straty obserwujemy w turystyce, przemyśle eventowym, kulturze. Za chwilę dojdą
masowe zwolnienia w branży motoryzacyjnej, którą ogromnym wysiłkiem europejska potęgę zbudował właśnie rząd, w
którym ministrem gospodarki był Wicepremier Janusz Piechociński. Spada konsumpcja wewnętrzna, która napędzała
przez ostatnie lata wzrost gospodarczy.
Gospodarka z rosnącego PKB wpadnie
w recesję i oczywiście nie do końca jest
to wina obecnie rządzących, ale winą ich
będzie jak sobie z tym kryzysem poradzą
do czasu, kiedy te rządy będą sprawować.
Nie jest sztuką rozdawać pieniądze, ale
trzeba to robić rozsądnie, inwestować z
myślą o trudniejszych czasach, bo inaczej
pozostaną nam długi takie, jak odziedziczyliśmy choćby po premierze Edwardzie
Gierku, które spłacaliśmy w twardej walucie bardzo długo. Dziś chciałbym abyśmy uniknęli takiego scenariusza, dlatego
Polacy powinni zaufać i wybrać wpierw w
pierwszej turze 28 czerwca Władysława
Kosiniaka-Kamysza, który będzie prezydentem wszystkich Polaków. Połączy
zwalczające się obozy polityczne, zaprosi
ich do współpracy. Będzie współpracował
z każdym rządem w imię dobra narodu i
pomyślności naszej ojczyzny. Polsce potrzeba dziś polityka tego formatu, który
postawi na naszą silną pozycję w Unii
Europejskiej, który zbuduje dobre stosunki społeczne i gospodarcze z naszymi
najbliższymi sąsiadami i zbuduje bezpieczeństwo państwa oparte na bezpieczeństwie w Europie, przy zachowaniu dobrych stosunków z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Takim właśnie człowiekiem
jest Władysław Kosiniak-Kamysz, młody,
a jednocześnie z ogromnym doświadczeniem, zdeterminowany i konsekwentny
w działaniu, który połączy, a nie będzie
dzielił Polaków, dlatego zachęcam i proszę, 28 czerwca o oddanie głosu właśnie
na niego. Głos nie będzie głosem zmarnowanym i straconym.
Jarosław Rzepa
Poseł na Sejm RP
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KINO GRYF 26.06 - 1.07.2020 bez (28.06)
Naprzód, 15;00
Co przyniesie jutro?, 17:30
Tylko sprawiedliwość, 20:00
WRACAMY
IDZIEMY DO KINA
Kochani doczekaliśmy się! Nie wiem
jak Wy, ale ja bardzo tęskniłam za kinem, a więc od niedawna powoli otwierają się kina. Najpierw zrobiły to te
mniejsze, w których reżim sanitarny po
prostu łatwiej utrzymać. Te większe zaczną działać już na początku lipca. Na
co też czekam, bo zazwyczaj mają bardziej urozmaicony repertuar. W naszym
kinie GRYF w tym tygodniu będziecie

DARMOWE
bilety do kina

mogli zobaczyć animacje „Naprzód” o
dwóch braciach, którzy próbują sprowadzić na Ziemię drugą połowę ciała

Pixar, więc możecie spodziewać się filmowo najlepszego! Dorosłym kinomaniakom polecam dwa filmy: „Co przyniesie jutro” z genialną Annette Bening,

swojego taty. Dlaczego? Bo w wyniku
nieudanych czarów pojawia się tylko od
pasa w dół. Muszę przyznać, że dziwna
zapowiedź i fabuła, ale jaka animacja!
To kolejna propozycja ze studia Disney i

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.

W głębi lasu
(serial)
()

Od razu zaznaczę, że nie czytałam książki Harlana Cobena,
więc mogę być trochę inną recenzentką niż Ci, którzy książkę
przeczytali i ją np. uwielbiają.
Wiem jednak, że lubię kryminały, zarówno te w książkach, jak i
te na ekranie w serialowej i filmowej fabule (stąd też wniosek,
że obiektywna być powinnam).
„W głębi lasu” pokazuje nam
dwa wymiary czasowe. 1994
rok, a także 2019. Głównym bohaterem jest warszawski proku-

Cóż za piękny dzień
()

Muszę przyznać się do ignorancji jeśli chodzi o wiele postaci
znanych w kraju za oceanem.
Film „Cóż za piękny dzień” otworzył mi oczy na kolejną postać z
amerykańskiego świata, o której
nie miałam pojęcia. Dla moich
rówieśników w USA prowadzący
pewien program dla najmłodszych to już legenda – łagodny
głos, współczujący charakter,
postać wręcz do telewizji idealna. Wychował pokolenie, dla
których jest idolem. Ciepły, ale
też pełen charyzmy. Podobno
chwilę przed premierą „Cóż za

Co przyniesie jutro
()

Trudny temat budowania życia na nowo po rozstaniu poruszany był w kinie już wiele razy,
ale za każdy razem pokazany
jest jednak w trochę inny sposób i za każdym razem odkrywam go niejako na nowo. Podobnie jest przy okazji filmu „Co
przyniesie jutro”. Obraz opowiada historię kobiety, która próbuje sobie ułożyć życie na nowo
po tym, jak jej mąż odszedł do
innej. Dystrybutor zapewniał

rator Paweł Kopiński, którego
siostra przed laty zginęła w tajemniczych okolicznościach. Odnalezione ciało w jakiś dziwny i
pokrętny sposób na nowo wraca
do Pawła wraz ze sprawą zaginięcia siostry. Pytanie, czy Paweł
chce wracać do tego, co zniknęło przed laty? Jak przeczytałam,
że twórcą tego serialu jest sam
Harlan Coben, to mnie trochę
zamurowało, tym bardziej chciałam ten filmowy projekt obejrzeć. Muszę przyznać, że nie jest
tak źle jak twierdzą krytycy. Jest
ciekawie, intrygująco, bez naiwnych i niewiarygodnych scen,
więc jest naprawdę nieźle. Może
piękny dzień”, pojawił się dokument właśnie o tej postaci, czyli
o panu Rogersie. Dokument
wzbudził zainteresowanie widowni, a chwilę potem zrobiono
film fabularny z Tomem Hanksem w roli głównej. Wybór idealny i nie mogło być lepszego.
Hanks bowiem w roli pana Rogersa jest prawie idealny. Jak to
zresztą Hanks ma w zwyczaju –
bycie perfekcjonistą w każdej
postaci, którą gra. Główną osią
fabuły jest materiał, jaki ma napisać dziennikarz na temat postaci Rogersa. Kilkanaście rozmów i początek niezwykłej przyjaźni, która na starcie wcale nie
zapowiadała aż tyle. Można pomnie przed seansem, że nie jest
to kolejny film o tym, że życie
zaczyna się po rozstaniu i muszę
się z tym zgodzić. Bo nie wystarczy zapisać się na kurs tańca,
żeby życie znowu wróciło na poprzednie i właściwe tory. „Co
przyniesie jutro” to bardzo intymny portret kobiety, która
musi nauczyć się żyć ze świadomością, że jej ukochany odszedł
do innej. Jak to zrobić? Mieszkali
razem 30 lat. Długi staż małżeński i uczucie, które powoli gasło.
Uwaga kierowana była na drobne nieistotne rzeczy, gdy w mię-

a także „Tylko sprawiedliwość”. Ten drugi to przejmujący dramat oparty na faktach. Głównym bohaterem tego obrazu
jest Jordan, który walczy o sprawiedliwość dla niesłusznie skazanych lub
tych, których nie stać na obrońcę. Robi
to mimo że może przebierać w ofertach. „Co przyniesie jutro” to z kolei
opowieść o tym, jak ułożyć sobie życie
na nowo ze świetnymi rolami aktorskimi. Polecam oba te filmy i gorąco zapraszam do kina. amp

Kto jest reżyserem filmu „Tylko sprawiedliwość”?, czy w obrazie wystąpił Jamie Foxx?

nie jest to nic oszałamiającego
czy zwalającego z nóg, ale nie
jest to też nic, czego moglibyśmy się wstydzić. Wartka akcja,

wiedzieć, że jaki był pan Rogers,
taki jest ten film, czyli oszczędny, minimalistyczny, ascetyczny,

ciekawi bohaterowie, niepokojący klimat i tajemnica, która nie
pozwala się od ekranu oderwać.
Summa summarum stwierdzam,

że „W głębi lasu” to przyzwoity
przeciętniak, który idealnie nadaje się na wieczorny relaks
przed telewizorem. Słyszałam
opinie, że podobno serial trochę
inaczej przedstawia wydarzenia
w czasie niż zrobił to autor w
książce – nie wiem, bo tak jak
napisałam na początku – nie
czytałam i czasami to jest atut.
Myślę, że to naprawdę dobra
propozycja, by na chwilę zapomnieć o dziwnej, szarej codzienności, którą mamy teraz za naszymi oknami. Jeśli ktoś lubi kryminały, to powinien być usatysfakcjonowany.
Anna Pietras

bo taki był pan Rogers i jego
występy w programie dla najmłodszych „Mister Rogers’ Neig-

borhood”, w którym przy użyciu
pacynek Fred poruszał tematy
takie jak śmierć, czy rozwód.
Niezwykła postać i niezwykły
film. Tom Hanks hipnotyzuje i
muszę przyznać, że ostatnio
każdy film z jego udziałem nie
pozwala mi się oderwać od
ekranu. Świetne role aktorskie, a
film zrobiony został w stylu niemalże oscarowym – wciąga, intryguje, rozczula. Trzeba podkreślić, że programy Pana Rogers w
amerykańskiej telewizji miały
bardzo pozytywny wpływ na
amerykańskie dzieci i były niemalże jak działająca cuda terapia.
Anna Pietras

dzyczasie miłość ulatywała. Co
wtedy, gdy pewnego dnia zdajesz sobie sprawę, że to co masz
jest ok, ale nie daje Ci satysfakcji
i nie spełnia już Twoich oczekiwań, a żona, którą podobno kochasz od 30 lat jest Ci nie tak
miła jak kilka lat wcześniej? Czy
można od tak opuścić czyjeś życie? Można. Tylko, co zrobi wtedy ta druga osoba? O tym jest
m.in. ten film, ale głównie o kobiecie porzuconej, którą rewelacyjnie zagrała Annette Bening.
Do tego jest jeszcze syn. Jak on
zareaguje na decyzję taty? To

przerażające, co dzieje się z kobietą, gdy nagle opuszcza ją
mąż – kalejdoskop emocji –
przeróżnych, od wyparcia, gdy
wierzy, że mąż wróci, przez
gniew i bezsilność, po ponowną
wiarę w naprawę związku. Te
wszystkie emocje odtwarza nam
na ekranie koncertowo Annette
Bening. Naprawdę warto wybrać się na ten seans, by doświadczyć tych emocji i by poobcować z tak fantastyczną grą
aktorską.
Anna Pietras
FOTO: dystrybutor
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Książki są jak okręty myśli żeglujące
po oceanach czasu, troskliwie niosące swój

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Dzisiaj chciałabym Wam polecić niezwykłą serię,
którą zauważyłam już w zeszłe wakacje, ale trochę nie
doceniliśmy ją z synem, a może w grę wchodziła kwestia, że mój syn nie był po prostu na nią gotowy. Uwielbiamy przyrodę, zwierzęta, cały mikrokosmos, który
znam odkąd pamiętam, a w cudowny sposób przypomniały mi o nim: film dokumentalny „Mikrokosmos” i
bajkowa animacja „Mrówka Z”. Czytamy o mrówkach
i pszczołach, odkrywamy świat uli, miodku i mrowisk.
Dla mojego syna znalezienie ogromnego mrowiska
na ostatniej wycieczce było prawie odkryciem kolejnej
planety w Układzie Słonecznym (ci, co mnie czytają,
wiedza, że planety to konik mojego malucha). Tym
bardziej więc doceniam bajki, które w przystępny sposób przemycają dzieciom przydatną wiedzę na temat
Polski, polskich zwierząt, polskiej natury i polskiego
krajobrazu. Właśnie takie zalety spełnia seria o Żubrze
Pompiku Tomasza Samojlika

Nr 26 (1403)
Każda przygoda to Pompikowe spotkanie z innym
zwierzęciem zamieszkującym puszczę. Razem z Pompikiem poznajemy zwyczaje danego osobnika i region,
w którym żyje. W 2017 roku wydano specjalną wersję
przygód „Żubra Pompika” z podtytułem „Wyprawy”, w
której Pompik podróżuje wraz z rodziną i zwiedza najważniejsze parki narodowe i rezerwaty.
„Seria Żubr Pompik Wyprawy” i poszczególne miejsca/parki narodowe w Polsce
1. Tajemnica rzeki - Narwiański Park Narodowy
2. Bagienny łoś - Biebrzański Park Narodowy
3. Plan bobra - Wigierski Park Narodowy
4. Rodzina borsuków - Kampinoski Park Narodowy
5. Najstraszniejszy drapieżnik - Park Narodowy „Bory
Tucholskie”
6. Zachłanna mewa - Słowiński Park Narodowy
7. Dumny bielik - Woliński Park Narodowy
8. Ptasie stado - Park Narodowy „Ujście Warty”
9. Zwinna wydra - Drawieński Park Narodowy
10. Dziarskie puszczyki - Wielkopolski Park Narodowy
11. Wodospad muflona - Karkonoski Park Narodowy
12. Skalny labirynt - Park Narodowy Gór Stołowych
13. Żubrza góra - Babiogórski Park Narodowy
14. Jaskinia nietoperza - Ojcowski Park Narodowy
15. Nieśmiała salamandra - Gorczański Park Narodowy
16. Skok Kozicy - Tatrzański Park Narodowy
17. Cenna gąsienica - Pieniński Park Narodowy

Żubr Pompik
bawi i uczy

Żubr Pompik to seria książek Tomasza Samojlika,
który jest też autorem ilustracji. Pierwsza część została
wydana w 2008 roku, a potem kolejne trzy podzielone
na pory roku. Popularność serii sprawiła, że powstał
serial o wesołych i chętnych do wycieczek żubrach.
Książki opowiadają o rodzinie żubrów. Pompik, główny
bohater, jest ciekawym świata żubrem, który mieszka
w puszczy Białowieskiej razem ze swoimi rodzicami
Pomrukiem i Poradą, a także siostrą Polinką. Razem
podróżują po Polsce i zwiedzają różne krainy i parki
w Polsce – a my razem z nimi. Krótkie opowieści mają
charakter bardzo edukacyjny, a przy tym są ciekawe i
zabawne. Brakuje na rynku właśnie takich, opowiadających o lokalnych walorach, bajek.

Książki o Pompiku to bardzo fajna pierwsze lekcja
biologii i mikrokosmosu. Pompik mieszka w Białowieży. Poznajemy tamtą rzeczywistość i reguły rządzące
światem żubrów, ale nie tylko, bo także innych zwierząt.
Pompik jest przyjacielski i ciekawy świata. Razem z nim
poznajemy świat puszczy, lasu, a nawet nadmorskich
wydm. Gdy Pompik wchodzi na nieznany teren, to
zaskakuje go on tak samo jak i nas, spostrzega w nim
niezwykłe rzeczy – my razem z nim – tłumaczy nam
wszystko i zapoznaje ze wszystkim. Jak to bywa w życiu, nie tylko żubrów, Pompik dostrzega o wiele więcej
niż rodzice, a nawet niż to, co widzi jego siostra. Każda
książeczka, czy to z serii „Wyprawy” czy zwykła, posiada dodatek w postaci małej mapy Polski i oznaczenia,
gdzie znajduje się aktualnie rodzina Pompika (w jakim
parku czy puszczy).
Seria z Pompikiem jest niesamowita, ale myślę, że
nadaje się dla dzieci od 3 lat wzwyż, ponieważ mój syn
w wieku 2 lat jeszcze nie chciał słuchać o Pompiku, a
3,5-latek już zdecydowanie wykazuje większe zainteresowanie Pompikiem, innymi zwierzętami czy krajobrazem, jaki mamy w naszym kraju. Powstała też bajka
na podstawie książek i do niej też Was odsyłam, aczkolwiek dla mnie zawsze większą wartość reprezentuje
książka, ale bajka ma takie same walory edukacyjne.

Opowieści o Pompiku ujęły mnie za serce, bo są
urocze, mądre i takie ciepłe (i nie tylko dla dzieci,
ale także dla dorosłych). Znajdziecie w nich mnóstwo ciekawostek ze świata zwierząt, żubrów, a także
ze świata roślin. Odkryjecie z Pompikiem mnóstwo
niesamowitości polskiej przyrody i krajobrazu, które
naprawdę warto znać. Ta bajki w bardzo naturalny i
nienachalny sposób uczą tego, co dzisiaj jest bardzo
ważne, czyli poszanowania dla przyrody. Szacunek
wobec matki natury i planety Ziemia przyda się każdemu dziecku, a nawet dorosłemu, bo zdaje się, że o
nim zapominamy.

PS Oprócz tradycyjnej formy bajki, książeczki mają
w środku wstawkę z mapką, a także kilka swobodnie
ułożonych informacji na temat zwierząt, które wystąpiły w danym odcinku i które spotkał Pompik podczas
kolejnej przygody. Są to informacje np. na temat zębów
zwierząt.
PS2 Myślę, że opowieści Pompika są idealne, by zabrać je ze sobą na wakacyjne wojaże. Tylko pamiętajcie,
że książki nie lubią się z wodą, więc nad morzem z nimi
ostrożnie .
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Seria z Żubrem Pompikiem
Autor: Tomasz Samojlik
Wydawnictwo: Media Rodzina
źródła:
Foto: pixabay.com.pl; plus archiwum prywatne
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Nasz felieton

W stronę przywództwa

1. Choć wybory prezydenckie są znakomitą okazją do zaprezentowania
koncepcji przywództwa narodowego,
to kandydaci bardziej wpisują się w
logikę demokratyczną pozyskiwania elektoratu obietnicami, będącymi formą korupcji politycznej, niż
wskazywaniem kierunku rozwoju
narodowego. Oczywiście, w kampanii poszczególnych kandydatów widać różnice pomiędzy koncepcjami
prezydentury, ale nie są to koncepcje
przywództwa, ale koncepcje zaspokajania różnych interesów społecznych,
ekonomicznych czy ideologicznych.
Taka koncepcja kampanii, a co więcej
taka koncepcja prezydentury wynika
z założenia, że najważniejsze jest nie
kierunek, w którym podąży kraj, a
sukces wyborczy sam w sobie. Dlatego sztaby wyborcze prowadzą badania fokusowe starając się dostosować
kampanię, jak też model prezydentury do społecznych oczekiwań. I co
więcej, nie jest to tylko prosta forma
oszukania wyborców, że po wyborach będziemy robić i tak to co uważamy za słuszne. To tylko częściowo
prawda. Bo choć kandydaci nie mówią o rzeczywistych priorytetach
władzy, to jednak kampanie profilują
do pewnego stopnia ich późniejsze
zachowanie. Zawsze będą obawiać
się, że z ich obietnic będą przecież
rozliczani. Dlatego w walce o sukces
wyborczy faktycznie rezygnują ze
sprawowania przywództwa narodowego, na rzecz nadążania za zmieniającymi się społecznymi preferencjami. Ale to nie jest przywództwo,
a co najwyżej zarządzanie dryfem

państwa w nieokreślonym kierunku,
a raczej w kierunku wyznaczanym
przez zewnętrzne siły. To nie jest
przywództwo, ale zaprzeczenie sensu
przywództwa.
2. W naszym narodzie oprócz oczekiwać na spełnienie określonych społecznych interesów jest mniej lub
bardziej uświadamiane oczekiwanie
na rzeczywiste przywództwo narodowe, które zdefiniuje zasadnicze
wyzwania stojące przed naszym narodem i wskaże kierunki, które zapewnią naszemu narodowi pokojowy
rozwój i bezpieczeństwo.
3. Choć w kampanii wyborczej nie da
się w sposób zniuansowany przedstawić wszystkiego, to jednak można
wskazać na priorytety, które określą
charakter przywództwa. I tak najważniejszym wyzwaniem jakie stoi
przed naszym krajem, to kwestia
załamywania się systemu międzynarodowego, dzięki, któremu Polska
odzyskała ponad trzydzieści lat temu
wolność. Jeżeli Amerykanie wycofają
się z Europy i porozumieją się z Rosjanami, co jest realną możliwością w
perspektywie obecnej dekady, to polska wolność, a na pewno nasze możliwości rozwojowe staną pod wielkim
zagrożeniem. Żaden z kandydatów
nie mówi o tym najważniejszym wyzwaniu jakie stoi przed Polską. Wtedy nie ochroni nas ani Washington,
ani Bruksela z Berlinem. Jeżeli nie
będziemy mieli silnej armii, to będziemy bezbronni. Jedynymi elementami z polityki bezpieczeństwa pojawiającymi się w kampanii, to postulat odbudowy marynarki wojennej.
Oprócz okrętów podwodnych, które
rzeczywiście są potrzebne, postulat
rozbudowy nawodnej marynarki, postulat bardzo drogi, jest kompletnie
nietrafiony z punktu widzenia obronności naszego kraju. Polska powinna
w tej dekadzie zwiększyć nakłady na
obronę do 4% PKB. Ale to oznacza,
że efektywna polityka obronna ograniczy ekonomiczne korumpowanie
społeczeństwa.
4. Drugim najważniejszym wyzwaniem,
to katastrofa demograficzna. Kandydaci skupiają się na polemikach

w sprawie LGBT. Groteskową odpowiedzią, niektórych kandydatów jest
kwestia upowszechnienia propagandy homoseksualnej jako odpowiedź
na katastrofę demograficzną. Przeciwstawienie się temu nihilizmowi
demograficznemu jest sprawą ważną,
ale zdecydowanie niewystarczającą. Przyszłość demograficzna zależy
przede wszystkim od upowszechnienia się modelu rodziny przynajmniej
dwa plus trzy. Dlatego należy albo
wprowadzić 1000+ na trzecie dziecko, albo obniżyć podatek dla rodzin z
trójką dzieci do 7% w pierwszej grupie dochodowej. Kandydaci, tego nie
robią, bo rodzin 2+3 jest stosunkowo
niewiele, i w związku z tym nie widzą
potrzeby odwoływania się do tej grupy. A tu nie chodzi o przekupywanie
tej grupy, ale pokazanie konsekwencji społecznych, ekonomicznych i
politycznych dalszego pogłębiania
katastrofy demograficznej dla całego
społeczeństwa.
5. Przyszłość naszej gospodarki, bardziej niż od obniżenia podatków
zależy od rozwoju nauki. Wzrost
nakładów na naukę, przynajmniej
do poziomu 2%PKB, czyli średniej unijnej jest nakazem chwili.
Nie mówię już o podniesieniu do
poziomu nakładów Izraela czy Korei. Ponieważ naukowcy, to grupa
stosunkowo nieliczna, to nie jest
przedmiotem zabiegów wyborczych.
Ale kwestia ta ma fundamentalne
znaczenie nie tylko dla naszej międzynarodowej pozycji, ale także dla
dobrobytu polskiego społeczeństwa..
Wreszcie kwestia polskiej emigracji.
Polska od wieków krwawi, jako naród który pozwala na emigrację swojej populacji. Dziś jednym z najważniejszych jest zatrzymanie tej emigracji i odwrócenie tego procesu. Żaden
z kandydatów nie odniósł się do tego
zjawiska. Pomimo, że w tych wyborach zadeklarowało udział około 400
tys. polskich imigrantów. Polska powinna obniżyć podatek przynajmniej
o połowę na 5-7 lat dla wszystkich
emigrantów ekonomicznych, którzy
zdecydują się na powrót do kraju. A
także znieść podatek od emerytur
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uzyskanych za granicą, dla tych, którzy zdecydują się osiąść na emeryturę w Polsce. Takie rozwiązania nie
uszczuplą w żaden sposób polskiego
budżetu. Wprost przeciwnie, przyczynia się do wzrostu jego dochodów.
A powrót emerytów do Polski jeszcze
silniej zwiążę pokolenie ich dzieci i
wnuków z naszym krajem, nawet jeżeli pozostaną za granicą.
6. Przedstawione wyżej propozycje, nie
są zupełną koncepcją przywództwa
narodowego, ale wyznaczają pewien
kierunek myślenia o przywództwie
zdecydowanie wykraczając poza
partyjny model sprawowania prezydentury i odwołując się do dobra
wspólnego. Nie jest bowiem prawdą,
że Polacy odwołują się tylko do egoistycznie rozumianego interesu, ale
jest też głęboka potrzeba w naszym
narodzie, rzeczywistej troski o wspólny interes narodowy i wyjście z logiki
wojny plemiennej na rzecz działania
dla wspólnych celów i wspólnych
wartości. Wspólnota narodowa jest
bowiem, nadrzędna wartością i ona,
a nie partie, powinna być celem odniesienia dla polityki i dla przywództwa narodowego. Prezydentura pomimo ograniczonych kompetencji, z
racji charakteru procesu wyborczego
ma jednak tytuł do wyznaczania kierunku narodowego rozwoju. I na tym
powinna się przede wszystkim skupić
kampania kandydatów na prezydenta.
7. Prezydentura powinna być zasadniczym elementem narodowego
przywództwa, a nie tylko partyjnym
łupem. Dlatego powinna przedstawić
najbardziej fundamentalne wyzwania
stojące przed narodem i propozycję
odpowiedzi na te wyzwania, a nie
tylko formę przekupienia poszczególnych grup wyborczych. I to jest
jedyna metoda, aby kampania prezydencka odeszła do żenujących połajanek i skupiła się na tym co najważniejsze. Myślę, także, że to jest także
klucz do zwycięstwa.. To Polacy, jak
każdy naród, chcą przewidującego i
sprawnego przywództwa.

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

„Nie bądź
obojętny”

Pomoc dla dzieci
i Polaków na Wschodzie
Warto i trzeba pomagać
Stowarzyszenie
Wspólnota Polska
koło Gryfino
KRS 000034914

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

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

576 314 405

KUPON

Pionowo:
1. osoba z interesem
2. imię Fleminga, twórcy Bonda
3. naramiennik przy mundurze
4. przebłysk
5. rów okalający zamek
6. huragan, nawałnica
7. Gray, botanik
8. odmiana buddyzmu
9. sztuka w języku martwym
10. dawny Polak
11. córka brata
12. dawniej 1/100 marki niemieckiej
13. ruch tłoka w silniku
14. przeziębienia to np. kaszel
15. faza, etap
16. miasto włoskie
17. miasto Sudanu
18. (1851-1930), pisarz czeski, „Jan Ziżka”, „Jan Hus”, „Bractwo”
19. powietrzne podróże
20. zakochany był w niej cyklop Polifem
21. państwo Saddama Husajna

22. starorzymska moneta
23. niewidoczna granica ogrodu
24. najwyższe w Europie
25. narodowy strój szkocki
26. Raymond Arthur, australijski lekarz
27. z wodą na pustyni
28. miasto w Birmie
29. Wiktor, znany rysownik
30. drapieżnik z grupy orłów
31. grunt, rola, ziemia
32. ... Hayworth - aktorka amerykańska
33. argument w dyskusji
34. powieść Józefa Grajnerta
35. rdzenny mieszkaniec Filipin
36. Maria Skłodowska-...
37. pękate, albo spłaszczone naczynie
z szyjką z gliny lub kamionki
38. stan w Indiach
39. imię Danczowskiej, skrzypaczki
40. eden
41. chwyt komediowy
42. druk podatkowy
43. żona Mieszka I
44. pukiel.

Poziomo:
45. orzeł będący naszym godłem
46. uczucie niechęci do kogoś
antypatia
47. grupa wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym, w archipelagu Kardiny
48. ciastko z budki
49. mieszkaniec Skopje
50. Jerzy (ur.1922), geolog
51. instrument astronomiczny do pomiarów wysokości Słońca
52. Irena dla bliskich
53. stan na południu USA
54. twierdzenie pomocnicze
55. lud z Jakucji
56. Bergman, aktorka szwedzka
57. port na Honsiu
58. roślina zielna
59. drapieżny ptak
60. szwajcarski dopływ Renu
61. Tytan
jeden z satelitów Saturna
62. port w Izraelu
63. góry z Aconcaguą

64. sławna pianistka francuska
65. ryba z rodziny pielęgnicowatych
(Ameryka Płn.)
66. dolna kończyna człowieka
67. lekko obrobiony kamień - prymitywne narzędzie praczłowieka
68. grządka kwiatowa
69. prostokątny płat sukna z otworem
na głowę nakładany na habit
70. jednostka miary kąta płaskiego
71. świętuje 27 IV
72. żeglarstwo
73. mieszkanka Kowna lub Sejn
74. miasto w Korei Płd.
75. futerał
76. łotewska metropolia
77. twórca zamku w Łańcucie
78. paluszek w latarce
79. jap. sztuka walki
80. imię drugiej żony Boryny
81. jamnik.
PODPOWIEDŹ: EWENI, HAAS, HLAK,
KAKA, ZIN, ZNOSKO.

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

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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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BURMISTRZ MIASTA l GMINY GRYFINO informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 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 39/2020 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy
Gryfino, przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości
objętej wykazem udziela się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A, przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie (11 piętro, pokój nr 204 ) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 414.

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 38/2020 dotyczący sprzedaży udziału ¼ części niewydzielonej nieruchomości
gruntowej zabudowanej, położonej w Czepinie przy ulicy Gryfińskiej 39. Szczegółowych informacji na ww.
temat udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie –
kontakt telefoniczny pod numerem 91 416 20 11 wew. 403.

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

Poszukuję
emeryta lub
rencisty

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

Sprzedam
kawalerkę
do remontu

o pow. 30m2 w
Gryfinie
przy ul. 11 Listopada
w cenie 145 000 zł

tel. 502 277 099 tel. 502 277 099

SKUP AUT

AUTO-SKUP

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

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

TEL. 792 419 148

Tel. 605 955 850

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

Wynajmę lokal
o pow. 60 m2 na
działalność usługowobiurową w Gryfinie

ZATRUDNI

Sprzedam
atrakcyjne działki

w Pniewie przy ul. Gryfińskiej 32C, media w drodze

tel. 500 000 074

500 31 02 49
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

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

SPRZEDAM Citroen C5

rok prod. 2005 automat, klimatyzacja,
przegląd do 09.2020 ubezpieczony
Pierwszy właściciel w Polsce. Cena do uzgodnienia

tel. 72 11 46 000

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989

PRACA OPIEKA NIEMCY!

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

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 ”

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

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
www.7dnigryfina.pl

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Firma poszukuje
w Baniach lub okolicach

mieszkania o pow. 30-60 m2,
dla pracownika biurowego
Najem od 1 lipca 2020

Tel. 735 956 777

Transport

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

Tel: 575 830 815

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
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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 ANIA - W Y NA JEM
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 693 99 17 41
•• Wynajmę mieszkanie w Baniach od już. Jestem zainteresowany każdą ofertą. Proszę o kontakt SMS lub
telefonicznie 724 711 085
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę w centrum
Gryfina, umeblowana i wyposażona. Tel. 662 466
917
•• Posiadam do wynajęcia pokój na domkach z dostępem do kuchni i mediów. Tel. 783 415 222
•• Pani wynajmie pokój dla 1 lub 2 pań, domek jednorodzinny przy ul. Łużyckiej. Tel. 511 299 055
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie
na Górnym tarasie dla firm. Tel. 664 183 887
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie od 1 lutego
2020. Blok 4rodzinny, I piętro, pow. 49 m2, 2 pokoje, duża kuchnia, centralne ogrzewanie na gaz.
Pomieszczenia umeblowane, częściowo wyposażone. Cena za czynsz do uzgodnienia. Tel. 661 104 684
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe ok.
65 m2, okolice Łużyckiej. Tel. 506 493 741
•• Posiadam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę. Tel.
604 669 366
•• Posiadam mieszkanie 38 m2 do wynajęcia. Stare
Miasto. Tel. 501 384 249 po godz. 16.
•• Pokój do wynajęcia od lipca. Preferowane osoby
uczące się, osoby starsze. Kontakt w godz. 12-18. Tel.
91 823 62 55; 514 789 874
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe – kuchnia, łazienka, przedpokój, w Daleszewie. Tel. 501 77 82 39
•• Posiadam do wynajęcia od zaraz mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia pokój 1 osobowy z prywatą
łazienką 700,00 za miesiąc od 15.04. Posiadam do
wynajęcia pokój 3 osobowy od.11.04. CZEPINO UL.
GRYFIŃSKA 52. Tel. 607 215 935
•• Posiadam pokój do wynajęcia na os. Południe. Tel.
693 929 315
•• Do wynajęcia pokój jednoosobowy w Gryfinie. Tel.
881 772 488
•• Wynajmę pokój Pani. Tel. 512 622 407
•• Posiadam do wynajęcia pokój dwuosobowy i trzyosobowy w Gryfinie. Tel. 790 453 674
•• Posiadam do wynajęcia umeblowane mieszkanie
typu kawalerka na Górnym tarasie. Tel. 693 99 17 14
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os. Południe o
pow. 54 m2 III piętro. Cena 1200 + gaz i prąd, kaucja
zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój jednoosobowy (umeblowany). Tel. 731 490 270
•• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe o pow. 54 m2 na
os. Południe w Gryfinie, III piętro, 1400zł+media,
kaucja zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój dla mężczyzny na os.
Południe. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę na Górnym
Tarasie. Tel. 723 132 553
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zwrotna kaucja. Tel.
511 304 517
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Gryfina. Tel. 518 066 251
•• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, jadalnia, kuchnia,
łazienka, duże podwórko, ogrzewanie centralne
trzeba samemu opalać. Daleszewo ul. Gryfińska 38.
Tel. 664 160 810
•• Wynajmę pokój na domkach, z dostępem do kuchni
itd. mediów. Tel. 91 415 22 22
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, o
pow. 40 m2, w Babinku, piwnica, chlewik, podwórko. Tel. 602 839 600
•• Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój w
Gryfinie. Tel. 885 831 732
•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel.
514 527 877

Sprzedam mieszkanie
własnościowe 49 m2, M3
2 piętro w Gryfinie na
Górnym Tarasie.
Niski czynsz.
Tel. 692 997 436

•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2,
Stare Miasto. Tel. 791 546 826
LOK ALE - W Y NA JEM
•• Do wynajęcia lokal użytkowy w Gryfinie ul.
Krasińskiego. Czynsz 1000 zł + opłaty. Tel. 668
317 776
•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino, Górny
Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt
wynajmu do uzgodnienia. Tel. 500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy przy ul.
Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel. +48 537
747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w
okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z prądem 382 volt.
Tel. 884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 52
m2 na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu. Tel. 535
222 237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem
na warsztat lub magazyn. Tel. 600 662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum Gryfina
o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel.
509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze pod
działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w centrum (kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność
lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring, ogrodzony teren. Gryfino ul. Czechosłowacka
2. Cena 500 zł. Tel. 600 662 053
MIESZK ANIA - POSZUKUJĘ
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego na Górnym
Tarasie. Tel. 663 152 380
•• Szukam mieszkania 3 pokojowego w Gryfinie na
Górnym tarasie. Tel. 510 140 942
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2, z dużym balkonem, na parterze ew. I piętro, Górny taras.
Tel. 691 541 799
•• Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina. Tel. 571 381
666
•• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub pomoc,
ew. niewielką odpłatność, może być na działkach.
Tel. 693 102 198
MIESZK ANIA – Z A MIANA
•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum
Chojny, c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60 m2 na mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974 992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31 m2 na 2
pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• 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

Sprzedam mieszkanie
własnościowe 74 m2,
M5 parter w Gryfinie
na Górnym Tarasie.
692 997 436

•• 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
MIESZK ANIA – SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 64 m2, III piętro.
Tel. 511 317 230
•• 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 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
MIESZK ANIA - KUPNO
•• Kupię lokal nieruchomość w okolicach Gryfina, może
być do remontu. Tel. 730 154 579
•• 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 – SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam działkę budowlaną o pow.10a w Pniewie,
przy ul. Kasztanowej. Cena 135 tys. zł. Tel. 668 435
671 lub 663 578 475
•• 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 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 budowlaną 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 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
G AR A ŻE - SPR ZEDA Ż
•• 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 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
G AR A ŻE – 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
MOTORY Z AC JA – SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam ciągnik siodłowy marki IVECO STRALIS,
rok prod. 2004, z hydrauliką. Cena do uzgodnienia.
Tel. 600 164 238
•• Sprzedam VW Passat B6, rocz. 2011, diesel, automat.
Cena 21900 zł do uzgodnienia. Tel. 509 415 439
•• Sprzedam skodę fabie 1.2 benzyna z 2010 r., kolor
czerwony. Kontakt 502 816 108
•• 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 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 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
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26.06 - 2.07.2020 r.
•• 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
MOTORY Z AC JA – 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
PR AC A
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe –
Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia, Norwegia.
Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUK A M
•• Rencista z Chojny podejmie pracę w okolicach
Szczecina jako opiekun osób starszych (ma doświadczenie). Lub inna praca, np. 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 ATRUDNIĘ
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w Gryfinie.
Tel. 602 332 109
•• 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 Dolny.
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. +46
762 185 566
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach Berlina,.
Zakwaterowanie, stawki niemieckie, dowolny system pracy. Tel. 533 284 260
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•• 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
US ŁUGI
•• 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)
•• Pisanie, przepisywanie, korekta prac. Tel. 664 301 105
EDUK AC JA
•• 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 ZEDA Ż
•• Sprzedam kuca rocznego. Tel. 510 380 642
•• Sprzedam kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy
Bizon, ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę niewywrotkę 8 ton, przyczepę samozbierającą
małą, pług 3-skibowy, siewnik talerzowy, śrutownik
bijakowy, Orkan do koszenia zielonki, rozrzutnik do
zielonki, grabiarka gniazdowa, sprężarka mała, duża
obora do najmu na każdą działalność. Tel. 667 477
772
•• 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
ROLNIC T WO – 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
•• Walizkową maszynę do szycia oddam gratis. Tel.
661 274 335
•• 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
SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam boks wędkarski nowy, na przystani
Gryfino. Cena 95 tys. zł. Tel. 519 323 101
•• Sprzedam kamień 90 zł za tonę, 40 ton. Tel. 519 323
101
•• TV Hitachi 32 cale SMART sprzedam. Tel. 696 068
527
•• Sprzedam boks wędkarski koło Laguny, po remoncie, stanowisko na łódź. Tel. 600 986 405
•• Sprzedam nie używaną, segmentową bramę garażową Wiśniowski Uni Therm. Kolor brązowy. Wymiary:
2500x2125 cm. Tel. 507 24 13 11
•• 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 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 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

DYŻURY APTEK
26.06. Apteka Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
27.06. Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
28.06. Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
29.06. Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
30.06. Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
1.07. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
2.07. Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
- zaznaczono weekendy i dni ustawowo wolne od pracy

PUP INFORMUJE
POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE
DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY:

1. Asystent/-ka ds pozyskiwania spraw z powiatu gryfińskiego,
2. Elektryk – praca Gryfino
3. Fizjoterapeuta- praca Swochowo
4. Kelner- praca Gryfino
5. Kierownik biura zarządcy nieruchomości – praca Gryfino
6. Kontroler jakości -praca Gryfino
7. Młodszy doradca klienta – praca Gryfino
8. Monter konstrukcji stalowych – praca Nowe Czarnowo
9. Pracownik sklepu- praca Gryfino
10. Sprzedawca-kasjer-praca Gryfino
11. Szwaczka- praca Gryfino
12. Kasjer-Sprzedawca- praca Gryfino, Gardno, Lubanowo, Stare
Czarnowo
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ZACHODNIOPOMORSKI Uciekał policji
PAKIET ANTYKRYZYSOWY przez 40 km
POSZERZA SIĘ O KOLEJNE
ZESTAWY WSPARCIA
W drugiej połowie lipca Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uruchomi dodatkowe środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z
przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom oraz wsparcie dla jednostek ochrony zdrowia. Unijne pieniądze pozwolą rozszerzyć Zachodniopomorski Pakiet
Antykryzysowy o kolejne narzędzia, które pomagają w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 na Pomorzu Zachodnim.
Dla przedsiębiorców
Do dotychczasowej oferty dla
przedsiębiorców, w tym także z
terenu powiatu gryfińskiego, którzy ucierpieli wskutek pandemii
COVID-19, dołączy dodatkowy
mechanizm. Do tej pory były to
pożyczki płynnościowe oraz dotacje na utrzymanie miejsc pracy.
Nowa propozycja to bezzwrotne
granty dla firm, które wykażą, że
na skutek pandemii suma przychodów z 3 kolejnych miesięcy
po 29 lutego br. (w relacji do 2019
r.) spadła o co najmniej 70 proc.
Wysokość grantu będzie wyliczona w oparciu o m. in. ilość pracowników i okres finansowania.
Wsparcie z poziomu regionalnego kierowane będzie do mikroi małych firm, natomiast firmy
średnie będą mogły starać się o
pomoc, opartą na zbliżonych zasadach, w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Mikro- i
małe przedsiębiorstwa mogą starać się o środki finansowe m. in.
w PUP Gryfino ul. Sprzymierzonych (budynek dworca PKP).
Budżet tego mechanizmu w
województwie zachodniopomorskim wyniesie ok. 50 mln złotych,
a środki pochodzą z budżetu Unii
Europejskiej i zostały wygospodarowane w Regionalnym Programie Operacyjnym. Wsparcie
powinno zostać uruchomione w
drugiej połowie lipca. Ze wsparcia środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego skorzystały 362 podmioty z powiatu Gryfińskiego. Dodatkowo 3 lokalne firmy z sektora usług aplikowały do Zachodniopomorskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. o warte łącznie 300 tys. zł pożyczki płynnościowe. Jedna umowa już została podpisana.
Dla ochrony zdrowia
Wsparcie dla służby zdrowia,
która w walce z pandemią COVID-19 znajduje się na pierwszej

Kierowca nie zatrzymał się do kontroli w Gryfinie.
Kierującym oplem mimo poleceń nakazujących zatrzymania się, zaczął uciekać. Pościg prowadzony był
przez ponad 40 kilometrów: z Gryfina przez gminę
Banie do gminy Widuchowa. Zakończył się w... zbożu.

Opla omegę policja dopadła… na polu u rolnika w Kiełbiczach..

linii frontu, stanowi zasadniczy
element Zachodniopomorskiego
Pakietu Antykryzysowego. Dotychczas ponad 20 mln złotych,
pochodzących z Funduszy Europejskich i środków województwa,
wspomogło szpitale wojewódzkie, na których spoczywa główny ciężar stawienia czoła pandemii w regionie.
Wyposażenie służb medycznych i ratowniczych w sprzęt
wspomagający skuteczne przeciwdziałanie pandemii będzie
kontynuowane w ramach przygotowywanego właśnie konkursu na dotacje, także z funduszy
unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. O
dofinansowanie środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych oraz niezbędnego sprzętu będą mogły ubiegać się wszystkie te jednostki ochrony zdrowia
oraz jednostki ratownicze, które uczestniczą w zwalczaniu COVID-19. Jak nam powiedział naczelnik wydziału Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego UM w Gryfinie – Andrzej Wiśniewski, nasze jednostki wezmą
udział w tym konkursie.
O wsparcie w konkursie, które-

go budżet szacowany jest na minimum 5 mln złotych, będą mogły starać się m.in. szpitale prowadzone przez lokalne samorządy. –Od początku pandemii wykorzystujemy środki Regionalnego Programu Operacyjnego do
przeciwdziałania jej skutkom na
Pomorzu Zachodnim – mówi
marszałek województwa Olgierd
Geblewicz. – Otwarta postawa
Komisji Europejskiej pozwala
nam przeznaczać unijne pieniądze tam, gdzie są one najbardziej
potrzebne i wypełnią te obszary,
gdzie nie trafia wsparcie rządowe.
Filarami Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego od
początku było wsparcie ochrony
zdrowia i regionalnej gospodarki. Udało się dodatkowo zaoferować wsparcie dla placówek opieki społecznej – ich pracowników
i podopiecznych. Teraz uruchamiamy kolejne pieniądze, które pozwolą prowadzić skuteczną
walkę z pandemią COVID-19 i
jej skutkami– dodaje.
Informacje o datach uruchomienia naborów wniosków oraz
instytucjach, które będą je przyjmować, będą udostępniane w kolejnych tygodniach.
rk

Dnia 17 czerwca ok. godz.
20.15 funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie podczas patrolu miasta na
ul. Łużyckiej zauważyli pojazd
marki Opel, którego kierujący na widok patrolu zaczął zachowywać się w sposób nerwowy. W związku z nietypowym
zachowaniem mężczyzny, policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. Z wykorzystaniem świateł błyskowych oraz dźwiękowych wydali oni polecenie do
zatrzymania się. Kierujący początkowo skręcił na pobliski
parking, po czym zawrócił oraz
przyśpieszył nie zatrzymując się
do kontroli drogowej. Policjanci niezwłocznie podjęli pościg
oraz powiadomili o tym fakcie
dyżurnego KPP w Gryfinie, który natychmiast skierował dodatkowe patrole w celu zatrzymania pojazdu. Mężczyzna począt-

kowo udał się w kierunku miejscowości Nowe Czarnowo, natomiast pościg prowadzony był
łącznie przez ponad 40 kilometrów, przez takie miejscowości
jak Steklinko, Włodkowice, Babinek, Lubanowo, Żarczyn czy
Baniewice.
Pościg zakończył się w miejscowości Kiełbicze, gdzie doszło do zatrzymania 37-letniego
mieszkańca powiatu gryfińskiego. Przy kierujących ujawniono
środki odurzające w postaci amfetaminy. Dodatkowo 37-letni
kierujący posiadał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Wobec mężczyzny Prokurator
Rejonowy w Gryfinie, na wniosek Policji, zastosował środek
zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. W chwili obecnej postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Gryfinie.

Uratowali sarnę

red

Dwoje urystów podczas spaceru w pobliżu jeziora
w miejscowości Pogorzelica (woj. zachodniopomorskie) usłyszało odgłosy szamotania.
Podchodząc bliżej zauważyli
sarnę owiniętą w linki siatki rybackiej. Spacerowicze zawiadomili pracowników Nadleśnictwa
Gryfice (Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Szczecinie).
Podleśniczy Leśnictwa Mrzeżyno podjął wraz z turystami
działania celem uwolnienia zaplątanego zwierzęcia, odcinając
żyłki siatki. Gdyby nie ich interwencja zwierzę zginęłoby w męczarniach. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.
NG/Fot. Nadleśnictwo Gryfice

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

