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Stworzyli film
poklatkowy

Będzie przyjemniej?

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami
w ramach cyklu “Twórcze Wakacje 2020”, do letniej
propozycji Gryfińskiego Domu Kultury włączono
warsztaty jednodniowe.

Niezwykle trudny był etap
przygotowawczy działania –
prace budowlane prowadzone będą bowiem na działkach należących do pięciu
podmiotów: Gminy Gryfino,
Polskich Kolei Państwowych,
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie,
Powiatu Gryfińskiego oraz
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
Kanalizacja sanitarna powstanie na odcinku o długości 1074 m. Część prac wykonywana będzie w technologii przewiertu sterowanego. Budowa odbędzie się bez
wprowadzania
ograniczeń
w ruchu drogowym. Według planu prace zakończą

Zajęcia o różnorodnej tematyce odbywają się co czwartek
w placówkach GDK w mieście.
Prowadzą je gryfińscy animatorzy z grupy Fajne Rzeczy - Natalia Nikonowicz i Artur Czyżyński.
Pierwsza odsłona zajęć jednodniowych odbyła się w czwartek
16 lipca. Były to warsztaty filmów poklatkowych pn.”Kamera, akcja!”.
Podczas zajęć młodzi uczestnicy dowiedzieli się m.in. czym
jest film poklatkowy, co to jest
scenariusz, kim jest reżyser i
scenarzysta.
W formie zabawy, dzieci

Burmistrzowie podkreślają, że to jedna z kluczowych inwestycji realizowanych w
tym roku przez Gminę Gryfino.

stworzyły swój własny scenariusz. Następnie przygotowały
scenografię, a także figurki bohaterów swojej opowieści .
Razem z animatorem nagrywały sceny do filmu i wybierały
najlepsze ujęcia. Przygotowany
materiał został zmontowany
przez prowadzącego, do obrazów dodano odpowiednią muzykę, która ubarwiła wymyśloną
przez dzieci historyjkę.
Dzieci były bardzo zaskoczone efektem końcowym.
A efekty ich pracy można
obejrzeć na stronie gdk.com.pl.
Dost.

Z wizytą
u Jubilatów

się jeszcze w tym roku. Wykonawcą jest Zakład Robót
Instalacyjno-Inżynieryjnych

HYDROPEX Sp. z o.o. Sp.k.
dost.

Ruszyły prace ziemne

Kolonie w Myśliborzu
Zakończył się drugi i ostatni w tym roku turnus kolonijny zorganizowany przez
Gryfiński Dom Kultury i Gminę Gryfino. Dzieci z naszego miasta spędziły pełen
atrakcji tydzień w Myśliborzu, stacjonując w tamtejszym Domu Wczasów Dziecięcych.
Drugi turnus gryfińskich
koloni odbywał się w dniach
13 - 18 lipca. Na młodych gryfinian czekało mnóstwo wakacyjnych atrakcji, które sprawiły
że wypoczynek był udany. Nie
brakowało zajęć sportowych
i artystycznych, zabaw integracyjnych, spotkań profilaktycznych i wycieczek podczas
których odkrywano atrakcyjne
zakątki Myśliborza. Koloniści

poznawali historię Myśliborza i
jego zabytki. Nowo nabyta wiedza o miejscowości pozwoliła
na zdobycie turystycznej odznaki, czyli “Tarczy Myśliborza”. W
parku linowym o nazwie “Małpi
Gaj”, mali gryfinianie sprawdzali swoją sprawność i zwinność.
Pełen atrakcji i nowych wyzwań
tydzień zakończono w sobotę
18 lipca. Koloniści bezpiecznie
wrócili do swoich domów.

Kolonie zrealizowano zgodnie z wytycznymi Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. A
nad bezpieczeństwem młodych
ludzi czuwał wykwalifikowany
personel wychowawczyń, pedagog i pielęgniarka.
Dost.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Widuchowa Jerzy Sołtysiak wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Justyną Stasiowską udali się do szczególnych mieszkańców naszej gminy – seniorów, którzy ukończyli 90 lat.
Jubilatom złożono serdeczne życzenia oraz wręczono
kwiaty i drobny upominek.
Szanownym Jubilatom życzymy jeszcze wielu pięknych lat życia w zdrowiu,
radości i miłości najbliższych
oraz szacunku społecznym.
Szanowni Jubilaci: Pan
Marian Perepeczko, Pani
Maria Łukajczuk, Pani Karolina Jakubowska, Pan Jan
Mazur, Pani Halina Dębska,
Pan Stanisław Dadacz, Pani
Anna Kot, Pani Irena Tucholska.
MG

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Śmierć na miejscu
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę 19 lipca na drodze wojewódzkiej nr 31 niedaleko miejscowości Dębogóra w
gminie Widuchowa, gdzie dachował samochód osobowy skoda fabia.
Samochodem jechały 3 osoby. Wszyscy poszkodowani to
mieszkańcy naszego powiatu.
- Na miejscu działały dwa
zespoły ratownictwa medycznego i dwa zespoły Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Jedna
osoba – kobieta w wieku ok. 32
lat zginęła na miejscu zdarzenia. Pozostałe dwie osoby jadące
samochodem, który uderzył w
drzewo, trafiły do szpitali. Była
to kobieta w wieku ok. 37 lat
z urazem wielonarządowym i
mężczyzna w wieku ok. 46 lat z
urazem klatki piersiowej, głowy
i kręgosłupa - informuje Paulina
Targaszewska, rzecznik prasowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie.
Natomiast aspirant Jarosław
Łysik, naczelnik wydziału prewencji i ruchu drogowego Ko-

mendy Powiatowej Policji w
Gryfinie tak ocenia sytuację.
- Kierujący samochodem marki
Skoda na prostym odcinku drogi
chciał wykonywać manewr wyprzedania motocykla. Zjeżdżając
już na lewy pas jezdni zauważył,
że jest wyprzedzany przez pojazd
marki BMW. W tym momencie
odbił kierownicą w prawą stronę
i wtedy prawdopodobnie wpadł
w poślizg i nie zapanował nad
pojazdem. W wyniku tego samochód wyleciał z jezdni i dachując
uderzył w pobliskie drzewo.
W działaniach udział brały: 2
zastępy JRG Gryfino, OSP Widuchowa, OSP Krzywin, 2 karetki
pogotowia, 2 śmigłowce ratunkowe LPR, 3 radiowozy policji.
Aj
foto okładka OSP Widuchowa

Zamkną drogę na 2 miesiące?!
Wprowadzono dramatyczne zmiany w organizacji ruchu pomiędzy Gryfinem – Wełtyniem i Gardnem. Gmina i mieszkańcy protestują.
Czy drogowcy uwzględnią protesty?
Rejon Dróg Wojewódzkich
w Chojnie informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy przepustu w m. Gardno.
Droga wojewódzka nr 120
na odc. Wełtyń – Gardno zostanie całkowicie zamknięta
dla ruchu od wtorku 28.07 br.
do 18.09 br. - brzmiał komunikat.
Wprowadzony
zostanie
objazd odcinka drogi nr 120
Gardno - Gryfino drogami:
drogą powiatową DP 1548Z
oraz drogą krajową nr 31
przez m. Radziszewo.
Wykonawca robót deklaruje
umożliwienie przejazdu pojazdów przez zamknięty odcinek
drogi w szczególności autobusów przewożących dzieci
i młodzież do szkół od dnia
31.08.2020 r. z zachowaniem
szczególnej ostrożności (ograniczenie prędkości na terenie
budowy).
Komunikat - sprzeciw w
sprawie zamknięcia drogi wojewódzkiej 120
Na Wrotach Gryfina w środę
pojawił się następujący komunikat.
Informuję o złożeniu stanowczego sprzeciwu w sprawie zamknięcia drogi wojewódzkiej 120, na odcinku Wewww.7dnigryfina.pl

łtyń – Gardno, w okresie od 28
lipca do 18 września.
Sprawa nie została skonsultowana z Gminą Gryfino, która jest organizatorem transportu publicznego na tym
odcinku. Funkcjonują tam
linie autobusowe obsługujące
zarówno strefę przemysłową,
jak i zapewniające dojazd do
Szczecina, a także linie komunikacyjne z Gryfina przez
Gardno w kierunku Starych

Brynek oraz Drzenina, dojazdy do Kartna i Kołbacza. Ten
odcinek jest priorytetowy dla
wielu przedsiębiorstw, ma
olbrzymi wpływ na realizację
usług komunalnych (wywóz
odpadów), a z racji węzła na
trasie S3 ma także duże znaczenie dla mieszkańców. (…)
Protest został skierowany
22 lipca do Dyrektora Zachodniopomorskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Liczymy na zrozumienie naszego stanowiska i wspólne
wypracowanie scenariusza,
który zostanie zaakceptowany przez zarządcę oraz użytkowników drogi.
Z upoważnienia Burmistrza Gminy Gryfino Tomasz Miler

Drogowcy uspokajają
Krzysztof Ziętek, kierownik rejonu dróg wojewódzkich w Chojnie zapewnił nas,

że obawy są przesadzone.
Zorganizowano już wspólnie
z policją ruch na drodze od
Gardna do Radziszewa – nie
będą nią jeździć ciężarówki!
Choć objazdów uniknąć się
nie da. Po drugie – termin
prac zostanie w porozumieniu z wykonawca maksymalnie skrócony. Nie ma mowy
o wrześniu – maksymalnie
połowa sierpnia.
Najważniejsze – przepust
pod drogą wojewódzką na
samym wjeździe do Gardna od strony Wełtynia musi
zostać zrobiony, gdyż droga w tym miejscu się wali.
Musi być zrobiona przed
początkiem roku szkolnego, by można było dowozić
uczniów zarówno do szkoły
w Gardnie, jak do Gryfina i
Szczecina.
Natomiast Arkadiusz Durma ze Starostwa Powiatowego wyraził w czwartek nadzieję, że inwestor uwzględni
uwagi mieszkańców oraz
gminy i maksymalnie skróci
czas przebudowy. Wygląda więc na to, że problemy
będą, ale panika okaże się
niepotrzebna.
Red.

Rowerzyści przejeżdżają nad przepustem

4

Nr 30 (1407)

Lepiej być burmistrzem od inwestycji
Ciekawe jest porównanie stanu majątkowego obu zastępców burmistrza Mieczysława Sawaryna. Wprawdzie początkowo bogatszy był
Paweł Nikitiński – pierwszy zastępca. To jednak już na początku drugiej kadencji Tomasz Miler wyprzedza go znacznie.
Paweł Nikitiński miałby prawo być bogatszy od Tomasza
Milera także teraz. Nie tylko
dlatego, że jako pierwszy zastępca zarabia w UM więcej
(196 358 zł w 2019 roku). Jego
żona jest dyrektorem szkoły,
więc także parę tysięcy co miesiąc dostaje. Przypomnijmy,
Paweł Nikitiński przeszedł do
Urzędu Miasta z pracy w elektrowni Dolna Odra, gdzie doskonale zarabiał,
Tymczasem Tomasz Miler, gdy przechodził do UM
z Gazety Gryfińskiej, za rok
2014 (jako były właściciel wydawnictwa), wykazał roczny
dochód po odjęciu kosztów 4047 zł, czyli 340 zł miesięcznie. Jako zastępca ds. inwestycji i rozwoju zarabia rocznie
20 tys. mniej od Nikitińskiego.
Ale teraz jest już milionerem.
Jak było w 2014 roku gdy
zostali burmistrzami?
Paweł Nikitiński w swoim
oświadczeniu majątkowym za
rok 2014 wykazał rezerwę w
walucie polskiej 79000 zł, a z
pracowniczego ubezpieczenia
grupowego 77 tys. Miał też
mieszkanie 63 m kw. o wartości 190 tys. złotych, oraz działkę (niespełna 1000 m) wartą
65 tys. No i jeszcze wykazał
kredyt 88 800 zł na budowę
domu. Ale czy to jest „posiadanie”? Raczej pieniądze
do spłacenia. Natomiast jego
dochody z pracy w 2014 roku
wyniosły prawie 11 tys. w Dolnej Odrze, oraz 123 623 złote
w UM.
Tymczasem T. Miler wtedy
oświadczył na piśmie że miał
wspomniany dochód z wydawania gazety (340 – mies.),
oraz 4200 zł za niecały miesiąc
pracy w UM. Majątek zastępcy burmistrza ds. inwestycji
wtedy wyglądał następująco.
Mieszkanie 60 m kw. warte
235 tys., słynna już działka o
pow. 3600 metrów wtedy warta była 150 tysięcy, Mercedes
C wart 30 tysięcy. Miał też
sporo gotówki - 20 tys. zł. Plus
papiery wartościowe – AXA
Życie warte 26 tysięcy.
Zaznaczmy, że w przypadku
obu panów mowa tu zawsze
o posiadaniu nieruchomości
i pojazdów, a nawet gotówki
w ramach wspólnoty małżeńskiej

Natomiast w oświadczeniu
za 2019 rok
Pierwszy zastępca burmistrza Paweł Nikitiński zarobił
wtedy rocznie 196 358 złotych brutto. Miał 2350 akcji
PGE, dom (ledwo 97 m kw,
wraz z działką wart 500 tysięcy złotych), stare mieszkanie
warte teraz 328 tys. Oraz dwa
samochody - Toyota i Opel
(wartości nie podał, ale oba są
kilkunastoletnie). No i ma do
spłacenia kredyt na dom – 315
tysięcy. Jednak widać, że poprawiło mu się.
Za to drugi zastępca - Tomasz Miler wykazał dochód
roczny 171 tys. 183 złote brutto. Miał już dom o powierzchni 123,5 metra kw. wart 690
tysięcy złotych. Jego działka
(1/6 udziału w większej całości) za ul. Jana Pawła II, po
zmianie statusu z wiejskiej na
miejską warta już była 366
tys. złotych. Po unieważnieniu zgody starosty na budowę
masztu, jej cena jeszcze wzrośnie. Było więc o co walczyć.
Mieli z żoną dwa samochody
– BMW 320 za 24 tys. złotych,
oraz VW Tiguan za 125 tys.
złotych. Spłacał natomiast trzy
kredyty bankowe jednocześnie.
299 tysięcy zł. na zakup
domu (mieszkania już nie wykazuje, więc zapewne sprzedał
je i te pieniądze dodał do kredytu na dom).
33 tys. na remont domu.
Dzięki temu wartość domu
wzrosła, ale chyba nie dlatego
dom wart jest 690 tysięcy!
81 zł. tysięcy na samochód
VW kupiony w 2019 roku.
Można pogratulować szybko zgromadzonego majątku.
Wprawdzie ma trzy kredyty, a
łączna rata za nie wynosi przypuszczalnie od 2 do 3 tysięcy
złotych miesięcznie. Jednak
gdy się zarabia kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, to
da się je spłacać. Pojawia się
jednak wątpliwość. Skąd tak
wysoka wartość domu - 960
tysięcy złotych? Jeśli stary
dom o powierzchni 123,5 metra kwadratowego (plus działka, na której stoi) ma wartość
960 tysięcy złotych, to każdy
jego metr byłby wart 7800 złotych! Jak na Gryfino, to cena
ogromna. Metr kwadratowy
nowego mieszkania w dużym

mieście kosztuje mniej.
Coś się nie zgadza
Jedyny zarzut jaki można
postawić Tomaszowi Mile-

rowi na podstawie tylko jego
oświadczeń majątkowych, to
wątpliwość co do prawdziwości wykazywanej powierzch-

ni tego domu. W kolejnych
oświadczeniach podaje stale
te samą wielkość – 123,5 metra kwadratowego. Tymcza-

Dom T.Milera
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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sem osoba, która wielokrotnie przed laty bywała w obu
mieszkaniach tego bliźniaka
powiedziała nam, że faktyczna powierzchnia jest większa.
Około 123 metry kwadratowe
to może być tylko część domu
– dwukondygnacyjne mieszkanie na wysokim parterze i
pierwszym piętrze. Tymczasem na poddaszu jest jeszcze
lokal mieszkalny. Są też garaże
i ogromne piwnice z oknami
ponad ziemią, mogące służyć
nawet za lokal mieszkalny. Ich
wielkość i wysokość ilustruje
zdjęcie wjazdu do garaży.
Jak duży dom, a nie
mieszkanie?
Zajmijmy się więc samą powierzchnią użytkową. Według
naszego rozmówcy, w lokalu na poddaszu mieszkała w
czasie studiów córka byłych
właścicieli tej właśnie części
bliźniaka. Ma on okna zarówno na ścianie szczytowej, jak
dachowe. Jeśli się nie wykazuje tej części, to się oszczędza
na podatkach. Bo podawana
w oświadczeniach majątkowych powierzchnia jest podstawą do obliczenia podatku
od nieruchomości! Jak jednak
sprawdzić, jaka faktycznie jest
powierzchnia użytkowa tego
domu? Dokumentacja jest
w rękach właściciela domu.
Gdybyśmy zadali w tej sprawie
pytanie o informację publiczną o to, za jaką powierzchnię
T. Miler płaci podatek, czekalibyśmy – jak to mówi moja
Mama – do u...ranej śmierci.
Nawet na pytania w sprawie
hali sportowej gmina nie odpowiada nam od lutego.
Coś zrobić się da
Czy jest zatem sposób na
sprawdzenie bez wchodzenia
do domu? Postanowiłem spróbować policzyć powierzchnię
jednej z trzech kondygnacji
nad piwnicami. W tym celu
policzyłem krokami długość
ściany bocznej domu przy ul.
Sienkiewicza 4. Mam 175 cm
wzrostu, a wyszło 15 kroków.
Dodatkowo, policzyłem ilość
betonowych płyt chodnikowych na tym samym odcinku.
Wyszły 22 sztuki. Po powrocie do domu wymierzyłem
na drodze 15 kroków i zmierzyłem je miarką stolarską.
Wyszło 11 metrów. Akurat
tyle, ile mają łącznie 22 płytki
chodnikowe.
Ale trzeba odjąć grubość
ścian!
Jednak powierzchnia użytkowa jest mniejsza o grubość
www.7dnigryfina.pl

ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Nawet w starym
domu z cegły jest o 10 procent
mniejsza. Liczy się ściany zewnętrze po 25 cm (długość cegły), a wewnętrzne po 12 (jej
szerokość). A więc - 11 metrów minus 1 metr daje bok o
długości 10 . Mnożąc to przez
drugi bok o podobnej długości, otrzymujemy około 100
metrów kwadratowych. Razy
dwa (parter i piętro) – prawie
200 metrów! Tymczasem T.
Miler wykazuje wciąż 123, 5
metra kw. Różnica ogromna! Ale to wciąż tylko te dwie
kondygnacje mieszkania w
domu. Co z poddaszem? Przypominam – T. Miler stosuje
ciekawy wybieg – w kolejnych
oświadczeniach majątkowych
w rubryce „dom o powierzchni”, wykazuje tylko powierzchnię tego mieszkania. Tylko, że
to dom, a nie mieszkanie w
bloku. A co z poddaszem? Na
pewno to mniej niż 100 metrów, bo pochyły dach zmniejsza powierzchnię uważaną za
użytkową. Ale niezależnie od
tego czy się tam mieszka osobiście, czy przyjmuje gości,
płacić trzeba!
R. Kwapisz

PS. Gdy już gotowy artykuł
konsultowałem z osobami, które sporo wiedzą, zadano mi pytanie – Czy sprawdził pan, czy
Miler i Nikitiński zostali przez
M. Sawaryna zwolnieni z podatku od nieruchomości?
Gdy spytałem o to przewodniczącego RM – Rafała Gugę,
przyznał on, że w poprzedniej
kadencji, na sesji 28 maja 2015
roku Rada Miejska przyjęła
uchwałę nr VIII/75/15, zwalniającą od podatku na 10 lat
ludzi, którzy na terenie naszej
gminy zbudują lub kupią nieruchomość. Nie wprowadza
ona żadnych ograniczeń wiekowych. A jej interpretacja jest
wyłącznie w rękach burmistrza. Problem w tym, że burmistrz Sawaryn nie ujawnia,
kogo zwolnił. Swoich zastępców
też? Spytamy go, bo może to
być kolejny wątek wątpliwych
działań burmistrza. I stwarzać
może sytuacje korupcyjne. Ale
o tym napiszemy oddzielnie.
Natomiast gdyby T. M. był
zwolniony, to upada zarzut
o zmniejszenie przez niego
wpływów gminy z podatku od
nieruchomości. Pozostaje wyjaśnienie rzeczywistej wielkości
domu i ewentualne poprawienie oświadczeń majątkowych.
rk

Dom P.Nitkińskiego
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Od września zmiany w programach nauczania

Wraca Łacina…

„Łacina i kultura antyczna” to obok filozofii, plastyki i
muzyki przedmiot do wyboru, który będzie realizowany w liceach i technikach od nowego roku szkolnego. Będą na niego uczęszczali uczniowie klas I i
będzie prowadzony na poziomie podstawowym.

Maciej Puzik dyrektor ZSP nr 2
w Gryfinie.
Znajomość języka łacińskiego będąca przez wieki podstawą
wykształcenia humanistycznego
Europejczyków w Polsce prawie
zupełnie zanikła - jest to w dużym stopniu efekt motywowanej ideologicznie eliminacji tego
języka ze szkół przeprowadzony
przez komunistów. Dzisiaj łaciną
zajmują się u nas głównie tylko
wąskie grona specjalistów językoznawców. Nawet w seminariach
kształcących duchownych język
łaciński pozostał w programie w
zupełnie szczątkowym zakresie
(30 - 60 godzin), a sami seminarzyści traktują jego naukę marginalnie. W niektórych bardzo
nielicznych polskich szkołach
średnich uczą łaciny w sprofilowanych klasach. - Tymczasem
– jak twierdzi Marcin Lach filo-

log klasyczny z UM w Poznaniu
- kultura starożytnych Rzymian
i teksty spisane przez wieki w ich
języku są fundamentem naszej
kultury, każdy kraj europejski
ma jakiś swój łaciński dorobek.
Gdybyśmy chcieli wydać wszystkie dzieła łacińskie powstałe od
upadku cesarstwa zachodniorzymskiego aż do współczesności - mówi profesor - mielibyśmy
5 milionów tomów, co daje dwa
miliardy pięćset milionów stronic łacińskiego tekstu. Dlatego
łacina jako jezyk naszej kultury i
„matka” współczesnych języków
indoeuropejskich nadal jest obecna w szkolnictwie wielu krajów
europejskich i to w o wiele większym zakresie niż u nas. By nie
szukać daleko przykładów: około 30% uczniów średnich szkół
ogólnokształcących w Niemczech
uczy się łaciny, u nas jest to zaledwie 2,9%, a rozszerzona łacina
jest raptem w kilku szkołach, a w
2019 r. na maturze zdawało ją tylko 141 osób. Jest też różnica jakościowa – w Niemczech kurs łaciny
trwa 230-600 godzin lekcyjnych
w całym cyklu nauczania, u nas
przeciętnie jest to 30-60 godzin

(najczęściej nie jest to kurs łaciny
klasycznej, ale łacińskiej terminologii medycznej lub prawniczych
sentencji), a zupełnym maksimum jest 240 godzin oferowane
w zaledwie 25 polskich szkołach.
Wniosek z tego płynie taki, że
niemiecki czy włoski maturzysta,
historyk, archeolog, teolog czy
ksiądz, ma w tym zakresie wyższe
kompetencje zawodowe niż absolwenci analogicznych szkół czy
kierunków studiów w Polsce.
Wprowadzają język łaciński do
podstawy programowej
Z punktu widzenia komplementarności i jakości wykształcenia
oferowanego przez polską szkołę
należy przyjąć z uznaniem wprowadzenie od września łaciny i
kultury antycznej jako przedmiotu do wyboru, który będzie realizowany w liceach i technikach. I
mówimy tu o nauce języka dostępnej nie dla przeszłych specjalistów,
ale dla każdego wykształconego
człowieka, który w ten sposób
uzdolni się do pełnego odbioru i
zrozumienia kodów kulturowych
wyrażonych w łacinie i znakach
pochodzących z antyku i obecnych nadal w naszym codziennym
życiu. I chodzi tu o pochodzenie
całej masy używanych powszechnie słów od języka łacińskiego np.
wulkanizator - nazwa ta pochodzi
od boga ognia Wulkana, czy popularne określenie salon SPA, co
jest skrótem od sanus per aquam
(zdrowy dzięki wodzie). Chodzi
także o zrozumienie produkcji
artystycznych - antyk jest obecny
nie tylko w kulturze wysokiej, ale
i w popkulturze, jak w serialach

Netflixa, komiksach, popularnych
powieściach np. Wiedźmin czy
grach komputerowych. Zatem bez
znajomości antyku i jęz. łacińskiego nie da się nawet współcześnie
nie być pełnym konsumentem 0 - i
nie mówimy tutaj nawet o czytaniu klasyków w oryginale. Pojawia
się jednak w kontekście ministerialnej nowości pytanie czy polska
szkoła jest gotowa na wprowadzenie jezyka łacińskiego od września do podstawy programowej.
Pytamy o to dyrektorów naszych
lokalnych szkół średnich.
NON TAM PRAECLARUM
EST SCIRE LATINE QUAM
TURPE NESCIRE
(Cicero Brutus) Kto nie umiał
po łacinie, musiał pasać świnie
– tak brzmiała sentencja szkolna
XVIII w.
W XXI wieku w Polsce łaciną
Sua sponte – z własnej woli, posługują się głównie lekarze, prawnicy oraz teolodzy i księża. Także
często historycy i znawcy kultury
antycznej.
- Myślę, że za rok w naszej szkole wprowadzimy łacinę, zyskaliby
na tym uczniowie np. profilu psychologiczno-prawnego – mówi
Maciej Puzik dyrektor ZSP w
Gryfinie. - Mamy nauczyciela z
kwalifikacjami do nauki języka
łacińskiego, więc teoretyczne od
września moglibyśmy zaczynać,
ale w programie na razie mamy
filozofię. To dyrektor szkoły decyduje o tym, który przedmiot do
wyboru spośród plastyki, muzyki,
filozofii i łaciny będzie realizowany w szkole – tłumaczy dyrektor

Powyborcze refleksje Gryfinian

Minęło już kilka dni od prezydenckich wyborów, minęły też największe emocje. W związku z tym postanowiliśmy zebrać trochę informacji o sposobie głosowania mieszkańców Gryfina.
Część z nich po zadaniu pytania uciekało, jakby bali się lub
wstydzili tego, na kogo głosowali,
a ci, którzy odpowiedzi udzielali
w większości prosili o całkowitą
anonimowość.
Zadane pytanie było tylko jedno: Na kogo i dlaczego głosowałeś? Oto uzyskane odpowiedzi:
Starsza Pani na ławeczce: Ja
głosowałam na Dudę, ponieważ
wszystko, co teraz dostajemy zatwierdza swoim podpisem Prezydent Andrzej Duda.
Kolejne dwie starsze kobiety:
My głosowałyśmy na R. Trzaskowskiego, gdyż on przekonał
nas, że jego program, to przyszłość dla naszych dzieci i wnuków.
Młody mężczyzna: Ja nie byłem głosować. Po co i tak ci na
górze robią, co chcą.

Dwie młode kobiety z czwórką dzieci: My głosowałyśmy na
A. Dudę. Mamy dzieci i dzięki
niemu otrzymujemy „500+” i nie
musimy pracować, a możemy
dzieci wychowywać.
Starszy mężczyzna: Głosowałem na Dudę, bo tak trzeba.
Młode małżeństwo z dwójką
dzieci: My byliśmy głosować całą
grupą. Wszyscy na Trzaskowskiego. W nim widzimy naszą
przyszłość, koniec rządowej korupcji, plany związane z ekologią
i dopuszczenie do głosu ludzi
młodych.
Dwóch młodych mężczyzn:
My w pierwszej turze głosowaliśmy na Bosaka, a że nie przeszedł
do drugiej, to głosować już nie
poszliśmy.
Kolejne dwie starsze kobiety:
Oczywiście, że głosowaliśmy na

Dudę. Tak poradził nam ksiądz i
nie chcemy w Polsce zboczeńców
ani eutanazji.
Mężczyzna w średnim wieku:
Jak pan nikomu nie powie, że to
ja, to się przyznam. Pracuję w
Elektrowni. Sześć lat temu, przed
wyborami
parlamentarnymi
przyjeżdżali do nas z PiS – i straszyli, że jak ich nie wybierzemy,
to PO zlikwiduje elektrownię.
Wielu z nas w to uwierzyło. I
co. Za obecnych rządów ilość
pracowników zmniejszyła się
o ponad 20% i nadal będzie się
zmniejszać, a elektrowni nie zamkną. Teraz zagłosowałem na
Trzaskowskiego. Dość kłamstw i
straszenia.
Grupka młodych ludzi: Myśmy trzaskali jak należy. Dla nas,
dla ekologii, dla wolności. Dość
staruchów w rządzie.

Starsza kobieta: Panie, a na
kogo miałam głosować. To Duda
dał nam 13–tkę i miałam na leki.
Małżeństwo z trójką dzieci:
Głosowaliśmy na Rafała. Nie
posłuchaliśmy nakazów rodziców, że ksiądz kazał głosować na
Dudę. Muszę zadać dodatkowe
pytanie. To Wy nie chodzicie do
kościoła? Chodzimy, z powodu
rodzinnej tradycji i tej części wiary, która przekazuje dobre wieści,
ale nie dla polityki.
Małżeństwo stojące przed starostwem: Jesteśmy w takim wieku, że jeszcze mamy rodziców, ale
mamy też dzieci. Część z naszych
rodziców zagłosował za Dudą, to
ich prawo ze względu na wiek.
Druga część za R. Trzaskowskim.
My głosowaliśmy za przyszłością,
za konstytucją, za przynależnością do UE i szeroko widzianą

Puzik.
Tyle, że proponowana podstawa programowa nie przekaże
podstaw nauki i wiedzy o języku
łacińskim, a jedynie zaleca kształcenie przede wszystkim umiejętności.
Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN wyjaśnia, że podstawa
programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności
tych humanistycznych zagadnień,
i że celem jest pokazanie uczniom
oddziaływania języka łacińskiego
oraz kultury grecko-rzymskiego
antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych.
Nauczycielom w tej chwili, na
gorąco, w trakcie wakacji, trudno jest ocenić zainteresowanie
uczniów.
- Jeżeli to będzie konieczne,
to będę się musiała uczyć łaciny,
jak każdego innego przedmiotu - mówi 16-sto letnia Alicja.
Uczennica LO dodaje, że z pewnością łacina przyda się uczniom
na kierunkach profilowanych
związanych z prawem i medycyną,
ale wielu uczniów woli się jednak
uczyć języków nowożytnych, na
przykład włoskiego i hiszpańskiego.
Zdaniem dyrektora ZSP w Gryfinie Macieja Puzika nauczanie
łaciny podniesie prestiż szkoły. To
pewnego rodzaju wyjątkowość,
choć łacińska sentencja nie pozostawia złudzeń: Vox populi, vox
Dei – Głos ludu to głos Boga.
Red./Barbara Gondek

demokracją i wolnością. Czyli na
Trzaskowskiego. Na głosowanie
trzeba iść kierując się rozumem,
a nie jakimiś niesprecyzowanymi
emocjami.
Młody mężczyzna: Straciłem swój głos. To wszystko jest
bez sensu. Wygrał niepracujący
ciemnogród ze wschodu. Ja chcę,
aby było mi lepiej. Mój kandydat
przegrał, więc jadę do pracy na
zachód. Tu przyszłości nie widzę.
Małżeństwo w średnim wieku: Głosowaliśmy na Trzaskowskiego. Mamy dość nienawiści,
strachu i kłótni w narodzie.
Chcielibyśmy w końcu usiąść
przy stole z rodziną i przyjaciółmi i przestać rozmawiać o polityce, kłócić się, czy ważniejsze
są łapówki, którymi kupuje się
biedniejszych, czy nasza przyszłość, nasza przynależność do
UE i przede wszystkim wolność.
Było też wiele wypowiedzi nie
do końca cenzuralnych, więc ich
tu nie przytoczę. Ale jak widać
rozbieżność w głosowaniu wśród
mieszkańców Gryfina jest bardzo
duża.
A. Szczepaniak
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Są powody do obaw...

O sprawach, które mogą wywoływać niepokój wśród załogi elektrowni Dolna Odra pisaliśmy przed tygodniem. Pojawiły się tymczasem
dodatkowe informacje. Między innymi, PGE rezygnuje z budowy elektrowni atomowej.
Zacznijmy jednak od anegdotycznych w swym charakterze
opinii dotyczących elektrowni i
jej pracowników. Przed kilkunastu laty, gdy właścicielem 7 Dni
Gryfina był Piotr Matławski z
Goleniowa, prowadziliśmy w gazecie cotygodniową stronę elektrownianą. Pan Piotr po wizycie
i zwiedzaniu elektrowni Dolna
Odra miał taką refleksję - Dla
części załogi dzień pracy polega
na tym, że rano biorą z magazynu rurę i chodzą z nią pomiędzy
wydziałami z przerwami na posiłek, a czasem nawet piwko. A pod
koniec zmiany odnoszą rurę do
magazynu i idą do domu.
Według jednego z obecnych
obserwatorów, praca w elektrowni wygląda już zupełnie inaczej.
- Zwolnili 30 procent załogi, nie
przyjmują nowych na zwalniające
się stanowiska, tylko rozkładają
te obowiązki na już pracujących.
Dyscyplina jak w wojsku. Za trzy
spóźnienia wywalają z roboty. A
o piwku nie ma co nawet marzyć.
Za samą myśl o nim zwalniają...
Niepewność oznacza
niepokój
Przekształcenia są nieuchronne i przyniosą za sobą także
problemy dla pracowników. Prezes PGE - Wojciech Dąbrowski
powiedział otwarcie, że z uwagi
na swoją specyfikę Polska musi
wypracować własny model
transformacji
energetycznej,
uwzględniający koszty społeczne zmian. Poza zmianą technologii i budową nowych źródeł
- Transformacja będzie dotyczyła

według niego przede wszystkim
ludzi i pociągnie za sobą znaczne
koszty.
Nic dziwnego, że nawet szefowie elektrownianych związków
zawodowych nie chcą rozmawiać
o emocjach istniejących w załodze Dolnej Odry (i pozostałych
dwóch elektrowni ZEDO). Kolejne pomysły na przekształcenia –
na przykład, na połączenie elektrowni węglowych z kopalniami,
pod pretekstem możliwości
zakupu tańszego krajowego węgla. Ale to zdaniem wielu grozi
przerzuceniem kosztów nieekonomicznych kopalni węglowych
na elektrownie, które przecież
muszą kupować uprawnienia do
emisji CO2.
Konsolidacja...
W dalszej części opieramy się
na informacjach Gazety Prawnej
i biuletynu CIRE. Coraz głośniej
mówi się o pomyśle połączenia
wielkich w skali polskiej firm
energetycznych PGE SA., TAURON i ENEA. Według danych
ośrodka analitycznego „Polityka Insight”, wcześniej, na bazie
PGE GiEK ma powstać NABE,
czyli Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, która
będzie stopniowo przejmować
elektrownie węglowe - czytamy
w serwisie „pb.pl”.
Czy dekarbonizacja?
Konsolidacja, to kontynuacja
pomysłu, który pojawił się już
dwa lata temu. W tym roku natomiast, na plan pierwszy wysunęła się koncepcja „dekarboni-

W końcu stycznia br. w Dolnej Odrze nastroje były radosne. W lipcu jest zupełnie
inaczej...
zacji” trzech giełdowych spółek
Prezes Dąbrowski zwrócił
energetycznych: PGE, Tauronu uwagę, że alternatywą do tych
i Enei, których łączna wartość działań jest wzrastający import
giełdowa to niespełna 20 mld zł. energii i sytuacja, w której do(A pamiętajmy, że w porównaniu stawcy zewnętrzni będą mogli
z zachodnimi gigantami energe- dyktować za nią dowolną cenę.
tycznymi to po prostu drobiazg
- Problemów do rozwiązania
- red.). Koncepcję tę przedsta- jest teraz wiele. Trzeba podjąć rawił w „Pulsie Biznesu” Wojciech dykalne decyzje, stworzyć plan w
Dąbrowski, prezes PGE, i zyskała uzgodnieniu ze stroną społeczną,
ona poparcie polityczne m.in. ze co dotyczy i górnictwa, i energestrony ministra aktywów pań- tyki. Nie możemy już udawać, że
stwowych i ministra klimatu.
nie widzimy problemu, bo jeśli nic
nie zrobimy, to za półtora roku,
Prezes PGE
za dwa lata doprowadzimy spółkę
dla Gazety Prawnej
do upadłości, i mówię to z pełną
- Nie kierujemy się żadną zie- odpowiedzialnością. Wszystkie
loną ideologią, do transformacji wskaźniki nam polecą, będziezmusza nas czysta ekonomia. my w sytuacji, że banki przyjdą i
Aby firma przetrwała, umacniała powiedzą, że musimy spłacić całe
swoją pozycję i się rozwijała oraz zadłużenie - powiedział w rozjednocześnie by była dalej polska, mowie z „Dziennikiem Gazetą
na czym nam zależy, musimy się Prawą” Wojciech Dąbrowski.
zmieniać - powiedział w rozWiatraki morskie
mowie z „Dziennikiem Gazetą
Prawą” prezes PGE Wojciech DąPrezes powiedział, że PGE
browski.
chce koncentrować się na budo-

wie morskich farm wiatrowych.
W pierwszym etapie chcemy uruchomić 2,5 GW na morzu - zakładamy, że w 2026 r. uzupełnieniem
będzie fotowoltaika - powiedział
Dąbrowski.
- Pierwsza faza farm wiatrowych na morzu to jest kwota
kilkunastu miliardów złotych.
Chcielibyśmy to robić w formule
project finance wraz z partnerem,
który by dawał nie tylko know-how, ale partycypował finansowo. A więc wydatki przed nami
są ogromne, a sytuacja energetyki
jest dzisiaj trudna z uwagi na
bardzo wysokie ceny CO2 – dodał
prezes.
...zamiast atomu
Prezes poinformował też, że
koszt uprawnień do emisji CO2
w PGE w 2020 r. wyniesie ok. 6
mld zł i ocenił, że wydatek 60-80
mld zł na elektrownię jądrową
jest ponad możliwości grupy.
- Obciążenia i wyzwania dla nas
są ogromne, dlatego nie jesteśmy
w stanie finansować tej elektrowni. Wydaje się, że zrobiliśmy dużo
dla tego projektu i mamy zamiar
doprowadzić go do uzyskania
decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej, ale może nawet wcześniej
ten projekt uda się z naszej grupy
wydzielić. Widzimy swoją rolę tylko w przygotowaniu tej inwestycji
- dodał Dąbrowski.
Zdaniem prezesa, decyzję,
gdzie w Polsce powstanie elektrownia jądrowa, powinniśmy
poznać jesienią przyszłego roku.
Red.

Nowe urządzenia
Huśtawki typu „bocianie gniazdo”, zestaw zabawowy twister, karuzela oraz huśtawki wahadłowe. O takie elementy do zabawy wzbogaciły się place zabaw w Binowie, Dębinie, Dobropolu Gryfińskim, Glinnej i Kołbaczu. Koszt ich zakupu to prawie 40 tys. zł.
Stan placów zabaw na terenie
gminy poprawia się regularnie
od kilku lat. - Dzięki nowym
elementom place zabaw stają
się coraz ciekawszym miejscem na spędzanie czasu przez
dzieci, młodzież i opiekunów.
To właśnie nowe urządzenia
zyskują na popularności użytkowania. Zwłaszcza teraz, po
długo wyczekiwanym otwarciu
placów zabaw po zamknięciu
w wyniku pandemii - przyznała wójt gminy Stare Czarnowo
Marzena Grzywińska.
W Kołbaczu dzieci do dyspozycji mają trzy place zabaw. To
obiekty za przedszkolem, koło
www.7dnigryfina.pl

szkoły oraz przy hali sportowej.
Każdy z placów został doposażony o kolejny element zabawowy. Plac za przedszkolem zyskał
huśtawkę „bocianie gniazdo”,
plac przy szkole potrójną huśtawkę wahadłową, natomiast na
placu przy hali zamontowano
podwójną huśtawkę wahadłową.
A u innych
Plac zabaw w Dębinie i Dobropolu Gryfińskim zyskał
nowy element - huśtawkę pojedynczą “bocianie gniazdo”. Jest
ono nowością w firmach specjalizujących się w zaopatrzenie
placów zabaw, dlatego też so-

łectwa zdecydowały o zakupie
urządzenia. Mieszkańcy Glinnej
zdecydowali o zakupie na plac
zabaw zestawu zabawowego

„twister”, składającego się z kominów połączonych linowym
tunelem oraz elementów liniarnim, jak i ślizgawki.

Z kolei w Binowie pojawiła się
nowa karuzela tarczowa. - Nowe
wyposażenie sprawia, że place
zabaw cieszą się szczególnym
zainteresowaniem dzieci. Dzięki doposażaniu tych miejsc o
nową, bogatszą infrastrukturę,
zachęcamy dzieci do spędzania
czasu na świeżym powietrzu podsumował sołtys Binowa i
zarazem radny rady gminy Stare
Czarnowo -Piotr Paczkowski.
Elementy placów zabaw zakupione zostały ze środków
funduszy sołeckich Binowa, Dębiny, Dobropola Gryfińskiego,
Glinnej i Kołbacza.
pk
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Sami odbieramy, szybka płatność,
konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku.
Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B
e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl
Skup zbóż:
91 43 57 720, 600 21 21 25
Transport: 662 150 170
Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

Święto Policji i awanse
Rozkazem Komendanta Głównego Policji mianowano 1 funkcjonariusza na
wyższy stopień służbowy w korpusie oficerów starszych.
Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mianowano na wyższy stopień służbowy 1 funkcjonariusza w korpusie oficerów młodszych, 24 funkcjonariuszy w korpusie aspirantów, 16 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.
Rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie mianowano 4 funkcjonariuszy KPP
w Gryfinie na wyższy stopień w korpusie posterunkowych.

Łącznie awans otrzymało 46 funkcjonariuszy.

Stopień podinspektora Policji
otrzymał:
-nadkom. Krzysztof Siudek
Stopień komisarza Policji otrzymał:
- podkom. Michał Nietreba
Stopień aspiranta sztabowego Policji
otrzymali:
- st. asp. Przemysław Beta
- st, asp. Tomasz Czarnecki
- st. asp. Ernest Groszewski
Stopień starszego aspiranta
Policji otrzymali:
- asp. Jarosław Łysik
- asp. Wiesław Dudek
- asp. Roman Krysiak
- asp. Bogusław Iwko
- asp. Marek Medynski
- asp. Marek Bodys
- asp. Sławomir Patejuk
Stopień aspiranta Policji otrzymali:
- mł. asp. Joanna Chojniak
- mł. asp. Inga Stawczyk
- mł. asp. Ewelina
Kurzyńskamł.
- asp. Wojciech Kucharskimł.
- asp. Kamil Przysiężny
- mł. asp. Łukasz Chojniak
- mł. asp. Sebastian Gręda
Stopień młodszego aspiranta Policji
otrzymali:
- sierż. szt. Ewelina Godziuk
- sierż. szt. Tomasz Dąbrowski
- sierż. szt. Artur Judziński
- sierż. szt. Tomasz Wiczewski
- sierż. szt. Paweł Gałka
- sierż. szt. Łukasz Kalarus

- sierż. szt. Rafał Winiarski
Stopień sierżanta sztabowego Policji
otrzymali:
- st. sierż. Monika Chalkias
- st. sierż. Małgorzata Michałowska
- st. sierż. Jakub Kuźmowicz
- st. sierż. Paweł Rozpara
- st. sierż. Bartosz Winek
- st. sierż. Łukasz Witek
- st. sierż. Patryk Nowicki
- st. sierż. Mateusz Rybowicz
Stopień starszego sierżanta Policji
otrzymali:
- sierż. Paulina Wiewióra
- sierż. Hubert Lewandowski
- sierż. Oskar Dąbrowski
Stopień sierżanta Policji
otrzymali:
- st. post. Anna Lewandowska
- st. post. Lucjan Galus
- st. post. Tomasz Sobolewski
- st. post. Michał Stachowiak
- st. post. Dawid Tutka
Stopień starszego posterunkowego
otrzymali:
- post. Szymon Skarżyński
- post. Maciej Sikorski
- post. Łukasz Welcz
- post. Łukasz Felsztyński
Dodatkowo jeżeli chodzi o
pracowników cywilnych:
pamiątkowy ryngraf oraz promesę
od Komendanta Wojewódzkiego 		
Policji
w Szczecinie otrzymały:
- Pani Iwona Doyle
- Pani Bożena Małek
pamiątkowy ryngraf
otrzymała także: - Pani Maria Orzeł

NAJTANIEJ w okolicy

BANERY

WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki

tel. 91 577 2007
grafik@domjudy.pl

SKUPUJEMY ZBOŻA,

pszenicę paszową i konsumpcyjną,
żyto, pszenżyto, jęczmień,
owies, rzepak, łubin, gryka, groch,
len, kukurydzę oraz słonecznik.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona
przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy,
drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik,
powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona, obróciwszy się, powiedziała
do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Mój Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do
moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: «Widziałam
Pana», i co jej powiedział. J 20, 1. 11-18

Patronka dobrej
przemiany
W minioną środę obchodziliśmy święto świętej Marii Magdaleny, wiernej uczennicy Jezusa Chrystusa, która była przy Jego śmierci i jako pierwsza zobaczyła go po zmartwychwstaniu. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia,
Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym.
Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali [temu] wiary. (Mk, 16, 9-14)
Od 22 lipca 2016 roku – dzięki papieżowi Franciszkowi – wspomnienie Marii
Magdaleny ma rangę święta. Sama Maria
patronuje Zgromadzeniu Matki Bożej
Miłosierdzia (do którego należała św.
Siostra Faustyna), a także kobietom, które potrzebują moralnej odnowy.

Maria z Magdali żyła w I w n.e. Należała do kręgu Jezusa Chrystusa. Chrystus
wypędził z niej siedem złych duchów.
Jest wzorem nawróconej grzesznicy,
której przebaczył sam Chrystus. Nowy
Testament wspomina dwunastokrotnie
Marię Magdalenę. Opisywana jest przez
czterech ewangelistów. Zwłaszcza interesujące jest jej spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem:
www.7dnigryfina.pl

Maria Magdalena natomiast stała przed
grobem, płacząc. a kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów
w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało
Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego
w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto,
czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się
i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała,
że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto,
czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś,
sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do
Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» a ona,
obróciwszy się, powiedziała do Niego po
hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: [Mój] Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do
Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i
powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca
waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». Poszła Maria Magdalena [i] oznajmiła uczniom: «Widziałam Pana», i co jej
powiedział.
Jakub de Voragine

Marię Magdalenę czczą w Langwedocji, we Francji, w rejonie Gellone, a
także w Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
– miejscu jej pochówku. Niedaleko Sainte Baume jest pieczara pustelnia Marii
Magdaleny. Podobno tam przez 30 lat
wiodła życie pustelnicze. Zdecydowała
się na takie życie po dramatycznym zdarzeniu, gdy jego rodzina wraz z uczniami
Chrystusa zginęła w katastrofie statku.
Tam umarła i została pochowana.
Gdy więc uczniowie Pana rozproszyli
się po świecie, święty Maksyminus, Maria Magdalena, brat jej Łazarz, siostra
Marta ze swą służącą Martillą, a także
św. Cedoniusz, ślepy od urodzenia, lecz
uzdrowiony przez Pana, wszyscy wraz z
wieloma innymi chrześcijanami zostali
przez niewiernych załadowani na okręt
i zepchnięci na morze bez żadnego steru, oczywiście w tym celu, aby wszyscy
razem potonęli. Moc Boża jednak doprowadziła ich do Marsylii.
Jakub de Voragine

Na obrazach bywa przedstawiana jako
ubrana w czerwony maforion, co symbolicznie oznaczało miłość, namiętność,
krew, siłę i młodość. Był on narzucony
na zieloną suknię – symbol płodności
lub na błękitną – duchowość, religijność
(biała podszewka symbolizowała w tym
wypadku czystość). Jej szata często zakończona była złoceniami, co symbolizuje specjalne miejsce wśród świętych.
Atrybutami św. Marii Magdaleny są zazwyczaj: naczynie z kadzidłem lub olejkami, koroną cierniową, bicze, diabelskie
głowy, wieniec różany, krzyż, instrumenty muzyczne, a także czaszka ludzka. Relikwią Marii Magdaleny jest jej czaszka,
która w 1279 roku została oddzielona od
reszty ciała i oprawiona w srebrno-złote
relikwiarze.

Święta Mario Magdaleno,
wysłuchaj prośby tych,
którym patronujesz,
zanieś je przed oblicze Boga
w Trójcy Jedynego
a jeśli są zgodne z wolą Bożą,
wyproś ich spełnienie,
abyśmy trwając w wierności
Ojcu Niebieskiemu
po życiu doczesnym,
otrzymali wieniec chwały.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
Redakcja
Źródła:
https://misericors.org/22-lipca-swietosw-marii-magdaleny-apostolki-apostolow-ipatronki-dobrej-przemiany/
https://marylka57.blogspot.com/2014/07/
modlitwy-do-sw-marii-magdaleny.html
https://brewiarz.pl/vii_20/2207p/czyt.php3
Foto: pixabay.com.pl
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Roszady w KPR Blejkan

Spełni marzenia i zagra z wujkiem
Do startu rozgrywek II ligi piłki ręcznej jeszcze dwa miesiące. Inauguracyjna kolejka odbędzie się 26/27 września. Wiadomo już, że nasi
szczypiorniści pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe.
Podopieczni trenera Arkadiusza Augustyniaka w pierwszym spotkaniu nowego sezonu
zmierzą się w Brodnicy z MKS.
Pierwsze ligowe spotkanie w nowej hali w Gryfinie KPR rozegra
tydzień później. Nasz zespół 3
października podejmować będzie beniaminka II ligi Jedynkę

w historii gryfińskiej drużyny bardzo pozytywnie. Są to zawodnicy
których będzie nam brakowało,
ale niestety – siła wyższa, jeżeli
klub macierzysty ich potrzebuje,
to tym bardziej nie robimy im
żadnych przeszkód i na pewno
będziemy śledzić ich rozwój na
halach I–ligowych. Dwóch Jaku-

miast Jakub Galus. Zbieżność
nazwisk z Lucjanem Galusem
nie jest przypadkowa. Lucjan to
wujek Jakuba. - Nie ukrywam że
moim marzeniem od dzieciństwa
było zagrać w jednej drużynie z
wujkiem, który do dzisiaj jest dla
mnie wzorem do naśladowania –
przyznał, na stronie KPR Jakub
Galus.
Jakub to świetnie zapowiadający się zawodnik. Jego harmonijnie rozwijającą się karierę na
9 miesięcy zatrzymała poważna
kontuzja kolana. Jakub przed
urazem grał w SMS Gdańsk, był
powoływany do młodzieżowych

reprezentacji Polski. Mamy nadzieję, że w Gryfinie odbuduje
formę. Witamy w KPR i trzymamy kciuki za sportowy rozwój
Jakuba.
Dodajmy, że działaczom KPR
nie udało się znaleźć następcy
dla trenera Arkadiusza Augustyniaka, który już rok temu deklarował chęć rezygnacji z funkcji
szkoleniowca. Wójt gminy Banie
w dalszym ciągu będzie dzielił
czas na pracę w samorządzie z
aktywnością w KPR Gryfino. Arkadiusz Augustyniak w KPR jest
nie do zastąpienia. Funkcję drugiego szkoleniowca pełnić będzie

Adam Zieliński. To w gryfińskim
szczypiorniaku człowiek instytucja, którego nawet nie wypada
bliżej przedstawiać. Dodajmy, że
w barwach Energetyka Gryfino
grał przez 17 lat. To mówi o nim
wszystko.
- Zrobię wszystko co w mojej
mocy, aby I liga była w Gryfinie.
Zakładając KPR od samego początku wierzyliśmy w to, że to się
kiedyś stanie. Już dziś zabieram
się do pracy, aby nie zwieść działaczy, zawodników no i oczywiście
naszych kibiców – zapewnia na
„oficjalce” KPR Adam Zieliński.
DJ
			

Tam rodzą się zwycięzcy

Triathloniści trenują w Wałczu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu cieszy się doskonałą renomą w
polskim sporcie.
Jakub Galus (z prawej) spełni swoje marzenia i zagra w gryfińskim zespole z
Lucjanem. Foto: KPR Blejkan Gryfino.
Morąg. W sezonie 2020/21 w II bów było i tak u nas na rocznym
lidze pomorskiej rywalizować użyczeniu. Jesteśmy pewni że
będzie 11 zespołów. Pierwsza wywieźli z Gryfina pozytywne
runda zakończy się 12 grudnia, a doświadczenie w grze seniorskiej,
ostatnia kolejka sezonu rozegra- które wykorzystają na wyższym
na zostanie 17 kwietnia.
szczeblu rozgrywek w Koszalinie,
W jakim składzie KPR przystą- skąd pochodzą – powiedział dypi do rozgrywek? Wiadomo, że rektor sportowy Maciej Wirski.
z zespołem pożegnali się Jakub
Jakub Bujnowski rozegrał w
Bujnowski i Jakub Słodkowski. barwach KPR 6 pojedynków,
Obaj otrzymali ofertę gry z I- rzucając 10 bramek. Z kolei Ja-ligowej Gwardii Koszalin. Z kub Słodkowski zaliczył 7 pojepewnością będzie ich w KPR dynków i rzucił 10 bramek.
brakowało. - Obydwaj zapisali się
Do drużyny dołączył natoOGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Widuchowa
został wywieszony wykaz dotyczący
wydzierżawienia
nieruchomości
na
okres
12 miesięcy oznaczonej jako działka nr 628
o powierzchni 288 m2, położonej w obrębie
ewidencyjnym Widuchowa 2, z przeznaczeniem na
cel rolny.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach
przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w
siedzibie
Urzędu
Gminy
Widuchowa,
ul. Grunwaldzka 8 pokój 14, tel. 91 416 72 55 wew 25.
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

mgr Jerzy Sołtysiak

Do tego COS-u na obozy letnie od lat przyjeżdżają czołowi nasi sportowcy w różnych dyscyplinach
sportowych. Doskonałe warunki treningowe i pobytowe, świetna kuchnia i świetna atmosfera sportowej pracy sprawiły, że o COS-ie w Wałczu powiada
się, że „Tam się rodzą zwycięzcy”. To hasło reklamowe tego ośrodka, absolutnie nie jest na wyrost.
Cały ubiegły tydzień w Wałczu spędziło kilkunastu triathlonistów z Delf Gryfino. Nasi zawodnicy
mieli do dyspozycji wszystko czego sportowcom
potrzeba do szlifowania formy. Na efekty wykonanej
tam pracy trzeba będzie poczekać do zawodów. Pytanie tylko kiedy sytuacja epidemiologiczna pozwoli
Za chwilę rozpocznie się rowerowy trening
na swobodną rywalizację triathlonistów... DJ

Drugi w Łodzi – czwarty w kraju

Michał Zapart bez tremy
Zawodów lekkoatletycznych z wiadomych powodów jest w tym roku jak na lekarstwo. Michał Zapart z Hermesa Gryfino w niedzielę wystartował w mityngu
lekkoatletycznym w Łodzi.
Zawody odbyły się w mocno
okrojonym programie. Podopieczny trenera Jana Podleśnego spróbował swych sił w
biegu na 400 m przez płotki w
kategorii do lat 18. Był to jego
debiut na tym dystansie. Dodajmy od razu, debiut bardzo
udany. W biegu wzięło udział
czterech zawodników. Każdy z
rywali był od Michała starszy o
rok. Nasz zawodników poradził
sobie z debiutancką tremą i brakiem startowego obycia na tym
dystansie. 17-latek przybiegł na
metę na drugiej pozycji. Moż-

na stwierdzić, że spisał się doskonale, przebiegając dystans
jak doświadczony zawodnik w
czasie 57,92 s. Jest to obecnie
czwarty wynik w kraju w kat.
U18! Wynik osiągnięty przez
Michała jest jednocześnie trzecim wynikiem open w całej historii Hermesa Gryfino.
Występ w Łodzi na pewno nie
stanowił kresu możliwości Zaparta na dystansie 400 m przez
płotki. Gratulujemy dobrego
startu w Łodzi i oczekujemy na
kolejne dobre występy i poprawienie klubowego rekordu. DJ
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Pięknieje most
w Siekierkach
Most już pomalowany, pierwsze 90 metrów ścieżki rowerowej ułożone, przygotowywane jest rusztowanie do montażu tarasu widokowego. Postępuje modernizacja mostu Siekierki – Neurüdnitz, który będzie bramą do rowerowego
pogranicza i wypoczynku na łonie unikalnej przyrody Pomorza Zachodniego.
Jeszcze w wakacje mają ruszyć prace również po niemieckiej stronie.
Tona ciemnoszarej farby pokryła już każde z 9 przęseł mostu
w Siekierkach, który jest obiektem westchnień rowerowych
turystów. To nie jedyne zmiany,
które nastąpiły w ostatnich tygodniach. Most zabezpieczono
pod względem antykorozyjnym.
Ułożono również pierwsze 90
metrów ścieżki rowerowej wykonanej z płyt kompozytowych.
Każda ma 6 metrów długości, 2,3
metra szerokości i waży aż 950
kg. Na ostatnim, 9 przęśle przygotowywane jest rusztowanie do
montażu blisko 30 tonowego tarasu widokowego, który powstaje
na terenie byłej Stoczni Szczecińskiej. Konstrukcja niedługo będzie transportowana. Dodatkowo
na terenie tzw. wyspy mineralnej
przygotowane jest 50% ścieżki rowerowej bez wierzchniej warstwy
asfaltu. Od początku grudnia
ubiegłego roku, gdy prace ruszyły,
odnowiony zostały także zabytkowe przyczółki starego mostu.
Następne etapy prac obejmie dalszy montaż płyt kompozytowych
oraz montaż tarasu widokowego.
Wykonawcą jest zachodniopomorska firma INTOP Skarbimierzyce w konsorcjum z INTOP
Warszawa.
Nie tylko trasa
Na liczącym 660 metrów obiekcie powstanie nie tylko trasa rowerowa, ale i miejsca odpoczynku
dla turystów oraz specjalna platforma widokowa. Dolina Dolnej
Odry to obszar, gdzie występuje
ponad 170 gatunków ptaków,
m.in. bieliki czy puchacz Bubo-Bubo. W ocenie przyrodników
to ostatni tak cenny obszar w
Europie. Inwestycję w imieniu
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt zadania to blisko
12 mln zł, z czego 85% stanowi
dofinansowanie z programu INTERREG Va. Za inwestycję po
niemieckiej stronie mostu odpowiada Urząd Gminy Barnim-Oderbruch, który zapowiada
że prace mogą ruszyć jeszcze w
sierpniu br. Zadanie obejmie
odnowienie powłok antykorozyjnych wraz z malowaniem mostu,
wykonanie ścieżki rowerowej w
www.7dnigryfina.pl

technologii płyt kompozytowych
oraz wykonanie ciągów pieszych.
Całość prac zakończy się w przyszłym roku.
W pobliżu modernizowanego mostu w Nowym Objezierzu
zainstalowano liczniki, które
wskazały dwukrotny wzrost
przejazdów w maju br. w stosunku do roku ubiegłego. Ruch na
poziomie 3 tysięcy przejazdów
miesięcznie utrzymywał się tam
również w czerwcu. Obiekt został
także zaprezentowany w kampanii promującej Pomorze Zachodnie #BezpiecznieJakwDomu .
Odrzańskie wrota do Trasy
Pojezierzy Zachodnich
Most Siekierki - Neurüdnitz
połączy Trasę Pojezierzy Zachodnich z systemem niemieckich tras
rowerowych w Brandenburgii.
Na Pomorzu Zachodnim liczy
ponad 420 km i prowadzi przez
malownicze obszary pojezierzy
Myśliborskiego,
Choszczeńskiego, Ińskiego, Drawskiego i
Szczecineckiego. Trasa ma dwie
odnogi. Południowa, prowadzi
od Siekierek do Białego Boru.
Już dziś, od mostu można doje-

chać nową, liczącą 36 km trasą
do Trzcińska-Zdrój. Dalej, szlak
wiedzie do Myśliborza, Barlinka
i Choszczna. Część odcinków
jest gotowa, część wymaga oznakowania, część jest projektowana. ZZDW w Koszalinie ogłosi
jeszcze w tym roku przetargi na
budowę brakujących odcinków
pomiędzy Trzcińskiem-Zdrój a
Barlinkiem. Jeśli terminy zostaną
dochowane, to w przyszłym roku
w bardzo komfortowych warunkach powinniśmy móc dojechać
na rowerze aż do Choszczna.
Obecnie na finiszu jest bowiem
realizacja odcinków Sulimierz
– Mostkowo (2,9 km), Pełczyce
– Płotno (5 km), przejście przez
Barlinek, a także szlaku z Pełczyc
pod Choszczno (14 km). Trasa
Pojezierzy Zachodnich prowadzi
do Ińska, gdzie łączy się z odnogą „szczecińską”. Dalej przebiega
przez Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek do Szczecinka
i w gminie Biały Bór dochodzi do
granicy z województwem pomorskim. Aktualny stan prac można
śledzić pod adresem www.trasy.
rowerowe.wzp.pl .
Dost

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział Karny ogłasza, iż Andrzej
Rzeuski ur. 17 listopada 1964 roku w Szczecinie s. Czesława i Marii z d. Leś, został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2020 r. za czyn z art. 27c
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym popełniony w dniu 27/10/2019 r. na jeziorze
Kiełbicze w rejonie miejscowości Kiełbice na karę grzywny w
liczbie 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych po 50 (pięćdziesiąt) złotych każda oraz orzeczono środki karne w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego
opublikowanie w gazecie na koszt skazanego oraz przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego: rybackiego narzędzia połowowego w postaci więcierza z linką.

Trwa rekrutacja do wyjątkowego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
„K&K Kultura Kształcenia”.

Jakie miejsce mogło powstać z połączenia sił dwóch wspaniałych kobiet, które się przyjaźnią, mają marzenia, pasję i zamiłowanie do kreatywnego nauczania?
Oczywiście Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „K&K Kultura
Kształcenia”.
Kamila i Katarzyna artystyczne dusze, jedna fotografuje, druga maluje, obie są nauczycielkami, uwielbiają podróże, mają ogromny szacunek
do ludzi i historii.
To właśnie dzięki nim szkoła ta słynie z niesamowitej atmosfery, wspaniałej kadry nauczycielskiej i co najważniejsze ciekawych lekcji.

W przepięknym starym budynku
z czerwonej cegły znajdującym się
w Szczecinie przy Ul. Niemierzyńskiej 17
odbywają się zajęcia.
Sąsiedztwo ogromnego parku zachęca do prowadzenia lekcji w plenerze.
Panie Dyrektor Kamila i Katarzyna zapraszają swoich słuchaczy na spotkania z powstańcami, grupami rekonstrukcyjnymi, pisarzami oraz aktorami.
Kultura Kształcenia funkcjonuje już od dwóch lat, mogą się do niej zapisać osoby, które ukończyły szkołę podstawową, zawodową lub gimnazjum.
Szkoła może się pochwalić dużą zdawalnością swoich słuchaczy na egzaminie maturalnym.
Jest odpłatna. Miesięczne czesne to koszt 100 zł, ale jeśli weźmiemy pod
uwagę, ile oferuje swoim słuchaczom, koszt wtedy wydaje się naprawdę
niewielki.
O poranku każdy słuchacz jest witany pyszną aromatyczną kawą i ciasteczkiem.
Praktykowane są wyjścia do muzeum, kina lub teatru. Jak sama nazwa
wskazuje, szkoła stawia na kulturę, a więc słuchacze są zaznajamiani z jej
szczecińską odsłoną.
Klimat tego liceum, tego miejsca, budynku, ludzi, którzy go tworzą i którzy do niego uczęszczają, jest niesamowity. Indywidualne podejście do
każdego ucznia jest w nim bardzo ważne, o czym na każdym kroku Panie Kamila i Katarzyna przypominają. Wysoka kultura osobista, zaangażowanie i profesjonalizm obu pań mają ogromny wpływ na wzajemny szacunek, kulturę oraz odpowiedzialne podejście do nauki uczęszczających do
tej szkoły słuchaczy.
Jeśli nie podjęliście jeszcze decyzji o wyborze szkoły, to nie jest za późno,
a Kultura Kształcenia jest właśnie szkołą dla Was.
W tej szkole możecie się dużo nauczyć i co najważniejsze nigdy nie będziecie się nudzić.
Obecnie trwa rekrutacja, nie czekajcie, dołączcie do K&K.
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dla dzieci i młodzieży

Zrób to saM
Dzisiaj nauczę was robić tort z arbuza 
Jest to świetna propozycja na upalne, letnie, przyjęcia urodzinowe 
Wiem, bo sama takie robię i uwierzcie mi na słowo
taki tort to hit przyjęcia urodzinowego.
Potrzebujecie:
1 arbuza
Do wyboru owoce: winogrona, banana, maliny, borówki lub porzeczki
Plastikowe, kolorowe wykałaczki
Wykonanie:
Poproście osobę dorosłą o przekrojenie arbuza na
pół, następnie każdej połówce arbuza należy dookoła ściąć nożem całą skórę.
Przeciąć na 2 lub 3 grube plastry środek arbuza, gdy
jest już pozbawiony skóry.
Nożem osoba dorosła wycina brzegi tak, żeby były
to okręgi o różnej średnicy.
Układamy jeden na drugim plaster arbuza tak żeby
uzyskać piętrowy tort.
Owocami dowolnie ozdabiamy tort, wbijając kolorowymi wykałaczkami dookoła np. plastry kiwi lub
połówki winogron.
Przystrojenie owocami zostawiam waszej wyobraźni 
Smacznego :-)

Co w trawie piszczy
Muzeum sztuki nowoczesnej BE HAPPY!
Wakacje to czas podróży małych i dużych.
Te duże macie pewnie już zaplanowane albo wróciliście właśnie z wakacyjnych wyjazdów, więc ja dzisiaj chciałabym wam zaproponować
świetny jednodniowy wyjazd do niezwykle kolorowego, bajkowego i
bardzo pozytywnego miejsca.
Zapewniam was, że w tym muzeum uśmiechnie się nawet największy
ponurak, jakiego znacie 
Naładujcie telefony, bo zrobicie niezliczoną ilość zdjęć przy wielkich,
kolorowych donutach, ogromnych słodyczach, na huśtawce bananowej, na bambusie wisząc jak panda, na wystawie udając Barbie, lub
Kena lub w towarzystwie ogromnego jednorożca.
Kolorowe tła, fantazyjne kształty i pokój iluzji nie pozwolą wam się
nudzić.
To muzeum jest gwarancją dobrej zabawy dla całej rodziny.
Główną atrakcją tego muzeum jest basen, który ostatnio jak tam byłam był wypełniony piankami marshmallow.
To niezwykłe miejsce znajduje się w Szczecinie przy al. Jana Pawła II
3-4
Cennik: bilet normalny - 30 zł; bilet ulgowy - 25 zł
dzieci poniżej 3 roku życia wchodzą za darmo pod opieką dorosłych.
Godziny otwarcia: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 10:00-19:00;
Piątek, sobota, niedziela 10:00-20:00

Miłego pobytu w najbardziej różowym muzeum jakie znam :-)

Młody artysta

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa

24-30.07.2020 r.

Nie w każdym banku warto brać kredyt
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Za czasów PRL-u nasi rodacy nie byli zbyt chętni do zaciągania kredytów. Spowodowane to było niepewnością tamtych czasów. Poza
tym pozyskanie kredytu w istniejących wówczas dwóch, trzech bankach państwowych było bardzo trudne.
Brano kredyty głównie na
wpłacenie pieniędzy na książeczki mieszkaniowe, czasem na
wyposażenie mieszkań. Większą
popularnością cieszyły się pożyczki zaciągane w zakładowych
kasach pożyczkowych bardzo
popularnych w większości wówczas jeszcze firmach państwowych. Gdy w państwie naszym
nastąpił przewrót polityczny
wszystko się zmieniło. Najpierw
jak grzybów po deszczu zaczęło
przybywać wszelkiego rodzaju
banków. Żeby móc egzystować,
po pierwsze prześcigały się one
w zdobywaniu umów na tworzenie kont pracowniczych, a
następnie umożliwiały zaciąganie kredytów z różnego rodzaju
oprocentowaniem. Wraz z bankami państwowymi i komercyjnymi zaczęły mnożyć się różnego rodzaju kasy pożyczkowe. I
tu zaczęły się tworzyć problemy.

Łatwość zdobycia kredytu czy
chwilówki wkręcał coraz więcej
naszego społeczeństwa. Wymyślono też kredyty walutowe. To
dopiero była wtopa, w którą w
swojej naiwności dali się wkręcić „frankowicze”. Jedni z nich,
już mając kasę chcieli powiększać swoje zasoby, aby rozwijać
różnego rodzaju interesy. Inni,
licząc na niższą wysokość rat do
spłacanie nagminnie brali kredyty na budowę domów, kupno
mieszkań, samochodów czy innych dóbr. Jak na tym wyszli?
Jak Zabłocki na mydle. Chcieli
być bardziej cwani od innych, a
tak naprawdę zostali wykiwani,
przede wszystkim przez banki.
Głównie z powodu braku świadomości, że kursy walut mogą
ulegać zmianom.
Obecnie wiele osób, czasami
zmuszonych życiową potrzebą
zaciąga kredyty w bankach nie

Zamknęły
cząstkę lata

Mimo pandemii panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Czepinie spotykają się od czasu do
czasu, choć w mniejszym niż
zwykle składzie. Ostatnio robiły
przetwory z owoców na zimę.
Wykonały kompoty i dżemy.

Posłużą one później do robienia
ciast i deserów. Po pracy było
pyszne domowe ciasto z owcami i kawa, oraz planowanie następnych spotkań. Koło KGW w
Czepinie działa od 18 lat.
EK

Tak blisko siedziały tylko do zdjęcia

Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Koło w Gryfinie przy współpracy
z biurem podróży „Maria”

zaprasza na 6 dniową wycieczkę:
„Przez Toruń i Mazury do Ziemi Litewskiej”
w terminie od 2 – 7 września 2020r.

Koszt wycieczki: 1.780 zł (Ilość uczestników 30 osób, 1 osoba

zajmuje podwójne miejsce.)

Szczegółowych informacji udziela organizator wyjazdu Zdzisław Szczepkowski - tel. 602 539 088, Biblioteka w Gryfinie na
Górnym Tarasie - tel. 91 416 3961, Biuro Podróży „MARIA” - tel.
506 051 743
www.7dnigryfina.pl

do końca wiarygodnych, nie
mających zabezpieczenia finansowego, a i często działających
nawet na pograniczu prawa.
Przykładem takiej sytuacji jest
małżeństwo z Marwic. Zaciągnęli kredyt na kupno domu w
jednym z banków w Kędzierzynie Koźlu. Po pewnym czasie
okazało się, że bank ten ogłosił
upadłość, a syndyk zażądał spłat
kredytów od wszystkich wierzycieli w trybie natychmiastowym. I tu zaczęły się problemy.
Najpierw obowiązek spłacania
rat na inne niż dotychczasowe
konto, z którego wpłaty nie do

końca zaliczane były na poczet
długu. Usiłowanie zaciągnięcia
kredytu w innym banku celem
zabezpieczenia żądań upadłego
banku. Później zadłużenia zamiast się zmniejszać, wzrastały
z uwagi na narzucane odsetki,
itd., itp. W pewnym momencie
dłużnicy nie byli już w stanie
podołać wszystkim roszczeniom, a wierzyciele nie chcieli im pójść na rękę obniżając
raty. Sprawa trafiła do sądu. A
tu wiadomo, dłużnik zazwyczaj staje na przegranej pozycji.
Mimo spłacania na bieżąco rat
w wysokościach jedynie możli-

wych dla dłużników, banki nie
ustąpiły nawet o krok. Sprawa
trafiła do komornika. I znów
się pogorszyło, ponieważ wystąpiły kolejne koszty. Spirala
zadłużenia, mimo starań dłużników nadal się nakręcała. Ostatecznie, na podstawie wyroku
sądu zapadła decyzja o licytacji
zakupionego domu, pozbawienia małżeństwa warunków
bytowych i doprowadzenie ich
do ruiny, a pozyskanymi z licytacji środkami finansowymi
spłacenie zadłużeń. Sprawa ta
ciągnie się już ponad cztery lata.
Licytacja się odbyła, tylko że
ani komornik, ani osoba, która
zakupiła dom nie są w stanie
zapewnić dłużnikom mieszkania zastępczego – socjalnego. A
to ich obowiązek według prawa
obowiązującego od 2019 roku.
Każdy może to skomentować na
swój sposób, ale problem zaczął
się od pierwszego kroku, czyli
zaciągnięcia kredytu w niewiarygodnym banku. Przed czymś
takim właśnie chcielibyśmy
przestrzec naszych czytelników.

W sobotę do Cedyni
Chciałbyś dowiedzieć się
czegoś więcej na temat
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i połączyć to
z atrakcjami i wypoczynkiem? Jeśli tak, to zapraszamy do Cedyni, w sobotę, 25
lipca br. na realizację projektu pt. „Młodzieżowo, sportowo, przeciwpożarowo”.
W programie przewidziany
jest wykład na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego i pokaz
pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaplanowane są turnieje
rodzinne, m. in. w warcaby, w
piłkarzyki, w tenisa stołowego i
slalom z wodą.
Dzieci będą mogły spędzić
czas na wesołym miasteczku.
Będzie można również zobaczyć,
jak radzą sobie na torze przeszkód Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze. Na scenie wystąpią
dzieci i młodzież z COKiS, zespół Gama i zespół Czciborzanie.
Na zakończenie, o godz. 20 odbędzie się dyskoteka pod chmurką. Serdecznie zapraszamy! Dost.

A. Szczepaniak
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KINO GRYF 24 - 28.07.2020
Na topie, 19:00
Scooby-Doo!,
pt. 10:30, 15:00, 17:00, sb.-wt. 15:00, 17:00
CO JEST GRANE

W tym tygodniu gryfińskie kino zaproponuje nam muzyczną historię z
Dakotą Johnson w roli asystentki znanej gwiazdy muzyki w filmie „Na topie”. Przyjemne, chociaż lekko naiwne,
ale odstresowujące i relaksujące kino
z ciekawymi rolami aktorskimi kobiet i
dobrą muzyką w tle. Polecałam Wam
już ten obraz i teraz zrobię to jeszcze

DARMOWE
bilety do kina

raz – polecam ten ciekawy melodramat muzyczny, który opowiada historię gwiazdy muzyki i jej lekko przepracowanej asystentki, które otrzymają

od życia szansę, by zmienić
ich kariery. Premierowo w kinie GRYF zobaczymy pierwszą animację
ze Scooby-Doo
w roli głównej
(„Scooby-

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.

-Doo”). Poznamy początki całej historii
o Scooby-Doo i jego przyjaźni z Kudłatym. Kolejnym krokiem będzie założenie spółki detektywistycznej, którą
znamy z serialu dla dzieci. Jako maluch byłam zakochana w ten animacji.
Młodzi detektywi po raz kolejny, ale
pierwszy w kinowej animacji staną w
obliczu trudnej zagadki i niezwykłego
wyzwania. Zapraszam do kina. Amp

Kto jest reżyserem filmu „Na topie”?
Jaka aktorka zagrała w tym obrazie rolę Maggie?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 24 - 30.07.2020
KINO PIONIER
SALA CZERWONA
xABo: Ksiądz Boniecki, 16:20
Jak być dobrą żoną, 18:00
#Tu i teraz, 20:10
KLUB KINIARNIA
Turu. W pogoni za sławą, 17:10
Jak być dobrą żoną, 19:00

HELIOS (CHR Kupiec)
Nocne Maratony Filmowe:
Maraton Horrorów, pt. 23:00
Kultura Dostępna:
Ostatnia góra, czw. 18:00
Kino Konesera:
Nędznicy, pn. 18:00
Prawda, śr. 18:00

Złota Kolekcja Filmowa:
Buntownik bez powodu, wt. 18:00
Seans prywatny, pt.-sb. 21:00, nd.
20:30, pn.-czw. 20:45
Premiery:
Scooby-Doo, pt. 11:00, 13:00, 15:30,
18:00, sb.-nd. 11:30, 14:00, 15:30,
18:00, pn.-czw. 11:00, 13:30, 16:00,
18:30
Polowanie, pt. 13:30, 19:00, 20:30,
sb.-nd. 16:30, 19:00, 21:30, pn.-czw.
16:30, 19:00, 21:00
Polecamy:
Narodziny gwiazdy, pt.-nd. 19:30,
pn.-czw. 20:15
Więzień zero, pt..-nd. 18:30, śr.
18:10
Niewidzialny człowiek, pt., pn.-czw. 21:30, sb. 20:30, nd. 21:00
XABO: Ksiądz Bonecki, sb. 12:30
Helios dla dzieci:
Turu. W pogoni za sławą, pt. 11:30,
14:45, 17:00, sb.-nd. 14:45, 17:00,
pn.-czw. 11:15, 13:20, 15:45

Urwis, sb.-nd. 11:00, 13:30
Wiking i magiczny miecz, pt.
16:30, sb. 13:45, nd. 12:15, pn.-wt.,
czw. 13:00, 15:15, śr. 13:00
Naprzód, pt. 14:00, sb. 11:15, nd.
12:45, pn., czw. 17:30, wt. 17:50, śr.
15:20
SONIC. Szybki jak błyskawica, pt.
12:00, 16:00, sb.-nd. 16:00, pn.-czw.
11:30, 14:00

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Nocne Maratony Filmowe:
Maraton Horrorów, pt. 23:00
Kultura Dostępna:
Ostatnia góra, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Nędznicy, pn. 18:00
Złota Kolekcja:
Buntownik bez powodu, wt. 13:00,
18:00

Twój Seans Prywatny, pt. 20:00,
sb.-czw. 19:45
Premiery:
XABO: Ksiądz Boniecki, sb. 12:30
Polowanie, pt. 13:30, 16:00, 18:30,
20:30, sb.-nd. 15:15, 18:00, 20:45,
pn.-wt., czw. 12:45, 15:15, 17:45,
20:15, śr. 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Jak być dobrą żoną, pt. 15:45,
18:45, 21:30, sb.-nd. 14:30, 17:30,
20:30, pn.-czw. 14:30, 17:15, 20:00
Scooby-Doo, pt. 12:00, 13:00, 14:30,
15:30, 17:00, 18:00, sb.-nd. 11:15,
12:00, 13:45, 14:30, 16:15, 17:00,
18:45, pn.-czw. 11:00, 12:00, 13:30,
14:30, 16:00, 17:00, 18:30
Polecamy:
Na topie, pt. 15:15
Coś się kończy, coś zaczyna, pt.
21:45
Więzień Zero, pt. 21:15
Hit za 10!:
Niewidzialny człowiek, pt. 21:00,

sb.-nd. 17:45, pn. 19:00, wt. 11:30, śr.
17:45, czw. 19:30
Bohemian Rhapsody, pt. 18:15,
sb.-nd., wt-śr. 19:00, pn., czw. 11:30
Narodziny gwiazdy, pt.-śr. 19:30
Dżentelmeni, pt. 19:00, sb.-nd.
20:15, pn.-wt., czw. 20:30, śr. 20:45
Zew krwi, pt. 11:30, sb.-czw. 11:45
SONIC. Szybki jak błyskawica, pt.
15:00, sb.-wt., czw. 14:45, śr. 12:15
Naprzód, pt. 14:00, sb. 13:15, nd.
12:15, 13:15, pn.-śr. 16:15, czw. 16:30
Król lew, pt. 12:15, sb.-nd. 16:00,
pn.-śr. 13:15, czw. 13:40
Helios dla Dzieci:
Urwis, sb.-nd. 11:00, 13:30
Turu. W pogoni za sławą, pt. 12:45,
17:30, sb.-pn. 13:00, 17:15, wt., czw.
11:15, 17:30, śr. 12:45, 17:15
Wiking i magiczny miecz, pt.
13:15, 16:30, sb.-nd., czw. 15:45, pn.-wt. 15:30, śr. 15:15

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Fauda
(4 gwiazdki)
()

14 maja 1948 roku podpisano
deklarację niepodległości państwa Izrael. Już następnego dnia
wybuchła I wojna izraelsko-palestyńska pomiędzy nowo powstałym państwem a państwami, które
wspierają Palestyńczyków – Syrią,
Egiptem, Transjordanią, Sudanem,
Irakiem, Libanem, Arabią Saudyjską I Jemenem. Izrael wygrał tę
wojnę. Pod kontrolą Egiptu pozostała Strefa Gazy, a pod okiem Jordanii Zachodni Brzeg. Na tle działań wojennych rozpoczęły się
prześladowania Żydów. Od tamtego czasu nieustannie trwa konflikt
izraelsko-arabski, co jest związane
z ciągłymi zamachami terrorystycznymi
przeprowadzanymi
przez Palestyńczyków i Arabów na
terenie Izraela. Sprawa ta wielokrotnie była obiektem działań Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1967 roku powstała nawet
organizacja Wyzwolenia Palestyny.
W tym samym roku miała miejsce
wojna sześciodniowa, w wyniku
której Zachodni Brzeg Jordanu,
Strefa Gazy, Wzgórza Golan i Pół-

wysep Synaj znalazły się pod okupacją Izraela. W 1987 roku wybuchło powstanie, w którym czynny
udział wzięły organizacje zbrojne
Hamas oraz Palestyński Dżihad. I
tutaj zaczyna się historia serialu, o
którym Wam dzisiaj opowiem. Ten
długi wstęp, który stworzyłam na
podstawie źródeł internetowych
(głównie www.rp.pl czy www.polityka.pl) jest po to, byście mniej
więcej rozeznali się w sytuacji,
która od lat ma miejsce na granicy
Palestyńsko-Izraelskiej. I mam tu
na myśli taką religijno-mentalną
granicę, na styku której stworzył
się konflikt nie do rozwiązania.
Dzieci uczone są zabijania i że za
męczeństwo czeka nagroda w
niebie. Każdy Palestyńczyk nienawidzi Izraelczyka i odwrotnie.
Przerażająca jest ta nienawiść, któ-

nich dzieje”. Miałam bardzo powierzchowne pojęcie o tamtym
konflikcie. Serial otworzył mi oczy
na to, co się tam dzieje i sprawił, że
postanowiłam poczytać o tym, co
robią ludzie w innej części świata
– w końcu tacy sami jak ja czy ty.
Bardzo dobre zdjęcia i aktorstwo, a
także sceny akcji budują napięcie
w tym serialu, co sprawia, że z odcinka na odcinek nie możemy się
oderwać i chcemy oglądać nie jeden czy dwa ale od razu cały sezon. Mnie wciągnęło, chociaż
przyznaję, że niektóre wątki romantyczne nie do końca do mnie
przemówiły, ale wiem, że są one
potrzebne, by akcja była wiaryra trwa i jest żywa po dziś dzień.
Izraelski serial polityczny „Fauda”
pokazuje w bardzo dobry i dokładny sposób ten konflikt i jego
efekty. Głównym bohaterem filmu
jest izraelski agent komórki specjalnej, który ma za zadanie złapać
palestyńskiego bojownika o wolność. Fauda to bardzo mocne kino
pełne przemocy, okrucieństwa i
wyrachowanej chęci zemsty. Musze się przyznać do pewnej ignorancji, bo Izrael i Palestyna leżą
„gdzieś tam” daleko ode mnie, to
mało mnie interesowało, co się „u

godna, a przecież bez miłości nie
ma życia. Jak się okazuje z „Faudy”
bez zemsty także. Nigdy nie zrozumiem, jak jeden kraj może aż tak
mocno nienawidzić drugi… a cierpią na tym obywatele. Bomby spadają bowiem na nich, w atakach

giną niewinni żołnierze, mężowie,
synowie, a nawet córki. Wzruszyłam się przy wielu scenach śmierci
w tym filmie, a kolejne sezony
utwierdziły mnie w przekonaniu,
że na świecie są dobrzy i źli ludzie
– niezależnie od narodowości, wyznania, rasy czy koloru skóry. Jesteśmy jednak tyko ludźmi i każdy
z nas ma swoje słabości, a są nimi:
zawiść, chęć zemsty i nienawiść.
„Faudę” ogląda się szybko, ale
szybko o niej nie zapomnicie, tak
jak i o tamtej krainie – pomalowanej na czerwono od krwi. Niesamowite, wzruszające, poruszające,
mocne. Dawno nie widziałam czegoś tak dobrego, chociaż wolałabym oglądać takie obrazy tylko w
cyklu science-fiction, a to jednak
prawie dokument. Polecam, ale
tylko widzom, którzy lubią takie
polityczne tematy, i tym, którzy lubią mocniejsze wrażenia. Mnie ten
serial dał refleksję i kopa do szukania głębiej o tym konflikcie. Czemu nie da się go rozwiązać? Głowią się nad tym dziennikarze i historycy. Obejrzyjcie i sami oceńcie,
czy można wskazać jednego winnego?
Anna Pietras

FOTO: dystrybutor
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czyli 5-letnie łobuzy łobuzują i poznają świat. Przygody,
zabawy, spory – to idealna bajka dla przedszkolaków.
Dużo śmiechu i głos Jarosława Boberka. „Niesamowite
przygody dziesięciu skarpetek” J. Bednarka to kolejny
mój ulubiony audiobook (książkę papierową zresztą
polubiłam w pierwszej kolejności). Dlaczego skarpety
znikają w trakcie prania i zostają tylko skarpety nie do
pary? Okazuje się, że skarpety mają swoje całkiem ciekawe życie. Opowiada Anna Wodzyńska. Pisałam Wam
ostatnio także o książce „Dzieci z Bullerbyn”, która także została wydana jako audiobook i cieszy się popularnością. Lisa opowiada nam o swojej wiosce Bullerbyn i
o swoich przygodach z przyjaciółmi i rodzeństwem.

Książki są jak okręty myśli żeglujące
po oceanach czasu, troskliwie niosące swój

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Już dzisiaj nie muszę się przekonywać do tej formy
czytania książek, ale jeszcze kilka lat temu nie sądziłam, że będę czytała na czytniku, czyli książki w formie
elektronicznej. Pamiętam ten dzień, gdy ktoś mi bliski
zaproponował właśnie czytanie ebooków. Zarzekałam
się wtedy, że nie, że nigdy w życiu, ale gdy dostałam do
ręki czytnik książek elektronicznych, to się zakochałam
w tej formie czytania. Przede wszystkim dlatego, że
można go zabrać wszędzie i nie zajmuje dużo miejsca,
a do tego jest poręczny, bo zmieści w sobie kilkadziesiąt tytułów. To ideał – małe, poręczne, i można sobie
wybierać spośród kilkudziesięciu propozycji. W opozycji stoją grube opasłe tomiska, które mają oczywiście
swój urok papierowej książki – do niej zawsze będę
wracała – ale jednak patrząc na ekonomię podróży
wygrywa zdecydowanie czytnik. Tak samo dobrą,
ciekawą i nowoczesną formą są audiobooki, których
swoistymi pierwszymi formami były słuchowiska radiowe.

nagrywano od lat 60’ XX wieku na taśmach magnetofonowych czytane książki dla czytelników Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych. Audiobooki nie są więc
czymś nowym, ale ich popularność komercyjna wzrosła
dopiero w ostatnich kilku latach. W USA każdy bestseller zostaje od razu wydany także w formie audiobooka.
U nas jeszcze tak się nie dzieje, ale najpewniej to niedaleka przyszłość.
Największy zbiór książek mówionych na tradycyjnych kasetach magnetofonowych posiada wspomniana
Biblioteka PZN. Przekazuje ona swoje zbiory innym
bibliotekom. Jest to około 500 tysięcy kaset i ponad 500
tytułów.

Audiobooki

,

czyli najlepsza książka
na wakacyjną podróż
Audiobooki są najlepszą formą czytania dla osób
niewidzących, w inny sposób niepełnosprawnych, czy
po prostu dla dzieci w podróży, ale nie tylko – także w
zimowe lub jesienne wieczory, gdy nie będziecie mieli
pomysłu na zabawy, gry czy aktywności domowe, wtedy pomoże audiobook. Gdy wyjeżdżacie w długą podróż samochodem z dziećmi przygotujcie audiobook
na czas podróży, wtedy minie Wam ona przynajmniej
w połowie miło i spokojnie. Zresztą, gdy jedziecie tylko
z dorosłymi, audiobooki książek także są świetną opcja
na spędzenie podróży.

Audiobook to nie inaczej jak książka mówiona, czyli nagranie dźwiękowe, które zawiera odczytany przez
lektora tekst publikacji książkowej – zapisany w formacie audio lub MP3. Co ciekawe, audiobooki nie są
tak całkiem nową formą czytania książek, bowiem
pierwszą formą audiobooku w naszym kraju były nagrane bajki Adama Mickiewicza. Było to w latach 30’
XX wieku. Czytał je aktor Mariusz Maszyński. Potem
www.7dnigryfina.pl

Nie wiem, czy Wasze dzieci znają i lubią Misia Paddingtona? Ja kocham, dlatego polecam Wa też audiobook „Miś zwany Paddington” autorstwa M. Bond. Przygody misia, który przybył z Peru czyta cudownie Artur
Barciś. Ten sam Barciś czyta też świetnie „Opowiadania
dla przedszkolaków R. Piątkowskiej. Ich głównym bohaterem jest Tomek - chłopiec, który ma głowę pełną pomysłów a przedszkolaki uwielbiają słuchać o jego przygodach. Jedną z moich ulubionych bajek są bajki czytane
i napisane przez Artura Andrusa -”Bzdurki, czyli bajki
dla dzieci (i) innych”. Andrus „używa” znanych z bajek
bohaterów, którym pisze nowe, zupełnie inne historie.
Ten autor jest znany z tego, że gra słowem i bawi się
konwencją, a że jest inteligentny, to i absurd czy ironia
mu nie straszna. Wszystko razem składa się na oryginalne bajki – tak jak mówi sam tytuł – nie tylko dla dzieci.
Wśród audiobooków znajdziecie jeszcze wiele takich, które zainteresują Wasze dzieci. Seria o Basi
ma też swoje wydanie „mówione”, a także bajki Jana
Brzechwy czytane przez Piotra Fronczewskiego są w
takiej formie. Audiobooki stały się ostatnio bardzo
popularne i dobrze, bo to dobra forma czytania bajek dla dzieci. Uważam, że przydają się w podróży
i gdy godziny w domu się dłużą. Oczywiście nigdy
nie będę uważała, że lepiej jest słuchać książkę niż je
czytać, bo czytanie to podstawa. Dzieci, które umieją
już czytać, powinny doskonalić tę formę jak najczęściej, a audiobooki niech będą dodatkiem, dodatkową formą opowiadania bajek czy czytania książek.
PS Muszę przyznać, że przekonałam się do audiobooków dopiero niedawno i to też tylko w wydaniu dla
dzieci. Jakoś nie mogę przekonać się do audiobooków
w wydaniu dla dorosłych. Nie potrafię się skupić na
słuchaniu opowiadanego kryminału czy książki obyczajowej, chyba potrzebuję patrzeć na słowo pisane
– jednak. Możliwe, że to kwestia czasu, albo po prostu
kocham czytać i taka forma najbardziej mi pasuje i
sprawia największą przyjemność. Wy wybierzcie swoją
najlepszą formę czytania literatury (dla Was i Waszych
dzieci).

Nie byłabym sobą, gdybym Wam nie poleciła kilku
najlepszych – moi zdaniem – audiobooków dla dzieci.
Na początek będzie „Jaś i Janeczka” A. M. G. Schmidta,

Mama, która czyta, bo kocha

Źródło:
foto: pixabay.com.pl
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Wynajmę lokal
o pow. 60 m2 na
działalność usługowobiurową w Gryfinie

KRZYŻÓWKA

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

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. wzbudza współczucie
2. religia muzułmanów
3. do krycia dachów
4. do pomiaru prędkości statku
5. slęp
6. lata nad morzami arktycznymi
7. kawalerzysta
8. plama na honorze
9. mityczny cesarz Chin
10. Akademicki Związek Sportowy
11. środek owadobójczy
12. kraj we Wsch. Afryce
13. „tak” naszych południowych braci
14. miasto w płd. Jordanii
15. wymarły ptak z Nowej Zelandii
16. metal szlachetny, platynowiec
17. erozja wapieni
18. bóg Memfis
19. twórca bajki greckiej
20. borówka, czernica
21. miasto w Japonii (Honsiu)
22. postać biblijna
23. bohater „Potopu” H. Sienkiewicza,

jeden z „oficerów” Kmicica
24. kuc angielski
25. marzłoć
26. Zegadłowicz, napisał „Zmory”
27. miasto nad Nilem (Egipt)
28. kawałek, pewna ilość czegoś
29. bez pałeczki nie ruszy
30. car z carową
31. gatunek sardyny
32. Tic-...
33. królewskie imię damskie
34. kij bilardowy
35. narty dawniej
36. dopływ Dunaju
37. metal, l. a. 49
38. poświadczenie jakości wyrobu
39. miasto w Peru
40. połknięty przez sztywnego
41. przodek w kopalni
42. syn Posejdona
43. chroni państwo
44. kaczy odgłos
45. duże naczynie.

Poziomo:
46. kolor kwiatu czeremchy
47. rysownik
48. hałas od psiej budy
49. stworzenie
50. ruszenie w drogę
51. mówi o modzie: jestem z nią w
zgodzie
52. może być wiszący
53. upominek
54. wille w stolicy
55. więzień – dozorca
56. utrata pamięci
57. spławia rzekami, flis
58. zniszczenie z wekslem
59. syn Sary
60. miasto w Holandii
61. miasto nad Eufratem (Irak)
62. państwo w Oceanii
63. powieść Władysława Machejka
64. nic nie znacząca osoba
65. „Open up your ...”
66. popularny wybielacz
67. członek sekty gnostyków

68. górnik w przodku
69. tworzywo na obudowy np. telefonów
70. fińskie jezioro
71. miasto włoskie
72. defekty w kasie
73. kobyła
74. „Moja ...” film z 1999 w reżyserii
Stanisława Kuźnika
75. matka Learcha
76. wypoczywa nad morzem
77. środek do czyszczenia
78. najwyższa karta
79. mimowolne skurcze mięśni
80. strażniczki Gorgon
81. miasto w Nigerii
82. oczko w głowie dziadka
83. czerwiec amerykański
84. wąż R. Kiplinga.
PODPOWIEDŹ: EPE, ICA, IESI, KINA,
LOG, OWO

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

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

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

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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Sprzedam
kawalerkę
do remontu

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

tel. 502 277 099
Poszukuję
emeryta lub
rencisty

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

tel. 502 277 099

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

POMÓŻMY WOJTKOWI
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

PRACA OPIEKA NIEMCY!

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

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

SKUP AUT

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

TEL. 792 419 148

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

Pokój do wynajęcia
osobie
na emeryturze, rencie.
Aktualne.

Kontakt: 691 057 180

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

Zatrudnię
kierowców C+E

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

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

Tel. 609 493 989

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

Tel. 605 955 850
Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Wojtek ma 21 lat, motoryzacja to całe
jego życie .Jest bardzo aktywny, zawsze
wszędzie go pełno, ma tysiące pasji i hobby,ma wyjątkowy charakter. Mimo młodego wieku jest bardzo dojrzały,rodzinny,
pracowity, konsekwentny i rozważny.
09.06.2020 Wojtek był uczestnikiem
wypadku komunikacyjnego. Jego świat
stąnał w miejscu
Pod respiratorem, sztuczną nerką, z
pękniętym kręgosłupem w trzech miejscach i w śpiączce farmakologicznej był 3
tygodnie.
W bardzo złym stanie była jego noga
która doznała bardzo wielu urazów (złamanie otwarte kości piszczelowej z nabytkiem kostnym, ostre pourazowe niedokrwienie prawego podudzia, złamanie górnej części
trzonu) . Żeby ratować jego życie niezbędna była amputacja, Wojtek obudził się już bez nogi.
Kiedy był w śpiączce jego bliscy każdego dnia modlili się o jego
powrót do zdrowia.Lekarze nie chcieli dawać za dużo nadziei bo tak
naprawdę nic nie było wiadomo. Po amputacji miało być już tylko
lepiej gdy nagle pojawiła się żółtaczka a później sepsa.
Wybudzenie go ze śpiączki było próbą, lekarze chcieli sprawdzić
czy jego płuca sobie poradzą. Stał się cud, Wojtek się wybudził.
Odłączona została sztuczna nerka, po jakimś czasie odłączony
został także respirator i po prawie miesiącu wylewania łez, modlitw
i każdego niepewnego dnia usłyszeliśmy od lekarzy ze jego stan
oceniają na stabilny. Wyniki zaczęły być bardzo dobre, sepsa nie
wyrządziła szkód w jego organizmie, na ten moment wszystko idzie
w dobrym kierunku. Powiedział ze nie chce spędzić życia na wózku,
codziennie pracuje nad tym żeby wrócić do sprawności, rana bardzo ładnie się goi i wszystko idzie w dobrym kierunku.
Kwota jest ogromna, chciałabym w imieniu całej rodziny i bliskich
prosić o pomoc.
Założyliśmy zbiórkę na protezę, jej koszt to 380 tysięcy
złotych, jest to proteza w której Wojtek mógłby dalej
prowadzić aktywne życie i korzystać z tego życia na całego!

Pomóżmy Wojtkowi w powrocie do zdrowia

Numer konta zbiórki dla Wojtka

64 1140 2004 0000 3902 7908 0962
(z dopiskiem Dla Wojciecha Piecha)
lub na stronie internetowej

https://zrzutka.pl/na-proteze-dla-wojtka

ZATRUDNI

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT
Zakres obowiązków:
• klasyfikacja, kompletowanie i ewidencja dokumentów księgowych,
• wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
• wprowadzanie płatności do realizacji w systemach bankowości elektronicznej,
• realizacja procesu windykacji należności od klientów firmy,
• sporządzanie bieżących informacji finansowych i rozliczeniowych
na potrzeby Kierownictwa Firmy.
Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe – w zakresie rachunkowości,
• Doświadczenie w pełnej księgowości - 2 lat,
• Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i innych, które są niezbędne
do samodzielnej pracy na zajmowanym stanowisku, przy obliczaniu
zobowiązań podatkowych,
• Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Wiedza z zakresu kadr i płac będzie dodatkowym atutem,
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• samodzielną i ambitną pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• szansę poszerzania wiedzy i doświadczenia w różnych obszarach,
Miejsce pracy: Maszewo
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz
z listem motywacyjnym na adres:
jk@agro-business.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko Księgowa ”
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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
MIESZKANIA - WYNAJEM
•• 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
LOKALE - WYNAJEM
•• 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
MIESZKANIA - 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
MIESZKANIA – ZAMIANA
•• 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
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, kuchnia połączona z jadalnią, możliwość

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

zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2, do III p. Tel. 691 688 605
•• MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam rezerwację/kaucję kupna mieszkania przy ul. Flisacza. Cena mieszkania 186 tys.
zł. Tel. 691 250 724
•• Odstąpię partycypację TBS w Gryfinie, Stare
Miasto, 3 pokoje, parter. Tel. 508 626 052
•• Sprzedam budynek mieszkalny wolnostojący
25 ar, Żabowo. Tel. 695 359 355
•• Sprzedam partycypację kawalerka 33 m2, ul.
Mazowiecka. Tel. 663 44 23 13
•• Sprzedam domki holenderskie. Tel. 0048 604
302 001
•• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na parterze o pow. 57,3 m2, umeblowane, kuchnia w
zabudowie, gotowe do zamieszkania, bezczynszowe, w miejscowości Baniewice. Do
mieszkania przynależna jest piwnica 15 m2
oraz garaż. Tel. 784 539 407, 602 507 039
•• Sprzedam dom dwurodzinny w Pniewie. Tel.
519 323 107
•• Sprzedam dom w Chwarstnicy z 2004 roku
wraz z zabudowaniami. Tel. 784 539 407, 604
52 23 24
•• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym
na ul. Reymonta 14 lub zamienię na 2 mieszkania M3 w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22 lub 781
415 222
•• Sprzedam pół domu lub wynajmę. Cena do
uzgodnienia. Tel. 697 631 896
•• Sprzedam pół domu (do remontu, ale można
mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 piwnice i poddasze oraz zabudowania gospodarcze na działce o pow. 3650
m2 w Wierzchlasie. Tel. 664 094 054
•• Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 180 m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie
gazowe solar na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, wiata, grill z garażem dwustanowiskowy i działki o różnych wielkościach. lub
zamienię na mieszkanie dwupokojowe nad
morzem lub w Szczecinie. Tel. 91 41 45 238 ,
603 795 459, 609 536 459
MIESZKANIA - KUPNO
•• Kupię 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 – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam działkę budowlaną o pow.10a w
Pniewie. 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 -wodao 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
GARAŻE - SPRZEDAŻ
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka
I. Pow. 15 m2, podłączony prąd, doskonały
wjazd. Cena 42 tys. zł. Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m
x3m) . Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena 1350 zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z
instalacją elektryczną. Garaż na os. Południe
(nr 21) od strony bloków. Posiada bramę
uchylną. Cena 35 tys. zł. Tel. 790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel.
603 971 396
GARAŻE – WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany z
prądem przy torach ul. Kolejowa. Tel. 694
667 297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice ulic
Łokietka, Popiełuszki i Mieszka I. Wynajem
długoterminowy. Tel. 668 929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane
przy ul. Flisacza. Możliwość ogrzewania. Tel.
539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony z możliwością podłączenia prądu.
Polecam! Tel. 798 528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o
pow. 15 m2, ul. Słowiańska za restauracją
Wodnik od 31 czerwca 2017. Opłata 150 zł/
miesiąc. Tel. 691 057 180
GARAŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do
rozbiórki. Tel. 600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w
Gryfinie. tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym.
Tel. 691 057 180
MOTORYZACJA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam 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
•• 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
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•• Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997,
115 KM, przebieg 202 tys. km, przegląd do
15.12.2018. Cena 4500 zł do negocjacji. Tel.
515 285 671
•• SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r.,
jeden właściciel, faktura vat - sprzedam za
dobrą cenę. Tel. 502 816 108
MOTORYZACJA – KUPNO
•• Kupię motocykl średniej klasy 250-300 cm,
względnie i ładnie wyglądający. Tel. 781 747
903
•• Kupię zużyte silniki samochodowe i elektryczne. Tel. 547 856 274
•• Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
PRACA
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe
– Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia,
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUKAM
•• Rencista stopień umiarkowany z Chojny
poszukuje pracy jako opiekun. Posiadam
doświadczenie. Tel. 501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej osoby 24h. Staż pracy w Niemczech ok.
15 lat. Tel. 660 974 992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel.
660 974 992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w Gryfinie
lub okolicach, najchętniej bez żadnych
umów. Tel. 507 890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka
mieszkań od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889
729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków, robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w
Gryfinie, raz w tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i
transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874
777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września.
Posiadam duże doświadczenie. Tel.727 687
666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona
w pracy z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem
w każdym wieku. Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową pracę, znajomość języka niemieckiego.
Gryfino, okolice także strefa przygraniczna.
Tel. 798 441 629
Z AT R U D N I Ę
•• 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
•• 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
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•• Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu
przemysłowego. Tel. 668 660 026
•• Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz – szpachlowanie, malowanie, zabudowa kartonowo-gipsowa, itp. Tel. 662 495 081
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie
krajowym. Tel. 509 740 304
•• Zatrudnię kierowcę międzynarodowego kat.
C+E. Tel. 91 404 56 50
USŁUGI
•• Remont i lakierowanie łodzi wędkarskich
oraz jachtów. Gryfino ul. Czechosłowacka
2E. Tel. 694 766 207
•• 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
EDUKACJA
•• Nauka jęz. niemieckiego. Tel. 509 740 063
•• Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
•• Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepetycji z języka niemieckiego na każdym
poziomie, z dojazdem do klienta. Tel. 69 78
08 128
•• Nauka gry na perkusji. Tel. 694 161 215
•• Nauka języka hiszpańskiego. Tel. 794 998 104
•• Korepetycje z jęz. angielskiego dla uczniów
i dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem.
Tel. 501 168 276
•• Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel.
697 288 030
•• Rosyjski indywidualnie i grupowo. Nauczyciel
dyplomowany. Tel. 696 068 527
•• Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich poziomach nauczania. Rzetelne przygotowanie do matury i innych egzaminów.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 793 305 835
•• Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie do sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu
gimnazjalnego, maturalnego, indywidualnie
lub w małych grupach. Tel. 887 682 252
R O L N I C T W O – D Z I E R Ż AWA / S P R Z E D A 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
ROLNICTWO – KUPNO
•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych
zbiorów. Tel. 665 023 603 Odbiór własnym
transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22
•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel. 91
415 22 22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w
ilościach samochodowych, zapewniam swój
transport oraz 100% przedpłaty. Tel. 501 459
374
RÓŻNE
•• 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
SPRZEDAŻ
•• Wiertnicę ręczną do studni sprzedam lub wynajmę. Tel. 502 816 108
•• 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
R ÓŻ NE – K UPN O
•• 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
24.07. Apteka Dr.Max
ul. B. Chrobrego 30
25.07. Apteka Cefarm
ul. Grunwaldzka 6
26.07. Apteka Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
27.07. Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
28.07. Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
29.07. Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
30.07. Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
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. Montażysta układów elektronicznych – praca Gardno
10. Ogrodnik- praca Gryfino, woj.
zachodniopomorskie
11. Pracownik sklepu- praca Gryfino
12. Sprzątacz/sprzątaczka – praca
Gryfino
13. Sprzedawca-kasjer-praca Gryfino
14. Szwaczka- praca Gryfino
15. Kasjer-Sprzedawca- praca Gryfino, Gardno, Lubanowo, Stare Czarnowo
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7 milionów na wodę i kanalizację
Aż 6 projektów wodno-kanalizacyjnych z naszego powiatu dofinansuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski przeznaczył na te zadania aż 7 milionów złotych.
Całość konkursu - ponad 55
milionów złotych - to środki
unijne z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020, które dofinansują inwestycje wodno-kanalizacyjne na
Pomorzu Zachodnim.
- Czas epidemii jest trudny dla nas wszystkich, jednak
zdając sobie sprawę, jak ważne
dla lokalnych społeczności są te
działania - nie odkładamy ich
na później. Inwestycje wpłyną
na podniesienie standardu życia
mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki nim zachowane
zostanie bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne, polepszy się
jakość wody pitnej – mówi wicemarszałek województwa Olgierd
Kustosz.
Co będzie u nas?
Dzięki wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego z funduszy
europejskich na terenie gminy
Gryfino realizowane będą dwa
projekty. Jeden z nich to budowa dwóch studni głębinowych
na ujęciu wody Krzypnica wraz

wsparcia z PROW przeznaczone zostanie na budowę oczyszczalni ścieków w Grzybnie. Zaś
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie otrzyma
ponad 1,3 mln zł na budowę
przepompowni ścieków w Łaziszczach i odprowadzenie ich
do oczyszczalni ścieków w Mętnie.
Gmina Mieszkowice natomiast na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i
tłocznej w miejscowości Wierzchlas dostała aż blisko półtora
miliona złotych dofinansowania.
Moryń - jedna z inwestycji wykonanych przy pomocy funduszy z Urzędu
Marszałkowskiego
z rozbudową rurociągów oraz
budowa kanalizacji sanitarnej
w Krajniku. Kwota wsparcia –
to ponad 850 tysięcy złotych.
Drugi projekt dotyczy budowy
sieci kanalizacji tłocznej Gardno -Wełtyń wraz z przebudową
przepompowni ścieków i sieci
wodociągowej w miejscowości

Gardno. Tu wsparcie wyniesie
ponad milion złotych.
Gmina Moryń, otrzymując
ponad milion złotych, przystąpi
do budowy systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin.
Na terenie gminy Chojna realizowane będą dwa zadania.
Około sześćset tysięcy złotych

Naszych 6 wśród
52 w regionie
Na tegorocznej liście do dofinansowania
Urzędu Marszałkowskiego znalazły się 52
projekty, które będą realizowane
przez zachodniopomorskie gminy i spółki. Beneficjenci otrzymają środki m.in. na budowę,
przebudowę lub wyposażenie
obiektów służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowa-

dzania i oczyszczania ścieków.
Będą to oczyszczalnie ścieków,
ujęcia i stacje uzdatniania wody,
systemy kanalizacji zbiorczej dla
ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.
A także zbiorowych systemów
zaopatrzenia w wodę i instalacji
do osadów ściekowych.
To już kolejne wsparcie
na zadania wodnokanalizacyjne
Przypomnijmy, w wyniku
przeprowadzonego w 2016 r.
pierwszego naboru wniosków,
w obecnej perspektywie finansowej, na działania związane z
gospodarką wodno-ściekową
dotacje przyznano 36 inwestycjom na łączną kwotę ok. 43
mln zł. Pula środków w drugim
naborze to ponad 55 mln zł, co
razem daje prawie 100 mln zł na
inwestycje wodno-kanalizacyjne
w województwie zachodniopomorskim z funduszy unijnych w
ramach PROW 2014-2020.
red.

Granty Strażackie 2020

Rusza konkurs dla OSP

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Startują Granty Strażackie, dzięki którym strażacy wyremontują swoje remizy.
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od lat
wspiera finansowo drużyny
strażackie – liderów integracji społecznej w środowiskach
wiejskich. Co roku w remizach
pojawiają się nowe wozy i łodzie do przeprowadzania akcji
ratunkowych. Jednostki OSP

otrzymują Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne, urządzenia GPS, ale i niezbędny sprzęt
potrzebny w codziennej pracy.
W ostatnim czasie OSP skorzystały także z pomocy z Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.
– W ramach Zachodniopo-

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP dh Marek Kowalski

morskiego Pakietu Antykryzysowego przekazaliśmy strażakom-ochotnikom
przeszło
200 tys. zł na zakup środków
ochrony osobistej oraz środków czystości niezbędnych do
udzielania przez straż pomocy
– wylicza Wicemarszałek Województwa Zachodniopomor-

skiego Olgierd Kustosz. – Teraz
przyszedł czas na wsparcie ich
samych, a dokładniej miejsc, w
którym spędzają czas na służbie.
Doświadczenie z poprzednich
edycji konkursu „Animator życia społecznego na obszarach
wiejskich – OSP ”oraz analiza
potrzeb jednostek OSP wpłynęła na decyzję, aby w tym roku
skupić się na wykonaniu prac
remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP.
Zgodnie z założeniami kon-

kursu o dotację będą mogły
ubiegać się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
województwa
zachodniopomorskiego. Maksymalna kwota
dofinansowania w konkursie
wynosi 10 tys. zł. Zaplanowane
prace remontowe przez OSP
powinny być realizowane do 31
grudnia 2020 r. Nabór na Granty Strażackie będzie prowadzony jest od 13 lipca do 3 sierpnia
2020 r., za pośrednictwem generatora witkac.pl.
Dost.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

