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76. rocznica Powstania Warszawskiego

Komentarz do Gryfińskich obchodów
Kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest dobrą okazją do przypomnienia Gryfinianom, że po II W. w Gryfinie i okolicach osiedlili się Powstańcy. Wymienić możemy tutaj Teofila Żurowskiego ps. „Leszek Biały”, żołnierza AK obwód Radwan (Śródmieście)
zaprzysiężonego 1 lipca 1943 r. W czasie Powstania był saperem w pułku „Baszta” i walczył na Mokotowie. Pan Teofil zmarł w 2000 roku i
spoczywa na cmentarzu w Gryfinie. Kolejnym powstańcem był Mieczysław Siedlik ps.”Mitręga”, przed powstaniem żołnierz Kedywu AK
w okręgu Brzeziny-Koluszki. W Powstaniu walczył w II obwodzie „Żywiciel” na Żoliborzu. Pan Mieczysław zmarł w 2013 roku i również
spoczywa na cmentarzu w Gryfinie.

Powstańcem Warszawskim o
najlepiej udokumentowanym
szlaku bojowym jest Edward
Kalita ps. „Edek I”, który to
walczył jako strzelec na terenie Powiśla i północnej części
Śródmieścia w kompanii porucznika Jana Piotrowskiego
„Lewara”, w
zgrupowaniu
„Harnaś”, wchodzącego w
skład batalionu „Gustaw”. Co

ciekawe batalion ten został
utworzony na bazie Narodowej Organizacji Wojskowej.
Edward Kalita brał udział 23
sierpnia 1944 w słynnej akcji
odbicia kościoła Św.Krzyża na
Krakowskim
Przedmieściu.
Był jednym z pierwszych,którzy wdarli się do zajętej przez
Niemców świątyni a jego zadaniem było zdobycie chóru
oraz kościelnej wieży. Po zdobyciu kościoła E.Kalita wraz
z towarzyszami broni zdobył
również komendę na Krakowskim Przedmieściu. Po upadku
Powstania ciężko ranny(stracił
lewą rękę), odnaleziony przez
własną matkę, opuścił Warszawę wraz z ludnością cywilną.
Po wojnie był pierwszym wójtem Radziszewa oraz założy-

cielem i pierwszym prezesem
Odrzanki Radziszewo. Zmarł
w 1995 roku.
Post sciptum
To przed bazyliką Św.Krzyża
na Krakowskim Przedmieściu,
o którą z takim poświęceniem
walczył Pan Edward Kalita!,
stoi sprofanowana kilka dni
temu zabytkowa figura Jezusa
Chrystusa dźwigającego krzyż
„Sursum Corda”, „Nie traćcie ducha!”. Profanacji figury,
która była symbolem nadziei
w najtrudniejszcyh dniach
Powstania
Warszawskiego,
poprzez powieszenie „flagi
LGBT” oraz zawiązanie na
twarzy Jezusa husty z symbolem anarchokomunistycznym
dokonała grupka zdziczałych

„aktywistów LGBT”, którzy w
swoim pseudomanifeście tłumaczyli ten akt wandalizmu i
głupoty rzekomą „walką z homofobią”.
W związku z tym wydarzeniem znów „błysnęła” poseł
Katarzyna Kotula. Na jednym
z portali społecznościowych
napisała,że to nie była żadna
profanacja a Jezus Chrystus
chodziłby dziś w Marszach
Równości. Pragnę przypomnieć,że Jezus pogonił profanujących świątynię jerozolimską (Mk 11,15-18), a cudzołożnicy nie powiedział „love
is love”, tylko „I ja ciebie nie
potępiam- Idź, a od tej chwili
już nie grzesz!”(J 8,3-11).
Krzyż, który dźwiga Jezus
Chrystus przedstawiony w

dziele autorstwa warszawskiego rzeźbiarza Andrzeja
Pruszyńskiego jest symbolem
grzechów,które
Zbawiciel
wziął na siebie. Dlatego też
włożenie „tęczowej flagi” na
ten krzyż jest symbolicznym
zaliczeniem LGBT do grzechów i to do tych wyróżniających się. Cóż, chyba głupio
wyszło...
Korzystając z okazji chciałbym kolejny raz zaapelować do
poseł Katarzyny Kotuli o zajęcie się w końcu problemami
naszego regionu i jego mieszkańców oraz o otwarcie biura
poselskiego w Gryfinie,co było
jedną z jej głównych obietnic
w kampanii wyborczej
Kamil Frelichowski
Gryfiński Ruch Patriotyczny

Kto jest winien słabych wyników
Bardzo słabo wypadli ósmoklasiści z gmin Gryfino, Banie i Widuchowa, z niektórych przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty. Wyniki
opublikowane zostały kilka dni temu.
W ogóle powiat gryfiński
na tle średniej krajowej i województwa ma gorsze efekty.
Wręcz zaskakują słabe notowania z języka polskiego gmin
takich jak Gryfino czy Banie
i Stare Czarnowo. Z matematyki Gryfino wypadło w
powiecie dobrze, ale na końcu w tym rankingu są gminy
Banie i Widuchowa. Biorąc
pod uwagę przygraniczne położenie naszego powiatu, niski
wynik z j. niemieckiego odnotowały gminy Gryfino Banie i
Widuchowa.
Gryfino było zazwyczaj w
czołówce. Po upublicznieniu

wyników pojawiła się fala
negatywnych komentarzy w
stosunku do burmistrza Mieczysława Sawaryna. Niektórzy
domagali się dymisji wiceburmistrza Pawła Nikitińskiego,
który jest odpowiedzialny za
oświatę w gminie Gryfino.
- Panie Sawaryn! Jak pan
ocenia poziom szkół podstawowych w gminie Gryfino za
pana rządów, jeżeli na prawie dwa i pół tysiąca gmin w
Polsce jesteśmy przeważnie w
ostatniej trzydziestce – pisze
jeden z internautów.
Niektóre oceny są ostre:
- Gryfino za tercetu stało się

ciemnogrodem. To zdalne nauczanie leży. Dzieci nie mają
komputerów i tabletów, a w
niektórych szkołach funkcjonuje sprzęt sprzed siedmiu czy
10 lat. A zdarza się złom z XX
wieku – pisze inny internauta.
Gmina zaczęła doposażać
się w sprzęt. Niektóre szkoły
dopiero teraz wprowadziły
dziennik elektroniczny, który
ułatwia zarządzanie (dziwne,
że do tej pory nie było). Ale
wynik mówi sam za siebie i
negatywnie świadczy o zarządzaniu.
Wyniki
ogólnopolskiego
egzaminu ósmoklasisty opublikowała 31 lipca 2020 r.
Centralna Komisja Egzaminacyjna.
red
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Gminy naszego powiatu
Banie
Cedynia
Chojna
Gryfino
Mieszkowice
Moryń
Stare Czarnowo
Trzcińsko-Zdrój

51,37
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52,40
54,11
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56,36
52,52
60,04

34,87
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39,56
42,27
40,71
41,18
37,04
37,94
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54,09
64,21
44,70
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41,26

30,79
45,75
41,00
38,00
39,41
23,00
57,50

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!

Naszą gazetę można także kupić
w sklepach Dino w Gryfinie i
Lubanowie
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Wybuch w piwnicy!
Trzy ściany, podłoga i pięć okien zniszczonych na skutek wybuchu elektrycznego
bojlera w Czepinie. A mogło być jeszcze gorzej.
Wczoraj kilka minut przed
godziną 6 rano na ulicy Gryfińskiej w Czepinie rozległ się
wybuch. Gdy weszliśmy na
podwórko, zastaliśmy widok
jak na wojnie. Pół budynku
stało tylko dlatego, że wytrzymał drewniany filar. Od
góry pomieszczenie na poddaszu – składzik, wisiał nad
zrujnowaną częścią domu. W
pokoju i kuchni na parterze
nie było podłogi, która zapadła się wraz z meblami na
skutek wybuchu bojlera, który znajdował się w piwnicy.
Nie było trzech ścian, pięciu
okien, podłogi i szyb werandy
od strony drogi. Okna nowsze wybuch wytrzymały. Na
podwórku siedziało trzech
strażaków
zabezpieczających miejsce zdarzenia, oraz
pracownicy gazowni, którzy

przyjechali by zamknąć zawory. Czekano na specjalistów
od badania katastrof budowlanych.
Mama miała szczęście
Właścicielka przez telefon
opowiadała komuś co się stało – Drzwi przeleciały koło
mnie. Jeszcze teraz się trzęsę.
Jak nam powiedziała właścicielka domu (prosiła by w
relacji tak ją nazywać - red.),
pokazując z bliska zniszczenia
- Niesamowite szczęście miała
mama. Po chorobie długo spała w dzień, wiec rano wstała,
wyszła z pokoju od strony podwórka i podeszła do okna w
drugim pokoju na parterze,
by popatrzeć na drogę. Kilka
minut później miał miejsce
wybuch.
Nikt więc nie stał się ofiarą
dramatu, choć wszyscy byli

bardzo przestraszeniu. Także czarny piesek, który spał
w domu. Szczęśliwie obeszło
się bez tragedii. Jednak stary
poniemiecki dom będzie wymagał kosztownego remontu.
O ile nadzór budowlany uzna
to za możliwe.
Dym, ale bez ognia
Dyżurny PSP poinformował nas, że informacja o zdarzeniu mówiła pierwotnie o
pożarze. Potem się okazało,
że był dym, ale nie było ognia.
W domu mieszkały cztery
osoby, dwie kobiety i dwóch
mężczyzn – jeden niepełnoletni. Pogotowie ich zbadało,
ale nie trzeba było zabierać do
szpitala. Mieszkańcy wymagali natomiast wsparcia psychicznego.
R. Kwapisz

Kilkuset do zwolnienia !!!
Podczas XIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie jej przewodniczący Roman Michalski przekazał informację na
temat zmian, które mają nastąpić w ZE Dolna Odra.
Ze składu ZEDO mają być
wyłączone elektrociepłownie:
Szczecin i Pomorzany. Również wyłączeniu podlegać
mają dwa nowe bloki gazowe.
W ZEDO pozostaną więc tylko dotychczas działające bloki
węglowe. Ma to skutkować
ograniczeniem zatrudnienia

w ciągu najbliższych 2 – 3 lat
o około 400 – 600 pracowników. Ta reorganizacja i
ograniczenie zatrudnienia, to
podziękowanie dla pracowników ZEDO, którzy w kilku
ostatnich wyborach wyrażali
swoje poparcie dla obecnie
rządzącej partii.

Niedawno kombinowali
Ostatnio dwukrotnie (Strach
w Dolnej Odrze oraz Są powody
do obaw), pisaliśmy o złej atmosferze wśród pracowników
elektrowni i ZEDO. Cytowaliśmy prezesa Wojciecha Dąbrowskiego, że transformacja
pociągnie za sobą koszty i bę-

dzie dotyczyła głównie ludzi.
Zamieściliśmy też obszerny komunikat rzecznika PGE GiEK
o podpisaniu umowy z firmą,
która zbuduje instalacje wyprowadzajace enrgię elektryczną
wytworzoną w blokach gazowych. Wtedy jeszcze owe bloki
występowały pod nr 9 i 10, co

sugerowało kontynuację jedności el. Dolna Odra. Jak widać,
wtedy to jeszcze była wersja „na
uspokojenie” załogi. Ostatnie
informacje są znacznie gorsze.
Treść ulotki towarzyszącej tekstowi okazała się prorocza. Tylko słowo „Czy” w niej można
już przekreślić...
Redakcja

Pamiętać i śpiewać będą pokolenia
Wśród trzystu sześćdziesięciu dni w roku jest jeden wyjątkowy. To dzień, w którym Polacy składają hołd i cześć bohaterom poległym
w Powstaniu Warszawskim.
Tym, którzy zginęli i tym,
którzy jako żywi świadkowie
tamtej historii są jeszcze wśród
nas. Czas posrebrzył im włosy, porysował twarze, a oczy,
które widziały tak wiele, straciły blask. I tylko w pamięci
pozostały szczegóły wydarzeń
z tamtego czasu. Dzień pierwszego sierpnia 1944 r. Godzina
„W”. Początek walki o wolność.
Gruzy i śmierć. Strzały, bomby
i gasnąca każdego dnia nadzieja, że ktoś pomoże. A jednak Polska nie zginęła i powstała z
ruin.
W sobotnie popołudnie odbyły się uroczystości gminne
związane z siedemdziesiątą
www.7dnigryfina.pl

szósta rocznicą wybuchu powstania. Przy symbolu powstańców jak każdego roku
zgromadzili się mieszkańcy
Gryfina. Kamil Frelikowski z
organizacji „Placówka Gryfino” przywitał obecnych i
przeczytał list, w którym kpr.
Zbigniew Piasecki - ps. Czekolada, powstaniec (obecnie
mieszkaniec Szczecina), dziękując za zaproszenie - jednocześnie przeprasza za swoją
nieobecność
spowodowaną
epidemią.
Podobnie jak w całej Polsce
o godzinie siedemnastej odezwały się syreny. Zatrzymały
się
samochody, zatrzymali

się przechodnie. Zapłonęły
pochodnie. Władze miasta i
delegacje złożyły kwiaty. Za-

płonęły znicze. Gdzieś pośród
parkowych drzew oplecionych
dymem snuła się powstańcza

piosenka, nieodłączna towarzyszka walczących. W Parku Solidarności obecni mieli
możliwość obejrzenia wystawy
przygotowanej przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie i
organizację „Placówka Gryfino”. Tytuł wystawy „Powstanie
Warszawskie 1944”. Wystawę
udostępnił Instytut Pamięci
Narodowej. Dzięki Mikołajowi Kaczmarkowi dawne powstańcze zdjęcia były w kolorze. Powoli kończył się dzień
wspomnień, wdzięczności za
te - mające tak wielkie znaczenie dla Polaków - sześćdziesiąt
trzy dni.
TS
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Gmina reguluje sprawy odpadów i chce
zarobić na działkach
Nadzwyczajna środowa sesjaRady Miejskiej w Gryfinie trwała bardzo krótko i odbyła się bez dyskusji. Wszystkie uchwały zostały przyjęte
jednogłośnie.
Rada zaakceptowała uchwałę w sprawie aktualizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Gryfino. Został on
opracowany w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego”.
Nie ma ludzi, są śmieci
Uchylono Uchwałę z dnia
2012 r. w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od

właścicieli
nieruchomości,
na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Efektem tego
będzie, że właściciele takich
nieruchomości zostaną zobligowani do zawierania indywidualnych umów w zakresie
odbioru odpadów komunalnych. (...). Dzięki czemu zyskają możliwość wyboru podmiotu odbierającego odpady w
oparciu o zasady rynkowe. W

tej sytuacji, w systemie gminnym pozostaną wyłącznie pozostałe nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Jednocześnie, dzięki
przyjętemu rozwiązaniu, rozszerzeniu ulegnie zakres możliwości prawnych udzielenia
zamówienia publicznego na
odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości, które pozostaną

w systemie, na kolejny okres.
Co wolno budować
Wyrażono też zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w
obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino. Dotyczy ona ośmiu
działek. Ustala się wysokość
nowoprojektowanej zabudowy
do 4 kondygnacji. Obowiązują
dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do

10°, ukryte za attyką. W pobliżu
działek przebiegają media niezbędne do realizacji zabudowy.
Proponowana forma zbycia ma
na celu uzyskanie najwyższej
ceny. Uzyskane ze sprzedaży
środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2020.
Podjęto również uchwały
w sprawach: zmian budżetu
Gminy Gryfino na 2020 r. oraz
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gryfino na
lata 2020-2030.
A. Szczepaniak

Powiat zmienia zdanie
PUK zaspał?!
w sprawie hali sportowej
XIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w zdalnym trybie obradowania.
Najważniejsza była sprawa Liceum i hali sportowej

Ponad godzinę trwała dyskusja w sprawie projekt uchwały
dotyczącej wyrażenia zgody na
przekazanie na rzecz Gminy
Gryfino (w drodze darowizny)
- nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Gryfińskiego. Jest to działka na której stoi
budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra
Omieczyńskiego z siedzibą w
Gryfinie przy ul. Niepodległości. Darowizna nieruchomości
następuje z przeznaczeniem na
realizację zadań gminy z zakresu oświaty, kultury i sportu oraz
na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem
Gryfińskim. Na tym terenie
kończy budowę hali sportowo-widowiskowej. (Teraz już tylko
sportowej – red.) Ponadto, Gmina Gryfino ponosiła i będzie
ponosić w przyszłości dodatkowe koszty z tytułu prowadze-

nia przekazanego zadania oraz
utrzymania ww. nieruchomości.
Uchwałę tą przyjęto większością
głosów. Teraz Gmina musi się
ustosunkować do treści zaproponowanej umowy.
W kolejnych punktach przyjęto projekty uchwał w sprawach:
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat

Gryfiński, przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli
Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 r. oraz w sprawie
uchwalenia statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy.
Mocą uchwały pozbawiono kategorii drogi powiatowej
dwóch odcinków dróg powiatowych i zaliczono je do kategorii
dróg gminnych dla Gminy Stare
Czarnowo. Dotyczy to dróg powiatowych: Nieznań – Żelewo i
Kołowo – Śmierdnica.
Przyjęto też uchwały w sprawach: zmiany budżetu powiatu
na 2020 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gryfińskiego na lata
2020-2039 oraz
w sprawie
zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze roku
budżetowego
A. Szczepaniak

Już prawie miesiąc tak, jak na załączonej fotografii
wygląda otoczenie zabudowanego śmietnika na ul.
11 Listopada w Gryfinie.

To centrum tej części miasta i
na pewno nie jest to wizytówka
działalności firmy mającej dbać
o czystość w naszym mieście.
Zresztą podobnie od dłuższego już czasu wyglądają i inne
śmietniki na Górnym Tarasie.

Czyżby PUK zaspał? Przecież to
nie zima i nikogo nie powinny
zaskakiwać wyrzucane przez
mieszkańców śmieci, jak nagły
opad śniegu.
A. Szczepaniak

Dwóch mężczyzn zarażonych na terenie powiatu
W okresie ostatniego tygodnia na terenie powiatu gryfińskiego ujawniono dwa przypadki zarażenia korona wirusem COVID - 19. Tym
razem to dwóch mężczyzn w średnim wieku.
Na terenie powiatu jest też zarejestrowanych ponad
40 osób przebywających na kwarantannie. Ponadto gryfiński sanepid szuka uczestników mszy św., które odbyły się między 17 a 31 lipca w kościołach w Klępiczu,
Starym Objezierzu, Żelichowie i w Nowym Objezierzu.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie prosi o pil-

ny kontakt wszystkie osoby, które w dniach od 17 do 31
lipca tego roku uczestniczyły w mszach świętych, przystępowały do komunii lub spowiedzi w kościołach pw.
św. Stanisława BM w Klępiczu, pw. Narodzenia NMP w
Starym Objezierzu, pw. MB Królowej Korony Polskiej w
Żelichowie i pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Obje-

zierzu. Osoby te proszone są o pilny kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarną–Epidemiologiczną w
Gryfinie pod numerami telefonów: 694 493 763 – alarmowy całodobowy, 605 739 898 i 91 416 23 43.
A. Szczepaniak

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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A może petycję do nieba !?
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Miejskie targowiska mają swoje tradycje sięgające daleko wstecz. I mimo, że czasy i obyczaje się zmieniały, a przeróżnych marketów i
markecików przybywało, to jednak targowiska nie tylko uparcie przetrwały, ale cieszą się niezmiennym powodzeniem.
A na targowiskach, jak u
Brzechwy na straganie. Gwarnie
i kolorowo. Różności cała masa.
Od jajek, warzyw począwszy po
garnki, ciuchy i owoce. Można
kupić nie kupić, trochę się potargować i zwyczajne pogadać.
Gryfińskie targowisko, które tak
nie bardzo na tą nazwę zasługuje, wygląda jak obraz nędzy i
rozpaczy. Puste stragany, okropne „budy”. Puste miejsca, aż
proszą się o zagospodarowanie.
Targ najlepiej wygląda o letniej
porze, kiedy jest prawie cały kolorowo zakwiecony.
Kupcy „bytujący” na rynku

tracą nadzieję, że ktoś z wysokości władzy spróbuje zerknąć
łaskawym okiem na targowe
potrzeby. Pani Ala, właścicielka
bardzo sporego stoiska uważa,
że dobry architekt robiąc plan mógłby wygospodarować np. od
strony mostu miejsce na kawiarenkę. Pani Zuzia wieloletnia użytkowniczka rynkowego
skrawka widzi możliwość zagospodarowania pustych placów
na miejsca dla okolicznych rolników. Panowie wzdychają do
hal na swoje drobiazgi.
Spotkany na rynku były radny
zwraca uwagę, że w gminie były

przymiarki jak zmienić targowisko. Były plany i propozycje,
tylko obie strony dogadać się
nie potrafiły. Gryfinianie uważają, że miejsce jest dobre, gdyby
tylko zarządzający naszym grodem wykazali trochę chęci i zainteresowania. Są ciekawi kto z
„władzy” był ostatnio na rynku.
Może warto przejść się alejkami. Są dorodne wiśnie udające
czereśnie, porzeczki jak sztuczne, ekologiczne najprawdziwsze
pomidory nie tylko czerwienią
zachęcające. Śrubki, talerze,
przepiękne obrusy, a prawie na
końcu targowiska, straganik,

taki działkowy - ogórki, koperek, a dalej za nim, budka nie
budka. Takie małe niby „nic”, a
tyle w nim ciekawostek. Trochę
rękodzieła, dzwonki wiatrem
grające, żaba w koronie zmusza
do uśmiechu i porcelanowy kot.
Słońce ożywia bazar i ukazuje
jego urodę, bałagan i jakby brak
gospodarza. Tak użytkownicy,
jak i mieszkańcy zastanawiają
się do kogo wysyłać petycję.
Nie tracą nadziei, że może coś
się uda, a i stragany spod „Biedronki” powędrowałyby na właściwe dla nich miejsce.
TS

Boisko czeka przebudowa Podpisali umowę
Modernizacja boisk sportowych w Nieznaniu. Umowę w sprawie dofinansowania tego zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego podpisała w piątek, 31
lipca br., wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

W ostatni dzień lipca w Urzędzie Gminy Banie nastąpiło podpisanie umowy, która poprawi warunki
sportowe w Baniach.

- Chcemy utrzymać dobry
stan naszego zaplecza, dlatego
inwestujemy w gminną infrastrukturę sportową. O powstanie
boiska do piłki nożnej w Nieznaniu mieszkańcy apelowali od
pewnego czasu. Będą się na nim
mogły odbywać rozgrywki i turnieje piłkarskie - przyznała wójt
Marzena Grzywińska. Umowa
przewiduje marszałkowskie dofinansowanie do modernizacji
boisk sportowych w Nieznaniu.
Koszt przebudowy oszacowano
na prawie 40 tys. zł. Wsparcie
Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 18,5 tys. zł. - Obecnie w
Nieznaniu znajduje się boisko do
piłki siatkowej, jednak płyta jest
nierównana, co mocno utrudnia grę. Dodatkowo w związku
z planowaną w tej miejscowości
budową przepompowni i drogi
asfaltowej, istniejące boisko musi
zostać zlikwidowane. Nie chcemy
jednak, aby mieszkańcy stracili

Umowa jest na zadanie „Wymiana bramek i wiat dla zawodników rezerwowych oraz
zabezpieczenia medycznego na
boisku sportowym w Baniach”
w ramach pomocy finansowej
na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020
roku udzielanej przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego.

www.7dnigryfina.pl

możliwość uprawiania sportu,
stąd pomysł na tą inwestycję zaznaczył radny Rady Gminy
Stare Czarnowo Zenon Róg.
Zakres prac modernizacyjnych obejmie przeniesienie boiska do siatkówki w nowe miejsce i budowę dodatkowo obok
boiska do piłki nożnej, przez co

powstanie obiekt wielofunkcyjny. W związku z tym cały teren
zostanie zniwelowany, dowieziona zostanie ziemia, bo teren
znajduje się na skarpie, i zasiana
zostanie trawa. Efekt prac poznamy do końca listopada br.
pk

Ze strony gminy umowę podpisali Wójt Gminy- Arkadiusz
Augustyniak oraz Skarbnik –
Danuta Ostrowska, ze strony
Urzędu Marszałkowskiego wicemarszałek – Olgierd Kustosz.
Całkowita wartość projektu to
34 260,00 zł, wartość dofinansowania 17 100,00 zł. Dost.
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Burmistrz podziękował
W Sobieradzu odbyło się podsumowanie działań dezynfekcji przeprowadzanej na terenie Gminy Gryfino.
Dezynfekcja przestrzeni publicznej miała na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego
rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego
chorobę o nazwie COVID-19.
Strażacy ryzykując swoje zdrowie,
zabezpieczeni w sprzęt ochrony
osobistej, dezynfekowali 41 miejscowości we wszystkich sołectwach gminy Gryfino oraz teren
miasta Gryfina.
Dezynfekcja obejmowała między innymi elementy, z którymi
mieszkańcy mogli mieć bezpośredni kontakt takie jak: przystanki, poręcze, kosze na śmieci,
ławki ustawione w pasach drogowych ulic i poza nimi, bankomaty, tereny przychodni, szpitala,
urzędów, starostwa, parafii. Działania realizowano zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu
Sanitarnego.
Obecnie strażacy dezynfekują
codziennie plażę nad jeziorem w
Steklnie.
W podsumowaniu, które od-

było się w piątek 31 lipca udział
wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn,
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Gryfinie Druh Zenon Trzepacz,
Wiceprezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP w Gryfinie Druh Waldemar
Czyż, Prezes OSP Sobieradz Druh
Roman Krysiak, Prezes OSP
Radziszewo Druh Jan Słoboda,
Prezes OSP Chwarstnica Druh
Krzysztof Kopija, Kierownik Re-

feratu Spraw Społecznych UMiG
w Gryfinie Pani Barbara Lefik-Żarczyńska, Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego UMiG w Gryfinie Pan
Andrzej Wiśniewski, Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Pani Alicja Kubiak i Pan
Mariusz Seredziuk oraz Strażacy
Ochotnicy z Chwarstnicy, Radziszewa, Sobieradza i Wełtynia.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn przekazał 37 strażakom symboliczne

podziękowania w imieniu całej
gryfińskiej wspólnoty za pełen zaangażowania i poświęcenia udział
w działaniach Gminy Gryfino zapobiegających rozprzestrzenianiu
się epidemii.
Burmistrz podkreślił, że epidemia wpłynęła na życie gminy w
sposób dotąd nam nieznany. To
był czas próby, w którym hasła
należało przekuć w konkretny
czyn. Przeżyliśmy ten czas w poczuciu solidarności i odpowiedzialności.

Strażacy, którzy przeprowadzali
dezynfekcję:
OSP Chwarstnica: Krzysztof
Kopija, Ariel Bus, Patryk Kałyn,
Ryszard Lech, Patryk Kwok, Tomasz Krysiak, Wojciech Swojnóg,
Cezary Drzewiecki, Karol Żurowski.
OSP Radziszewo: Ryszard Kułdosz, Łukasz Kasprzycki, Krzysztof Gajos, Jakub Żamojda, Grzegorz Walczyk, Kamil Gumiński,
Alicja Kubiak, Bartosz Ponicki,
Mariusz Seredziuk, Michał Kubiak.
OSP Sobieradz: Artur Budziński, Łukasz Budziński, Mirosław
Podolak, Dominik Podolak, Daniel Matysiak, Daniel Stankiewicz, Dawid Hutnik.
OSP Wełtyń: Wojciech Radziewicz, Dawid Kiljan, Michał
Żuchowski, Krystian Puchała,
Waldemar Czyż, Adam Czerkasiewicz, Marcin Łukaszewicz,
Kamil Bącela, Mateusz Pasierb,
Agnieszka Sobuś, Jarosław Przepiórka. Dost.

Pomoc psychologiczna wciąż potrzebna

Będzie kontynuacja projektu
Fundacji Motywacja i Działanie
Fundacja Motywacja i Działanie w okresie narodowego „lockdownu” przeprowadziła ponad 150 interwencji pomocy psychologicznej.
Do terapeutów dzwonili głównie rodzice, którzy swoje domy musieli przekształcić w biura i przedszkola oraz przedsiębiorcy zaniepokojeni sytuacją finansową. Projekt, dzięki drugiej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego WZ, będzie kontynuowany.
Terapeuci z Fundacji Motywacja i Działanie pierwsze telefony
od mieszkańców woj. zachodniopomorskiego w związku z pandemią koronawirusa, odebrali 1
kwietnia. Po bezpłatną pomoc
psychologiczną zwracali się głównie rodzice, którzy szukali wsparcia w relacjach rodzinnych. Wówczas w ich domach działo się najwięcej. Mieszkania zamieniły się
w biura, place zabaw, przedszkola
i jednocześnie strefę wypoczynku.
– Taka sytuacja była przyczyną
narastających konfliktów i tarć.
Dodatkowo napięcie przekazywane w informacjach przez media
oraz domowe rodzinne debaty
przechodziły na dzieci, których
niepokój przejawiał się w zachowaniach złości albo lękowych,
czego efektem były niepoprawne
zachowania dzieci – tłumaczy terapeutka z Fundacji Motywacja i
Działanie Karolina Flacht.
Po pomoc dzwoniły także osoby prowadzące własne biznesy,
szczególnie te związane z branżą
turystyczną. – Po majówce rozmawialiśmy częściej z przedsię-

biorcami, zaniepokojonymi swoją
sytuacją finansową i przestojem w
pracy – dodaje terapeuta Bartosz
Ślaski. Dla mieszkańców Pomorza
Zachodniego stresująca też była
sytuacja związana z zamkniętymi
granicami.
Terapeuci w okresie trwania
pierwszej edycji projektu, a więc
od kwietnia do czerwca, przeprowadzili ponad 150 interwencji. Głównie za pośrednictwem
videokonfrencji. W ich trakcie
dzwoniący mieli przestrzeń do
omówienia trudności i poznawali
konstruktywne sposoby na rozładowanie napięcia.
Projekt Fundacji MiD, dzięki
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, doczeka się kontynuacji. –
Powrót do „nowej” normalności,
luzowanie obostrzeń nie oznacza,
że uwolniliśmy się od epidemii i
związanych z nią stresów i obaw.
Pomoc psychologiczna jest wciąż
potrzebna. Przed rodzicami i
dziećmi trudny wrzesień i powrót (?) do szkół – mówi Karolina
Flacht.
Organizacja na dalsze działa-

nia związane z udzielaniem bezpłatnej pomocy psychologicznej
otrzymała „mały grant” (10 tys.
zł). Do terapeutów (podobnie jak
przy realizacji pierwszej edycji
przedsięwzięcia) będzie można
zadzwonić lub napisać za pośrednictwem
komunikatorów:
Messenger, WhatsApp czy Skype.
Rozwijana będzie także strona internetowa dostępną pod adresem:
motywacjadlazdrowia.pl oraz fanpage w mediach społecznościowych @motywacjadlazdrowia
Projekt fundacji wpisuje się w
działania Zachodniopomorskiego
Pakietu Antykryzysowego. - Od
początku wybuchu pandemii skupiliśmy się na rzeczy fundamentalnej, a więc zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.
Krok po kroku wprowadzamy
założenia Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego, by
wspierać służbę zdrowia, przedsiębiorców, rynek pracy, osoby zagrożone wykluczeniem. Uruchomiliśmy pożyczki płynnościowe
i poręczenia kredytów dla przedsiębiorców. Opracowujemy pro-

gram monitorowania i prewencji
epidemii COViD-19, by ułatwić
dostęp do bezpłatnego wykonania
testu. Cały czas współpracujemy z
ochotniczymi strażami pożarnymi
i z sektorem pozarządowym. Niepewność jutra powoduje, że wiele
osób potrzebuje też pomocy psychologicznej, dlatego też umożliwiamy skorzystanie z takiej formy
wsparcia – wyjaśnia Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Z terapeutami można skontaktować się pod numerami telefonów:

• Karolina Flacht, telefon: 506
591 164
• Bartosz Ślaski, telefon: 504
587 341
Porady udzielane są nieodpłatnie. Koszt połączenia zgodnie z
taryfą operatora.
Profil na portalu Facebook: @
motywacjadlazdrowia
Strona internetowa: www.motywacjadlazdrowia.pl
Messenger, WhatsApp oraz
Skype (login1: Karolina Flacht,
login 2: Bartosz Ślaski)
Projekt będzie realizowany do
końca września 2020 r. dost.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Nadleśnictwo Gryfino ogłosiło konkurs na projekt

Gackowisko – propozycja Nadleśnictwa Gryfino
Nadleśnictwo Gryfino (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) zaprasza do wspólnego projektu, mającego na celu
wzbogacenie obiektu turystycznego wchodzącego w skład Prochowni na podstawie wybranych pomysłów i projektów graffiti oraz
mebli nadesłanych w konkursie.
Prochownia to kompleks ciekawych powojennych „schronów”, „bunkrów”, „ziemianek”,
w którym do 2007 roku mieściły
się magazyny prochu i amunicji.
Dzięki wytężonej pracy miłośników Puszczy Bukowej, leśników
i podmiotów odpowiedzialnych
za ochronę zasobów przyrodniczych obiekty te zmieniły swoje
pierwotne przeznaczenie stając
się miejscem zimowania nietoperzy. Komfortowym, nietoperzowym osiedlem mieszkaniowym, w którym znalazły idealne
warunki do hibernacji.
Stało się to możliwe dzięki
projektowi “Ochrona nietoperzy
na obszarze dwóch województw
poprzez ograniczenie zagrożeń,
poprawę warunków bytowania i
promowanie właściwych zachowań społecznych” zrealizowanemu ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Szczecinie w po-

rozumieniu z Nadleśnictwem
Gryfino.
- Chiropterologiczne osiedle
składa się z 13 obiektów, z których 12 zostało w pełni przystosowanych do potrzeb nietoperzy.
13 obiekt to obiekt edukacyjny,
w którym spotykamy się z Państwem m.in. w trakcie Nocy Nietoperzy. Przygotowując zaplecze
rozmawiamy zawsze o pomyśle
„urządzenia” naszego wspólnego
lokum, tak aby możliwe stały się
w nim zarówno prelekcje, warsztaty jak i noclegi po kończących
się często późno w nocy zajęciach
terenowych. Dlatego też mając
w głowie Państwa pomysły zapraszamy do wspólnego projektu „Gackowisko”- mówi Lidia
Kmiecińska z Nadleśnictwa
Gryfino.
W związku z tym Nadleśnictwo ogłosiło konkurs składający
się z trzech etapów.
Etap 1: nadesłanie przygotowanych projektów:
- motywu graficznego jednej

Są już grzyby!
Już są. - Popadało i grzybnia poszła w górę - mówi
Michał Molka, moim zdaniem niekwestionowany
mistrz w dziedzinie zbierania prawdziwków. Pamiętacie ubiegłorocznego giganta? Kapelusz większy
od głowy. Kto znajdzie większego?
W lesie są już prawdziwki,
znajduję małe okazy - dodaje
Michał, ale przyznaje, że szukać trzeba w miejscach mocno
zacienionych, bo w lesie jest

bardzo sucho. Na zdjęciu: dla
znawców tematu, smakoszy i
wytrwałych zbieraczy- kanie.
BG

ze ścian bunkra (graffiti). Motywem przewodnim muszą być
realistycznie odzwierciedlone
gatunki nietoperzy zamieszkujące Puszczę Bukową. Projekt
może przedstawiać każdy gatunek z osobna lub inne ciekawe
rozwiązanie prezentujące tę
grupę ssaków. Propozycje zostaną ocenione przez komisję
konkursową, a autor najciekawszej stanie się wykonawcą tego

nietypowego graffiti (materiały
do wykonania projektu zapewni
Nadleśnictwo Gryfino)
- mebli z palet drewnianych,
które będą szkolnymi ławkami
w trakcie warsztatów i miejscami noclegowymi w trakcie odpoczynku. Propozycje zostaną
ocenione przez komisję konkursową, a autor najciekawszej
stanie się ich wykonawcą (z pomogą Nadleśnictwa lub swoich

przyjaciół i rodziny- materiał
zapewniony przez organizatora).
Etap 2: spotkanie i realizacja
pomysłów.
We wskazanym terminie
zostanie wykonana wspólna
aranżacja na podstawie wybranych pomysłów i projektów.
Nie zabraknie również spotkań
z chiropterologami z Zachodniopomorskiego Towarzystwa
Chiropterologicznego Mopek
oraz Studenckiego Koła Chiropterologicznego
Polskiego
Towarzystwa Ochrony Przyrody
„Salamandra” w Szczecinie oraz
wielu niespodzianek dla uczestników.
Etap 3: test urządzonego wnętrza w trakcie kolejnej Nocy
Nietoperzy.
Szczegóły wydarzenia w regulaminie, który dostępny jest na
stronie internetowej Nadleśnictwa Gryfino – gryfino.szczecin.
lasy.gov.pl.
NG

Za ponowny
wybór
W Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Gryfinie w środę w godzinie przedwieczornej odbyła się msza dziękczynna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy za ponowny wybór Andrzeja Dudy na
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Po zakończeniu
Mszy Świętej, wierni udali się pod pomnik ofiar smoleńskich, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.
Ksiądz Stanisław Helak krótko przypomniał o niewyjaśnionej
tragedii smoleńskiej, wyraził również nadzieję, że Pan Bóg i Maryja
pomogą prezydentowi w sprawowaniu tej trudnej, odpowiedzialnej
pracy dla Polski. Na zakończenie wspólnie zaśpiewano znaną pieśń
Boże coś Polskę, przez tak liczne wieki…
ts

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

www.7dnigryfina.pl
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MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W GMINIE WIDUCHOWA ZAKOŃCZONA
Szanowni Państwo,
miło mi poinformować iż działania związane z ,,Modernizacją oczyszczalni ścieków w
Widuchowej” w ramach naboru RPZP.03.06.00-IP.01-32-K03/17, dotyczącego Osi Priorytetowej:
Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
Działanie: Wsparcie rozwoju systemów oczyszczalni
ścieków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
zostały zakończone. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 603 656,41 zł, całkowita zaplanowana wartość wydatku 6 143 850,00 zł.
Realizowana inwestycja była niezbędna dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, z której korzystają wszyscy mieszkańcy naszej
gminy. Decyzja o modernizacji i rozbudowie oczyszczalni była szczegółowo analizowana między innymi
przez komisje radnych oraz samą Radę Gminy Widuchowa. Uznano, że w czasie, kiedy Unia Europejska
wyznacza dość rygorystyczne normy środowiskowe
i w sytuacji, kiedy kończy się czas eksploatacji starej
oczyszczalni, gmina właściwie nie ma wyboru. Dlatego wiele innych wydatków, także inwestycyjnych,
odłożono na później. Ciężar finansowy tej inwestycji
jest bowiem duży; to prawie 1/5 budżetu gminy.
Dziś mamy nowoczesną oczyszczalnie ścieków w
Widuchowej, ale to nie koniec naszych działań przed
nami nowe wyzwania związane z uporządkowaniem całej gospodarki wodno- ściekowej w Gminie
Widuchowa. O podejmowanych działaniach na rzecz
ochrony środowiska będę Państwa na bieżąco informował.
Z wyrazami szacunku Jerzy Sołtysiak /
pełniący funkcję Wójta Gminy Widuchowa/

SKUPUJEMY ZBOŻA,

pszenicę paszową i konsumpcyjną,
żyto, pszenżyto, jęczmień,
owies, rzepak, łubin, gryka, groch,
len, kukurydzę oraz słonecznik.
Sami odbieramy, szybka płatność,
konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku.
Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B
e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl
Skup zbóż:
91 43 57 720, 600 21 21 25
Transport: 662 150 170
Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po
raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu
kapłan… Po Bogu kapłan jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie. B. Nodet, Le curé d’Ars. Sa pensée – Son coeur. Présentée par
l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier Mappus, Paris 1995, 97–99.
Kocham Cię, o mój Boże, i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mojego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie
godny miłości, i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Cię. Kocham Cię, Panie, i jedyna łaska o jaką Cię proszę, to kochać Cię wiecznie... Boże mój,
jeśli mój język nie jest w stanie mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem. Modlitwa, [cyt.
za:] Katechizm Kościoła Katolickiego, II wyd. popr., Pallottinum, Poznań 2002, s. 610.
Proboszcz z Ars nie był uczonym ani
intelektualistą. Ale swoim przepowiadaniem poruszył ludzkie serca, bo jego
serce było poruszone.
Benedykt XVI

czenie czy głód. Ci, co go poznali opowiadali, że miał dar czytania w sumieniach ludzkich i umiał przepowiadać.

Jean Baptiste Marie
Vianney – proboszcz z Ars
W minioną środę, 4 sierpnia, wspominaliśmy w kościele świętego Jana Marii
Vianney’a. Był to też dzień 161. rocznicy Jego śmierci – kapłana i patrona proboszczów. Bywa nazywany „proboszczem z Ars” a Jego życie jest godne naśladowania i
poznania. Urodził się dwa lata przed wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Był
synem ubogiego wieśniaka i bardzo wierzącej matki – to ona przekazała mu miłość
do Boga i wykształciła w nim wrażliwość. Dorastał pracując na roli, obserwując
przyrodę, która go fascynowała. Podziwiał świat i Jego Stwórcę, kochał Boga m.in. za
to, że stworzył na świecie tyle pięknych i zachwycających rzeczy. W wyniku zamętu
Wielkiej Rewolucji Francuskiej Jan Maria nauczył się czytać i pisać dopiero w wieku
17 lat, co utrudniło mu drogę do zostania kapłanem. Udało mu się jednak w 1815
roku uzyskać święcenia kapłańskie.
Śliczny
przykład
tej
głębokiej
znajomości Chrystusa, która się kryje
w samej świętości kapłana, dał nam
św. Jan Vianney, proboszcz z Ars, który
najpierw brakiem zdolności w kłopot
wprawiał swych profesorów, nato aby
potem dzięki swej świętości wprawiać
w zachwyt swych parafjan, już nie tylko
przykładem życia, ale i pełnem miłości i
światła nadprzyrodzonego nauczaniem.
Samo wykształcenie bez świętości
życia, zdobytej wychowaniem, nigdy
do takich rezultatów nie doprowadzi i
na tem to polega wyższość wychowania
nad nauczaniem, jeśli je chcieć sobie
przeciwstawić.
o. Jacek Woroniecki, Królewskie kapłaństwo, Wydawnictwo Antyk – Marcin
Dybowski, Komorów 2009, s. 68.
www.7dnigryfina.pl

Jan Maria Vianneya nazywany bywa
proboszczem z Ars i właśnie tam podjął się prowadzenia samodzielnej parafii. Ars to wioska na południu Francji. Trzeba podkreślić, że były to czasy
prześladowań chrześcijan, a mieszkańcy Ars woleli spędzać czas w karczmie
niż w kościele. Jan Maria musiał namawiać parafian, by przychodzili do
kościoła, ale nawet uderzanie w dzwony i odnawianie świętego przybytku nie
przyniosło rezultatu – Vianney’a przeżywał chwile zwątpienia, doznał opętania przez szatana i zaczął walczyć ze
swoją duszą poprzez posty i umartwianie się. Modlił się dużo i długo. Swoim
zachowaniem zainteresował mieszkańców i powoli zaczęli przychodzić do kościoła.

Parafianie zaczęli pomagać swojemu
proboszczowi, angażowali się w pracę na
rzecz kościoła, ale także pytali go o porady, a on rozmawiał z nimi – podjął pracę
spowiednika. Miał charyzmę i serce, a to
przyniosło mu rozgłos. Podobno spędzał
na spowiadaniu po kilkanaście godzin
dziennie bez względu na pogodę, zmę-

Im bardziej drzewo obciążone jest
owocami, tym bardziej jego konary pochylają się ku ziemi. I my także, im więcej dobrego czynimy, tym bardziej się
uniżajmy i pamiętajmy o tym, że charakterystycznym znamieniem dobrego
chrześcijanina jest pokora.
Święty Jan Maria Vianney’a zmarł 4
sierpnia 1859 roku. Po 41 latach pobytu
w Ars był zmęczony i wyniszczony stylem życia, jaki prowadził (głównie ascezą). Beatyfikowano go w styczniu 1905
roku, a kanonizowano pod koniec maja
1925 – zrobił to papież Pius XI. Niedługo
potem został patronem wszystkich proboszczów.
Człowiek, który szuka pochwał u ludzi, jest głupi. Dlaczego? Bo traci wszelką zasługę za swoje i czyny i naraża się
na potępienie. Szuka chwały, ale jej nie
znajdzie; ludzie go wyśmieją. Im kto
ciszej żyje i mniej szuka rozgłosu, tym
więcej wsławia go Bóg, tym bardziej
jego imię staje się głośne.
Na obrazach święty Jan pokazywany
jest w stroju duchownym ze stułą na szyi,często otaczają go dzieci. Vianney miał
zwyczaj całowania ziemi w każdej nowej
parafii. Podobnie robił Jan Paweł II.
Redakcja
Źródła:
https://wzasiegu.pl/informacje/zycie-wedlugewangelii-wspomnienie-sw-jana-marii-vianneya/
zdjęcia: pixabay.com.pl
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Przejęcie Ogrodu Dendrologicznego
Kwestia przejęcia kompleksu pałacowo-folwarcznego w Przelewicach przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego była tematem spotkania marszałka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Olgierda Kustosza z wójtem oraz radnymi gminy Przelewice.
Doszło do niego 30 lipca br.
Gmina od dłuższego czasu sygnalizowała problemy finansowe z utrzymaniem obiektu,
dlatego Zarząd Województwa,
doceniając jego szczególne walory, zdecydował się na przedstawienie oferty współpracy.
- To dla Pomorza Zachodniego
cenny ośrodek turystyczny, o wyjątkowych walorach przyrodniczych i historycznych. Samorząd
Województwa dostrzega potencjał tego miejsca oraz docenia
zaangażowanie Gminy i próby
jego wykorzystania. Zdajemy
sobie także sprawę z trudności,
które Państwo napotykają przy
realizacji planów dotyczących
ogrodu i jego utrzymania - mówił marszałek Olgierd Geblewicz.
Marszałkowie zaproponowali
współpracę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą
Przelewice. Pozwoliłaby ona
zaprogramować środki finansowe, które korzystnie wpłyną
na kondycję kompleksu. Odciążyłaby także budżet Gminy, a
jednocześnie dawałaby gwarancję mieszkańcom gminy Przele-

wice dostępu do oferty ogrodu
na dotychczasowych zasadach.
Proces ten wymaga zgody Rady
Gminy Przelewice i Radnych
Województwa Zachodniopomorskiego.
- Współpraca wpłynie również
na ożywienie gospodarcze okoli-

cy, dając przy tym lokalnej społeczności możliwości do różnego
typu działalności, które można
prowadzić mając w sąsiedztwie
taką atrakcję – dodał wicemarszałek Olgierd Kustosz.
Ogród Dendrologiczny w
Przelewicach to perła przyrod-

Małe studio nagrań

nicza Pomorza Zachodniego i
jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce.
Bogata kolekcja drzew i krzewów ze strefy klimatu umiarkowanego całego świata na powierzchni 30 ha przyciąga tysiące turystów. W odbudowanym

w 2006 r. XIX wiecznym pałacu
mieszczą się sale konferencyjne,
szkoleniowe, laboratoria i pokoje gościnne. Od 1976 roku wpisany jest do rejestru zabytków.
Jest własnością gminy Przelewice.
dost.

Tablica do wymiany

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się czym jest
rytm, wykorzystywali elementy otoczenia do wydobycia
dźwięku, sprawdzali także jakie dźwięki mogą generować
sami za pomocą swojego głosu
i ciała. Dziecięce pomysły na
dźwięk i rytm były rejestrowane przez prowadzącego zajęcia.
Tak powstała podstawowa melodia, z której później stworzono piosenkę.
Dzieci ułożyły krótki tekst do
swojej melodii i następnie zaśpiewały/zarapowały go.
W atmosferze dobrej zabawy
uczestnicy poznali proces produkcji muzycznej.
Elekt pracy warsztatowiczów
można zobaczyć na stronie
gdk.com.pl.
A w kolejnych...
Czwarta odsłona zajęć jednodniowych odbędzie się 6
sierpnia w Pałacyk pod Lwami.
Będą to animacje na wolnym

powietrzu pt. “Archipelag przygody”.
Na uczestników zajęć czekać
będzie mnóstwo atrakcji. Animatorzy oddadzą do dyspozycji dzieci:
slackline - taśma do balansowania zawieszona nad ziemią
(wyłącznie pod okiem animatora lub opiekuna), stano-

wiska do “płukania złota”, grę
“Tropy zwierząt” (grając dzieci
uczą się, jakie tropy zostawiają
poszczególne zwierzęta), wykrywacze metalu (zadaniem
dzieci będzie odnalezienie jak
największej ilości piszczących
“punktów”) oraz totemowe
ringo.
dost.

NAJTANIEJ w okolicy

BANERY

WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki

tel. 91 577 2007
grafik@domjudy.pl

W czwartek, 23 lipca w Pałacyku pod Lwami odbyły się drugie już, jednodniowe
warsztaty przygotowane przez gryfińskich animatorów z grupy Fajne Rzeczy. Zajęcia pn. „Małe studio nagrań” poprowadził Artur Czyżyński.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Brąz dla naszych!
Brązowymi medalami zakończyły swój sezon najmłodsze siatkarki LIBERO Banie
w kategorii dwójek i trójek. Rozgrywki Kinder+SPORT rozpoczęły się po feriach
zimowych i zostały przerwane 12 marca z powodu COVID-19.

W pierwszych dniach czerwca wznowiliśmy zajęcia na
obiektach otwartych i jednocześnie musieliśmy się przygotować do Finałów Wojewódz-

kich Kinder+Sport w rozgrywkach halowych. Zajęcia w sali
gimnastycznej rozpoczęły się
dopiero po egzaminach ósmoklasisty. Taki “dziwny” i szybki

okres przygotowawczy sprawił,
iż na finały wojewódzkie do
Gryfic w ostatnim tygodniu
czerwca jechaliśmy z wielkim
znakiem zapytania... Jaka to
będzie gra i jakim zakończy się
rezultatem?
Dwójki w składzie Martyna
Krajewska, Maja Bulsa i Zuzanna Derewenda oraz trójki
w składzie Nadia Janicka, Hanna Borowiec, Natalia Górecka i
Oliwia Lasota zaprezentowały
bardzo dobrą grę zdobywając brązowe medale w swoich
kategoriach i były o krok od
awansu do Mistrzostw Polski.
Cieszy fakt, iż nadal znajdujemy się w ścisłej czołówce
minisiatkówki dziewcząt województwa zachodniopomorskiego i zapowiadamy walkę w
kolejnym sezonie!
Dost.

Bliższe i dalsze
wycieczki
Miniona niedziela była pogodowa kapryśna. Świadomość, że lato takie może
być w tym roku kalendarzowym, nakazuje mi korzystać z jego uroków.
Po raz pierwszy w ten wakacyjny czas odwiedziłam Morzyczyn, a konkretnie promenadę
nad jeziorem Miedwie. Domagały się tego wnuki, bo jak
wiadomo dzieci kochają wodę.
Więc radość była ogromna. Na
promenadzie tłumy turystów
weekendowych i krezusów, któ-

rzy mają tu lokum.
Czynne były punkty gastronomiczne i kafejki. Po trzygodzinnym pobycie, który spędziłam
na tarasie przy kawie z powodu
braku możliwości przemieszczania się nawet z kijkami –
miałam dość.
Wyruszyliśmy w powrotną

drogę. Do Morzyczyna jechaliśmy przez Kołbacz, a powrót
zaplanowaliśmy przez Kołowo. Leśna szosa ze Śmierdnicy,
obecnie dzielnicy Szczecina, jest
bardzo dogodna i można poruszać się miejskim samochodem.
Po zwiedzeniu urokliwej części
Puszczy Bukowej w tej okolicy.
A jest co podziwiać. Dojechaliśmy do wsi Kołowo. To bardzo
atrakcyjna turystycznie wieś.
Będąc jeszcze w pełni sprawna
zwiedzałam tę część Puszczy,
nigdy nie byłam we wsi. Zostaliśmy tu godzinę. Warto było. Nie
warto jednak być pewnym Janosika. Czasami wprowadza w
błąd. Powiatowa droga do Binowa jest fatalna. Budowali ją jeszcze przed II Wojną Światową.
Pozdrawiam turystów.

Ktoś się bawił
zapałkami
Jakiemuś przechodniowi na ul. 11 Listopada nie
spodobał się pojemnik na papier ustawiony przy
śmietniku.

Do jego wnętrza wrzucił
zapaloną zapałkę lub w inny
sposób spowodował pożar
wrzucanych tam papierowych odpadów. Makulatura częściowo się spaliła, ale
przede wszystkim uszkodzo-

ny został pojemnik. Teraz ten
widok odstrasza przechodniów, a i nie ma gdzie wyrzucać niepotrzebnej makulatury.
A. Szczepaniak

Dzienny Dom
Senior+ zaprasza
Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnych zajęciach. Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60 +. Zainteresowanych zachęcamy
do odwiedzenia strony: www.seniorplus-gryfino.pl
Nasz Dom mieści się przy ul. Wodnika 1 w Gryfinie (C.W. Laguna). Otwarty jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do
15.30. W tym czasie zapewniamy stałą opiekę. Udzielimy wszelkich
informacji, pomożemy wypełnić formalności. Kontakt tel. 91 311
02 43 lub drogą e-mailową: seniorplus.gryfino@.wp.pl.
Dost.

Zofia Górkiewicz
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości na okres 21
dni, wykaz nr 43/2020, obejmujący nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 552, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie realizującego cele publiczne będące celami
statutowymi. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej wykazem udziela się w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A., przy ul. Parkowej nr 3 w Gryfinie (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

www.7dnigryfina.pl
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dla dzieci i młodzieży

Co w trawie piszczy

Zrób to saM

Ciekawostki o Warszawie:

Zachęcam was do zrobienia gry kółko-krzyżyk w ogrodzie :-)
Bądźcie kreatywni, wymyślcie coś sami lub spójrzcie na gotowe pomysły na zdjęciach.

1. Warszawa może poszczycić się najdłuższą ulicą w Polsce. Ulica ma
14,6 km a jej nazwa to Wał Miedzeszyński.
2. Łazienki Królewskie są najpopularniejszym parkiem w Polsce.
Można tam spotkać mnóstwo wiewiórek oraz pawi. Nie mają nic
wspólnego z łazienką, ale dzieci, które po nich spaceruj, zadają
często pytanie: no gdzie są te łazienki? 
3. W Warszawie jest aż 66 uczelni wyższych. Jest to rekord w porównaniu do innych miast Polski. Są wśród nich np. Uniwersytet
Warszawski, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet
Medyczny oraz Główna Szkoła Handlowa.
4. Jednym z najpopularniejszych miejsc w Warszawie jest Zamek
Królewski. Codziennie o 11:15 grany jest w wieży zegarowej hejnał. 7 września 1939 roku właśnie o tej godzinie podczas bombardowania zegar się zatrzymał. Wskazówki odbudowanego zegara
na wieży zamkowej ponownie ruszyły o godz. 11:15 w dniu 19
lipca 1974 r.
5. Na Rynku Starego Miasta znajduje się pomnik Syrenki, która według jednej z legend
broni miasta w podzięce za uratowanie jej z
rąk kupca, który ją porwał.
6. Będąc w Warszawie przespacerujcie się po
ul. Kanonii gdzie znajduje się dzwon odlany
w 1646 r. Według legendy, jeśli pomyślisz życzenie i dotkniesz ten dzwon, to marzenie się
spełni.
7. Warszawa dzięki temu, że
mieszka w nim niemal 1,8
mln jest tym samym najludniejszym miastem w Polsce,
przed Krakowem, Łodzią czy
Wrocławiem. Co ciekawe oznacza to, że w jego obrębie zamieszkuje ok. 4,5% mieszkańców całego kraju.
8. W Warszawie znajduje się najwęższy budynek świata, czyli Dom Kereta. Stoi między
przedwojenną kamienicą na
Żelaznej i peerelowskim blokiem na Chłodnej, na Woli. W
szczelinie między nimi architekt
Jakub Szczęsny stworzył w pełni funkcjonalną instalację artystyczną, w której mogą mieszkać i tworzyć zaproszeni artyści.
Pierwszym lokatorem był Edgar
Keret, izraelski pisarz polskiego
pochodzenia. Dom w najszerszym miejscu ma 152 cm a w
najwęższym 92 cm.
10. Warszawa posiada 82 parki.
11. Parki i tereny zieleni urządzonej zajmują 8% powierzchni Warszawy. Najstarszymi parkami są Ogród Saski,
Ogród Krasińskich, Łazienki i
park w Wilanowie.
12. Pierwotnie Warszawa nazywała się „Warszewa” od imienia Warcisław.
13. Warszawa była najbardziej
zniszczonym miastem podczas II wojny światowej.
14. Do 1995 roku Warszawa była
największym miastem europejskim, w którym nie było metra.
Obecnie są dwie linie metra o
łącznej długości 29,2 km.

Miejskie rysowanie - Warszawa

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Z psem nad Polskim morzem
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Coraz częściej wyjeżdżamy na krótki, kilkudniowy wypoczynek. Mamy coraz lepsze auta i drogi, a właściciele ośrodków są elastyczni i
przyjmują także gości z psami. Skorzystałem z tego jadąc możliwie blisko, do Niechorza. Oczywiście, z psem. Ale o nim później.
Zacząć muszę od ostrzeżenia.
Skutkiem przebudowy autostrady A -6, jazda nią jest koszmarna na odcinku od Gryfina
do Rurki przed Goleniowem. I
to niezależnie od tego, czy najpierw autostradą, czy ekspresówką. Za to powrót w poniedziałek pod wieczór to już był
luksus!
Zapiszcie sobie numer
19111
Informacja drogowa. Podczas
jazdy robienie notatek może być
trudne, choć jest wyświetlany
na tablicach, ale znać ten numer
warto. Dlatego, że... świetnie
działa! W minioną sobotę mieliśmy korki na Łużyckiej i korki
na autostradzie po wjeździe w
Radziszewie. Gdy stałem na wysokości hotelu Panorama, nadjechała karetka na sygnałach.
Wolałem się wycofać i przez
Puszczę Bukową wrócić do
domu, by ruszyć ponownie później. Spróbowałem Informacji
Drogowej i zaskoczenie. Mimo
szczytu wakacyjnego, w sobotę,
odebrali niemal natychmiast!
Gdy spytałem o sytuację na
drogach pomiędzy Szczecinem i
wybrzeżem, pan zaproponował,
że przełączy mnie do Szczecina,
bo tam będą znali więcej szczegółów! I od razu odezwała się
miła pani podpowiadając – Po
południu, a najlepiej pod wieczór! Tak też zrobiłem
Najfajniejsze były… psy
Mój niebieskooki mieszaniec
od szczeniaka wywołuje zainteresowanie, a nawet zachwyt
przechodniów. Nie tylko dzieci.
Tak było i tym razem. Ale trzeba przyznać, że konkurencja
była niesamowita. Można (z
męską przykrością, niestety),
powiedzieć, że pięknych psów

parkomaty! Są tak przeciążone
wydawaniem biletów, że głupieją. Chciałem bilet za 3 złote na
godzinę. Automat oddał mi złotówkę i wydał bilet na 13 minut!
Drugi raz chciałem 20 minut za
2 złote. Dostałem 50 groszy i bilet na kwadrans. Przestałem się
przejmować.

Tamtejsza OSP wygrała wóz bojowy!
w Niechorzu było więcej niż
pięknych kobiet. Ale zastrzegam, w upalny dzień na plażę
strzeżoną nie chodzę! Niektórych spotkanych tam ras nigdy
wcześniej nie widziałem, ani o
nich nie słyszałem. Na przykład
– cętkowany mały york. Najbardziej czarujący i niezwykły był
grzywacz chiński z prawie gołym tułowiem, fajną grzywką i

jakby w skarpetkach na wszystkich łapach. I co ważne, mimo
pewnych warknięć, psy niemal
bezkonfliktowe, podobnie jak
przechodnie. Mój Lux też robił
wśród wczasowiczów za gwiazdę, ale najbardziej przeżywał
swój pierwszy kontakt z falami
morskimi. Walczył z nimi tak
zażarcie, że gdy w niedzielę fala
zrobiła się większa, musiałem go

dać, kupować, zwiedzać, iść
na kabaret lub koncert Zenka,
jeść frykasy i „obiady domowe”.
Problem stanowi zaparkowanie!
Bo nadmorskie wioski w sezonie to bardziej centra wielkich
miast, niż miejscowości wypoczynkowe. A tłum depczących
sobie po nogach ludzi przyjechał samochodami. Są parkingi,
ale miejsce znaleźć trudno. I te

R. Kwapisz

Na drodze królują piesi, rowerzyści, hulajnogiści i dzieci w wózeczkach
cały czas trzymać na smyczy.

Pies walczył z falami przy pomocy zębów
www.7dnigryfina.pl

Depczą sobie po nogach
Wróciłem bardzo zadowolony
i wcale nie spłukany! Jeśli chodzi się głównie na spacery na
dziką plażę, to można trzy dni
spędzić tam za 200 złotych. I to
mieszkając bardzo wygodnie.
I nie oszczędzając na jedzeniu
- pstrąg z frytkami, warzywami
i małym piwem 35 złotych. Ale
gdy się chodzi do centrum, na
rozrywki, to grozi katastrofa.
Oferta niesamowita – można
latać, pływać, skakać i jeździć
(nawet pociągiem retro). Oglą-

Parkomaty głupieją
No i te maseczki
A raczej ich brak. Człowiek
na wyjeździe wypoczynkowym
przestaje się przejmować zagrożeniem epidemiologicznym.
Prawie nikt nie nosi tam maseczki, no z wyjątkiem części
małych dzieci i osób starszych.
A także personel sklepów i
punktów gastronomicznych. Jedyną dużą grupą w maseczkach,
jaką widziałem w Niechorzu
byli pasażerowie zapchanego
elektrycznego pociągu drogowego! To jest sprawa do przemyślenia przed wyjazdem. O
tłum się tylko otarłem, może z
godzinę w ciągu trzech dni, bo
mieszkałem na samym skraju
Niechorza, tam gdzie kończy
się dzika plaża. Ale co z ludźmi, mieszkającymi parę dni w
dużych ośrodkach w „mieście”
i przebywającymi godzinami w
tłumie na deptaku i plaży?!

Maliny leśne
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KINO GRYF 7 - 11.08.2020
Samsam, 15:30
Babyteeth, 17:15
Polowanie, 19:30
CO JEST GRANE

W tym tygodniu gryfińskie kino
zaprosi nas na amerykańskie kino
akcji pt.: „Polowanie”, australijsko-amerykański dramat „Babyteeth”, a
także francuską animację „Samsam”.
Ta ostatnia opowiada przygody
Samsama, który z grupą przyjaciół
podróżuje przez kosmos, by znaleźć swoją supermoc. Wydawałoby

DARMOWE
bilety do kina

się, że Samsam ma wszystko, co tylko może chcieć stworek z kosmosu,
a jednak jego supermoc jeszcze się
nie ujawniła, a właśnie o tym marzy

– zaczyna więc poszukiwania, by
przyspieszyć losu bieg. „Babyteeth”

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.

to historia chorej nastolatki, która
zakochuje się w dilerze narkotyków
i wbrew wszystkiemu postanawia

pokazać wszystkim, co to jest życie
– odświeżające, inne, nowe, oczyszczające. „Polowanie” zaczyna się na
polanie, gdzie budzi się dwunastu
nieznajomych. Nie wiedzą, jak się
tam dostali, ani dlaczego się tam
znaleźli. Jedno wiemy na pewno –
polowanie właśnie się zaczęło! Zapraszam do kina.
amp

Kto jest reżyserem filmu „Babyteeth”?
Jaka aktorka zagrała w tym obrazie główną rolę?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 7 - 13.08.2020
KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Babyteeth, pt.-pn. 15:35, wt.-czw. 20:00
Jak być dobrą żoną, wt.-czw. 15:35
Sacrum non profanum – wstęp wolny,
pt.-nd. 18:00
Arab Blues, pn. 18:00
Włoskie wakacje, pt.-pn. 20:00, wt.-czw. 18:00
KLUB KINIARNIA
XABO: Ksiądz Boniecki, pt.-pn. 16:00,
wt.-czw. 17:40
Jezioro dzikich gęsi, pt.-pn. 17:40, wt.-czw. 19:20
Babyteeth, pt.-pn. 20:10

HELIOS (CHR Kupiec)
Kultura Dostępna
Ukryta gra, czw. 13:00, 18:00

Kino Konesera:
Parasite, pn. 18:00
#tuiteraz, śr. 18:00
Złota Kolekcja:
Co się zdarzyło Baby Jane?, wt. 13:00,
18:00
Twój Seans Prywatny, pt. 10:45, 17:20,
sb.-nd. 17:00, pn.-wt. 17:20, śr.-czw.
16:00
Premiery:
Włoskie wakacje, pt. 13:15, 19:00,
21:30, sb. 19:15, 21:45, nd., śr.-czw.
19:00, 21:30, pn.-wt. 11:30, 19:00, 21:30
Samsam, pt., nd., wt. 10:00, 12:15,
16:45, sb. 10:15, 12:30, 17:00, pn. 12:30,
14:40, 16:45, śr. 10:00, 12:15, 16:30, czw.
10:00, 16:30
Polecamy:
Nieobliczalny, pt., pn.-wt. 15:45, 20:15,
sb.-nd. 18:30, 21:00, śr.-czw. 17:00, 21:00
Furie, pt., pn.-wt. 21:00, sb.-nd. 20:30, śr.
13:15, czw. 10:15
Polowanie, pt., pn.-wt. 20:45, sb.-nd.
20:00, śr.-czw. 14:30
Harry Potter i komnata tajemnic, pt.,
pn.-wt. 14:00, sb.-nd. 13:15, śr.-czw.

12:30
Incepcja (10. rocznica premiery), śr.-czw. 19:30
Helios dla dzieci:
Scooby-Doo, pt. 11:00, 13:30, 16:00,
18:00, 18:30, sb.-nd. 10:30, 13:00, 15:30,
16:00, 18:00, pn. 10:00, 11:00, 13:30,
16:00, 18:30, wt. 10:30, 13:30, 16:00,
18:30, śr.-czw. 11:30, 14:00, 15:30
Turu. W pogoni za sławą, pt., nd., wt.
14:30, sb. 14:45, pn. 10:30, śr. 10:15, czw.
12:15
Magiczny dywan, sb.-nd. 11:00, 13:30
SONIC. Szybki jak błyskawica, pt., śr.-czw. 10:30, sb.-nd. 10;45, pn. 13:00, wt.
11:00

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Liga Mistrzów UEFA:
Atalanta BC – Paris Saint Germain, śr.
20:50
RB Lips – Atletico Madryt, czw. 20:50
Kultura Dostępna
Ukryta gra, czw. 13:00, 18:00

Kino Konesera:
Parasite, pn. 18:00
Złota Kolekcja:
Co się zdarzyło Baby Jane?, wt. 13:00,
18:00
Twój Seans Prywatny, pt., śr.-czw.
16:15, sb.-wt. 16:15, 19:20
Premiery:
Włoskie wakacje, pt. 18:45, 20:45, sb.-czw. 18:45, 21:15
Babyteeth, pt. 18:00, 19:20, sb.-nd.
18:15, 21:00, pn. 12:40, 20:45, wt. 20:00,
śr. 12:50, 19:15, czw. 19:20
Incepcja (10. rocznica premiery), śr.-czw. 19:30
Samsam, pt., pn. 10:00, 14;45, 17:00,
sb.-nd., wt.-czw. 10:45, 14:45, 17:00
Polecamy:
Nieobliczalny, pt.-wt. 17:15, 19:40, śr.-czw. 17:15, 20:00
Furie, pt., czw. 15:30, 21:00, sb.-nd.
15:45, 20:30, pn.-śr. 15:40, 21:00
Polowanie, pt. 12:00, 20:00, sb.-pn.
20:00, wt. 20:45, śr.-czw. 13:15
Hit za 10!:
Na noże, pt.-wt., czw. 11:30, śr. 12:00

Niewidzialny człowiek, 14:15
Harry Potter i komnata tajemnic, pt.,
pn.-czw. 12:00, sb.-nd. 10:45
Władca Pierścieni: Drużyna pierścienia, 19:00
Dżentelmeni, pt., czw. 15:45, sb.-nd.
16:00, pn.-śr. 15:50
SONIC. Szybki jak błyskawica, pt., pn.-wt. 10:15, 13:15, sb.-nd., śr.-czw. 10:15
Naprzód, pt. 13:00, sb.-nd. 13:15, pn.-czw. 11:15
Helios dla Dzieci:
Magiczny dywan, sb.-nd. 11:00, 13:30
Scooby-Doo, pt. 10:00, 12:30, 13:30,
15:00, 16:00, 17:30, 18:30, sb.-nd. 10:00,
10:30, 12:30, 13:00, 15:00, 15:30, 17:30,
18:00, pn. 10:10, 11:00, 12:30, 13:30,
15:00, 16:00, 17:30, 18:30, wt. 10:00,
11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:30,
18:30, śr. 10:00, 11:00, 12:30, 13:30,
14:50, 16:00, 17:30, 18:00, 18:30, czw.
10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00,
17:30, 18:30
Turu. W pogoni za sławą, pt., pn.-wt.,
czw. 10:30, sb.-nd. 12:00, śr. 10:00

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Pojedynek na głosy
()

Żona wojskowego nie ma łatwego życia. Zmuszona jest towarzyszyć mężowi w bazie wojskowej, w
której on stacjonuje. Gdy mąż musi
wyjechać na misję, żona czeka, odlicza czas do powrotu, martwi się.
Potrzebne jest wtedy zajęcie myśli.
Żony zbierają pomysły i obmyślają
plan zajęć na czas, gdy mężów nie
ma w bazie. Pomysły są różne, ale
żaden nie jest tak dobry jak stworzenie chóru. Historia z „Pojedynku

Włoskie wakacje
()

Wiem, że teraz na myśl o czymkolwiek, co jest włoskie przechodzi Was
gęsia skórka, ale jeszcze niedawno
wszystko, co włoskie kojarzyło mi się
tylko z najlepszymi wspomnieniami –
plaża, morze, słońce, pizza, kawa, nieśpieszni i zabawni Włosi, którzy otaczali opieką wszystkie bambini. Dzisiaj
świat się zmienił, ale moje wspomnienia i wyobrażenia o Włoszech pozostały w pamięci. Dlatego na dźwięk tytułu
„Włoskie wakacje” zadrżało mi serce, a
gdy zaczęłam oglądać ten film i zoba-

na głosy” jest oparta na faktach.
Stworzono kilkanaście takich zespołów śpiewających, które składały się z żon żołnierzy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w amerykańskich misjach wojskowych na całym
świecie. Śpiew leczy ich dusze.
Śpiew jest lekarstwem na wszystko.
Śpiew zajmuje myśli. Śpiew jest odczyłam te włoskie krajobrazy i widoki
Toskanii, to oniemiałam i na nowo zapomniałam się na chwilę we włoskich
wspomnieniach. Włochy pięknie wyglądają w tym filmie i przywołują na
myśl najlepsze filmy, jak chociażby
„Pod słońcem Toskanii”. Trafiamy do
malowniczej wioski, próbujemy lokalnego wina, częstują nas risotto i upaja-

skocznią od najgorszej prawdy, że
mąż może kiedyś nie wrócić. Ciężki
jest los każdej kobiety, która ma w
domu zawodowego żołnierza, ale
nie tylko o tym jest ten film, bardziej o kobietach i ich solidarności
w trudniejszym czasie. O tym, że
można i warto się wspierać w słusz-

my się włoskim słońcem, czy może być
lepiej? Głównymi bohaterami filmu są
ojciec i syn, którzy do tej pory nie mieli
ze sobą łatwego kontaktu. Teraz muszą
dogadać się w sprawie sprzedaży starego domu w Toskanii. Nic nie jest tak
jak być powinno. Sprawa się przeciąga,
a dom straszy zwierzakami i pajęczynami. Potrzebny jest remont i to nie
tylko domu, ale i wnętrz naszych bohaterów. Czy Toskania może ogrzać
zmarznięte serca? Jestem o tym przekonana, bo gdy o świcie widzi się takie
rzeczy jak w tym filmie, to nie może
być inaczej. „Włoskie wakacje” to bardzo klasyczny film o zaczynaniu

nej sprawie i o tym, że wspólne doświadczenia tylko nas zbliżają.
Głównymi bohaterkami filmu są
Kate i Lisa, które postanawiają poprowadzić lekcje śpiewu dla chóru.
Różnią się jednak między sobą i to
tworzy nieporozumienia, niesnaski,
które jednak stworzą energię, jaka
wszystkim zainteresowanym kobietom będzie potrzebna. Końcowy
wybuch będzie torpedą, który uderzy w każdego słuchacza. Trudno
będzie Wam nie uronić łzy. „Pojedynek na głosy” to bardzo przyzwoita

powieść o kobiecej solidarności, ale
nie ma w niej nic, co wybijałoby ją
ponadprzeciętną. Ot bardzo dobrze
odrobiona praca domowa, którą
można zobaczyć, ale nie trzeba. Bardzo podobała mi się rola Kristin
Scott Thomas, którą cenię jako aktorkę. Doceniam też zdjęcia, muzykę i scenariusz, ale wszystko mieści
w ramach schematu i formuły takich właśnie filmów. Dobre kino,
które Was wzruszy i poruszy. Ja spędziłam miło czas.
Anna Pietras

wszystkiego od nowa, o naprawianiu
tego, co kiedyś udało nam się zepsuć,
o rodzinie, o życiu i o tym, co tak naprawdę w nim jest najważniejsze – o
miłości. Na początku wszystko wydaje
się skomplikowane, a wtedy bohaterowie zjawiają się w magicznej Toskanii i
wszystko od razu nabiera innych
kształtów i kolorów. Możecie śmiało

oczekiwać happy endu, a Liam Neeson
w roli ojca uprzyjemnia każdą scenę.
Do tego wszystkiego momentami jest
naprawdę zabawnie i wzruszająco. W
tle urzeka nas Toskania i to już daje kilka gwiazdek na starcie, reszta to po
prostu przyjemność z oglądania. „Włoskie wakacje” nie odkrywają Ameryki,
nie mówią nam nic nowego, a jednak
przypominają o tym, co w życiu ważne
i o czym powinniśmy pamiętać nieustannie, a o czym zbyt łatwo zapominamy. Lekko, z uśmiechem, a na poważnie – polecam, bo do tej pory się
uśmiecham na samo wspomnienie.
Anna Pietras
FOTO: dystrybutor

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Książki są jak okręty myśli żeglujące
po oceanach czasu, troskliwie niosące swój

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Muszę się przyznać do pewnej słabości, którą ostatnio mogę też nazwać nawet miłością. Kocham pewnego Pana, który kiedyś był sekretarzem mojej ukochanej polskiej pisarki. Wisława Szymborska, bo o niej
właśnie myślę, była jedyną i niepowtarzalną osobą, a
przede wszystkim niezaprzeczalnie wyjątkową poetką.
Jej wiersze są aktualne, mądre, poetyczne, pełne emocji, a do tego przepełnione inteligentnym żartem. Michał Rusinek był jej sekretarzem. Już gdy nim był rósł w
moich oczach z każdym rokiem służby i nauki u damy
polskiej poezji Szymborskiej. Gdy przestał nim być
zauważyłam Go jako Michała Rusinka – osobistość
literacką, która zawsze ma coś do powiedzenia i są to
trafione słowa, a przede wszystkim autora felietonów
o języku i książce, a także twórcy książek dla dzieci i
młodzieży. Do naszych rąk trafiła właśnie ta, o której
dzisiaj dla Was piszę.

Od mikmaka do zazuli.
Atlas regionalizmów
dla dzieci

Michał Rusinek urodził się w 1972 roku. Jest Krakowianinem i byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej.
Dzisiaj prowadzi jej Fundację. Bywa tłumaczem z angielskiego na polski. Poszukajcie Jego przekład świetnej
książki „Gruffalo”. Rusinek pisze felietony i teksty traktujące o polskim języku i polskich książkach. Pracuje
też na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada (teorię literatury, teorię przekładu i kreatywne pisanie).
Wg słownika języka polskiego pod redakcją W.
Doroszewskiego regionalizm to:
*1. jęz. «cecha wymowy, forma gramatyczna, wyraz lub konstrukcja składniowa, właściwe mowie
mieszkańców pewnego regionu»
2. «ruch społeczno-kulturalny, dążący do zachowania swoistych cech kultury danego obszaru»
3. «zespół cech etnograficznych i kulturowych,
charakterystycznych dla danego regionu»
Książka „Od mikmaka do zazuli” mnie zauroczyła.
To świetna propozycja poznawcza i zabawa w jednym.
Nie tylko dzieci uśmieją się czytając ją, ale także rodzice. Studiowałam filologię polską, więc regionalizmy i
inne izmy odkrywałam na studiach, ale dzięki książce
Michała Rusinka na nowo przypomniałam sobie jak
ciekawy i różnorodny jest język polski. Niesamowite
jest to, jak różnimy się pod względem regionu, z którego pochodzimy, a zdradza nas właśnie i często tylko
www.7dnigryfina.pl

on - język. Słowo zdrada chyba nie jest tu zresztą najwłaściwsze, bo to raczej nasza barwa i koloryt lokalny
regionu, w którym dorastaliśmy, lub w którym żyjemy.

Jak przyjemnie pisze we wstępie swojej książki Rusinek: można podróżować po Polsce w poszukiwaniu
średniowiecznych zamków, jezior, lasów, plaży, a można
też szukać słów – i właśnie o tym jest książka „Od mikmaka do zazuli” – o odkrywaniu polskich słów. Słowa,
których nie znamy, a które obowiązują w danej miejscowości lub wsi nazywamy regionalizmami - o nich jest
głównie ta książka.
MIKMAKI w CYNKACH chodzą po ulicach
Szczecina i to zazwyczaj z jakimiś SZMULAMI –
osoby, które pochodzą z okolic Szczecina dobrze
będą wiedziały, o co chodzi. W Grudziądzu dzieci
robią SZNEKI, a Lubawa jest pełna FOFELKÓW.
Cudowna jest różnorodność polskiego języka a ta
książka została dodatkowo przepięknie zilustrowana.
Tajemnicze słowa wychylają się z tej książki i zaczepiają nasze oczy i uszy, bo wielu z tych słów i określeń nie
znacie – jestem pewna. Czasami przyjemnie jest dowiedzieć się coś więcej o naszym ojczystym języku. Dla
dzieci mniejszych może być to zabawa w osłuchiwaniu
się z często dziwacznymi nazwami, dla przedszkolaków
będzie to pierwsze spotkanie z regionalizmami, które je
rozbawią, a dla uczniów szkół podstawowych ta książka
może być już lekcją, która zaprocentuje w przyszłości.

PS Mi absolwentce filologii polskiej zawsze będzie
leżało na sercu dbanie o język polski. Bardzo uważam
na to, jak mówię, co mówię i jak się zwracam do mojego słuchacza/odbiorcy. Dbam też o to, by moje dziecko
poprawnie się wysławiało i używało polszczyzny poprawnej i właściwej dla każdej sytuacji czy dostosowanej do wieku odbiorcy komunikatu. Nie zawsze jest
to łatwe, ale zwłaszcza dzisiaj w dobie spadku kultury
mówienia do siebie czy pisania w internecie, warto
zwrócić na to uwagę w naszych domach, by od nas płynęły zawsze odpowiednie do sytuacji słowa (czasami
ubrane w strój naszego regionu).
PS2 Jeśli chcecie wybrać się w jeszcze jedną wakacyjną podróż, to Michał Rusinek zaprasza Was w podróż
po Polsce śladami regionalizmów, które wyjaśnia, opisuje i śmiesznie ilustruje. Nie znalazłam lepszej książki
o słowach charakterystycznych dla danego regionu dla
dzieci.
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Od mikmaka do zazuli. Atlas regionalizmów
dla dzieci
Autor: Michał Rusinek
Ilustracje: Joanna Rusinek
Wydawnictwo: Bezdroża
Źródła:
*https://sjp.pwn.pl/szukaj/regionalizm.html
foto: pixabay.com.pl

„Od mikmaka do zazuli” jest bardzo pomysłowa i nie
tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych (ja bawiłam się
świetnie, czytając ją). To zbiór opisów wierszowanych,
które przybliżają nam swoistości danych regionów Polski. Nie sądziłam, że aż tyle, ale książka opisuje ponad
30 regionów i tyleż samo słówek, a nawet trochę więcej
(ich pochodzenie i znaczenie). Dziecko w zależności
od wieku osłuchuje się ze słowem, ale także – dzięki
pięknym ilustracjom – poznaje regionalne kolory, wzory, stroje. Uważam, że każde dziecko z przyjemnością
posłucha o śmiesznych, niecodziennych słowach, które
ktoś gdzieś w Polsce używa. Czytajmy dzieciom o naszym języku, oswajajmy je z jego różnorodnością, zachęcajmy do nauki o nim.
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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

KUPON

Pionowo:
1. korsarz, pirat
2. „tak” naszych południowych braci
3. prawdziwa krytyki się nie boi
4. typ zamka
5. główny zapaśnik w korridzie
6. szwedzka rzeka
7. japoński wachlarz
8. główna rzeka Birmy
9. wiatr nad jez. Garda (Włochy)
10. jezioro w Turcji
11. markiz z komedii Moliera
„Mizantrop”
12. życizna
13. stolica Indonezji
14. lampart
15. mieszkaniec Syberii
16. rajd na tyły wroga
17. pistolet maszynowy
18. namiot ze skór jelenich
19. władca dżinnów
20. ... Paul Belmondo
21. hamowany tamponem
22. utwór sceniczny
23. budowniczy labiryntu
24. Paul, piosenkarz
25. kilka kompanii
26. miasto włoskie
27. imię Młynarskiej
28. piwnica statku
29. trzęsienie, dygotanie

30. troszczenie się
31. jednostka pracy
32. angielska waluta
33. dopływ Rodanu
34. tłuszcz
35. utopia
36. lina holownicza
37. najwyższy szczyt Krety
38. słynny z prawości król Eginy
39. kozia nie do golenia
40. sucha dolina pustynna
41. miejsce pracy farmaceuty
42. gorąca cząstka
43. element genu złożonego
44. dzielnica Londynu
45. jednostka masy w Anglii
46. materiał na rajstopy
47. łgarstwo dawniej
48. tam członkowie karawany
uzupełniają zapasy wody
49. ptak z rodziny kaczkowatych
50. roślina do majenia
tatarak
51. angielski grosz
52. narzędzie do młócki
53. laureat konkursu im. Fr. Chopina.
Poziomo:
54. rządzić się będzie w urzędzie
55. guz
56. małe miasto w płd. części

dawnego woj. zielonogórskiego
57. państwo w Środkowej Afryce, ze
stolicą w Kigali
58. Romantowska
59. okręg w starożytnym Egipcie
60. odtwórczyni roli Marusi
61. ang. miasto nad Kanałem La
Manche
62. przeszukiwanie mieszkania
63. miasto w Iraku
64. angielskie konfitury
65. japońska kobieta nurek
66. mleczarz z musicalu
67. grupa ludów afrykańskich
68. ojczyzna Mandeli
69. np. Polka
70. środek owadobójczy
71. daw. niewolnik
72. piłka poza boiskiem
73. pudełko u pasa Japończyka
74. miasto w Wielkiej Brytanii
75. schowanie pod ubraniem
76. wada, usterka
77. ptak z rodziny bocianowatych
(Ameryka, Afryka)
78. okręt do ochrony konwojów
79. toczydło, osełka
80. część spektaklu teatralnego
81. matka Learcha
82. stolica Jordanii
83. dopływ Jeniseju

84. indyjski bóg ognia
85. totalitarny system organizacji
państwa
86. sposób robienia na drutach
87. miasto w Zairze, port nad rzeką
Kongo
88. postrzeleniec
89. nad kolanami
90. jedzie na sygnale
91. notatki
92. dyscyplina ekonomii
93. domyślna treść utworu
94. mielizna na rzece
95. w zębie żmii
96. okazanie szacunku
97. Rob ... szkocki Janosik
98. porwał hajduczka
99. Edgar Allan ...
100. „... - Xerox”
101. związek rodowy w Szkocji
102. krater wypełniony wodą
103. Patrick, amer. lekkoatleta,
mistrz olimp. w rzucie młotem
(1920)
104. potrafi szlochać z byle powodu.
PODPOWIEDŹ: AKAST, DLAWIGAD,
ERG, POOLE, ROY, TORERO

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

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

576 314 405

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

zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2, do III p. Tel. 691 688 605

LOKALE - WYNAJEM

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ

•• 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

•• 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 - 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

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

www.7dnigryfina.pl

•• 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
•• ROLNICTWO – DZIERŻAWA/SPRZEDAŻ
•• 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
•• 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
RÓŻNE – KUPNO
•• Kupię kontenery samochodowe 13 m na 6-8
m. Tel. 783 415 222
•• Kupię stare belki z rozbiórki w dobrym stanie.
Przekrój 25x20 lub podobny. Gryfino, Banie i
okolica. Tel. 690 240 241
•• Kupię stare polskie komiksy i literaturę polską.
Tel. 790 716 816
•• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716
816
•• Kupię kostkę brukową używaną wys. 6 cm,
obrzeża. Tel 601 715 764
•• Kupię kuchnię gazową do 200 zł. Tel. 501 416
299
•• Kupię czerwoną cegłę rozbiórkową w dobrym
stanie. Tel. 690 240 241
•• Kupię kontenery wszelakie. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790 716 816
•• Kupię kontener z rynku. Tel. 509 733 999

DYŻURY APTEK
7.08. Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
8.08. Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
9.08. Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
10.08. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
11.08. Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14
12.08. Apteka Gryfińska
ul. Piastów 8
13.08. Apteka Dr.Max
ul. B. Chrobrego 30
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
- zaznaczono weekendy i dni ustawowo wolne od pracy

PUP INFORMUJE
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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Naszych dróg rząd nie lubi?

Zachodniopomorskie drogi lokalne bez
należytego wsparcia ze strony rządu
Pomimo apelu marszałka Olgierda Geblewicza, Ministerstwo Infrastruktury nie zmieniło zasad podziału pieniędzy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ogłoszonym
przez rząd podziale środków dla województw, Zachodniopomorskie znów znajduje się na końcu stawki.

Zdaniem marszałka obecny
system podziału środków jest
dyskryminujący dla Pomorza
Zachodniego, które jest jednym
z większych regionów w Polsce
z wykluczeniem komunikacyjnym. Marszałek ponawia apel o
nowe rozwiązania, sprawiedliwe dla Pomorza Zachodniego.
- Przed rokiem apelowaliśmy
do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o stworzenie
sprawiedliwych i transparentnych warunków podziału środków w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Obecne są
skandaliczne i dyskryminujące
dla Pomorza Zachodniego. Po
raz kolejny okazało się, że obowiązują wskaźniki preferujące
regiony, w których rządzi Prawo
i Sprawiedliwość. Niestety, muszę
powtórzyć moje słowa sprzed ponad roku, że znów wschód Polski
jest faworyzowany, a my wciąż
należymy do najbardziej wykluczonych transportowo - nie tylko
w Polsce ale i w Europie. To uderza w najsłabsze i jednocześnie
najbardziej wykluczone komunikacyjnie obszary strefy centralnej jak powiaty: białogardzki,
łobeski, świdwiński, wałecki czy
drawski – przekonuje marszałek

województwa Olgierd Geblewicz.
Mniej dostały tylko dwa
województwa
W dokonanym przez Ministra
Infrastruktury podzialeu środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 dla naszego
województwa przyznano limit
105 mln zł na zadania jednoroczne i 42 mln zł na zadania
wieloletnie. Stawia to Pomorze
Zachodnie na końcu stawki
wśród regionów w Polsce. Mniej
środków przyznano tylko dla
województw lubuskiego (116
mln zł) i opolskiego – 80 mln zł.
Więcej otrzymały mniejsze terytorialnie - Lubelskie (371 mln) i
Świętokrzyskie (202 mln zł).
U nas więcej dróg
gruntowych
W Zachodniopomorskie uderza sposób podziału pieniędzy,
opisany w ministerialnym rozporządzeniu z dnia 17 grudnia
2018 r., w którym głównym
parametrem decydującym o
dofinansowaniu dla danego
regionu jest czynnik drogowy –
czyli stosunek powierzchni dróg
gminnych i powiatowych w wo-

jewództwie do wskaźników krajowych. Z perspektywy Pomorza
Zachodniego problem ma inny
charakter. Region charakteryzuje się bowiem jednym z najniższych w kraju stosunkiem dróg
o nawierzchni twardej do dróg
o nawierzchni gruntowej, wynoszącym wg danych GUS na
dzień 31grudnia 2017r. 61,2 %,
przy średniej ogólnej 71%. Drogi
nieutwardzone, to właśnie drogi
gminne i powiatowe. Rozwiązania przyjęte przez rząd w ogóle
nie uwzględniają takich danych.
Już przed rokiem Olgierd Geblewicz w piśmie do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka

zaznaczał, że powyższy podział
jest nie tylko nielogiczny i niezrozumiały, ale po prostu niesprawiedliwy. Marszałek ocenił
go jako kolejny krok w kierunku
marginalizacji Pomorza Zachodniego i przekazał stanowczy
sprzeciw dla takich działań.
Biorą od nas, dają innym
Olgierd Geblewicz przypomina, że środki na Fundusz Dróg
Samorządowych pochodzą m.in.
z Lasów Państwowych i Funduszu Leśnego.
- Pieniądze na Fundusz Dróg
Samorządowych pochodzą w
znacznej części z Lasów Państwo-

wych i Funduszu Leśnego. To w
zachodniopomorskiem są wypracowywane te pieniądze. Później
de facto są wpłacane do centrali i
dalej już niesprawiedliwie rozdzielane. To praktyka rodem z epoki
kolonialnej. PiS czerpie z zachodniopomorskich zasobów i rozdaje
je w innych regionach – stanowczo podkreśla Olgierd Geblewicz.
Marszałek nie ukrywa rozczarowania i ponawia apel o skuteczne działania, które przyniosą
zwiększenie środków dla województwa zachodniopomorskiego do poziomu odpowiadającego sprawiedliwemu podziałowi.

Dzięki środkom unijnym bezpieczniej
w Krzywinie

Środki programu INTERREG VA pozwoliły na przebudowanie niemal 2 km drogi wojewódzkiej w Krzywinie. Dzięki temu poprawiło się
bezpieczeństwo podróżnych i mieszkańców.
Przebudowa i rozbudowa
przejścia drogi wojewódzkiej nr
122 przez Krzywin realizowana
była przez Zachodniopomorski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Koszalinie w ramach programu
INTERREG VA.
Pierwszy etap objął centralną
część Krzywina. Przebudowano
niebezpieczny i mocno obciążony ruchem pojazdów ciężkich
odcinek ulicy Królewieckiej.
Zastosowano liczne elementy
uspokojenia ruchu: wyspy kanalizujące ruch, odgięcia jezdni,
azyle dla pieszych i ograniczenie
prędkości do 40 km/h.
Drugi etap to zakończona w
2020 r. przebudowa, która objęła dwa odcinki, między którymi

Na całej przebudowie wprowadzono elementy spowolnienia
ruchu, powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe oraz odwodnienie na całej długości wsi. Koszt
inwestycji to ponad 13,5 mln

zł, w tym dofinansowanie unijne
to ponad 10 mln zł. Przez cały
czas realizowania tej inwestycji
obserwowaliśmy jej przebieg i
dokumentowaliśmy zdjęciowo.
Red.

Krzywin - wygląda jak budowa autostrady, a czas leci
znajduje się wcześniejsza inwestycja. Po stronie zachodniej,
od strony przejścia w Krajniku
Dolnym do przejazdu kolejowego - przebudowa objęła ponadkilometrowy odcinek (1,2 km). Po

stronie wschodniej przebudowany został odcinek drogi położony na nienośnych gruntach. Tu
prace wymagały ustabilizowania
całej konstrukcji. Na odcinku
tym powstał również nowy most.

To zdjęcie zrobiliśmy 15 października ub. roku
kontakt.7dnigryfina@gmail.com

