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COVID w powiecie

Kolejne trzy
osoby zarażone
W okresie ostatniego tygodnia na terenie powiatu gryfińskiego
przybyły trzy osoby zarażone koronawirusem COVID - 19. Tym
razem są to: jedna kobieta w starszym wieku, jeden mężczyzna w
starszym wieku i mężczyzna w średnim wieku. Nie maleje również
liczba osób przebywających na kwarantannie i w izolacji. To cały
czas około 50 osób.

Pomóż nam
pomagać

A. Szczepaniak

24/7 to ramy czasowe w których nasi członkowie
pozostają w gotowości aby nieść pomoc innym. Niezależnie od warunków pogodowych czy pory dnia,
gdy pojawia się “Alarm” zbieramy się i wyjeżdżamy
we wskazane miejsce.
Gryfińskie
Stowarzyszenie
Ratownicze nieprzerwanie od 4
lat w głównym zakresie zajmuje
się prewencją i profilaktyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, dbamy o bezpieczeństwo
uczestników wydarzeń kultural-

nych a od ubiegłego roku wspieramy Funkcjonariuszy Policji w
zakresie realizacji poszukiwań
osób zaginionych.
Wspomóc
Stowarzyszenie
można na stronie zrzutka.pl/
p739te.

Zamknięte przejście
graniczne!
Ważna informacja dla mieszkańców gminy Gryfino: od 28 września do 27 listopada zamknięte będzie przejście graniczne w Mescherin. Decyzję taką podjął
niemiecki Państwowy Zarząd Dróg, w związku z pracami naprawczymi mostu
nad Odrą oraz budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi B113.
Jednocześnie strona niemiecka
informuje, że na obszarze Mescherin nie ma możliwości poprowadzenia objazdów, tak by ruch
na moście utrzymać. Dojazd do
działek na Międzyodrzu od strony
polskiej zostanie zachowany.
Dojazd do mostu granicznego
na Odrze Zachodniej od strony
Gryfina będzie udostępniony. Na
dojeździe na most na Odrze Wsch.
ustawiony zostanie znak informacyjny D-4a (droga bez przejazdu).
Zamknięcie mostu zostało
uzgodnione między polskim Ministerstwem Infrastruktury i Zarządem Dróg Krajowych Brandenburgii.
Red.

Współpraca
W ramach spotkań ze sztuką seniorzy i kadra Dziennego Domu Senior+ w Gryfinie po raz kolejny odwiedzili małą galerię w gryfińskim Centrum Informacji Turystycznej.
Tym razem podziwialiśmy wystawę prac dzieci
i młodzieży Towarzystwa na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” - Koło nr 1 w Gryfinie.

Warto dodać, że zajęcia plastyczne odbywają się w
godzinach popołudniowych w pomieszczeniach
Dziennego Domu, w ramach współpracy.

Problemy
z oświatą
Na początku XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
przedstawiciel Rady Rodziców przy Szkole Muzycznej w Gryfinie wystąpił o wsparcie dla burmistrza
w działaniu na rzecz pozyskania nowej siedziby dla
szkoły.
W kolejnym punkcie burmistrz Mieczysław Sawaryn
poinformował, że wystąpił już
do PGE o odpłatne przejęcie
budynku po byłym PEC na ul.
Targowej z przeznaczeniem na
przeniesienie tam Szkoły Muzycznej. Jest nadzieja, że realizacja tego zadania nastąpi bardzo
szybko. Wyjaśnił również, że
władze gryfińskiego powiatu
cały czas stwarzają trudności

co do dogadania się w sprawie rozwiązania problemów ze
Szkołą na ul. Parkowej. Na prowadzenie tego zadania w ciągu
ostatnich lat gmina wydała już
ponad 15,5 mln zł. Pozostałe informacje na temat stanu oświaty
na terenie gminy przedstawił
zastępca burmistrza Paweł Nikitiński.
A. Szczepaniak

Planowe wyłączenia
25 września w godz. 8:00 – 15:00 Wełtyń, ul
Podgórna 8. W godz. 8:30 – 14:30 Wełtyń, ul.
Podgórna 14b, 22.

28 września w godz. 9:00 – 15:00 Radziszewo,
ul. Kościelna dz. nr 3005/5, 3005/11.

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
nr do interwencji 502 552 908
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Starszy pan nie zdążył

To jest najbardziej kłopotliwe przejście przez jezdnię w Gryfinie. I to nawet przy dobrej widoczności. Tym razem ofiarą stał się starszy
mężczyzna o ograniczonej ruchliwości.
Specyficzny jest układ drogowy w tym miejscu – koło
“nóżek” na ul Chrobrego. Trzeba wejść na jezdnię, następnie
na wysepkę po środku ulicy, i
jeszcze czeka kolejne przekroczenie jezdni. Na dodatek, na
wysepce stoją słupki ze znakami
drogowymi, które ograniczają
pole widzenia osobom przechodzącym przez jezdnię. A od
strony mostu - silne oświetlenie
słoneczne. Wtedy można nie zauważyć nawet samochodu!
Jak mówi świadek zdarzenia –
To był starszy pan, poruszający
się bardzo wolno. Być może ma

nawet problemy ze wzrokiem. Nie
można więc oczekiwać, że przebiegnie przez drogę. Wina nie
była po jego stronie. Zawinił kierowca, który go potrącił. I dodaje
- Według mnie, tam trzeba zmienić oznakowanie – postawić słupki, albo jakieś oświetlenie. Najlepiej by było zamknąć to przejście
przedłużając barierkę, która tam
już jest. Bo 10 metrów dalej jest
kolejne przejście przez ulicę.
Paulina Targaszewska, rzecznik prasowy Pogotowia Ratunkowego powiedziała naszej
redakcji, że ofiarą potrącenia
jest 81- letni mężczyzna, który

był jednak przytomny gdy nadjechała karetka. Po opatrzeniu
– miał uraz stawu barkowego i
biodrowego, został odwieziony
do szpitala Zdunowie.
Winien kierowca
Rzecznik KPP w Gryfinie
Jarosław Łysik mówi, że wydarzenie zostało uznane za wypadek drogowy powstały z winy
kierowcy. Dlatego zatrzymano
mu prawo jazdy i wraz z całością dokumentów w tej sprawie
zostanie przekazane prokuratorowi.
rk
foto świadka

Wychodek
przed urzędem?

Wymienią rury
w Gardnie i więcej

Bardzo ważnym punktem czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie było pod- Przechodnie korzystają z przenośnej toalety postajęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Mo- wionej dla swoich robotników przez firmę remontudernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług jącą ul. 1 Maja! Co będzie gdy roboty się skończą?
Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie na lata 2018-2022.
Przed miesiącem w artykule typ urządzenia tu się nie sprawSpółka PUK w Gryfinie będzie prowadzić następujące
usługi wodociągowo - kanalizacyjne: ujmowanie i uzdatnianie
wody, zbiorowe dostarczanie
wody, zbiorowe odprowadzanie
ścieków, oczyszczanie ścieków,
budowa przyłączy wodociągowo
- kanalizacyjnych, rozbudowa
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także wydawanie
warunków przyłączenia do sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych. PUK proponuje realizowanie działań racjonalizujących
zużycie wody i odprowadzanie
ścieków poprzez: likwidację
istniejących ryczałtów, wprowadzenie do eksploatacji wodomierzy o większej dokładności
pomiarowej, montaż na ujęciach
wody przepływomierzy do pomiaru wody wychodzącej z ujęć,
wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej, usprawnienie diagnostyki sieci, zakup i
wdrożenie elektronicznej mapy
GIS sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup, montaż
i wdrożenie systemu zdalnego
odczytu wodomierzy.
W ramach realizacji inwestycji zaplanowano między innymi:
rozbudowę fotowoltaiki na terenie oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacyjnej linii przesyłowej z Gardna (za kwotę około 1
mln zł), wymiana rur wodnych
www.7dnigryfina.pl

azbestowo – cementowych w
Gardnie na plastikowe, rozbudowa ujęcia wody w Krzypnicy
zwiększającej ilość studni, jak
również wymiana wielu sieci
wodnych i kanalizacyjnych na
terenie gminy.
Realizacja tego Planu uzależniona jest w dużej mierze od
wyników finansowych, jakie
Spółka osiągnie w tym okresie.
Dla realizacji niektórych z planowanych inwestycji konieczne
będzie pozyskanie środków z

zewnętrznych źródeł finansowania. Pod pojęciem zewnętrznych
źródeł finansowania należy rozumieć zarówno środki finansowe uzyskane w postaci dotacji i
pożyczek od instytucji pomocowych, jak również współfinansowane przez prywatnych inwestorów. Ostatecznie, po ponad
godzinnej, o dziwo bardzo merytorycznej dyskusji - uchwałę
zaakceptowano.

„Pałac bez wychodka” pisaliśmy,
że projektując tak wielką inwestycję jak Centrum Przesiadkowe (robiła to firma Marcina
Kasprzyka, mieszkańca Gryfina!), nie zaplanowano toalety!
A przecież sam charakter tego
Centrum wskazuje, że będzie tu
się codziennie przewijało bardzo
wiele osób. W różnym wieku i
stanie zdrowia. Niektórzy będą
musieli tu poczekać na kolejny
środek transportu. Publiczna toaleta jest więc w takim Centrum
niezbędna!
Odpowiadano nam, że toaleta ogólnie dostępna już jest - w
przyziemiu budynku Dworca
PKP. A przecież mieszkańcy Gryfina i osoby korzystające z dworców PKP i PKS wiedzą, że prawie
nigdy nie jest ona faktycznie dostępna. Rzecznik PKP skarżył się
nawet naszej redakcji, że to z powodu notorycznego uszkadzania
urządzenia (płatnie) – otwierającego drzwi wejściowe. Widać, ten

A. Szczepaniak

Zdjęcia z 21 września br.

dza. Są „otwieracze” nowocześniejsze i skuteczniejsze. Niech
PKP wymieni to urządzenie!
Wracając zaś do samego problemu - braku publicznych toalet w Gryfinie. A zwłaszcza w
tak newralgicznym punkcie jak
sąsiedztwo Centrum Przesiadkowego, banków, starostwa i urzędu
miejskiego. Kilka dni temu przypadkowo udokumentowaliśmy
skalę potrzeby. Przenośna toaleta
postawiona na skraju parku przez
wykonawców robót drogowych
na ul. 1 Maja... służy także przechodniom! I robotnicy muszą
się z tym pogodzić. Kiedy jednak
roboty się zakończą, ten przybytek zniknie. No, chyba, że burmistrzowie zdecydują się postawić
tu parkę mobilnych toalet. Albo
zlecą to firmie Marcina Kasprzyka! Kar nie naliczyli, część robót
projektowych podobno wykonali
za niego. To niech się odwdzięczy...
R. Kwapisz
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Od kogo zależy los Sawaryna?
Los burmistrza Sawaryna nie zależy od opozycji. Los burmistrza zależy od braci Milerów. Jeden ciągle szkodzi jego opinii, a drugi ich obu
ostatnio rozpaczliwie broni. Jeśli padnie któryś z nich, padnie i on. Bo straci dostęp do wielu informacji i część reklamodawców.

To zdjęcie wysłaliśmy bumistrzom 8 września br. z pytaniem o plany rozbudowy cmentarza w Gryfinie.
Trzeba przyznać, że przez lata
skutecznie kamuflowano bezpośredni związek Gazety Gryfińskiej braci Milerów (pierwszym naczelnym był Tomek), z
osobą Mieczysława Sawaryna.
I to mimo tego, że redakcja od
początku działała w jego prywatnym lokalu! GG ukazała się
w końcu kwietnia 2009 roku.
Pierwszy wywiad z trudnymi
pytaniami do ówczesnego burmistrza H. Piłata wydrukowała
już w 5 wydaniu. A (sympatyczny) wywiad z M. Sawarynem - przewodniczącym rady i
przegranym jego konkurentem
w poprzednich wyborach, dopiero w 26 wydaniu. Czyli – po
pół roku!
Gdy jednak M. Sawaryn wygrał kolejne wybory i został
burmistrzem, na chwilę przestali udawać. I za zasługi w
kampanii wyborczej naczelny
GG - T. Miler został jego zastępcą ds. inwestycji. Szum jednak szybko przycichł i znowu
skutecznie kamuflowano przed
mieszkańcami gminy Gryfino
trwającą współpracę całej trójki.
Obrastającej zresztą stopniowo
związkiem kolesiów.
Do niedawna skutecznie
Bo niestety, błędów i zwykłych afer (ostatnio - zapłacenie
kolesiowi Tomka, M. Kasprzykowi całej sumy za projekt
spóźniony o 10 miesięcy) narobiło się tyle, że wokół układu
S+M+M zaczęło brzydko pachnieć.
Teraz już - w jednej osobie naczelny i właściciel GG - był zmuszony ujawnić związek. Oczywiście, nie przyznając się otwarcie.
Przed tygodniem zamieścił dwustronicowy materiał broniący
firmę M. Kasprzyka - kolegi T.

Milera. Bo to wiceburmistrz, brat
naczelnego zwolnił Kasprzyka od
kar wynikających z opóźnienia
wykonania projektu Centrum
Przesiadkowego. Pytanie, czy bez
wiedzy i zgody Sawaryna?
Na dodatek, wygląda na to, że
to urzędnicy wykonali za niego
część projektu! Bo dlaczego to
nie on, tylko gmina wystąpiła o
jedno z pozwoleń na budowę,
które były częścią umowy na
wykonanie projektu Centrum
Przesiadkowego.
Zadaliśmy
zresztą pytanie w tej sprawie
– czy gmina odliczyła koszt

uzyskania tego pozwolenia od
honorarium M. Kasprzyka? Odpowiedziano nam, że…dokument pozwalający wystawić to
pozwolenie na budowę wykonał
Kasprzyk! A dlaczego wystąpiła
w jego imieniu gmina/ Bo tak
się dogadali w trakcie pracy nad
projektem Centrum!
Teraz cmentarz
Można powiedzieć, że się czepiamy i to wcale nie jest dowód
ścisłego związku MS+M+M!?
Niestety, „gazeta Milerów” jak
się mówi na mieście (formalnie

- własność Kamila), w tym tygodniu znowu ruszyła na ratunek
bratu i jego szefowi. Tym razem
dwustronicowym materiałem w
sprawie cmentarza. I oczywiście,
we współpracy z burmistrzami.
Dowód? To my zadaliśmy 3 tygodnie temu zapytanie o plany
burmistrzów co do rozbudowy
(treść pytania i datę pokazujemy
w sąsiednim spisie korespondencji z urzędem).
Na tamto nasze pytanie odpowiedzieli w GG, opisując wielkie
starania i wspaniałe plany burmistrzów w sprawie cmentarza
komunalnego w Gryfinie. My
dostaliśmy tylko jednozdaniową
odpowiedź, „ nadmieniam, że
posiadamy dokumentację projektową rozbudowy cmentarza
komunalnego zatwierdzoną pozwoleniem na budowę.
To było w poniedziałek 21
września, gdy poprzednia nasza
gazeta już była w sprzedaży, a
wspierająca urząd konkurencja
z obszernym artykułem miała
się ukazać następnego dnia. Ot,
taka przypadkowa zbieżność
wydarzeń. W tej sytuacji pozostało nam zadać urzędowi i
inspekcji nadzoru budowlanego
pytanie, jaka jest data wystawienia tego pozwolenia i czy
uwzględniono w nim fakt, że
według WSSE nawieziona na
nowe kwatery ziemia nie nadaje
się do robienie pochówków? Te-

raz też odpowiedzą nam w gazecie brata wiceburmistrza?
Mimo to piszemy
Zwykle, konkurujące gazety –
na dodatek wychodzące w inne
dni tygodnia – nie podejmują
od razu tematów opisanych
przez tych drugich. Zrobimy
jednak wyjątek, bo to sprawa
ważna dla wszystkich. I głównym winowajcą w tej sprawie
– braku miejsc na cmentarzu –
jest sam burmistrz Mieczysław
Sawaryn. Bo to on zadecydował,
że priorytetem w tej kadencji
(jego ostatniej, jak twierdzi),
będzie budowa hali sportowej, a
nie cmentarza. Pisałem już kiedyś, że wybrany burmistrz dostaje od nas prawo do podejmowania decyzji inwestycyjnych i
wydawania naszych publicznych
pieniędzy. Ale nie zwalnia go to
od odpowiedzialności za sposób
ich wydawania i skutki podjętych decyzji! Wydawania, a nie
– rozdawania.
Wygląda niedobrze
Na starym cmentarzu jest
coraz ciaśniej. Zaś wtorkowa
GG oraz odpowiadający nam w
sprawie cmentarza naczelnik M.
Andrusewicz – zgodnie pomijają problem nieodpowiedniej na
wykonywanie pochówków ziemi
nawożonej na teren cmentarza.
Rezcznik WSSE wypowiedział
się w tej sprawie jednoznacznie!
Czyżby burmistrz M. Sawaryn
(to on jest tu decydentem), zdecydował się rozbudować cmentarz wbrew obowiązującym
przepisom? Opis naszych interwencji w tej sprawie oraz bardzo
interesującą
korespondencję
z Sanepidem i Urzędem Miasta i Gminy Gryfino w sprawie
cmentarza, zamieszczamy obok.
Ryszard Kwapisz

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Korespondencja w sprawie cmentarza
3 czerwca br. zadaliśmy WSSE (wojewódzki sanepid) pytanie: Nowe kwatery na cmentarzu komunalnym w Gryfinie są usypywane z ziemi przywożonej z zewnątrz. Czy to jest zgodne z przepisami?
A w numerze z 5 czerwca
pod tytułem – „Budują felerny
cmentarz?”, poddaliśmy w wątpliwość wykorzystywanie tej
ziemi na budowę nowych kwater. Odpowiedzi WSSE jeszcze
nie było.
Natomiast w kolejnym wydaniu – z 12 czerwca, zamieściliśmy art. pt. „Wstrzymają
budowę cmentarza?”. Cytowana
w nim odpowiedź rzecznika
WSSE była jednoznaczna:
Ziemia nawieziona na potrzeby pagórka bądź nasadzenia nie
stanowi gruntu przeznaczonego
do pochówku (przestrzeni grzebalnej, gdzie zachodzi proces
mineralizacji zwłok i szczątków)
o jakim mowa w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie określenia, jakie tereny

pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.
Małgorzata Kapłan,
rzecznik prasowy

Skoro odpowiedź była tak
jednoznaczna, burmistrzowie
powinni podjąć decyzję. Albo budujemy nie oglądając się na
przepisy. Albo - spróbujmy uzy-

skać pozwolenie. Na przykład,
przez uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów. A wtedy
powinni w tej sprawie zwrócić
się do WSSE. Wygląda jednak
na to, że (chyba nie pierwszy
raz) - postanowili robić nie
oglądając się na nic.
Jako, że nie było reakcji z
urzędu na nasz artykuł, da-

liśmy im aż dwa miesiące na
przemyślenie. A następnie, 8
września spytaliśmy rzeczniczkę WSSE czy Urząd Miejski w
Gryfinie kontaktował się z nimi
w sprawie zgodności z przepisami. Odpowiedź brzmiała - Po
uzyskaniu informacji z PSSE w
Gryfinie, władze Gminy Gryfino nie kontaktowały się w żaden
sposób z Inspekcją Sanitarną w
temacie cmentarza.
Tego samego dnia (8.09) postanowiliśmy też sprawdzić, czy
burmistrzowie zamierzają kontynuować budowę nowych kwater. Do UMiG w Gryfinie wysłaliśmy następujące pytanie ze
zdjęciem (zamieszczamy obok).
Na skraju cmentarza komunalnego w Gryfinie od strony ul.
Kołłątaja usypywana jest ziemia.
Ma ona służyć budowie nowej

kwatery cmentarnej, czy jakiemuś innemu celowi?
Odpowiedź przyszła dopiero
w poniedziałek, 22 września. I
była lapidarna. „... nadmieniam,
że posiadamy dokumentację
projektową rozbudowy cmentarza komunalnego zatwierdzoną
pozwoleniem na budowę. Mariusz Andrusewicz, Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Rozwoju,
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Dlatego tego samego dnia, 22
września spytaliśmy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i M. Andrusewicza: kiedy pozwolenie wystawiono, czy
jest aktualne i czy uwzględniono
w nim fakt, że WSSE uznaje nawożony grunt za nienadający się
na pochówki.

Ten artykuł napisałem 6 lat temu, 3 miesiące po objęciu władzy w gminie Gryfino przez Mieczysława Sawaryna.
Podpisałbym się pod nim także teraz. Chociaż nie doceniłem wtedy klikotwóczego potencjału powstałego wtedy układu

Mileryzm stosowany niestosownie

Taka koncentracja władzy w rękach członków jednej rodziny, jaka powstała po wyborach, odbierana jest przez wielu w Gryfinie jako
zagrożenie dla lokalnej demokracji. Ale też poziom krytyki na forach internetowych przekroczył wszelkie dopuszczalne normy.
W
dwudziestotysięcznym
mieście, gdzie krąg decydentów
jest bardzo wąski i od lat składa
się z tych samych nazwisk – sytuacja jaka powstała po ostatnich wyborach samorządowych,
jest szokująca dla większości
mieszkańców. O tym, jakie
emocje ona wywołała świadczy
fakt, że natychmiast pojawiły
się dowcipy na ten temat. Dochodzą do nas słuchy, że nawet
część radnych popierających
Sawaryna była zniesmaczona
powołaniem Tomka Milera.
Do tego stopnia, że ponoć już
wystąpiły między nimi spory.
Choć oczywiście, zwolennicy
nowej sytuacji też się ujawniają.
Jednak dominują objawy poczucia zagrożenia powstaniem
niekontrolowalnego
układu.
Wprawdzie formalnie o nepotyzmie tu mówić trudno, bo trzej
panowie M. nie kontrasygnują
sobie nawzajem dokumentów
finansowych, jednak możliwość
uzgadniania różnych posunięć
jest niemal nieograniczona. Ludzie doskonale rozumieją, że tak
osadzeni członkowie jednej rodziny (szef tygodnika, wiceszef
starostwa i wiceszef największej
gminy w powiecie), mogą skutecznie wpływać zarówno na
www.7dnigryfina.pl

opinię publiczną, jak na decyzje
kadrowe i finansowe różnych
organów.
Może nie chciał, ale musiał
Nie oszukujmy się, Mieczysław Sawaryn był jednak w sytuacji niemal przymusowej gdy
ogłaszał swą decyzję o powołaniu Tomasza Milera na stanowisko zastępcy burmistrza Gryfina. Nie po to bracia Milerowie
przez pięć lat pracowali na niego
(w należącym do niego lokalu,
jakby w tym czasie w Gryfinie
nie było innych wolnych lokali
nadających się na redakcję, co
sugeruje także wspólnotę biznesową), żeby teraz nie sięgnąć
po słoik ze śliwkami. Od Sawaryna im się to należało, bo nikt
nie wylał tylu pomyj na byłego
już burmistrza i jego zastępcę,
czyszcząc mu drogę do zwycięstwa. Patrząc politycznie, nowy
burmistrz musiał więc dokonać
takiego powołania. Choć, niewątpliwie zdawał sobie sprawę z
reakcji, jakie to wywoła. Chyba
jednak w niewystarczającym
stopniu. Według niektórych
opinii, już obecnie trzej Milerowie są równie potężni jak Sawaryn i jego stronnicy. A na to, że
ci ostatni stale będą monolitem,

wierzyć trudno. W kolejnych
wyborach (nowy burmistrz marzy o rządzeniu przez dwie kadencje), mogą więc wybrać sobie kogoś innego. Ciekawe, ale
w tym całym zamieszaniu krytyka omija pierwszego zastępcę
nowego burmistrza, Pawła Nikitińskiego. A był on przecież
szefem kampanii M. Sawaryna.
Nie obrażać, panowie!
To, co się działo na forach
internetowych w pierwszych
dniach po ogłoszeniu decyzji o
powołaniu T. Milera na wiceburmistrza, zaskoczyło nawet
jego przeciwników. Najbardziej
bolesne okazało się jednak dla
niego samego. Pojawiły się nawet wezwania wykorzystujące
brzmienie nazwiska nowego wiceburmistrza. Choć przecież jest
to nazwisko w Polsce popularne,
mieliśmy nawet takiego premiera i nikt mu polskości nie odmawiał. Co do kwalifikacji drugiego zastępcy burmistrza, wybranego na speca od inwestycji,
zdania są rozbieżne. Dominuje
miażdżąca krytyka koncentrująca się na stwierdzeniu – co może
dziennikarz wiedzieć o inwestycjach. Mało kto jednak zwraca
uwagę na to, że tu nie chodzi o

umiejętności inspektora nadzoru budowlanego, bo tym zajmują się podlegli urzędnicy. Tu
chodzi o szerokość kontaktów
politycznych i gospodarczych.
Bo to „tam”, a nie „tu” zdobywa
się duże inwestycje i środki na
ich finansowanie. Co by złego
nie powiedzieć o znienawidzonym przez GG M. Szabałkinie,
to na razie człowiek który zajął
jego miejsce jest w kwestii kontaktów chłopcem z niewielkiego
podwórka. A to jest dla Gryfina
bardziej kłopotliwe, niż rodzinne powiązania nowego gminnego specjalisty od inwestycji. Jednak powszechnie wiadomo, że
ze względu na zadłużenie naszej
gminy, wielu nowych inwestycji
w czterech najbliższych latach
nie będzie. Nowy wiceburmistrz
będzie więc miał dużo czasu na
naukę. Czas będzie pracował
także na uspokojenie nastrojów
wokół decyzji kadrowych nowego burmistrza.
Ironia losu
Po triumfie Sawaryna i powołaniu T.M. na władcze stanowisko, nastąpiło bolesne zderzenie
z rzeczywistością. Bo przecież
dotąd, przez pięć lat, on sam
mógł sterować budową swego

wizerunku „obiektywnego krytyka i znawcy problemów społecznych”. Służyła do tego nie
tylko jego gazeta, ale też Forum
mieszkańców Gryfina. Tu prawdziwa anegdota. Gdy powstała
Gazeta Gryfińska, na Forum pojawił się jej baner. Nasza redakcja skontaktowała się więc z jego
właścicielem proponując (odpłatne rzecz jasna), umieszczenie także naszego logo. Ten jednak nie chciał naszych pieniędzy
i odmówił. Uwierzył chyba, że
świat już należy do właścicieli
GG. Jest tajemnicą poliszynela,
kto od tego czasu w największym stopniu kierował (nie
swoim) Forum. W efekcie, przekształciło się ono w organ „sekty
tomkistów”, bo inni uczestnicy
stopniowo rezygnowali. Tymczasem, po latach doszło do
dramatycznego
odwrócenia
sytuacji. Na tym właśnie forum
pojawiła się nagle taka fala krytyki pod adresem klanu Milerów
i decyzji M. Sawaryna (np. temat
zatytułowany „gminne stołki i
nowa sitwa” z ponad 1400 wejściami), że w dniu rozpoczęcia
pracy przez nowego zastępcę,
okazało się ono niedostępne.
R. Kwapisz
(7 Dni Gryfina nr 53, 2014)
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Leśne budownictwo
ekologiczne

Kto wymyślił
Zakotwiczenie?

W Nadleśnictwie Mieszkowice (RDLP w Szczecinie) oddany został do użytkowania budynek biurowy – podwójna samodzielna kancelaria dla leśnictw Brwice i
Gogolice.

Niedawno powstało zamieszanie z powodu pojawienia się na gryfińskim nabrzeżu kotwicy z barki, która
tu wczesną wiosna zatonęła.

- To pierwsza samodzielna
kancelaria leśniczego wybudowana w technologii modułowej,
drewnianej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie. Zarówno przy projektowaniu, jak i przy realizacji
budynku, szczególny nacisk położono na dbałość o środowisko
naturalne – mówi Andrzej Szelążek, dyrektor RDLP w Szczecinie.
Jest to budynek dwulokalowy
o łącznej powierzchni użytkowej 60m2, składający się z pomieszczeń biurowych, pomocniczych oraz ogólnodostępnych,
tj. hol, poczekalnia, toaleta.
Przestrzeń użytkową zaprojektowano z myślą o osobach niepełnosprawnych, tak aby mogły
jak najłatwiej się po niej poruszać.
W budowie obiektu zastoso-

Jak się jednak okazało, kotwice sa trzy! Oprócz tej wywołującej emocje w internecie, jest kotwica podarowana miastu przez
właściciela jednego z gryfińskich złomowisk. Trzecia zaś –
wygląda niezwykle. Jej łańcuch
został zespawany tak, że unosi
sie pionowo do nieba. Nazwa
artefaktu odpowiada wyglądowi. To jest “Zakotwiczenie do
nieba nr 2”. Jak nam powiedział
wano ekologiczne materiały,
zmniejszono pobór energii. Zastosowanie dużych przeszkleń
od strony południowej pozwoli
na pasywne docieplenie budynku, dodatkowo obiekt wyposażony jest w wentylację mechaniczna z rekuperacją, zaś przegrody zewnętrzne projektowane
były z myślą o spełnieniu przyszłorocznych wyższych współ-

dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – Eugeniusz Kuduk, to
on zdobył u właściciela barek
kotwicę i spreparowano ją tak,
by naśladowała podobną. Widział bowiem obiekt o nazwie
„Zakotwiczenie do nieba nr 1”
w Sandomierzu. Trzeba przyznać, że na nabrzeżu w Gryfinie
cała trójka kotwic prezentuje się
efektownie.
rk

czynników przenikania ciepła.
Budowa trwała 9 miesięcy.
Budynek powstał zgodnie z
koncepcją Lasów Państwowych
dot. tego typu obiektów. Idealnie wpisując się w kategorię
obiektów budownictwa zrównoważonego, czy inaczej zwanego
ekologicznym.
NG/Fot. Mateusz Łacwik

Darowizna na odnowę
Krzywego Lasu
Zarząd Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej przyznał Gminie Gryfino kwotę 250
tys. zł na rewitalizację Krzywego Lasu. Wraz z wkładem własnym Gminy pozwoli to
nadać mu nowe, atrakcyjniejsze oblicze.
Rewitalizacja Krzywego Lasu
jest efektem współpracy Gminy
Gryfino, Polskiej Grupy Energetycznej i Lasów Państwowych, która ma uchronić obecny zasób przed zniszczeniem,
wyeksponować dla ruchu turystycznego oraz stworzyć nowe
plantacje.
W czerwcu w Krzywym Lesie
odbyła się prezentacja założeń
współpracy z udziałem m.in.

burmistrza Mieczysława Sawaryna, prezesa PGE Wojciecha
Dąbrowskiego i dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Andrzeja Szelążka.
Koncepcja zagospodarowania
terenu Krzywego Lasu zakłada
udostępnienie unikatowego obszaru dla ruchu turystycznego
bez ingerencji w jego naturalną
substancję. W pobliżu powstaną
dwie nowe 10-arowe plantacje,

które zwiększą zasób unikatowego drzewostanu.
Po otrzymaniu darowizny
Gmina Gryfino przystąpi do realizacji inwestycji: wydzielenia
gruntu, wyboru wykonawców
dokumentacji projektowej i prac
budowlanych, i finalnie - realizacji prac budowlanych. Zakończenie rewitalizacji Krzywego
Lasu planuje się na rok 2022.
WG

KPR Blejkan

Radosław Jarząbek
w Gryfinie
Działacze KPR Blejkan kończą kompletować skład
przed rozpoczęciem rozgrywek II ligi, która startuje
3 października.
Ostatnim z zawodników, który dołączył do naszego klubu
jest 18-letni Radosław Jarząbek,
który do KPR trafił na zasadzie
wypożyczenia z Kusego Szczecin.
Radosław to utalentowany
szczypiornista, który w KPR
zbierał będzie doświadczenie.
Jarząbek mierzy 195 cm wzrostu i waży 92 kg. Jak na nastolatka ma całkiem niezłe parametry.
Przypomnijmy, że na inaugurację ligowych rozgrywek KPR
zmierzy się na wyjeździe z Samborem Tczew. W nowej gryfiń-

skiej hali inauguracja ligowych
rozgrywek nastąpi 10 października, kiedy to KPR podejmować
będzie Handball Czersk. DJ
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Widuchowskie
spotkanie
Stowarzyszenie Nadodrzańskie Klimaty oraz Szkoła
Podstawowa w Widuchowej przygotowały wspaniałe wydarzenie w ramach Programu Społecznik.

Biesiadowanie umiliło trio
akordeonowe
„Srebrzyści
akordeoniści” ze Szczecina
oraz szkolny zespół ludowy
„Niezabudki”.
Uczestnicy
otrzymali darmowy poczęstunek, a czas upłynął na wspól-

nym śpiewaniu popularnych
piosenek. Takie wydarzenia
są niezwykle potrzebne, ponieważ integrują społeczność
i budują poczucie, że wszyscy
tworzymy wspólnotę.
Mateusz Grzelak

Ostatnia kajakowa
wyprawa
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie startuje z
zapisami na ostatnią w tym roku kajakową wyprawę
po Międzyodrzu. Już 4 października (niedziela), startujemy o godzinie 9:00 z plaży nad Odrą w Gryfinie.
Plan wyprawy obejmuje takie
ciekawe punkty na trasie jak: zatopione barki w Mescherin, budowle hydrotechniczne,poszukiwanie salwini pływającej. Dla
wszystkich odkrywców przyrody oraz miejsc niezwykłych
zaplanowaliśmy przebijanie się
przez zarastające kanały.
Po wyprawie odbędzie się
ognisko dla wszystkich chętnych osób. Cała trasa będzie
miała ok. 11 km, czas pływania
przewidziany jest na ok. 3h. Poziom trudności trasy oceniamy
na 3-4 w skali 10 punktowej.
Zachęcamy wszystkich chętnych. Cena za wypożyczenie
kajaku to 50,00 zł. Zapisy na
wyprawę przyjmujemy pod
www.7dnigryfina.pl

numerem telefonu 789 035 121
lub osobiście w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
(ul. Nadodrzańska 1, Nabrzeże
Miejskie).
Zachęcamy wszystkich do
przeżycia wspaniałej przygody
na Międzyodrzu. Dost.

Nasz felieton
Polityczne samobójstwo Jarosława K.
O tym, że Jarosław Kaczyński
ma lewicowe spojrzenie na funkcjonowanie państwa, gospodarki
czy relacje władzy ze społeczeństwem wiedzą wszyscy obserwatorzy politycznego życia w Polsce. Tradycyjnemu wyborcy ta
klasyfikacja nie przeszkadzała
dotąd albowiem skutecznie zasłaniała ją patriotyczna retoryka Prezesa, poparcie jakiego PiS-owi udzielał Ojciec Dyrektor, a
także – co tu dużo mówić – błędy jakie popełnili (i nadal popełniają) liderzy Platformy Obywatelskiej – głównej siły opozycyjnej.
Prawdziwa twarz Wodza
I oto na naszych oczach Prezes
nie tylko zrzucił maskę i pokazał twarz walczącego lewaka, ale
jeszcze sposób w jaki przeprowadził „piątkę dla zwierząt” był
- prawdę mówiąc - jedną wielką
kompromitacją.
Sam pomysł by radykalnie
wprowadzić w Polsce „ochronę
praw zwierząt” jest klasycznym
punktem programowym współczesnej lewicy. Lewica odrzucająca naturalny porządek świata, atakuje tradycyjne społeczeństwo swoimi postulatami nie tylko w sferze etyki seksualnej, ale
również w dziedzinie właśnie
„praw zwierząt”.
Jest to nieuchronny skutek odrzucenia religijnego paradygmatu, który ukazuje człowiekowi hierarchię stworzenia i oddaje mu w zarządzanie ten świat, a
na nim - zwierzęta.
Tymczasem przyjęcie założenia, że człowiek nie może „męczyć zwierzątek” ma wiele poważnych konsekwencji. Prowadzi na przykład do wegeterianizmu czy weganizmu, ale także
do zakazu jakiegokolwiek wykorzystywania zwierząt. Zgodnie
z tą ideologią nie tylko nie wolno zabijać zwierząt, tak samo naganne jest pokazywanie wytresowanych zwierząt w cyrku, czy
urządzanie wyścigów konnych.
Tymczasem cała historia człowieka to „koegzystencja” ze
światem zwierząt. Używam słowa „koegzystencja” bo z jednej
strony bez wykorzystania zwierząt czy to na pożywienie (mięso), czy na odzienie, czy jako siły
pociągowej – człowiek po prostu
by nie przetrwał. A jednocześnie zwierzęta były dla człowieka
czymś więcej niż rzeczami. Każdy kto wychował się na wsi wie z
jaką pieczołowitością traktowało

się krowę-żywicielkę, kury, kaczki czy króliki.
A ileż to sentymentów zawierają wszystkie ballady żołnierskie o wiernym koniu grzebiącym swojego poległego pana!
Z całą pewnością wykorzystywanie zwierząt przez człowieka, a nawet zabijanie ich na mięso nie wykluczało dobrego traktowania naszych „braci mniejszych”. Było to jednak możliwe tylko przy przyjęciu religijnego opisu świata, w którym to
człowiek – korona stworzenia
– otrzymuje od Stwórcy władzę
nad światem i nad zwierzętami.
Lewica odrzucająca religijną
normę relacji człowieka ze światem zwierząt, odrzucająca Boga
i religię wpisuje na swoje sztandary „prawa zwierząt” wśród
wielu innych nie-tradycyjnych
praw. Na to, że ideologia taka
mogła się zrodzić tylko w środowisku miejskich pięknoduchów,
którzy są przekonani, że mleko
bierze się ze sklepu i nigdy w życiu nie widzieli jak się doi krowę – zwraca uwagę wielu publicystów. Wielu też pokazuje niekonsekwencje lewicy prowadzące wręcz do antyhumanizmu.
Oto lewicowe aktywistki domagają się ochrony norek i dzików,
ale bez mrugnięcia okiem akceptują aborcję i zabijanie dzieci
przed narodzeniem. Nie można
wszak wymagać konsekwencji i
spójności myślenia kiedy mamy
do czynienia z ideologią.
I nagle zwolennikiem tej ideologii okazał się właśnie prezes
rzekomo prawicowej partii PiS Jarosław Kaczyński.
Obrzydliwa tyrania
Podejmując inicjatywę swojej „piątki dla zwierząt” Jarosław
Kaczyński bez żenady objawił
jeszcze coś innego. Pokazał swoją naturę – tyrana nie szanującego zdania innych ludzi, traktującego swoich posłów jak inwentarz.
Oto jeden starszy, oderwany od życia człowiek może ni z
tego ni z owego wymusić ustawę likwidującą całą branżę, narazić kraj na utratę rynków, na
straty szacowane na kilka miliardów złotych. Może w tydzień,
bez słuchania kogokolwiek pozbawić źródła utrzymania wiele
tysięcy rodzin.
Jeśli ważna ustawa, o tak znaczących konsekwencjach gospodarczych i społecznych może być
podejmowana w pośpiechu na

polecenie jednego człowieka, jeśli funkcjonariusz partyjny - szef
klubu PiS – Terlecki zapowiada
przed głosowaniem, że będzie
dyscyplina i jeśli któryś poseł się
wyłamie to straci stanowiska w
Sejmie i w partii –to znaczy, że w
istocie nie mamy demokracji, a
rządząca Polską partia PiS funkcjonuje jak klasyczna partia „leninowskiego typu.” Z wodzem,
sztabem partyjnych oligarchów i
masami członków, których zadaniem jest ślepo wykonywać rozkazy. Czyż nie jest to model partii komunistycznej? Ano jest.
Polityczne harakiri
Sposób w jaki Jarosław Kaczyński odkrył przed Polakami mechanizmy na jakich zbudował swoją partię jest w istocie
kompromitacją. I jego osobistą i
kompromitacją całego ugrupowania. Polacy popierając w wyborach PiS chcieli właśnie zmiany, chcieli dekomunizacji i naprawy państwa. Dostali w efekcie karykaturę partii, karykaturę
zmian i karykaturę demokracji,
w której myślenie i samodzielność są wręcz zabronione.
Jest oczywiste, że taki system
musi ponieść gospodarczą i polityczna klęskę. Tyrania jednego i to – jak się okazuje – niezbyt kompetentnego człowieka
nie tylko jest obrzydliwa etycznie. Jest też drogą donikąd. Chaotyczne reagowanie rządu na
tzw. pandemię, brak jakiejkolwiek spójnej polityki zagranicznej, uczynienie z socjalnego rozdawnictwa metody pozyskiwania wyborców – już zaczyna się
mścić. Deficyt osiągnie w tym
roku rekordowy poziom ponad
100 miliardów złotych. Podnoszenie realnych obciążeń podatkowych, unikanie trudnych decyzji, partyjny nepotyzm na niespotykaną skalę był do tej pory
wybaczany Kaczyńskiemu. Teraz
twarz małego tyrana, narzucającego ludziom swoją wolę, podejmującego nieprzemyślane decyzje stała się widoczna dla wszystkich.
Janusz Sanocki
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SOLIDARNI W DZIAŁANIU

Zadanie publiczne realizowane jest przez
Stowarzyszenie "Solidarni Razem",
a współfinansowane z Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Stowarzyszenie "Solidarni Razem"
al. Wojska Polskiego 113, 70-483 Szczecin
www.solidarnirazem.pl

Reklama i ogłoszenia w gazecie
e-mail: kontakt.7dnigryfina@gmail.com • tel. 91 404 50 14

Chcesz dać ogłoszenie - reklamę w gazecie
na powiatach: goleniowskim, gryfińskim, łobeskim, stargardzkim
zadzwoń: 506 638 789, 91 392 21 65, napisz: karolinasb@djmedia.pl
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
*Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, co możecie, aby Ją ludzie kochali. Odmawiajcie ku Jej czci różaniec. Czyńcie to zawsze (…). Przylgnijcie do różańca.
Okazujcie wdzięczność Maryi, bo to ona dała nam Jezusa. Modlitwa różańcowa jest syntezą naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem naszej miłości. […]
*Nic bardziej nie może ciebie czynić naśladowcą Chrystusa jak troska o innych. Jeśli nie troszczysz się o bliźnich to oddalasz się od obrazu Chrystusa. […]
*Modlitwa jest kluczem do przebaczenia, ale nie módlcie się ze smutkiem, nie zanudzajcie naszego Pana, On jest Bogiem radości. Módlcie się z uśmiechem.
męki. Nawet moje wnętrzności zostały
rozszarpane przez broń. W tym dniu zostałem śmiertelnie ranny. W głębi swej
duszy czuję ranę, która jest zawsze otwarta i która sprawia mi nieustanny ból..
Stygmaty, czyli pięć krwawiących ran
na ciele znajdujących się w miejscach
ran Chrystusa, zadanych mu podczas
ukrzyżowania. Mówi się, że Ojciec Pio
miał stygmaty na swoim ciele przez 50
lat. Krew z nich wypływająca podobno pachniała perfumami lub kwiatami
(„zapach świętości”).

Wspomnienie świętego
Pio z Pietrelciny
W środę wspominaliśmy świętego Ojca Pio, prezbitera i włoskiego kapucyna, stygmatyka i świętego kościoła katolickiego.
*Pamiętajcie, że nie jesteśmy z tej ziemi. Mamy tu misje do spełnienia: zbawienie
duszy i danie wszystkim dobrego przykładu.
Święty Pio tak naprawdę nazywał się
Francesco Forgione i urodził się w Pietrelcinie (Włochy) w maju 1887 roku.
Od małego dużo się modlił i poświęcał
czas rozmyślaniom. Gdy miał 5 lat, ukazał mu się Jezus Chrystus. Jako 16-latek
postanowił zostać zakonnikiem i przystąpił do kapucynów. Śluby zakonne
złożył rok później już jako Pio (imię zakonne). Niestety nie cieszył się dobrym
zdrowiem i w 1916 roku przeprowadził
się do San Giovanni Rotondo, gdzie żył
aż do ostatnich dni.
*Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty. Potrzeba
tylko jednego: wznieść ducha i kochać
Pana Boga.
[…]
*W życiu za wszystko się płaci, za dobro i za zło. Za wszystko.
[…]
*Zbawić duszę grzesznika, to tak jak
uratować usychające drzewo.
Pio był mistykiem, poddawał swoje
ciało i umysł często pokucie. We wrześniu 1918 roku podczas modlitwy otrzymał stygmaty. ***Wieczorem 5 sierpnia,
kiedy słuchałem spowiedzi chłopców,
zostałem nagle zaskoczony widokiem niebiańskiej osoby, którą zobaczyłem oczami
duszy. Miał w swej ręce rodzaj broni, jakwww.7dnigryfina.pl

Zdarzenie pojawienia się stygmatów
sprawiło, że do miejsca, gdzie przebywał
Ojciec Pio zaczynali przybywać pielgrzymi, dziennikarze i wszyscy, którzy byli
ciekawi i chcieli zobaczyć niezwykłego
zakonnika. Kościół badał sprawę stygmatów Ojca Pio i na 2 lata zakazał mu
sprawowania Mszy Świętej i spowiadania. Gdy okazało się, że stygmatów nie
da się racjonalnie wytłumaczyć, kościół
cofnął zakaz, a Pio mógł wrócić do swoich codziennych obowiązków.

**** Ostatniej nocy stało się coś,
czego nie potrafię ani wyjaśnić, ani
zrozumieć. W połowie mych dłoni
pojawiły się czerwone znaki o wielkości grosza. Towarzyszył mi przy tym
ostry ból w środku czerwonych znaków. Ból był bardziej odczuwalny w
środku lewej dłoni. Był tak wielki, że
jeszcze go czuję. Pod stopami również
czuję ból.
Francesco Forgione miewał różne
wizje. Widział Maryję, Jezusa, Anioła Stróża. Źródła podają, że miał też
niezwykłą zdolność bilokacji, czyli bycia w dwóch miejscach równocześnie
(ostrzegł dowódcę przed spadającym
granatem, mimo że w tym właśnie momencie był w zupełnie innym miejscu).
Ojciec Pio ze szczególnym namaszczeniem traktował Mszę Świętą. Czasami
trwała ona 2 godziny i długo się do
niej przygotowywał. Gdy przebywał
już w San Giovanni Rotondo, wspierał
projekt budowy szpitala. **”Dom Ulgi
w Cierpieniu” otwarto w maju 1956 r.
Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi
świadectwami cudownego uzdrowienia
dzięki wstawienniczej modlitwie O. Pio.
Tymczasem zakonnika zaczęły powoli
opuszczać siły, coraz częściej zapadał na
zdrowiu. Zmarł w swoim klasztorze 23
września 1968 r. Na kilka dni przed jego
śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty. W 1997 roku ogłoszono heroiczność cnót Ojca Pio, rok potem uznano
cud uzdrowienia za wstawiennictwem
kapucyna. Beatyfikował go Papież Jan
Paweł II (1999 rok, kanonizacja – 2002
rok).
*Kiedy pojawia się pokusa, wówczas zaraz uciekaj do Boga. Tu zwycięża ten, kto ucieka. Nie gódź się dobrowolnie na to, co podsuwa ci wróg.

by bardzo długi i ostro zaostrzony stalowy miecz emitujący płomienie ognia. W
chwili, gdy to wszystko dotarło do mnie,
dostrzegłem, że ta osoba z całą swą mocą
ciska broń w moją duszę. Płakałem z
trudnością i czułem, że umieram. Poprosiłem chłopca przystępującego do spowiedzi, by odszedł, ponieważ poczułem się
chory i nie miałem siły, by dalej spowiadać. Ta agonia trwała nieprzerwanie aż
do ranka 7 sierpnia. Nie mogę powiedzieć
ci, jak bardzo cierpiałem przez ten okres

Redakcja
Źródła:
*https://deon.pl/po-godzinach/ludzie-i-inspiracje/10-duchowych-mysli-sw-ojca-pio,409004
**https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci
/09-23a.php3
***https://www.cantius.org/go/organizations/
relic_of_st_padre_pio_of_pietrelcina
****Augustine Mc Gregor, O.C.S.O, Fr. Alessio
Parente, OFM Cap.: The Spirituality of Padre Pio.
San Giovanni Rotondo, FG, Italy: Our Lady of
Grace Monastery, 1974 St. Padre Pio.
zdjęcia: pixabay.com.pl
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Na Wiktorze można polegać!

Jędrzejak wicemistrzem Polski!
Wiktor Jędrzejak z Hermesa Gryfino został wicemistrzem Polski U18 w biegu na 3000 m! Medal wywalczony w Radomiu był piątym w
kolekcji Wiktora w zawodach rangi mistrzostw Polski.
Do walki o medale w biegu
na 3000 m stanęło aż 23 zawodników. Wiktor poważnie
liczył się w stawce, legitymował
się bowiem czwartym rezultatem w stawce biegaczy. Wiktor
po rozważnym biegu i szybkiej
końcówce wywalczył srebrny
medal osiągając czas 8:58.55.
Do złota zabrakło ponad sekundę. Zwycięzca, Adrian Romberg
z MKS Bytom przybiegł na metę
z czasem 8:57.30. Trzeci był Maciej Megier z AZS AWF Gdańsk
– 8:58.72.
Gratulujemy Wiktorowi i jego
trenerowi Janowi Podleśnemu.
Wcześniej do rywalizacji
przystąpili Michał Zapart i Nikodem Mróz. Obaj nie zdołali
zakwalifikować się do finałów
i ukończyli zawody na 18 miejscu.
Michał w biegu na 400 m
przez płotki popełnił błąd dobiegając do drugiego płotka,
zaatakował go niewłaściwą nogą
i zbyt blisko płotka w efekcie
czego uderzył kolanem w płotek

czyło skoczyć 6.18 m. W Radomiu kwalifikację dawał wynik
aż 6.46 m. Osiągnięty przez
Nikodema wynik 6.29 m wystarczyłby na finał mistrzostw
Polski juniorów (zawodnicy do lat 19) ale w juniorach
młodszych okazał się za słaby.

Alicja Ulaszewska dała z siebie wszystko w biegu na 3000 m. Foto: Jacek Stefański.

Nikodem Mróz osiągnął w Radomiu wynik, który dałbym mu awans do finału
mistrzostw Polski juniorów. Foto: Jacek Stefański.

Michał Zapart uderzył w płotek czym pogrzebał szansę na dobry wynik w biegu
na 400 m przez płotki. Foto: Jacek Stefański.
Polski będzie miał kolejną szansę na skuteczniejszą walkę o
medale MP U18.
Z kolei Nikodem Mróz startował w skoku w dal. Oddał
trzy dobre skoki, ale trafił na
świetną dyspozycję rywali. Konkurs stał na bardzo wysokim
poziomie. Tydzień temu, podczas MP U20, a więc kategorii
wyższej, żeby zakwalifikować
się do finału zawodów wystar-

mp radom jedrzejak.jpg Duet Wiktor Jędrzejak – Jan Podleśny ma już na koncie
pięć medali mistrzostw Polski. Foto: Jacek Stefański.
i z trudem uratował się przed
upadkiem. Takie błędy w biegu
przez płotki często powodują lawinę kolejnych błędów. W efekcie był to najsłabszy bieg Micha-

a Julia na miejscu piątym. A zatem można było oczekiwać na
walkę Julii o medal.
Obie nasze zawodniczki były
na mecie rozczarowane swoimi
wynikami. Alicja dobiegła do
mety na 19 pozycji z czasem
11:19.75. Do najlepszej Anny

ła w tym roku na tym dystansie.
Na pocieszenie zostaje fakt, że
Zapart pierwszy rok startuje w
kategorii juniora młodszego,
więc za rok w mistrzostwach

Nikodem, tak jak Michał, skończył udział w mistrzostwach
Polski U18 na 18 miejscu.
Nikodem za rok także będzie
startował w kategorii U18, więc
podobnie jak Michał ma szansę
znacznie poprawić swoją lokatę.
W drugim dniu MP U18
wystartowały dwie lekkoatletki Hermesa. Najpierw w biegu
na 3000 m zobaczyliśmy Alicję
Ulaszewską, a następnie w chodzie na 5000 m Julię Wiczkowską.
Alicja ze swoim najlepszym
wynikiem była przed biegiem
sklasyfikowana na 17 miejscu,

Hrycyk straciła minutę i 20 sekund.
Z kolei Julia przekroczyła linię mety w chodzie na 5000 m
na dziewiątej pozycji z czasem
26:34,99. Wygrała Magdalena
Żelazna z AZS AWF Gorzów z
czasem 24:41,82. W tej konkurencji z 22 zawodniczek które
ukończyły dystans aż 15 poprawiły rekord życiowy. Julia
nie zdołała poprawić życiówki.
Na pewno stać ją na dużo lepszy wynik i już teraz trzymamy
kciuki za udany start w przyszłorocznych
mistrzostwach
Polski. Opr. DJ

Klasa A

Pierwsza wygrana
Odrzanki
W weekend rozegrano piątą kolejkę spotkań w klasie A.

Julia Wiczkowska (numer 82) na mecie nie była zadowolona z osiągniętego czasu i
zajętego miejsca. Foto: Jacek Stefański.

W grupie IV Odrzanka Radziszewo pokonała Aquilę Szczecin
4:1. Bramki dla Odrzanki zdobyli: Pawłowski (44, 56), Jastrzębski
(78) oraz Berdowski (89). Była to
pierwsza wygrana Odrzanki w
tym sezonie.
Z kolei Grot Gardno wygrał
na wyjeździe z Czarnymi Szczecin 1:0. Zwycięską bramkę zdobył Zagożdżon w 70 minucie.
W tabeli Grot jest piąty (11
pkt), a Odrzanka 10. (4 pkt).

W grupie V Łabędź Widuchowa, jak na lidera przystało
pokonał 3:0 na wyjeździe Pomorzanina Cychry. Bramki
zdobyli Kubicki (7 minuta) oraz
Czernecki w 15 i 78 minucie. Z
kolei LUKS Krzywin przegrał na
wyjeździe z Myślą Dargomyśl
1:3. Honorową bramkę zdobył
Pyra.
W tabeli Łabędź jest liderem
(12 pkt), a LUKS jest ostatni,
czyli 13 (1 pkt).

W grupie VI Czarni Lubanowo pokonali u siebie 3:0 Polonię
Giżyn po bramkach Madeja w
39 minucie, Rozpary w 42 minucie oraz Kaźmierczaka w 62
minucie. Rezerwy Iskry Banie
zremisowały 1:1 na wyjeździe z
Błyskawicą Kulki 1:1. Bramkę
zdobył Karbowski w 64 minucie.
Na czele tabeli Czarni (13
pkt), a rezerwy Iskry zajmują 9.
miejsce (7 pkt). DJ
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Klasa okręgowa. Grupa południowa

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, informuje,

Energetyk liderem
Piłkarze Energetyka przestali grać w kratkę. Wygrali trzeci mecz z rzędu i awansowali na pozycję lidera.
Zmiana lidera spowodowana
była także podziałem punktów
w meczu na szczycie tabeli. W
Chojnie Odra bezbramkowo
zremisowała z Pogonią Barlinek.
Wykorzystał to zespół Energetyka. Gryfinianie na swoim boisku
pokonali Kłosa Pełczycę i wyprzedzili o punkt w tabeli Odrę
i CRS Pogoń. Trzeci nasz zespół
rywalizujący w tej klasie rozgrywkowej, Iskra Banie miała w
tej kolejce pauzę. DJ
Odra Chojna – CRS Pogoń
Barlinek 0:0
Odra: Odra: Tarnowski – Turkiewicz (78 Borczyński), Stasiak, Nagaj, Madera (65 Przybylski), Latuszek, Kusiak, Głowacki, Rudik, Skóra, Toa
Energetyk Gryfino – Kłos Pełczyce 4:2 (1:0)

Bramki: Żeglin 8, 90+3, Olaniec 60, Gnap 77 – Priem 72,
Jabłonski 75.
Energetyk: Kordowski – Żeglin, Stelmasik, Łapiński (46
Przetak), Kubaczyński, Kosmalski, Kaniecki, Gnap, Gatkowski,
Duch (75 Nikitiński) Oleniec
(65 Ułasowicz)
Pozostałe wyniki 8.
kolejki: Sokół Pyrzyce – Orzeł
Grzędzice 2:2, Unia Dolice –
Orzeł Trzcińsko Zdrój 2:1, Stal
Lipiany – Gavia Choszczno
3:3, Zorza Dobrzany – Osadnik
Myślibórz 0:2, Orkan Suchań
– Morzycko Moryń 2:2, Dąb
Dębno – Ogniwo Babinek 5:1.
Tabela
1. Energetyk Gryfino
2. Odra Chojna
3. CRS Barlinek
4. Dąb Dębno

8
8
8
7

18
17
17
14

24-16
26-7
24-9
16-8

5. Sokół Pyrzyce
6. Gavia Choszczno
7. Morzycko Moryń
8. Kłos Pełczyce
9. Unia Dolice
10. Stal Lipiany
11. Iskra Banie
12. Osadnik Myślibórz
13. Orzeł Grzędzice
14. Zorza Dobrzany
15. Orzeł Trzcińsko Zdrój
16. Orkan Suchań
17. Ogniwo Babinek

8
7
7
8
8
7
7
7
8
7
8
8
7

14
13
11
10
10
10
10
10
9
7
4
3
3

15-17
16-12
21-14
14-21
11-17
25-18
11-19
16-13
12-15
14-17
8-19
17-24
8-32

Kolejka 9: (26/27.09)
Orzeł Grzędzice - Stal Lipiany,
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Sokół
Pyrzyce, Kłos Pełczyce - Unia
Dolice, SCRS Barlinek - Energetyk Gryfino, Morzycko Moryń
- Odra Chojna, Ogniwo Babinek - Iskra Banie, Osadnik Myślibórz - Dąb Dębno, AP Gavia
Choszczno - Zorza Dobrzany.
Orkan Suchań pauzuje.

Medale naszych kajakarzy
W miniony weekend (19-20.09.2020) odbyły się Mistrzostwa Polski w Maratonie
Kajakowym w Sztumie.
Nasi kajakarze z KS Energetyk
zdobyli dwa medale.
Złoty Medal w kategorii K-2
juniorów młodszych 16km wywalczyli Artur Wojciechowski
- Albert Kubiak. Brąz dla Sylwestra Welzanda w k1 16km juniorów młodszych.
Natomiast Dominik Maciejski
z Michałem Szubertem zaliczyli
wywrotkę.
Red.

że w dniu 28 października 2020 r., o godzinie 900, w sali nr 34
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony zostanie trzeci przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno:
- działka nr 23/4 o pow. 0,2175 ha (KW 33186/3).
Cena wywoławcza netto 72.000,00 zł.
Wadium – 7 200,00 zł,
- działka nr 23/5 o pow. 0,2155 ha (KW 53630/7).
Cena wywoławcza netto 90.000,00 zł.
Wadium – 9 000,00 zł,
- działka nr 23/6 o pow. 0,2199 ha (KW 53631/4).
Cena wywoławcza netto 96.000,00 zł.
Wadium – 9 600,00 zł,
- działka nr 23/7 o pow. 0,1980 ha (KW 53632/1).
Cena wywoławcza netto 95.000,00 zł.
Wadium – 9 500,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 28 października 2020 r., o godz. 930,w sali nr 34
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, przeprowadzony zostanie szósty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym
nr 4 miasta Gryfino, rejon ulicy Artyleryjskiej:
- działka nr 362/3 o pow. 0,0507 ha (KW 71054/7).
Cena wywoławcza netto 52.000,00 zł.
Wadium – 5 200,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,

że w dniu 28 października 2020 r., o godz. 1000,w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, przeprowadzony zostanie szósty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie:
-działka nr 261/17 o pow. 0,2428 ha (KW 71686/6).
Cena wywoławcza netto 61.000,00 zł.
Wadium – 6 100,00 zł;
- działka nr 261/18 o pow. 0,2759 ha (KW 71687/3).
Cena wywoławcza netto 61.000,00 zł.
Wadium – 6 100,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.
www.7dnigryfina.pl
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dla dzieci i młodzieży

MEM kulturalny jest dopuszczalny

NOBLIŚCI

Maria Skłodowska-Curie

JESIEŃ... A KOMU LATO PRZESZKADZAŁO?

była pierwszą osobą, która zdobyła nagrodę nobla w dwóch dziedzinach (drugą osobą był Linus Pauling).
W 1903 roku zdobyła nagrodę w dziedzinie fizyki, za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości.
W 1911 roku otrzymała drugą nagrodę z chemii za odkrycie radu i polonu.
Polecam wam dzisiaj świetną książkę „Droga do Nobla”
Ewy Nowak, która opowiada historię małej Marii. Dowiecie się z tej książki, że pani Maria, gdy była uczennicą,
uwielbiała w szkole obserwować przyrządy do nauczania
fizyki lub patrzeć jak jej tata reguluje barometr ścienny.
Obdarzona wyśmienitą pamięcią w wieku 4 lat zaczęła
czytać. Z tej książki dowiecie się, jak układała się jej prywatna i naukowa droga do zdobycia nagrody nobla.
Poświęciła nauce całe swoje życie, ale nigdy nie przypuszczała, że będzie nagrodzona za swoje osiągnięcia naukowe najważniejszą nagrodą na świecie.
Robiła to, co kochała. Studiowała na Sorbonie na wydziale
fizyki, była jedyną kobietą na tym wydziale w tym czasie.
Pewnie nie wszyscy również wiecie o tym, że przyjaźniła
się z Albertem Einsteinem i jako jedna z pierwszych kobiet
zrobiła prawo jazdy.
Po przeczytaniu tej książeczki, dowiecie się dużo więcej o
naszej noblistce, więc gorąco zachęcam was do jej przeczytania. Jest napisana dużą czcionką, ma tylko 69 stron a
na końcu są wyjaśnione wszystkie trudne wyrazy, tak żebyście ją całą mogli zrozumieć. Miłego czytania 

Miejskie rysowanie - Szczecin

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

25.09-1.10.2020 r.
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KINO GRYF 25 - 29.09.2020
Wojtyła. Śledztwo, 16:30
25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, 18:15
Waleczne rybki, pt., pn.-wt. 15:00
Mulan (napisy), 20:30
Mulan (dubbing), sb.-nd. 14:15
CO JEST GRANE
W tym tygodniu kino GRYF wciąż
jeszcze będzie wyświetlać mocny
polski dramat „25 lat niewinności –
sprawa Tomka Komendy”, film
oparty jest na faktach i niesprawiedliwym osadzeniu i posądzeniu o
morderstwo Tomka Komendy.
Główny bohater w chwili wydarzeń
ma 23 lata i zostaje wtrącony na 25

DARMOWE
bilety do kina

lat do więzienia za niewinność. Tomek Komenda został uniewinniony
i po 25 latach więzienia zaczął swoje życie na nowo. Premierowo w

gryfińskim kinie zobaczycie „Mulan” – historię, którą już na pewno
znacie, chociażby w wersji animowanej, a teraz czeka nas filmowa.

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.

film „Wojtyła. Śledztwo”. Hiszpański
dokument próbuje spojrzeć na postać papieża Polaka z nowej, innej
strony. Dla dzieci kino GRYF przygotowało animację o papugorybce,
która z pomocą przyjaciół rusza na
ratunek oceanowi – by powstrzymać wyciek ropy. Zapraszam do
kina.

Kobieta o imieniu Hua Mulan przebiera się za mężczyznę i zaciąga do
cesarskiej armii, by pomóc choremu ojcu. Kinomaniakom, którzy lubują się w dokumentach polecam

Amp

Kto jest reżyserem filmu „Mulan”?
Jaka aktorka zagrała główna rolę?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 25.09 - 1.10.2020
HELIOS (CHR Kupiec)
Kultura Dostępna
Legiony, czw. 13:00, 18:00
Helios na Scenie:
Muzyka z magicznego Maastricht,
pt. 18:00
Kino Konesera:
Smak Pho, pn. 18:00
Złota Kolekcja:
Casablanca, wt. 13:00, 18:00
Przedpremiera:
Trolle 2, sb. 10:30, 15:30, nd. 10;00,
12:15, 14:30
Premiery:
Tarapaty 2, pt., pn.-wt., czw. 10:30,
11:45, 14:00, 15:15, 17:30, sb. 10:00,
18:30, nd. 10:15, 15:30, 17:45, śr.
10:15, 10:45, 11:45, 15:15, 17:30

Wojtyła. Śledztwo, pt., pn., czw.
13:30, sb. 15:15, nd. 16:50, wt. 13:15,
śr. 14:00
Greenland, pt., czw. 12:30, 19:00,
20:45, sb. 12:30, 17:30, 20:00, nd.
12:45, 19:00, 21:00, pn. 12:30, 19;00,
20:15, wt. 12:45, 19:00, 20:30, śr.
12:30, 19:00, 21:00
Polecamy:
25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy, pt., pn., śr. 13:00, 15:45,
18:30, 21:15, sb. 12:15, 15:00, 19:30,
20:45, nd. 15:15, 18:00, 20:45, 21:45,
wt., czw. 15:45, 18:30, 21:15
After 2, pt., pn.-czw. 15:30, sb. 16:00,
nd. 18:30
Mulan (dubbing), pt., pn., czw.
10:45, 16:15, sb. 12:45, nd. 12:30,
15:45, wt. 10:15, 16:15, śr. 12:45, 16:15
Pętla, pt., wt., czw. 20:00, 21:45, sb.

20:15, nd. 20:00, pn., śr. 19:45, 21:45
Helios dla dzieci:
Tarapaty 2, sb.-nd. 11:00, 13:30
O czym marzą zwierzęta, pt., pn.,
śr.-czw. 10:00, sb. 10:15, nd. 10:30, wt.
11:00

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna
Legiony, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Smak Pho, pn. 18:00
Helios na Scenie:
Muzyka z magicznego Maastricht,
pt. 18:00
Złota Kolekcja:
Casablanca, wt. 13:00, 18:00

Przedpremiera:
Trolle 2, sb. 10:20, 12:30, 16:15, nd.
10:15, 12:30, 16:15
Premiery:
Jak najdalej stąd, 13:30, 18:45, 21:15
Greenland, pt. 12:50, 16:00, 19:00,
20:40, sb.-nd. 12:50, 16:00, 19:00,
21:00, pn., śr. 12:50, 16:00, 19:00,
20:45, wt. 12:15, 16:00, 19:00, 20:45,
czw. 12:15, 16:00, 19:00, 20:40
Wojtyła. Śledztwo, pt., pn.-czw.
10:10, 17:00, sb.-nd. 17:00
Tarapaty 2, pt., pn.-czw. 10:20, 11:45,
12:30, 14:00, 16:15, 18:30, sb.-nd.
10:00, 12:15, 15:30, 17:15, 18:30
Polecamy:
25 lat niewinności – sprawa Tomka
Komendy, pt., pn.-wt., czw. 10:50,
12:40, 15:20, 18:15, 21:00, 21:45, sb.nd. 10:50, 12:40, 15:20, 18;00, 20:45,

21:45, śr. 10:50, 12:40, 15:20, 17:45,
21:00, 21:45
After 2, pt., pn.-czw. 14:45, 20:00, sb.nd. 14:45, 19:30
Mulan (dubbing), pt. 10:00, 14:15,
17:15, sb.-wt. 10:00, 14:15, 17:15, śr.czw. 14:15, 17:15
Mulan (napisy), 11:30
Pętla, pt. 12:15, 15:00, 17:30, 20:50,
sb.-nd. 15:00, 17:30, 20:00, pn., śr.
12:15, 15:00, 17:30, 20:30, wt. 15:00,
17:30, 20:30, czw. 15:00, 17:30, 20:50
Tenet, pt., pn.-czw. 10:15, sb.-nd.
20:30
Helios dla Dzieci:
O czym marzą zwierzęta, pt., pn.-śr.
15:30, czw. 15:45
Scooby-Doo, 10:30

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Broadchurch
(serial)
()

Brytyjski serial z Davidem Tennantem w roli detektywa i Olivią Colman
to moje ostatnie odkrycie. Pierwszy
sezon trafił do widzów 2013 roku, a
ja trafiłam na niego dopiero teraz.
Morderstwo małego chłopca wprowadza chaos do małego miasteczka,
które jest położone przy morzu, przy
klifie – z którego podobno spadł
chłopiec. Rozpoczyna się śledztwo,
które zaburza normalny rytm życia
małej społeczności Broadchurch.

Des
(serial)
()

Nowy serial z aktorem, którego
możecie kojarzyć z serialu „Broadchurch”. Tym razem David Tennant
odtwarza rolę seryjnego mordercy,
którego na początku serialu funkcjonariusze policji doprowadzają na
posterunek. Głównymi bohaterami
serialu są: oficer policji Peter Jay,
który prowadzi sprawę, a także
oskarżony o morderstwa mężczyzn
– Dennis Nilsen. Przez 5 lat nikt nie
podejrzewał, że coś niedobrego
dzieje się w dzielnicy, w domu sąsia-

Właściwie nikt nie może być spokojny, a na początku wszyscy wydają
się niewinni, z czasem sytuacja staje
się odwrotna – wszyscy wydają się
winni. Drobne grzeszki na sumieniu
mieszkańców powoli wychodzą na
światło dzienne. Od samego początku czujemy dreszcze na skórze i
chcemy wiedzieć, co się zdarzyło.
da, a po 5 latach smród jednego z
domów już trudno było ukryć. „Des”
zaczyna się w momencie, gdzie
większość seriali się kończy, czyli
teoretycznie znamy zabójcę, bo
wszystkie znaki na ziemi i niebie
mówią, że to był właśnie on. Jest inteligentny, przezorny, uporządkowany i mamy wrażenie, że pogrywa
ze wszystkimi – z policjantami i z
nami. „Des” to właściwie miniserial,
bo dostajemy trzy odcinki, które w
całości wyczerpują temat. Wszystko
w tym serialu jest na miejscu. Świetne zdjęcia, bardzo dobre aktorstwo,
niezwykły, intrygujący klimat, a
przede wszystkim historia, która

Kolejne tropy podrzucane przez scenarzystę są jak cukierki, które szybko
zjadamy i chcemy jeszcze i więcej.
Kolejne odcinki sprawiają nam niekłamaną przyjemność i nie możemy
się oderwać. Dostajemy kolejne części układanki, która układa się w intrygującą całość. Pierwszy sezon
skupia się na poszukiwaniu mordercy chłopca. Drugi sezon to historia

przykuwa uwagę. Zastanawia
przede wszystkim to, co się dzieje w
głowie takiego psychopaty. Inną
sprawa jest medialność takich zachowań i takich osób. Dzisiaj każdy
inteligentny seryjny morderca
może liczyć na zainteresowanie mediów, biografów czy też wydawców,
którzy chcieliby o nim napisać
książkę. Przerażające, że ludzie aż

procesu mordercy chłopca. Sezon
trzeci to już zupełnie inny temat i
sprawa gwałtu na mieszkance Broadchurch. Niejako tłem do wydarzeń
trzeciego sezonu jest rodzina Latimerów, którzy po kilku latach od
śmierci syna wciąż nie umieją się pogodzić ze sprawą sprzed lat. „Broadchurch” to wciągający spektakl kryminalny, od którego ciężko się oderwać. Świetne aktorstwo. Angielski
klimat. Klimatyczna muzyka. Duszny,
przygnębiający, niepokojący klimat.
„Broadchurch” nie jest niczym nowym w temacie kryminałów, ale jest
to kryminał, który świetnie się ogląda i wciąga. Ostatnio trudno znaleźć

wśród zalewie mnóstwa filmów taki,
który przyciągnie moją uwagę na
dłużej, a ten sprawił, że w ciągu
dwóch dni obejrzałam cały jeden sezon. Kiedyś podobnie miałam np. z
serialem „The Affair”, który zresztą
przypomina mi klimatem „Broadchurch”. Jeśli lubicie kryminały, to
ten jest jednym z lepszych. Do tego
Olivia Colman i David Tennant, którzy stworzyli lekko neurotyczny
duet, który na początku nie pała do
siebie sympatią, ale z czasem zaczyna sobie pomagać, co rodzi przyjaźń,
o którą akurat w policji kryminalnej
trudno.
Anna Pietras

tak bardzo interesują się takimi
mrocznymi sprawami i mrocznymi
osobami. Popularność kryminałów
to potwierdza. „Des” to kolejny
świetny kryminał, który zasługuje
na Waszą uwagę. Ciekawie, mrocznie, interesująco – i nawet w tym
wypadku nie chodzi o to, kto zabił
(chociaż tego też do końca nie jesteśmy pewni), ale o rozprawę i to,

kto w ładniejszych słowach przekona ławę przysięgłych do swojej racji.
„Des” to kryminał, który w większości toczy się w sądzie, ale to co zdarzyło się poza też ma znaczenie. Oficera, który zajmuje się sprawą, zagrał bardzo dobrze Daniel Mays.
Dodatkowo ciekawą rolę biografa
seryjnego przestępcy odtworzył Jason Watkins. Cała historia nabiera
rumieńców, gdy wiemy, że została
oparta na faktach. Na podstawie
książki napisanej przez biografa
mordercy, który spotykał się z nim
przez kilka lat, powstał scenariusz
serialu „Des”.
Anna Pietras

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

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Jakiś czas temu opisywałam Wam kilka książek, które
poruszają problem ekologii i zanieczyszczenia powietrza,
wody i lądu. Coraz więcej publikacji zajmuje się tym tematem, bo jest on bardzo ważny, zwłaszcza w kontekście
kolejnych pokoleń. Już teraz musimy wychowywać nasze
dzieci w przekonaniu, jak ważne jest dbanie o środowisko, bo ono jest naszym domem. Ziemia jest naszym domem. Powietrze sprawia, że żyjemy. Woda daje nam życie. Jeśli jednak te rzeczy będą złej jakości, to i my przestaniemy być zdrowi, będziemy chorować, a ziemia razem z
nami. Konsekwencje tego widać już trochę dzisiaj. Zmienia się klimat. Morza pełne są okropnych rzeczy, które nie
powinny tam być. Torebek foliowych, na które trafiają
kraby, ptaki, małe zwierzątka. Odpadów higienicznych,
które nie wiedzieć czemu i jakim cudem lądują właśnie w
morzu. Butelek, kapsli, i kto wie jeszcze jakich rzeczy jest
pełno w polskim morzu, w morzach i oceanach na całym
świecie. Człowiek jest za to bezpośrednio odpowiedzialny. Człowiek, który nie czytał w dzieciństwie, co to jest
ekologia i dlaczego trzeba wyrzucać śmieci do kosza, a
nie na leśną polanę. Zatrważająco wyglądają niektóre
miejsca w parkach miejskich czy lasach, gdzie człowiek
BYŁ i zostawił – niestety – po sobie ŚLAD. Brudny ślad niemyślenia. Jakbyśmy zapomnieli, że jesteśmy gośćmi… w
lasach, parkach, w górach, nad morzem, na Mazurach,
w Bieszczadach. To tak jakby ktoś, kogo zaprosiliśmy do
domu, zrobił nam w nim bałagan i wyszedł. Zaprosilibyście takiego kogoś jeszcze raz do swojego domu? Polubilibyście go? Szanujmy siebie, ale i naszą planetę, bo to
nasz JEDYNY dom.

Gang Fajniaków,
czyli o byciu eko

Zdaję sobie sprawę, że książkę na pewno większość
Was zna, bo jest częścią akcji promocyjnej pewnej sieci
sklepów. Nie jest to jednak powodem ani przedmiotem
tego artykułu. Czytając ją z synem, zwróciłam uwagę,
że po raz pierwszy jest to naprawdę ciekawa historia z
mądrym przesłaniem. Po raz pierwszy autentycznie
książka z tej sieciowej serii mnie zainteresowała i z
przyjemnością przeczytałam ją mojemu synowi. Głównymi bohaterami tej książeczki są Fajniaki: liść dębu
Dyzio, liść jarzębiny Julka, foka Frania i ważka Wiola.
Na straży ich świata stoją: Słońce Sonia, Dąb Dobromir,
Chmurka Celinka, Kropla Ksenia, a ich antagonistą jest
smog Stefek, który próbuje po swojemu pokrzyżować
ekologii szyki. Strażnicy przyrody po przeszkoleniu na
Wyspie Żywiołów wyruszają do świata ludzi. Zamieszkają w Ekozakątku, a ich przewodnikiem po tamtym
świecie będzie pies Piotruś. Ich głównym zadaniem
będzie pilnowanie, by Smog Stefek nie zanieczyścił
powietrza i by na Ziemi było czysto i przyjemnie, że aż
miło odetchnąć pełną piersią.
Jesteśmy Fajniaki, prawdziwe z nas bystrzaki. Z naturą
za pan brat ochronimy świat.

Książkę „Gang Fajniaków i Miasto Marzeń” napisał
Marcin Przewoźniak – pedagog, nauczyciel bajkopisarz. Debiutował w „Pentliczku” i jest autorem m.in.
książki o Mikołaju Koperniku („Mikołaj Kopernik.
Geniusz, który wstrzymał słońce”). Ilustracje stworzyła Małgorzata Detner – kostiumografka, ilustrowanie
to jej pasja. Tworzy obrazki do książek i gier planszowych dla dzieci. Jak mówi, lubi kolor i stare ilustracje.

i nosi w sobie przekaz, jaki warto zaszczepić wszystkim
maluchom, że „warto być eko”. Ekologia jest oczywiście
teraz modna – i dobrze, ale wciąż bardzo wiele osób nie
widzi w niej sensu. Bardzo wielu dorosłych nie uważa,
by wstydem było śmiecenie w lesie. Bardzo wiele dzieci
nie zostało nauczonych, że nie wolno śmiecić. Bardzo
wielu nastolatków zostawia na placu zabaw torebki foliowe po chipsach. To przykre i smutne wnioski, ale tak
niestety wciąż się zdarza – sama byłam tego świadkiem
i wciąż bywam. Wiem, że nie do mnie należy wychowywanie innych dorosłych, ale gdy widzę takie zachowanie, to włącza się we mnie Pani Nauczycielka, która
chce nauczyć, że tak po prostu nie wolno robić.

Żeby jednak takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej, trzeba dzieciom czytać o ekologii, o dbaniu o
środowisko, o znaczeniu i wartości czystego powietrza,
wody i lądu. To bardzo ważne. Ekologia nie jest tylko
trendem, które przeminie, a jeśli przeminie, to na tym
trendzie wychowamy przynajmniej pokolenie, któremu
nie będzie wszystko jedno. Jest trochę książek o środowisku na półkach księgarń i bibliotek. Wiem, bo na nie
trafiam, szukajcie i czytajcie je dzieciom, by nasiąkały
szacunkiem do Ziemi.

- Oto najpiękniejszy kolor powietrza…
- Jaki? Nic nie widzę! Nie ma żadnego koloru! – wołał
Stefek, wytrzeszczając oczy.
- Powietrze wygląda najpiękniej, gdy jest niewidzialne, bo wtedy jest czyste – wyjaśniła Sonia.
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Gang Fajniaków i Miasto Marzeń
Autor: Marcin Przewoźniak
Ilustracje: Małgorzata Detner
Wydawnictwo: Zielona Sowa
Poprzez książkę „Gang Fajniaków” chciałabym zwrócić dzisiaj Waszą uwagę na rozwijanie w maluchach
zmysłu/radaru ekologicznego. Widziałam bardzo wiele
przykładów w społeczeństwie, kiedy dorośli wyrzucają
plastikowe torebki za siebie, przez okno samochodu,
porzucają papierosy na ulicę, wyrzucają butelkę na
trawnik. Dzieci takich rzeczy uczą się niestety od nas, a
skoro „u góry” jest tak, jak czasami widzę, to tylko czekać, aż „u dołu” wydarzy się to samo. Rozmawiajmy z
dziećmi o dbaniu o planetę tak jak trzeba dbać o swój
własny pokój.
www.7dnigryfina.pl

Źródło:
foto: pixabay.com.pl

Muszę przyznać, że obrazki w „Gangu Fajniaków” są
naprawdę udane. Przyciągają uwagę kreską i kolorami,
są idealne dla dzieci przedszkolnych, ale i tych nieco
starszych. Piękne kolory hipnotyzują. Tekst książki
współgra z poziomem ilustracji, bo jest ciekawy, mądry
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KRZYŻÓWKA

Poszukuję
emeryta lub
rencisty

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

tel. 502 277 099
Sprzedam
kawalerkę
do remontu

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

tel. 502 277 099
Wynajmę lokal
o pow. 60 m2 na
działalność usługowobiurową w Gryfinie

500 31 02 49

Pokój do wynajęcia
osobie
na emeryturze, rencie.
Aktualne.

Kontakt: 691 057 180
Pionowo:
1. mizerota, wątłusz
2. Fleming, twórca postaci Bonda
3. strzelec wyborowy
4. damska bielizna
5. większy od sznaucera
6. głębinowa strefa
7. wraca z młyna
8. mityczny lotniarz
9. nadrzewna małpa wąskonosa
10. rzeka Pomorza
11. teren gonitw konnych
12. pisarz ang., duchowny (1713-68),
„Podróż sentymentalna”
13. miasto w płn. Etiopii
14. gibbon białoręki
15. pustynia żwirowa
16. miasto w Indiach
17. wyspy koło Sycylii
18. stare miasto nad Wisłą
19. fotograficzna
20. konkurent TVP
21. stopień wojskowy w Turcji
22. końcowa część tułowia

23. pochyła, maszyna prosta
24. imię Lipińskiej, poetki
25. w polskiej marynarce wojennej
odpowiednik plutonowego
26. rzeka lamentu i płaczu w Hadesie
27. wolne miejsce
28. między prezbiterium, a kruchtą
29. wśród fiatów
30. obfity plon
31. „finansowy” żarłacz
32. 14 litera w greckim alfabecie
33. miasto w syberyjskiej części Rosji
34. resztki na dnie szklanki
35. pupa konia
36. arekowata roślina ozdobna
37. tytuł polskiej telenoweli
38. wł. imię męskie
39. australijski nielot
41. artykuły gospodarstwa domowego
40. indyjski obyczaj pogrzebowy
42. „ogon” pietruszki.

reklama

reklama

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

SKUP AUT

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

TEL. 792 419 148

Poziomo:
43. iglak o czerwonym drewnie
44. przypiski, dodatki
45. 0,001 V
46. imię Klossa, bohatera serialu telewizyjnego
47. poemat Edwarda Słońskiego
48. krewny po kądzieli
49. najprostsze rośliny plechowe
50. złota rybka
51. błahostka
52. auto ze Starachowic
53. trąd
54. stoi w lokalu wyborczym
55. żartowniś
56. oddział urzędu
57. las bagienny z olszą czarną
58. balkon wnękowy
59. Gott, piosenkarz
60. duża liczba, tysiąc bilionów
61. farba wodna
62. miasto w Holandii (Brabancja Pn.)
63. przyprawa aromatyczna
64. mokradło

65. ryba, gatunek łososia pacyficznego
66. żydowskie imię męskie
67. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz
olimp. w rzucie młotem (1920)
68. wiosną na rzece
69. wytarte słowo
70. pobiera należności
71. „różanopalca”
72. ceremonia
73. Szekspir
74. stolica Jordanii
75. atelier, pracownia
76. śnieg lub grad
77. miasto we Włoszech (Sycylia) nad
Morzem Jońskim, port naftowy i rybacki
78. rozstrzyga w sprawach administracyjnych
79. ssak z rodziny krętorogich
80. potocznie więzienie.

reklama

reklama

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

Tel. 605 955 850

PODPOWIEDŹ: ADDENDA, ADUA,
EGADY, JERUNDA, OSS, RATLAM

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Wójt Gminy Banie
Informuje, że

tel. 91 392 21 65

2021

grafik@djmedia.pl

dostarcz zdjęcie my zrobimy resztę

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie (na I piętrze przy
pok. nr 20) został wywieszony
wykaz SPU. 7125.1.lok.m.2020.JNJ lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemcy (wykaz obejmuje lokal mieszkalny w miejscowości Lubanowo 20A).
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 20 Urzędu
Gminy Banie, na stronie internetowej www. bip.banie.pl (zakładka "nieruchomości" - "wykazy") lub telefonicznie pod nr 91 41 66
446 wewn. 30.
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

Firma poszukuje
w Baniach lub okolicach

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

Solidnie, na czas • Dbam o czystość

Tel. 735 956 777

731 556 321

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
Cennik kalendarze 3 dzielnych:
1-2 szt. po 30 zł; 3-6 szt. po 25 zł; ponad 6 szt. po 20 zł
Cennik kalendarze 1 dzielnych: (z jednym kalendarium)
1-2 szt. po 20 zł; 3-6 szt. po 15 zł; ponad 6 szt. po 12 zł

Najtańsze kalendarze
trójdzielne
Oferta na kalendarze 2021
Kalendarze trójdzielne
30-100

4 kolory 12,00

9,00

6,50 5,40

Kalendarze jednodzielne

główka i plecy razem 6,00 zł/szt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Regalica"
w Gryfinie

poszukuje gospodarzy domów
do sprzątania budynków
i terenów przyległych
w naszych zasobach
- wymagana działalność gospodarcza.
Szczegółowe informacje w biurze Spółdzielni ul. Piastów
9b pokój nr 6 lub pod nr telefonu 512 324 641.

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

KUPIĘ ciągnik

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

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 21 65
e-mail: grafik@djmedia.pl
www.7dnigryfina.pl

Malowanie,
tapetowanie

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

tel. 91 404 50 14

mieszkań i biur

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

576 314 405

Transport

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

Tel: 575 830 815
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

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989

BURMISTRZ MIASTA l GMINY GRYFINO informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w
Gryfinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl) podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz Nr 52/2020 obejmujący nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do użyczenia i dzierżawy na czas oznaczony lub nieoznaczony. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej wykazem udziela się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A,
przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie (li piętro, pokój nr 204) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 414.
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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
•• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
centru,m Gryfina. Tel. 606 187 399
•• 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

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

•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro.
Tel. 514 527 877
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow.
36m2, Stare Miasto. Tel. 791 546 826
LOKALE - WYNAJEM
•• Do wynajęcia lokal użytkowy w Gryfinie ul.
Krasińskiego. Czynsz 1000 zł + opłaty. Tel.
668 317 776
•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino,
Górny Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt wynajmu do uzgodnienia. Tel.
500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy przy
ul. Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel.
+48 537 747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z prądem 382 volt. Tel. 884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o pow.
52 m2 na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu.
Tel. 535 222 237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem na warsztat lub magazyn. Tel. 600
662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum
Gryfina o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel. 509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze
pod działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w
centrum (kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring, ogrodzony teren.
Gryfino ul. Czechosłowacka 2. Cena 500 zł. Tel.
600 662 053
MIESZKANIA - POSZUKUJĘ
•• Poszukuję do wynajęcia mieszkania w Bani
Swobnica lub okolice dla rodziny z 2 dzieci.
Proszę o każde info +48 724 711 085 na już
•• 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 w bloku 54 m2 (3 pokoje), I piętro, po remoncie na domek wolnostojący (najlepiej na wsi). Tel. 512 464 449
•• 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

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

rehabilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. Tel. 601 707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w
zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42
m2, na III piętrze z balkonem na podobne - na
parterze lub I piętrze. Możliwa dopłata. Tel.
698 644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje,
kuchnia połączona z jadalnią, możliwość zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT,
42-50 m2, do III p. Tel. 691 688 605
MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam rezerwację/kaucję kupna mieszkania przy ul. Flisacza. Cena mieszkania
186 tys. zł. Tel. 691 250 724
•• Odstąpię partycypację TBS w Gryfinie,
Stare Miasto, 3 pokoje, parter. Tel. 508 626
052
•• Sprzedam budynek mieszkalny wolnostojący 25
ar, Żabowo. Tel. 695 359 355
•• Sprzedam partycypację kawalerka 33 m2, ul.
Mazowiecka. Tel. 663 44 23 13
•• Sprzedam domki holenderskie. Tel. 0048 604
302 001
•• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na parterze
o pow. 57,3 m2, umeblowane, kuchnia w zabudowie, gotowe do zamieszkania, bezczynszowe, w miejscowości Baniewice. Do mieszkania
przynależna jest piwnica 15 m2 oraz garaż. Tel.
784 539 407, 602 507 039
•• Sprzedam dom dwurodzinny w Pniewie. Tel.
519 323 107
•• Sprzedam dom w Chwarstnicy z 2004 roku
wraz z zabudowaniami. Tel. 784 539 407, 604
52 23 24
•• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym
na ul. Reymonta 14 lub zamienię na 2 mieszkania M3 w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22 lub 781
415 222
•• Sprzedam pół domu lub wynajmę. Cena do
uzgodnienia. Tel. 697 631 896
•• Sprzedam pół domu (do remontu, ale można
mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 piwnice i poddasze oraz zabudowania gospodarcze na działce o pow. 3650
m2 w Wierzchlasie. Tel. 664 094 054
•• Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny
180 m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazowe solar na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, wiata, grill z garażem dwustanowiskowy i
działki o różnych wielkościach. lub zamienię
na mieszkanie dwupokojowe nad morzem lub
w Szczecinie. Tel. 91 41 45 238 , 603 795 459,
609 536 459
MIESZKANIA - KUPNO
•• Kupię lokal nieruchomość w okolicach Gryfina,
może być do remontu. Tel. 730 154 579
•• Kupię łąki i nieużytki koło Gryfina. Tel. 783 415
222
•• Kupię dom na wsi w okolicach Gryfina. Tel. 783
415 222
•• Kupię gospodarstwo na wsi w okolicach
Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w Gryfinie
do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie – za gotówkę. Tel.
510 354 903
•• Kupię partycypację TBS GRYFINO. Tel. 693 822
550
•• Kupię małe mieszkanie w Gryfinie na parterze.
Tel. 603 421 366
•• Kupię dom jednorodzinny lub bliźniak, może
być do remontu w Gryfinie. Tel. 669 862 596
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie, najchętniej z balkonem. Tel. 607 834 614
•• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w
Gryfinie. Tel. 790 209 609
•• Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego,
bliźniaka lub parteru/piętra domu w miejscowości Gryfino. Może być do odświeżenia, do
280 tys. Numer kontaktowy: 693 775 502
•• Kupię mieszkanie w Gryfinie 2 lub 3 pokoje do
2 piętra, najlepiej do generalnego remontu.
Bez pośredników. Tel. 501 549 719
•• Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszkanie w Gryfinie (lub w okolicy). Rozważę każdą propozycję. Tel. 781 508 681
•• Kupię domek murowany na działkach lub
boks wędkarski. Tel 602 523 178
•• Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 pokoje w
Gryfinie na Górnym Tarasie. Tel. 502 543 765
•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/
Mazurska lub Górny Taras – Jana Pawła II/Armii
Krajowej. Tel. 668 817 752

•• NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam działkę budowlaną o pow.10a w
Pniewie. Tel. 668 435 671 lub 663 578 475
•• Sprzedam 1/2 nieruchomości zabudowanej
położonej w Cedyni. Cena 145 000 zł. Tel. 503
162 438
•• Sprzedam ziemię pod zabudowę deweloperską. Tel. 697 587 435
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną o
pow. 566 m2 nr 312/IV. Na działce znajduje
się mały domek z piwnica murowaną, narzędziownią z wc oraz grill murowany. Więcej informacji udzielę pod nr tel. 793 064 920
•• Sprzedam działkę warzywną rejon V nr 94. Tel.
608 486 307
•• Steklno, sprzedam tanio działkę rolną 3000
m2. Idealne miejsce na odpoczynek, z dala
od zgiełku, do jeziora kilkaset metrów. Cena
30 tys zł. Zapraszam do oglądania. Tel. 530
577 513
•• 1/ Sprzedam nad morzem - 2 km. od Rewala,
w Ninikowie - działki budowlane, po 30 arów
- uzbrojone prąd, woda , z warunkami zabudowy , tereny ekologiczne. .Droga asfaltowa - 200 m. Ładnie położone. Cena zal. od
położenia od 30zł.do 35 zł/m2. 2/ .Sprzedam
w Mieszkowicach działki budowlane -wodao różnych wielkościach od 11 do 20 arów.
.Ładnie usytuowane. Cena 30 zł. m2. Kontakt:
91 414 52 38 , 603 795 459, 609 536 459, e-mail: waw2006@op.pl oraz zdj. na www.schiwa.
gadno.eu
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną przy
ul .Wojska Polskiego, Rej. 3 działka nr 33. Tel.
608 124 463
•• Sprzedam lub wydzierżawię nieruchomość
ponad 5000m2, zabudowaną w Pniewie
- okolice Dolnej Odry. Pomieszczenia na
kwatery pracownicze, parking dla aut ciężarowych. Tel. 609 614 997
•• Krajnik k/Gryfina. Sprzedam tanio działkę 0,36
hektara z budynkiem gospodarczym 60 m2
przy lesie oraz 1 hektar ziemi rolnej. Tel. 731
758 138, 57 44 08 965
•• Sprzedam działkę warzywną nr 94 na rejonie
5. Tel. 608 486 307
•• Sprzedam działkę budowlaną w Czepinie 19
arów. Tel. 519 323 101
•• WYDZIERŻAWIĘ duże powierzchnie magazynowe z przeznaczeniem - pod hurtownię,
bazy transportowe, składy opału lub materiałów budowlanych. Duży utwardzony
plac manewrowy, wszystkie media, całość
ogrodzona, dobry dojazd. Tel. 609 461 954
•• Działki budowlane o pow. 1200 m2 z warunkami zabudowy, obręb N. Czarnowo.
Media przy drodze asfaltowej. Tel. 609 461
954
•• Sprzedam w Gryfinie ul. Letnia działkę budowlaną o pow. 1116 m2. Tel. 668 262 919
•• Sprzedam działkę warzywno-owocowo-rekreacyjną przy ul. A. Krajowej kwatera II nr 169.
Szklarnia 15 m2, oczko wodne z rybami, woda,
prąd, antena. Tel. 604 066 230
•• Sprzedam działki budowlane w Steklnie nad
jeziorem. 7-13 arów. Tel. 503 418 790
•• Sprzedam działkę w Moryniu. Tel. 601 639 800
•• Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości
Dołgie. Cena 20 tys. zł. Tel. 601 707 573
•• Sprzedam nieruchomość o pow. 106 m2 w
Gardnie. Tel. 508 163 770
•• Sprzedam działkę nr 94 rej. 5. Tel. 608 486 307
•• Sprzedam działkę rejon IV nr 268. Tel. 91 4692
823
•• Sprzedam działki budowlane z warunkami zabudowy w okolicy Krzypnicy. Tel. 507 158 583
•• Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare
Łysogórki. Wieś skanalizowana z usługami
agroturystycznymi, blisko przejścia granicznego, w otulinie Cedyńskiego Parku
Krajobrazowego. Tel. 601 707 573, dzwonić w
godz. 10-18
•• Sprzedam działki budowlane obręb Czepino,
prąd, woda, od 12 do 17 arów. Cicha, spokojna
okolica. Tel. 732 855 373
•• Sprzedam działkę usługowo-handlową, 40
arów. Tel. 732 855 373
•• Kupię uzbrojoną działkę budowlaną z bezpośrednim lub bliskim dostępem do ul. Jana
Pawła II w Gryfinie. Tel. 502 816 108
•• Tanio sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodniczą przy ul .Wojska Polskiego, Rejon IV - działka 314. Tel. 796 600 819
•• Sprzedam działkę budowlana w okolicach
Armii Krajowej. Powierzchnia 1180 m2. Cena
90zł/m2. Tel. 662 227 227
•• Sprzedam działki budowlane o pow. 15 arów
przy ul. Wojska Polskiego w Gryfinie. Tel. 602
15 11 46
•• Sprzedam działki budowlane w Wełtyniu. Tel.
733 599 105
•• Sprzedam łąki w Piasecznie, 0,7 h, czarnoziem,
torf. Tel. 557 089 188
•• Sprzedam nieuzbrojoną działkę w Daleszewie
o pow. 0,82 ha. Tel. 601 859 652
•• Zamienię działkę budowlaną przy ul. Jana
Pawła II (przy samym asfalcie) na mieszkanie
M3 lub M4 w Gryfinie, może być zadłużone.
Tel. 91 415 22 22

•• Sprzedam działkę koło Jana Pawła II lub zamienię na mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam lub zamienię dwie działki 1200 arów
i 1400 arów przy ul. Jana Pawła II, możliwość
rzemieślniczej działalności nieuciążliwej.
Uzbrojenie pełne, tuż przy asfalcie. Tel. 91 415
22 22
•• Działka budowlana w okolicach ulicy Armii
Krajowej. Plan zagospodarowania przewiduje
budowę domu jednorodzinnego o kącie nachylenia dachu 40-45 stopni. Parter z poddaszem użytkowym. Kontakt: 662 227 277
GARAŻE - SPRZEDAŻ
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka
I. Pow. 15 m2, podłączony prąd, doskonały
wjazd. Cena 42 tys. zł. Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m
x3m) . Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena 1350 zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z instalacją elektryczną. Garaż na os. Południe (nr
21) od strony bloków. Posiada bramę uchylną.
Cena 35 tys. zł. Tel. 790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel.
603 971 396
GARAŻE – WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany w
Gryfinie. Tel. 693 99 17 41
•• 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
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•• Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105 KM,
rocz. 2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092 176
•• Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997,
115 KM, przebieg 202 tys. km, przegląd do
15.12.2018. Cena 4500 zł do negocjacji. Tel. 515
285 671
•• SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony
w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r., jeden
właściciel, faktura vat - sprzedam za dobrą
cenę. Tel. 502 816 108
MOTORYZACJA – KUPNO
•• Kupię motocykl średniej klasy 250-300 cm,
względnie i ładnie wyglądający. Tel. 781 747
903
•• Kupię zużyte silniki samochodowe i elektryczne. Tel. 547 856 274
•• Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
•• PRACA
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe
– Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia,
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUKAM
•• Rencista 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
•• ZATRUDNIĘ
•• Zatrudnię fachowców Szwecja- Goteborg,
prace ogólnobudowlane i dekarskie, zarobki do uzgodnienia. Mile widziana znajomość j. angielskiego i prawo jazdy kat. B.
Tel. 669 772 356
•• Zatrudnię pomocnika budowlanego przy
budowie domku jednorodzinnego. Tel. 512
322 058
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL. 601
420 009
•• 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
•• 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 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
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•• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie,
1000 – 1300 euro na rękę. Więcej na housecare.pl. Tel. 534 122 124
•• Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu
przemysłowego. Tel. 668 660 026
•• Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz – szpachlowanie, malowanie, zabudowa kartonowo
-gipsowa, itp. Tel. 662 495 081
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie krajowym. Tel. 509 740 304
•• Zatrudnię kierowcę międzynarodowego kat.
C+E. Tel. 91 404 56 50
•• USŁUGI
•• 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
•• Sprzedam rower stacjonarny ORBITREK, bez siodełka i licznika. Cena 100 zł. Tel. 501 264 816
•• Pniewo. Sprzedam 2 naczepy starego typu na
złom lub inne cele. Tel. 666 496 989
•• 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
•• Rower stacjonarny niedrogo kupię. Tel. 662
816 072
•• 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
25.09. Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
26.09.	Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
27.09.	Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
28.09. Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
29.09. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
30.09. Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14
1.10. Apteka Gryfińska
ul. Piastów 8
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. Kierowca samochodu dostawczego do 3,5 tony w międzynarodowym transporcie drogowym towarów
2. Kierownik biura zarządcy nieruchomości – praca Gryfino
3. Monter konstrukcji stalowych- praca Nowe Czarnowo
4. Nauczyciel fizyki- praca Chwarstnica
5. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa- praca Chwarstnica
6. Ogrodnik- praca Gryfino, woj. zachodniopomorskie
7. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie- praca Chwarstnica
8. Nauczyciel wychowania fizycznego- praca w Widuchowej
9. Pomoc kuchenna- praca Gryfino
10. Pomocnik brukarza- praca Gryfino i okolice
11. Pracownik biurowy- praca Nowe Czarnowo
12. Psycholog- praca Nowe Czarnowo
13. Spedytor-praca Nowe Czarnowo
14. Sprzątaczka- praca Gryfino
15. Surdopedagog- praca Gryfino
16. Szwaczka- praca Gryfino
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Marszałek wspiera nasze maluchy
i ich rodziców
Ułatwiają rozwój, kontakt z rówieśnikami i są wprowadzeniem w samodzielność. Niestety nie każdy maluch ma szansę na miejsce w
przedszkolu czy żłobku. Brak wczesnej edukacji może wpływać na dalszy rozwój dzieci, a na pewno rzutuje na możliwości zawodowe
rodziców. Z pomocą przychodzą środki unijne i działania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Znalezienie opieki nad dzieckiem, to często olbrzymi problem dla rodziców, w szczególności tych z mniejszych miejscowości. Z pomocą przyszły
środki unijne. Jak udało się je
wykorzystać?
Olgierd Geblewicz: Każde
dziecko jest zdolne i niepowtarzalne, każde zasługuje na
szansę, a ułatwienie startu daje
wczesna edukacja w żłobkach
i przedszkolach. Niestety, nie
jest dostępna dla wszystkich. To
problem w całej Polsce, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie nie jest łatwo
posłać dziecko do przedszkola, a
zdobyć miejsce w żłobku często
graniczy z cudem. Już kilka lat
temu zapowiedziałem, że mocno stawiamy na wyrównywanie
szans dla zachodniopomorskich
maluchów. Jako Samorząd Województwa tak zaplanowaliśmy
inwestowanie środków unijnych, by wsparcie rozsiać po
całym regionie. Zaczęliśmy więc
wspierać tworzenie nowych
miejsc opieki, rozwijać edukację, wprowadzać dodatkowe zajęcia, które zwiększają szanse na
dobrą przyszłość.
Problem szczególnie dotyczył
opieki nad dziećmi w żłobkach.
OG: To prawda. Dzięki uruchomieniu znaczących środków

udało nam się pomóc w stworzeniu ponad 1100 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zainwestowaliśmy na ten cel ponad 85
mln zł, a wsparciem objęliśmy
prawie 2,5 tysiąca rodziców.
Środki zaplanowaliśmy w taki
sposób, by umożliwić rodzicom
powrót na rynek pracy. Mamy
świadomość, że zainteresowanie mieszkańców przerosło nasze możliwości. Na dodatek nie
wszędzie była taka możliwość,
nie wszędzie istniały żłobki.
Umożliwiliśmy więc miesięczną refundację pobytu dziecka
nie tylko w żłobku, ale także w
klubie dziecięcym, u opiekuna
dziennego czy niani. Wsparcie
mogło wynieść miesięcznie nawet 1140 zł. Te środki idealnie
trafiły w potrzeby rodziców, o
czym świadczy zainteresowanie
takimi projektami jak Zachodniopomorskie Małe Skarby.
A co z przedszkolami? Np. w
dużych miastach nie było z nimi
problemu, gorzej wyglądała za
to oferta wczesnej edukacji.
OG: Dostrzegliśmy ten problem i w ramach środków unijnych stworzyliśmy szansę na
wyrównanie oferty. Co roku
nasi maturzyści są na końcu
stawki pod względem wyników
z matematyki. Mocno zastanawialiśmy się, jak poprawić tą

sytuację i uznaliśmy, że należy
zacząć pracę u podstaw, z najmłodszymi. Właśnie dlatego
postawiliśmy na zajęcia dodatkowe w zakresie matematyki. To
tak naprawdę tylko punkt wyjścia, bo chcąc zwiększyć szanse
dzieciaków na przyszłym rynku
pracy musieliśmy spojrzeć szerzej. Wsparliśmy więc wczesną
edukację w zakresie języków
obcych, nauk przyrodniczych,
kreatywności, innowacyjności,
pracy zespołowej. Zainwestowaliśmy w dzieciaki, ale także
w kadry, bardzo poważne pieniądze, przeszło 110 mln zł. Z
unijną pomocą udało się dofinansować prawie 3 tys. miejsc
wychowania przedszkolnego, a
ponad 5 tys. maluchów objętych
zostało programem dodatkowych zajęć edukacyjnych. Co
ważne, to wsparcie trafiło do
mieszkańców takich miejscowości jak Choszczno, Rymań, Osina, Czaplinek czy Trzebiatów.
Równie ważne jest to, że część
tej pomocy trafiła w potrzeby
dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem więcej niż przekonany, że gdyby nie nasza obecność
w Unii Europejskiej, nie mielibyśmy takich możliwości.
Dziękuję za rozmowę.

Trasa rowerowa Stary Kolejowy Szlak
oficjalnie otwarta !!!
W miniony piątek oficjalnie otwarta została trasa rowerowa biegnąca z Białogardu do Złocieńca. Jest to fragment Starego Kolejowego
Szlaku, który w przyszłości połączy Wybrzeże z południową częścią województwa zachodniopomorskiego.
Stary Kolejowy Szlak biegnie
przez charakterystyczne krajobrazowo obszary województwa
zachodniopomorskiego – od
Wybrzeża Morza Bałtyckiego,
przez moreny Szwajcarii Połczyńskiej, pojezierza i doliny
rzeczne położone w zwartych
kompleksach leśnych, na południe regionu. Jest to jedna z
czterech tras włączonych do Sieci Tras Rowerowych Pomorza
Zachodniego.
W otwarciu trasy wzięli udział
liczni miłośnicy dwóch kółek.
Obecni byli również: wicemar-

szałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj,
członkowie Zarządu Województwa: Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek, dyrektor ZZDW
Michał Żuber oraz lokalni
samorządowcy. Jak podkreślił
wicemarszałek Sobieraj - Nieczynne, stare trasy kolejowe są
coraz częściej wykorzystywane
na potrzeby rozwijającej się dynamicznie turystyki rowerowej.
A nasypy kolejowe stanowią doskonałą bazę to tworzenia takich
tras.
W ramach zakończonej in-

westycji, oznakowano odcinek
o długości blisko 62,8 km - od

Złocieńca do Białogardu. Większa część trasy została tu wyty-

czona drogami publicznymi o
małym natężeniu ruchu. Nowa
droga rowerowa na nieczynnym
nasypie kolejowym powstała
natomiast między Wardyniem
Górnym a Połczynem-Zdrój.
Odcinek ma niespełna 5 km
długości. Na odcinku tym gruntowny remont przeszły dwa
historyczne wiadukty kolejowe.
Cały projekt sieci realizowany
jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.
red.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

