Nie
Nie dogadali
dogadali
się ...

się! ...

Nr 35 (1412)

28 sierpnia 2020 r.

Nakład 3000 / ISSN 1730-7341

s. 3

Cena 2,50 zł (w tym 5% VAT) 		

POMNIK BURMISTRZA

i wątpliwości

czytaj s. 12 i 13

Sensacyjny wyrok! Pożar mieszkania
Kto truje koty?!
s. 4

s. 4

Osiemnastki
z Czepina
reklama

s. 5

s. 3

2

Nr 35 (1412)

Stłuczka na
węźle

Gryfino bez wody

We wtorek o godzinie 11:44 Stanowisko Kierowania
KP PSP w Gryfinie zadysponowało strażaków z OSP
Wełtyń do kolizji drogowej na drodze ekspresowej
S3 na odcinku węzeł Gryfino - kierunek Gorzów Wlkp.
Na szczęście nikt nie został ranny. Ruch odbywał się jednym pasem ruchu. W akcji brali udział - 2 x JRG Gryfino, OSP Wełtyń, 2 x
ZRM oraz Ogniwo Ruchu Drogowego KPP Gryfino.
Red.

W związku z planowanymi pracami związanymi z przyłączeniem nowo wybudowanej sieci wodociągowej w ul. 1-go Maja do sieci miejskiej oraz jednoczesną wymianą niesprawnej zasuwy w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej, Łużyckiej, Bol. Chrobrego oraz Żołnierzy Wyklętych w dniu
28.08.2020 r. (piątek) nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców całego Dolnego Tarasu, tj.
od ujęcia wody Tywa do ul. Fabrycznej. Planowane wyłącznie dostaw wody nastąpi w godzinach od
22.00 w dniu 28.08. do godz. 06.00 w dniu 29.08.2020 r. Po przywróceniu dostaw wody mogą wystąpić
chwilowe zmiany barwy wody oraz obniżenie jego ciśnienia. Za powstałe niedogodności serdecznie
przepraszamy.
Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Dariusz Pasik

81. rocznica wybuchu II
wojny światowej
Uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji, kombatantów,
mieszkańców odbędą się 1 września o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym
w Gryfinie (Golgota Wschodu).
W planie uroczystości przewidziano m. in. wspólną modlitwę, złożenie kwiatów w

Planowe
wyłączenia
31 sierpnia w godz. 8:30 – 14:30 Wełtyń, ul Podgórna 8. W godz.
8:30 – 14:30 Wełtyń, ul. Podgórna 14b, 22.
2 września w godz. 9:00 – 15:00 Glinna 4a.
3 września w godz. 9:00 – 15:00 Gryfino ul. Łączna 16, 16a. W
godz. 9:00 - 15:00
Gryfino ul. Fredry dz. nr 707, 709.

Już można parkować

miejscu pamięci. Zachęcamy
mieszkańców do udziału w uroczystościach.

Prosimy o zachowanie zasad
bezpieczeństwa.
Dost.

Poradnik turysty
zmotoryzowanego
Lato w całej swojej krasie i trudno mimo zakazów i nakazów pozostać w domowym zaciszu.
By uniknąć kontaktu z większą zbiorowością warto wybrać
się na wycieczkę poza granicę
miasta, bo nie sposób tu znaleźć
miejsce do w miarę atrakcyjnego wypoczynku. Chyba, że
dysponuje się sporą gotówką.
Bo poza mini dostępem do jeziora Steklno, nie ma innych
możliwości. Samorząd Gryfina
sprywatyzował wszystkie kąpieliska dostępne dla mieszkańców przez wiele lat. Dobrze, że
inne miasta tego nie uczyniły.
Widocznie dostrzegły potrzeby
zbiorowości. Tak jest w okolicznych gminach. Byłam w Myśliborzu, Stargardzie, Goleniowie,
Dębnie. Każde z tych miast ma
swoje miejskie kąpielisko, które
stanowi jednocześnie teren rekreacyjny z bogatym wyposażeniem i dostępny właściwie przez
cały rok.
Tym razem wybrałam się na
wycieczkę do Lubczyna gmina

Goleniów. Warto tam pojechać
z dziećmi, mają tu dobrze urządzony - swój plac zabaw.
Cykliści zaś mają ciekawą
trasę po wale przeciwpowodziowym. Od stacji w Szczecin-Dąbiu zaledwie 11km do Czarnej
Łąki wzdłuż brzegów jeziora

Dąbie. Mamy tu dwie niestrzeżone plaże i bardzo ładne widoki na Szczecin. Szczególnie
Golęcin i Stocznię.
Jezioro Dąbskie przyciąga
wielu amatorów żeglarstwa.
Duże i małe jachty upiększają
krajobraz.
Zofia Górkiewicz

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Z ostatniej chwili

Nie dogadali się! ...

Jeszcze się
pomęczymy

Spór pomiędzy gminą Gryfino i Starostwem powiatowym w sprawie prowadzenia Liceum w Parku utknął w martwym punkcie.
Wykonywane z doskoku i zaskoczenia dla kierowStarostwo, po kolejnej tu- ną obsługiwaną jest I Liceum sko kierownika, który będzie ców roboty na ulicy Łużyckiej w Gryfinie są związane
rze rozmów z burmistrza- Ogólnokształcące im. Alek- odpowiedzialny za sprawy hali z przygotowaniem jej do rozpoczęcia budowy nomi Gryfina informuje - Od sandra Omieczyńskiego w sportowej.
wych bloków elektrowni Dolna Odra.
01.09.2020 r. I Liceum Ogólnokształcące będzie prowadził
Powiat Gryfiński. Trzyletnie
próby zawarcia w tej sprawie
porozumienia nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.
Na spotkaniach JST dniu
20.08.2020 r. i 26.08.2020 r.
Burmistrz odrzucił propozycje
porozumienia w 100% zawierające postulaty Gminy Gryfino. Natomiast jednocześnie
zaproponował, że będzie prowadził zadanie, o ile powiat
za nie zapłaci. Zarząd Powiatu oświadcza, że Szkoła jako
pracodawca trwa w sposób
nieprzerwany - niezależnie czy
następuje zmiana organu prowadzącego, czy też nie.

Gryfinie.
Nie ma jednak bezpośredniego odniesienia do nowej
hali sportowej. Na jej temat
na razie wiemy tylko, że powołano już w strukturze zatrudnienia Liceum w parku
kierownika ds. Hali sportowej.
Potwierdza to dyrektor Sławomir Głuszak, który powiedział
nam, że Liceum zatrudniło
osobę z zewnątrz na stanowi-

W sprawie decyzji wczorajszych dotyczących prowadzenia Liceum dyr. Sławomir
Głuszak na razie nie chciał
wygłaszać swojej opinii. Do
tematu przyjdzie więc nam
jeszcze powracać.
rk

Przyszłość Liceum i hali jest
równie niejasna, jak widok
przez drzwi hali na korytarz
szkolny. Foto na okładce

Tędy bowiem też pójdzie
część transportu na plac budowy. Niestety, zgodnie z tym co
nam kilka miesięcy temu zapowiedział burmistrz M. Sawaryn,
zrezygnowano z zapowiadanej
przez lata przebudowy jezdni,
na rzecz „dużego remontu”.
Czy po zbudowaniu obwodnicy
Gryfina będą pieniądze na przebudowę Łużyckiej? Na ten temat
można tylko wróżyć z fusów.

Już byli przygotowani
W programie wczorajszej,
czwartkowej sesji Rady Powiatu znajdował się punkt
dotyczący uchwały w sprawie
finansowania przez Powiat Liceum w Parku. Napisano tam:
1. Jednostką organizacyjną
obsługującą jest Zespół Szkół
Ponadpodstawowych w Gryfinie.
2. Jednostką organizacyj-

Co robią teraz?
Obecnie wykonywana jest
nawierzchnia na pasie jezdni

w kierunku Szczecina. Na pasie ruchu w kierunku Chojny
cały czas są prowadzone roboty
związane z regulacją wpustów
i studzienek, jest też wykonywanych na zlecenie gminy
6 nowych wpustów. - Roboty
mają zakończyć się do połowy
września - poinformował nas w
czwartek, 27 sierpnia Mateusz
Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czekają nas więc jeszcze
ponad dwa tygodnie męki w
przejazdach i korkach na ulicy
Łużyckiej. 		
rk

Nocny pożar mieszkania
Przed północą z poniedziałku (24 sierpnia) na wtorek na osiedlu w Gardnie wybuchł pożar w mieszkaniu na 1 piętrze w jednym z tak
zwanych „ośmioraków”.
Jedna z mieszkanek Gardna
opowiadała nam swe wrażenia.
- Przed godziną 22 usłyszałam
syreny straży pożarnej. A potem
jeszcze pogotowia. Myślałam że
jadą na eskę, ale podjechali do
nas. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam dym lecący z okna na
piętrze w sąsiednim domu – dodaje świadek.
Zdjęcia potwierdzają, że szybko nadeszli tez mieszkańcy sąsiednich domów, żeby zobaczyć
co się dzieje. Akcja trwała ponad godzinę. Ale nie wiadomo
było, co się stało z ludźmi z tego
mieszkania.
Syn do szpitala
Jak informuje Paulina Targaszewska, rzecznik Pogotowia
Ratunkowego, 35-letni mężczywww.7dnigryfina.pl

zna został odwieziony do szpitala na badania. Był wprawdzie

po omdleniu, jednak jego stan
był stabilny. Mieszkająca z nim

w tym samym lokalu kobieta
po przebadaniu na miejscu (nie

wykazywała żadnych objawów
niebezpiecznych objawów), pozostała na miejscu zdarzenia.
Potem się dowiedzieliśmy, że
zostali ulokowani w domku w
Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Gryfinie.
OSP Wełtyń informowała
od razu
W dniu wczorajszym o godzinie 21:42 SK KP PSP w Gryfinie
zadysponowało naszą jednostkę
do pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym w miejscowości Gardno przy ul. Niepodległości.
W akcji brali udział: 3 x JRG
Gryfino, OSP Wełtyń, Radziszewo i Sobieradz oraz policja i
pogotowie ratunkowe.
Red./foto OSP Wełtyń
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Sensacja

Udzielono wotum
zaufania i absolutorium

Mieszkaniec
Widuchowej odzyska pieniądze
nadpłacone za
odbiór odpadów.
Uprawomocnił
się wyrok sądu w
jego sprawie, założonej przeciw
uchwale
Rady
Gminy
Widuchowa. Chodzi o
metodę ustalenia
i wysokość opłat
za odboiór odpadów od mieszkańców gminy.
Więcej w nastepnym
wydaniu
naszej gazety.

XXIV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie rozpoczęła się od wręczenia podziękowań byłemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Żabnicy Sławomirowi Fuksowi z okazji jego
przejścia na emeryturę po 35 latach pracy. Podziękowano również kilkorgu radnym za
działalność w okresie pandemii COVID – 19. W sesji, jako goście uczestniczyli: posłanka
na Sejm RP Katarzyna Kotula oraz wieloletni ambasador Gryfina na świecie Daniel Guz.

Red.

Kto truje koty?
Wśród całej gromady zwierząt stworzonych przez
Pana Boga znalazły się również koty. Koty, które na
przestrzeni wieków nie zawsze miały łatwego życia
borykając się z ludzka głupotą i zabobonami.
Niestety konflikty między
zwolennikami, a przeciwnikami kociego plemienia trwają
do dzisiejszego dnia. Każdego
roku wolno bytujące na działkach koty są trute. Nie muszę
przypominać jak umiera zatrute zwierzę. Prawie wszyscy
wiedzą kto jest trucicielem, ale
trudno to udowodnić. Zarządy
działek przeważnie do przychylnych kotom nie należą. Koty
na działkach żyjące mają swoje
prawa. Mówi o tym ustawa o
ochronie zwierząt, a akty prawa
wewnętrznego, czyli wszelkie
regulaminy i zarządzenia wydawane przez organizacje zrzeszające działkowców, nie mogą
stać w sprzeczności z normami
powszechnie obowiązującymi,
a więc z ustawą. Zabijanie, trucie kotów jest przestępstwem i
może właśnie zarząd powinien
to użytkownikom uzmysłowić,
wieszając m. in. na tablicy ogłoszeń odpowiednie informacje.
A gdyby tak komuś przyszło do
głowy truć również ptaki? Wiadomo, że każdy właściciel tak
lubiący, jak i nie lubiący kotów,
wkłada wiele pracy w uprawę
swojej działki i każdy „szkodnik”
jest wrogiem do potęgi. Ale dlaczego akurat winne tylko koty?
Szkodnikami są również m. in.
krety, ślimaki, ćmy, szpaki itp.
stwory. Pojawiają się nawet i lisy
i dziki. Antagoniści uważają, że
kotów jest za dużo, że rozmnażają się bez kontroli, załatwiają się
na grządkach. I niszczą folie.
W ogóle po co koty?
Pani Ela, wieloletnia właści-

cielka działki i doceniająca pożyteczność tych zwierząt mówi
- Koty są naturalnymi sprzymierzeńcami człowieka w walce z
gryzoniami. Gdzie są koty nie ma
myszy ani szczurów. Przeganiają
nornice, zdarzyło się w Szczecinie, że na jednej z działek pozbyto się kotów, ale bardzo szybko sprowadzona je z powrotem.
Chciałam zwrócić uwagę, że koty
nie spadły na ogródki z nieba, tylko przyniósł je człowiek. Więc do
kogo pretensje? Ostatnio nasiliły
się przypadki trucia i zabijania
kotów, co powinno trochę dziwić
w tak bardzo chrześcijańskim
naszym narodzie. Obie strony
maja rację. Warto jednak znaleźć
sposób na pogodzenie obu stron.
Zwolennicy kotów starają się
sterylizować kotki, ratować kocięta zabitej matki, utrzymywać
porządek przy karmieniu. Warto
byłoby żeby przeciwnicy okazali
trochę szacunku kotom, a przede
wszystkim ludziom kochającym
i widzących ich pożyteczność.
Nie tak dawno na portalu „Gazety gryfińskiej” ukazał się artykuł
o tym, że w Gryfinie ktoś truje
koty. Ostatnio został otruty rodowodowy kot brytyjski, prawie
przed własnym domem. To znaczy, że sprawie należałoby się

przyjrzeć. Wracając do kotów
działkowych. To nie opiekunowie powinni zgłaszać trucie kotów na policję, tylko urzędnicy
wydziału Gospodarki Komunalnej. Jestem pewna, że policja
zainteresuje się tą sprawą jak
każdym przestępstwem.
TS

Podczas omawiania punktu
dotyczącego „Raportu o stanie
Gminy Gryfino za rok 2019”
wypowiedziano wiele pochwał,
ale i słów krytycznych. Między
innymi wyjaśniono, że Liceum
Ogólnokształcące nr 1 przy ul.
Niepodległości
prowadzone
będzie przez Powiat Gryfiński
oraz że ul. Łużycka, na wniosek
Elektrowni Dolna Odra będzie
przebudowywana po zakończeniu budowy obwodnicy Gryfina,
czyli za 3 lata. Wiele wypowiedzi, jak zawsze było kierowanych imiennie do politycznych
przeciwników i często wybiegało
poza ramy Raportu. Ostatecz-

nie głosami 11 za i 10 przeciw
udzielono Burmistrzowi wotum
zaufania.
Rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino
za rok 2019 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i
Gminy Gryfino również spowodowało dyskusję.
Głosami 12 za, 3 przeciw i
przy 5 wstrzymujących się zatwierdzono „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino
za 2019 rok” oraz „Sprawozdania
finansowego Gminy Gryfino na
dzień 31 grudnia 2019 roku”.

Skutkowało to i tym, że głosami11 za, 7 przeciw i przy 2
wstrzymujących się udzielono
Burmistrzowi absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za
2019 rok. Wyniki te świadczą
dobitnie, że działania w Radzie
Miejskiej w Gryfinie nie polegają na realnej ocenie działalności
władz, lecz przede wszystkim na
wykazaniu swojej przynależności politycznej.
Z uwagi na to, że musieliśmy
oddać gazetę do druku, wyniki i
informacje na temat pozostałych
ustaleń z XXIV sesji podamy w
następnym numerze naszego tygodnika.
A. Szczepaniak

Dmuchają co 8 godzin
Mieszkańcy Gryfina i okolicznych miejscowości znają ten problem od lat. Godzą
się z tym, choć mało kto wie, co jest tego przyczyną.

W tym samym czasie z okazji święta energetykaprzed wejściem do DO wywieszono te flagi. Ludzie żartowali,
że - PGE się poddaje.
Podczas remontów bloków w
elektrowni Dolna Odra, zwykle
dzieje się to w miesiącach letnich, muszą słuchać dobiegających stamtąd bardzo głośnych
dźwięków. W terminologii energetyków jest to przedmuchiwanie kotła. Elektrownia zawsze
o tym uprzedza mieszkańców
okolicznych miejscowości. Kiedy w minionym tygodniu znowu mieliśmy do czynienia z tym
dźwiękiem, zwróciliśmy uwagę,

że dzieje się to także późnym
wieczorem. Dlaczego w takich
godzinach odbywa się dmuchanie?
Dlaczego wieczorem?
Czym to jest spowodowane
– że akurat taki jest rozkład godzinowy hałasu? Spytaliśmy o to
Sandrę Apanasionek, rzecznika
prasowego PGE. W odpowiedzi
czytamy, że wyznaczone godziny tak zwanego przedmuchiwa-

nia kotła w Elektrowni Dolna
Odra wynikają z reżimu technologicznego, jaki jest wymagany przy tym procesie. Zakłada
on konieczność zachowania co
najmniej 8-godzinnej przerwy
między kolejnymi dmuchaniami. - Termin i godziny przedmuchiwania zostały wyznaczone
tak, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców- dodaje
rzecznik PGE.
Red

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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O powrocie do szkół
W poniedziałek po raz kolejny pełniący funkcję Wójta Gminy Jerzy Sołtysiak w
trosce o bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych mieszkańców gminy spotkał
się z dyrektorami szkół i przedszkoli w celu przeanalizowania sytuacji związanej
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021, w aspekcie m.in. trwającej
pandemii koronawirusa.
Dyrektorzy poinformowali,
że są przygotowani na ustalenie zasad i sposobu organizacji
pracy w swoich placówkach w
taki sposób, by zalecenia, jak i
procedury postępowania nałożone na nich przez Ministra

Edukacji Narodowej, Ministra
Zdrowia, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego mogły być
spełnione w konkretnych przypadkach. Szkoły podstawowe w
Gminie Widuchowa są gotowe
na przyjęcie dzieci. Pan Jerzy

Sołtysiak zwrócił uwagę na konieczność powstawania klas integracyjnych i wyraził zgodę na
utworzenie od 1 września 2020
r. oddziału integracyjnego w
przedszkolu w Widuchowej.
MG

Lato zamknięte w słoiku

Osiemnastki z Czepina Otworzą
To już 18 wspólnych lat. Lubimy się i wspieramy - mówi pani Ewa, która od początku jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Czepinie. - Wszystkie za
jedną, jedna za wszystkie – dodaje.
Teraz z powodu pandemii
korona wirusa świetlica jest
zamknięta. Spotykają się więc
zawsze u kogoś w domu, w
ogrodzie lub na tarasie. - To są
spotkania tematyczne. Chodzi o
coś, co w słoiku zamykamy na
zimę. Był już rabarbar, jabłka,
maliny, ogórki, potem będzie
dynia i kapusta. Teraz cukinia.
W słoik wędrują starannie pokrojone w słupki warzywa. Na
zmianę, cukinia z czerwoną papryką. Pani Wanda przygotowuje marynatę: trochę musztardy,
przecieru pomidorowego, gorczyca, koper i pieprz cayenne.
- To świetna przystawka, wspaniały smak – dodaje.
Na tarasie u państwa Jastrząbków stoi duży stół. Częstują
ciastem ze śliwkami i herbatą.
W kryształowej karafce pyszna nalewka. Jest też oczywiście
bigos. To oczywiste dlatego,
że kapusta to jedno z flagowych warzyw i pojawia się w
Czepinie pod każdą, możliwą
postacią. - Przy stole wszyscy
się zmieszczą mówi pani Irena

www.7dnigryfina.pl

– choć ich, pań z KGW ostatnio jakby coraz mniej. – To
dla nas fantastyczna odskocznia od codziennych domowych
obowiązków. Inspirujemy się
nawzajem. Jedna piecze chleby,
druga wspaniałe ciasta. Uczą się
od siebie nawzajem. Wyplatają
piękne dożynkowe wieńce. - Ale
nie jesteśmy same – śmieją się
- panowie bardzo nam pomagają – Zdzisiu, Wiesiek, Sylwek,

Krzysiu, Józiu - są niezastąpieni.
Spotkanie jubileuszowe Koła
Gospodyń Wiejskich w Czepinie jest okazją do zwiedzenia
gospodarstwa państwa Jastrząbków. To jedno z nielicznych, jeśli nie jedyne w Czepinie, gdzie
na podwórku można spotkać
spacerującego dumnie koguta w
towarzystwie kur, gęsi i kaczki.
Po gospodarstwie oprowadza
nas najmłodszy, 7-letni Antoś,
z dumą pokazuje maszyny rolnicze, tu kombajn i ciągnik, - a
tu? niech pani zobaczy – pług
dziadka. Tych nieużywanych
już dziś, choć z sentymentem
przechowywanych narzędzi jest
więcej. Ze stodoły pan Wiesław
przynosi kosę. I sierp. Tatowy.
Jak w filmie. Dalej w ogrodzie
rozłożyste jabłonie, maliny i
ogród warzywny. To wszystko
za płotem ruchliwej przecież,
krajowej 31 wyglada jak nagły
cud. Bo przez tę tegoroczną letnią suszę dawno nie widziałam
tak zielonej, soczystej trawy.
Barbara Gondek

ostatnią granicę
Rząd niemieckiego Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego zdecydował o zniesieniu
rygorystycznych obostrzeń dla tzw. jednodniowych
turystów. Swobodne poruszanie będzie możliwe od
4 września br. Jako pierwszy apelował o to marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz.

Wprowadzenie rygorystycznych obostrzeń niemieckie
władze tłumaczyły koniecznością rejestracji danej osoby i ewentualną możliwością
jej odnalezienia. Zdaniem
władz Meklemburgii-Pomorza
Przedniego miało to znacząco
ułatwić ochronę przed rozprzestrzenianiem się pandemii
COVID-19. Przez niemiecki land można było jechać
tranzytem do innych landów.
Jako pierwszy o zniesienie
rygorystycznych ograniczeń
apelował jeszcze w czerwcu br.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz, który wskazywał,
że te decyzje choć zrozumiałe
pod względem troski o zdrowie, uderzały w gospodarkę i
turystykę, a w konsekwencji
także we wzajemne zaufanie,
budowane na pograniczu od
lat. W ubiegły piątek, apele o
zniesienie obostrzeń ponowił

członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek w rozmowie z Parlamentarnym Sekretarzem Stanu ds. Pomorza
Przedniego Patrickiem Dahlemannem.
25 sierpnia podczas posiedzenia rządu Meklemburgii Pomorza-Przedniego
obostrzenia zniesiono. - Nie
ukrywam satysfakcji z decyzji
Meklemburgii Pomorza-Przedniego, która przywraca równe
traktowanie Polaków i Niemców. Nasi rodacy będą mogli
w końcu bez problemów przekraczać granicę. Codzienność,
którą budowaliśmy przez długie lata, nie znosi takich ograniczeń, bo utrudnia normalne
funkcjonowanie społeczności
transgranicznej, która jest jednym organizmem, bez względu
na formalne granice między
państwami – powiedział marszałek O. Geblewicz.
Dost.
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Coraz więcej segreguje, to i koszt niższy
Festyn
pełen atrakcji
Do końca roku śmieci odbierać
w Kołbaczu

Nasz felieton
"Kontakt z papierem
będzie
ZUK
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Kołbacz, Stowarzyszenie Miłośników Kołbacza
jest czymś niesłychanie oraz Gminny Klub Sportowy Kołbacz, zapraszają na festyn połączony z inaugurarozgrywek piłkarskich w klasie B. Początek wydarzenia w sobotę, 29 sierpnia
ważnym dla kultury..." cją
o godz. 13.30.

1. W ubiegłym tygodniu
w wieku 95 zmarła Maria Janon- profesor, legenda polskiej polonistyki i
krytyki literackiej. Zmarła usnąwszy przy lekturze.
Jej mieszkanie, w Warszawie, w którym mieszkała
samotnie było książek tak
pełne, że brakowało miejsca na meble. Wśród książek żyła, wśród książek
zmarła.
2. Maria Janion była osobą
intelektualnie sytuowaną
w nurcie ateistycznym polskiego życia intelektualnego, ale zarazem nie miała jako osoba i jako naukowiec nic wspólnego z negacją świata ducha w imię
prymitywnego światopoglądowego materializmu
czy tym bardziej kulturowym barbarzyństwem komunistycznej praktyki politycznej.
3. Pisała o znaczeniu polskiego romantyzmu: «I ja idealizowałam Polaków jako
naród jednolicie bohaterski. I ja widziałam w naszym mesjanizmie przede
wszystkim słuszną gloryfikację polskiego cierpienia. Pamiętam, jak sobie
powtarzałam, że mamy w
Polsce trzy punkty oporu:
Kościół, indywidualne rolnictwo i romantyzm». W
ostatnich latach nieco weryfikowała takie myślenie,
ale w czasach, gdy było
ono szczególnie aktualne,
czyli latach walki Solidarności o wolność głosiła te
poglądy z odwagą.

4. Biblioteka to jest moje życie i całe moje wyposażenie intelektualne i emocjonalne» – mówiła w jednym
z wywiadów. Biblioteka to
oczywiście książki, ale też
miejsce pracy. W Bibliotece Narodowej spędziła
lata, lata życia. I była bardzo z tego faktu zadowolona. Dodawała też: «uważam, że kontakt z papierem jest czymś niesłychanie ważnym dla kultury”.
Zawsze pisała ręcznie, nigdy na maszynie czy komputerze- tak piszą o Marii
Janion w jednym ze wspomnieniowych artykułów.
5. Deklarowała się jako feminista, ale jak zauważa nawet feministyczny periodyk, i do feminizmu miała stosunek intelektualny
krytyczny: z pewną dozą
rezygnacji i powątpiewania wypowiadała się na temat znaczenia feminizmu i
praw mniejszości w Polsce,
zwracając przy okazji uwagę na bezwzględną dominację popkultury nad coraz bardziej spychaną na
margines kulturą wyższą
oraz na wtórne uprzedmiotowienie kobiet przez
kolorowe czasopisma i telewizję. Wielką polską humanistkę niepokoiła również powierzchowność podejmowanej przez młode pokolenie refleksji nad
światem i kulturą, niezdrowy pośpiech w przyswajaniu wiedzy.
6. Wspominamy Marię Janon, ponieważ jej wpływ
poprzez wpływ na formacje polskich polonistów
sięga także opłotków, czyli zaznacza się w naszej lokalnej kulturze. Kulturze
zagrożonej tak krytykowaną przez Janion powierzchownością i w sferze kultury wyższej zabójczym dla
intelektu i estetyki kiczem.
Marek Słomski

Tylko jedna firma zgłosiła się do przetargu ogłoszonego przez UM Nowogard, a dotyczącego usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Nowogard, a jest to dotychczasowy usługodawca – nowogardzka firma ZUK. Jednak tylko dzięki temu, że aż o 25% wzrosła
ilość gospodarstw segregujących odpady, możliwe więc będzie zmieszczenie się w 900 tys.
dla wmieszzł,Najbliższa
za usługisobota
tej firmy
II połowie br.

kańców Kołbacza zapowiada się
niezwykle atrakcyjnie. Na początek organizatorzy zapraszają
najmłodszych mieszkańców na
festyn. Zaplanowano dla dzieci
moc atrakcji: dmuchane zamki,
bramka piłkarska, napoje, malowanie twarzy, gry i zabawy. Start
festynu od godz. 13.30 na terenie przy szkole.
- Niestety, ale sytuacja
związana z pandemią koronawirusa uniemożliwiła nam organizacje dnia
dziecka, jak i letniego festynu rodzinnego. Dlatego sezonu piłkarskiego 2020/2021 Kołbacz Arkadiusz Błaszczyk.
łączymy teraz siły z klubem w klasie B. Ich przeciwnikiem
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Lek a suplement diety
Ilość produktów w polskich aptekach może przyprawić o zawrót głowy. Dostępne są w nich leki na receptę, bez recepty, oraz różnego rodzaju suplementy diety,
które możemy kupić też w drogeriach czy na stacjach benzynowych.

Naczelna Izba Lekarska dokładnie przeanalizowała 50
najbardziej popularnych wyrobów sprzedawanych w aptekach. W żadnym z nich nie
wykryto zanieczyszczeń czy
związków szkodliwych, za to
poważnym problemem okazał się deficyt lub wręcz brak
deklarowanych na opakowaniach witamin czy składników roślinnych. Przykładowo
w preparacie zawierającym
ostryż długi, który reklamowany jest jako remedium
na przypadłości wątrobowe,
było zaledwie 3 proc. wyciągu z tej rośliny. Z kolei preparaty polecane w walce z objawami menopauzy zawierały
zaledwie 18 proc. deklarowanej przez producenta dawki
izoflawonów soi czy 38 proc.
izoflawonów koniczyny czerwonej. Zgodnie ze standardami zawartość składników aktywnych w produkcie nie powinna być niższa niż 90 proc.
Tymczasem w przypadku
niektórych suplementów zawierających witaminy B2 i B6
ich rzeczywista zawartość w
produkcie wynosiła zaledwie
ok. 30 proc. tego, co przeczytać można było w ulotce.
Lepiej wypadła witamina
D, choć i tak było jej mniej
- 80 proc. tego, co deklarował producent preparatu. Ze
składnikami
mineralnymi,
takimi jak żelazo, magnez czy
wapń, problemów nie ma.
Wydajemy miliardy
Z analizy rynku przeprowadzonej przez firmę Iqvia
wynika, że Polacy od stycznia
www.7dnigryfina.pl

do listopada zeszłego roku
wydali na suplementy niemal 3,4 mld zł – o 200 mln
zł więcej niż rok wcześniej.
NIL produkty do analizy
wybrał z listy stu najpopularniejszych preparatów na
rynku. Pracownicy instytutu kupili je bezpośrednio w
aptekach. Podobne badanie
NIL przeprowadził w 2017 r.
- wówczas sprawdził na zlecenie Głównego Inspektoratu
Sanitarnego probiotyki, czyli
preparaty zawierające kultury
bakteryjne lub drożdże (pacjenci często stosują je jako
uzupełnienie przy kuracji
antybiotykami). Z 30 przebadanych tylko pięć spełniało
normy. Reszta była właściwie
bezużyteczna. To o niemal
400 mln więcej niż trzy lata
wcześniej. Pieniądze te wystarczyły na zakup prawie
186 mln opakowań suplementów, o 3,5 mln więcej niż
w 2016 r. i o 2 mln więcej niż
w 2018 r. Najpopularniejszymi - oprócz probiotyków - są
witaminy A i D, magnez oraz
preparaty oferowane pod nazwą “systemic”.
Mogą zaszkodzić
Niewłaściwe, nieuzasadnione stosowanie suplementów
diety, brak rzetelnej informacji dotyczącej przeciwwskazań do ich stosowania
oraz nadmierne spożycie
tych produktów mogą być
przyczyną poważnych konsekwencji zdrowotnych. Za
to do ich używania zachęcają reklamy. Suplementy diety
nie mają silnego działania

na organizm, ich zadaniem
jest dostarczenie brakujących pierwiastków do codziennej diety. Efekt ich
przyjmowania widoczny jest
dopiero po dłuższym czasie,
czyli wydaniu bardzo dużej ilości pieniędzy. Ważny
jest składnik zastosowany w
produkcie, jego właściwości
wykazane w oparciu o wiedzę
naukową oraz jego dawka.
W produktach leczniczych
dawki składników są wyższe
niż w suplementach diety.
W lekach dawka składników aktywnych wykazuje
działanie farmakologiczne,
terapeutyczne, natomiast w
suplementach diety dawki
składników mają charakter
żywieniowy. W praktyce lek
i suplement diety mogą być
mylone. Chodzi o to, żeby nie
spożywać zbyt dużych ilości
poszczególnych składników.
Zdarza się to nawet kobietom
ciężarnym, które teoretycznie powinny być bardziej
świadome tego co spożywają
i jakie preparaty stosują. Stosowanie suplementów diety
powinny konsultować z lekarzem.
Z przedstawionego materiału jednoznacznie wynika,
że suplementy diety to nie
produkt leczniczy, lecz tylko
i wyłącznie szeroko reklamowana namiastka leku, która
ma na celu nie poprawę stanu
naszego zdrowia, lecz tylko i
wyłącznie poprawienie kondycji finansowej producentów lekarstw.
A. Szczepaniak

Polacy mówią
„nie”
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Jak wskazują wyniki badań zrealizowanych przez SW
Research, częściej niż co trzeci ankietowany uważa,
że społeczne przyzwolenie na jazdę po pijanemu w
ostatnich latach zmniejszyło się. Aż 80 proc. badanych zadeklarowało, że nie pozwoliłoby wsiąść do
samochodu osobie, która piła alkohol.
To, jakie podejmują w takiej
sytuacji działania, zależy od
stopnia łączących ich relacji.
Niemal 70 proc. Polaków schowa kluczyki, gdy za kółkiem
będzie chciał usiąść nietrzeźwy
rodzic lub partner, 55 proc. badanych będzie starało się odwieść od tego pomysłu własnego szefa czy sąsiada, a 50 proc.
respondentów zdecyduje się na
wezwanie policji, gdy będzie to
obca osoba.
Wychowywać do trzeźwej jazdy
Tłumaczę dziecku, że nigdy nie wolno jeździć po
alkoholu i z nietrzeźwym
kierowcą – głosi jedna z zasad
Dekalogu Odpowiedzialnego
Rodzica, opracowanego w ramach programu „W rodzinie
siła!”, zainicjowanego przez
Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, we
współpracy ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. Organizatorzy zachęcają rodziców do
wychowywania poprzez dobry
przykład. W tym roku postanowili sprawdzić, czy relacje rodzinne mają wpływ na nasz stosunek do „jazdy na podwójnym
gazie”. Zapytali więc Polaków, na
ile będą tolerancyjni względem
osób prowadzących auto „pod
wpływem”, jeśli będą łączyły ich
bliskie więzi.
Aż 80 proc. badanych zadeklarowało, że nie pozwoliłoby
wsiąść do auta po wypiciu alkoholu żadnej ze wskazanych osób,
niezależnie od bliskości relacji
czy statusu. Okazuje się jednak,
że sposób, w jaki będziemy powstrzymywać nietrzeźwego, który wsiada do auta, zależy od naszej z nim relacji. W sytuacji gdy
byłby to nasz rodzic lub partner,
na schowanie kluczyków zdecydowałoby się odpowiednio 67 i
68 proc. badanych. W stosunku
do osób, z którymi te relacje są
dalsze, jak szef (54 proc.), sąsiad
(56 proc.) czy kolega z pracy (57
proc.), najczęstsze działanie to
próba przekonania, że nie powinien wsiadać za kółko. Względem obcego najczęściej zdecy-

dujemy się na wezwanie policji
(52 proc. wskazań).
- To optymistyczne dane,
jednak mamy świadomość, że
w obszarze społecznego przyzwolenia na nietrzeźwą jazdę
pozostaje wiele do zrobienia.
W ramach naszego programu,
podkreślamy, że wychowujemy
przede wszystkim przez dobry
przykład, dlatego tak ważna jest
rodzina jako źródło kształtowania postaw. Jeśli nastolatek
otrzymuje od rodziców jasny
przekaz – wypiłem, nie jadę –
jest bardziej prawdopodobne,
że ta postawa będzie w nim zakorzeniona – mówi Zbigniew
Sikorski, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu
Spożywczego NSZZ „Solidarność.
Rodziny bezpieczne na
drogach
Policyjne statystyki pokazują, że w miesiącach letnich, w
związku z natężonym ruchem
wakacyjnym, liczba wypadków
drogowych rośnie. Podobnie jak
w roku 2018, wypadki wydarzyły się mimo dobrych warunków
atmosferycznych. Ładna pogoda sprawia, że kierujący czują
większy komfort jazdy, rozwijają
większe prędkości, co zwiększa
prawdopodobieństwo kolizji.
- Apelujemy do użytkowników dróg o odpowiedzialne podejście do konsumpcji alkoholu.
Jako Związek Browary Polskie
od kilkunastu lat aktywnie działamy na rzecz zmiany społecznego podejścia do prowadzenia
pojazdów pod wpływem alkoholu oraz zmniejszenia liczby
nietrzeźwych kierowców. W
ramach propagowania trzeźwości za kierownicą, branża piwowarska zrealizowała wiele programów edukacyjnych, a hasło
„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”
jest lepiej rozpoznawalne przez
społeczeństwo niż obowiązkowe
ostrzeżenia zdrowotne - Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców
Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.
Dost.
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SKUPUJEMY ZBOŻA,
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pszenicę paszową i konsumpcyjną,
żyto, pszenżyto, jęczmień,
owies, rzepak, łubin, gryka, groch,
len, kukurydzę oraz słonecznik.

Nr 31 (1408)

Sami odbieramy, szybka płatność,
konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku.
Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B
e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl
Skup zbóż:
91 43 57 720, 600 21 21 25
Transport: 662 150 170
Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

Miałeś wypadek, zdarzenie drogowe, kolizję?
Potrzebujesz pomocy w zakresie ubezpieczenia?
AUTO-KOMFORT świadczy usługi
w ramach napraw blacharsko-lakierniczych samochodów
i likwidacji szkód komunikacyjnych z ubezpieczeń OC/AC
wszystkich ubezpieczalni
- przyjmujemy pojazd zgodnie z obowiązującymi procedurami firm ubezpieczeniowych, pełna obsługa szkód komunikacyjnych OC i AC
- oferujemy pomoc klientowi w zgłoszeniu szkody, uzupełnienie wszelkich
dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności za szkodę,
- przeprowadzenie oględzin przednaprawczych uszkodzonego samochodu,
a także oceny dodatkowej, jeśli zachodzi taka potrzeba,
- sporządzenie kalkulacji przednaprawczej w systemie eksperckim i ustalenie
wysokości odszkodowania z ubezpieczalnią
- auto zastępcze na czas naprawy z polis OC (AC)
- oferujemy bezgotówkową naprawę samochodów ubezpieczonych
- przyjmujemy uczniów na praktyczną naukę zawodu

Firma działa na rynku od 1977 roku

Czepino, ul. Gryfińska20
Zdzisław Kmieciak
tel 601 41 86 86, 91 416 22 77
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie
żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz.
Prawdziwa miłość polega na tym, abyśmy przywiązali się do prawdy i sprawiedliwie żyli.
Ludziom przydałby się czasem jeden dzień wolny od życia.
Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych.										
Św. Augustyn
cych. Trudny okres dojrzewania, dużo
wolnego czasu i pogańskie zwyczaje
sprawiły, że po pierwszych studiach
w Tagaście (do roku 366) i w Madurze (366-370) udał się na dalsze
kształcenie do Kartaginy, metropolii
Afryki Północnej, i tam związał się z
kobietą. Z tego związku po pewnym
czasie urodził się syn Adeodatus (z
łac. „dany od Boga”). Augustyn żył z
tą dziewczyną przez 15 lat. Igrzyska,
cyrk, walki gladiatorów, teatr - to był
jego ulubiony żywioł.

Święty Augustyn –
biskup i doktor kościoła
W dzień, w którym nasz Tygodnik
trafi w Państwa ręce, obchodzimy
wspomnienie liturgiczne św. Augustyna, które obchodzone jest 28
sierpnia i ma rangę wspomnienia
obowiązkowego. Filozof, teolog, pisarz, organizator życia kościelnego.
Nazywany jest ojcem i doktorem
kościoła - doktorem łaski.
Augustyn urodził się w 354 roku w
Tagaście. Jego matka - św. Monika pochodziła z bardzo religijnej rodziny, ale w tej materii nie zgadzała się
z ojcem Augustyna, dlatego jej syn
przyjął chrzest dopiero w wieku 33
lat. Ta niezgodność wpłynęła na życie
młodego Augustyna. Jako 16-latek
musiał przerwać naukę z braku pieniędzy. Miał talent do zdobywania
wiedzy, ale pierwszych lat w szkole
nie wspomina najlepiej – nauczyciel,
u którego pobierał nauki, bił swoich
uczniów. Nie przepadał za matematyką, ale upodobał sobie łacinę i Wergiliusza.

*Jako młodzieniec Augustyn żył
swobodnie. Lubił zabawy, dobre jadło i picie. Chętnie uczęszczał do
teatru, miał ciągoty do psot chłopięwww.7dnigryfina.pl

Czytając klasyków rzymskich Augustyn zaczął wątpić i poszukiwać
odpowiedzi. Sięgnął po Biblię, ale w
tamtym czasie łacińskie tłumaczenia
nie były zbyt udane. Wstąpił nawet do
sekty manichejskiej za namową pewnego biskupa, potem otwierał własne
szkoły: gramatyki i retoryki. W wieku
30 lat został retorem w Mediolanie. To
tam zaczął słuchać kazań św. Ambrożego, które zrobiły na nim ogromne
wrażenie. Jego życie zmieniło się, gdy
wziął do ręki fragment Listu do Rzymian z Listów św. Pawła Apostoła:
Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień:
nie w hulankach i pijatykach, nie w
rozpuście i w wyuzdaniu, nie w kłótni
i zazdrości. Ale przyobleczcie się w
Pana Jezusa Chrystusa, i nie troszczcie
się zbytnio o ciało, dogadzając
żądzom (Rz 13, 13-14). Wtedy spłynęła na niego łaska boska i otrzymał odpowiedzi na wszystkie pytania (zaczął
się modlić i praktykować chrześcijaństwo, a siłą rzeczy pożałował swojego
przeszłego życia).
Świat jest książką i ci, którzy nie
podróżują, czytają tylko jedną stronę.
Sumienie można ukryć przed obcymi, ale nie przed sobą, uciec od własnego sumienia jest tym samym, co
ucieczka od samego siebie – jedno i
drugie zawsze nas dogoni.

Następne lata życia świętego Augustyna minęły mu na modlitwie i rozważaniach na temat tego, co zostało

napisane w Piśmie Świętym. W 387
roku przyjął chrzest święty z rąk św.
Ambrożego. Po tym zdarzeniu Augustyn postanowił wrócić do swojego
rodzinnego miasta i nawracać ludzi
na drogę chrześcijaństwa. Gdy się tam
znalazł, rozdał ludziom wszystko co
miał, zamieszkał z przyjaciółmi i oddał się rozważaniom na tematy religijne i modlitwie. W 391 roku wyruszył
do Hippony, gdzie założył klasztor i
będąc tam został przez mieszkańców
wybrany kapłanem – przyjął święcenia kapłańskie. W 396 roku został biskupem Hippony.

też właśnie dlatego tak bardzo bałem
się umrzeć, aby ze mną nie umarł już
cały ten, którego tak kochałem.
Święty Augustyn był także pisarzem i pozostawił po sobie kilkadziesiąt pism, 363 kazania i 217 listów.
Najsłynniejszym dziełem Augustyna
są „Wyznania”, które traktują o poszukiwaniach prawdy o sobie, Bogu i
świecie. Można powiedzieć, że to opis
drogi Augustyna, który przeszedł od
wątpienia poprzez manicheizm aż po
odkrycie prawdziwego Boga.

*Augustyn wypowiedział nieubłaganą walkę błędom, jakie za jego czasów
nękały Kościół: manicheizmowi (396400), donatystom (400-411) i pelagianom (411-430). Prowadził dysputy z
manichejczykami, których znał osobiście, bo był z nimi przez szereg lat
ideowo związany. Nie spoczął, aż tę
herezję wyplenił.

Przed śmiercią Augustyn bronił się
w Hipponie przed atakiem Wandalów,
którzy mieli bronić mieszkańców Sahary przed dzikimi szczepami, ale byli
równie barbarzyńscy jak one. Wandalowie spalili miasto, a Augustyn zmarł
wcześniej, w trakcie oblężenia (koniec
sierpnia 430 roku).

Biskup i doktor kościoła jest patronem augustynianów, kanoników,
magdalenek, Kartaginy, drukarzy,
wydawców i teologów. Na obrazach
przedstawiany jest w stroju biskupa z
aniołem mówiącym mu coś do ucha,
z księgą, pastorałem czy sercem w
dłoni, a także z grupą uczniów.

Dziwiłem się, że inni śmiertelni ludzie żyją jeszcze, skoro umarł ten,
którego tak kochałem, jakby nigdy nie
miał umrzeć. A zwłaszcza dziwiłem
się, że po jego śmierci żyję ja, który byłem połową jego duszy. Trafnie to ktoś
powiedział o przyjacielu: „Połowa duszy mej”. Odczuwałem to tak, że jego i
moja dusza były jedną duszą w dwóch
ciałach. Dlatego też przerażało mnie
życie, bo nie chciałem przez nie kroczyć będąc tylko połową siebie. Może

Warto, zwłaszcza dzisiaj, zerknąć
ponownie na teksty, cytaty świętego
Augustyna, którego stwierdzenia o
człowieku, religii i świecie są bardzo
aktualne.
Redakcja

Źródła:
*https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-28a.php3
http://www.aforyzmy.com.pl/autor/sw-augustyn
foto: pixabay.com.pl
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Klasa Okręgowa. Grupa południowa

Wygrali wszyscy i to do zera!
To był bardzo udany weekend dla naszych drużyn. Swoje spotkania wygrał zarówno chimeryczny Energetyk Gryfino jak i Odra Chojna i
Iskra Banie. Wszystkie trzy zespoły wygrały do zera osiągając w sumie imponujący bilans bramkowy 12:0!
Formą imponuje Iskra Banie,
która odniosła trzecie zwycięstwo, dzięki czemu utrzymała
pozycję lidera. Po ubiegłotygodniowej wpadce (porażka 3:7
ze Stalą Lipiany) plamę zmazał
Energetyk, który pokonał Unię
2:0. Bramki gryfinianie zdobywali w samej końcówce. A jedno
z trafień zaliczył niezastąpiony
Łapiński.
Najbardziej okazałe zwycięstwo odniosła Odra Chojna,
która rozgromiła 6:0 Sokół Pyrzyce.
Energetyk Gryfino – Unia
Dolice 2:0 (0:0)
Bramki: Łapiński 84, Nycz
90+4
Energetyk: Kordowski – Żeglin, Nikitiński (90+1 Nycz),
Łapiński, Kubaczyński, Kosmalski, Kondraciuk, Kaniecki (87
Tomczyk), Gnap, Gatkowski
(61 Nowakowski), Duch.
Odra Chojna – Sokół Pyrzyce
6:0 (5:0)
Bramki: Borczyński 11, Latuszek 20, 32, Toa 31, Madera 42,
Stasiak 75.
Odra: Tarnowski - Stasiak,
Nagaj, Madera (80 Chwałek),
Latuszek (46), Kusiak (80 Bogacz), Głowacki, Borczyński
(58 Przybylski), Rudik (70 Tkaczuk), Toa
Iskra Banie – Orzeł Trzcińsko

przejście do klasy okręgowej to
wybieg, aby uniknąć konieczności płacenia Chojniczance w
przypadku przejścia Janukiewicza do innego klubu I lub II ligi.
Janukiewicz ma bowiem umiejętności i formę, która wciąż
upoważnia go do gry w centralnych rozgrywkach. Jak będzie
naprawdę – czas pokaże. Pomorzanin w sobotę podejmuje Wicher Brojce. Czyżby naprawdę
w barwach ekipy z Nowogardu
zagrał Janukiewicz? Przekonany
się o tym niebawem.

Piłkarze Iskry nie zwalniają tempa. W sobotę pokonali 4:0 Orła i wciąż
są liderami! Foto: facebook
4:0 (1:0)
Bramki: Kref 5, Kołasiewicz
72, Karbowski 81, Sikorski
(90+2)
Iskra: Pawłowski, Skrobek (90
Rafał Kołasiewicz), Chmielnicki, Sikorski, Kreft (78 Pleśniak),
Robert Kołasiewicz, Janas, Bykowski, Sapiński, Kuzio (85
Błaszczyk), Karbowski
Dodajmy, że w środę piłkarskie media obiegła informacja
o zarejestrowaniu Radosława
Janukiewicza w barwach Pomorzanina Nowogard. To wprawdzie informacja dotycząca grupy północnej klasy okręgowej,
ale news doprawdy na tyle sensacyjny, że na pewno zaintereso-

wał też kibiców z Gryfina.
Janukiewcz ma 36 lat, co nie
przeszkodziło mu w ubiegłym
sezonie rozegrać w I lidze, w
barwach Chojniczanki Chojnice 26 spotkań. Bramkarz w latach 2009-15 był podstawowym
graczem Pogoni Szczecin, dla
której na poziomie ekstraklasy
i I ligi rozegrał 164 mecze! W
ekstraklasie grał także w Śląsku
Wrocław, Zagłębiu Lubin i Górniku Zabrze. Czy to możliwe,
aby piłkarz o takim dorobku
trafił do całkiem amatorskiej
klasy okręgowej? Wszystko
to wydaje się być szyte grubymi nićmi. Tak zwani dobrze
poinformowani twierdzą, że

DJ

Pozostałe wyniki 4. kolejki:
Stal Lipiany - Ogniwo Babinek
Tabela
1. Iskra Banie			
2. Dąb Dębno			
3. Energetyk Gryfino		
4. Odra Chojna		
5. CRS Barlinek		
6. Gavia Choszczno		
7. Stal Lipiany			
8. Kłos Pełczyce		
9. Orzeł Grzędzice		
10. Osadnik Myślibórz		
11. Unia Dolice		
12. Sokół Pyrzyce		
13. Zorza Dobrzany		
14. Ogniwo Babinek		
15. Morzycko Moryń		
16. Orkan Suchań		
17. Orzeł Trzcińsko Zdrój

5:1, Gavia Choszczno - Morzycko Moryń 0:3, Zorza Dobrzany
- CRS Barlinek 4:3, Dąb Dębno
- Kłos Pełczyce 4:0, Orkan Suchań - Orzeł Grzędzice 3:3,
Kolejka 5: 29-08/30-08: Unia
Dolice - Stal Lipiany, Sokół
Pyrzyce - Energetyk Gryfino,
Orzeł Grzędzice - Odra Chojna,
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Orkan
Suchań, Kłos Pełczyce - Iskra
Banie, SCRS Barlinek - Dąb
Dębno, Morzycko Moryń Zorza Dobrzany,
Ogniwo
Babinek - Osadnik Myślibórz.
AP Gavia Choszczno – pauza.

4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
3
4
4

10
10
9
9
7
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
1
1

9-3
7-1
12-10
18-6
13-6
5-7
15-9
5-9
6-7
6-4
5-11
4-10
10-11
5-12
5-8
8-13
4-10

Rowerem po nagrody
Przejedź rowerem na Pomorzu Zachodnim przynajmniej 30 km. Część wycieczki zaplanuj po jednej z naszych tras, Velo Baltice, Blue
Velo, Trasie Pojezierzy Zachodnich lub Starym Kolejowym Szlaku. Nagraj film lub zdjęcie, dodaj wpis na profilu „Rowerem przez Pomorze
Zachodnie” w serwisie Facebook, zbieraj lajki i zdobądź atrakcyjne nagrody. Proste? Macie czas do 31 sierpnia.
- Rowerowe wycieczki są jednym z ciekawszych sposobów
na poznanie piękna Pomorza
Zachodniego. Budowanej przez
nas infrastruktury przybywa, a wraz z nią miejsc, gdzie
można przeżyć przygody na
dwóch kółkach. Zachęcamy do
dzielenia się w mediach społecznościowych
wrażeniami
z zachodniopomorskich tras
rowerowych. Korzystajmy ze
świetnej pogody i szukajmy
dobrych kadrów. Jest szansa
na zdobycie atrakcyjnych upominków – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.
Mapy tras, sakwy, plecaki,
bidony, liczniki, powerbanki,
narzędzia i kubki, to niektóre

z nagród jakie można zdobyć
w konkursie „Rowerem przez
Pomorze Zachodnie”. Łącznie
do zdobycia jest 20 pakietów
upominkowych. By je otrzymać należy:
- przejechać rowerem minimum 30 km po terenie Pomorza Zachodniego,
- przynajmniej część pokonanej trasy powinna przebiegać po jednym z wojewódzkich szalków (Velo Baltica,
Blue Velo, Trasa Pojezierzy
Zachodnich, Stary Kolejowy
Szlak),
- nagrać film lub zdjęcie tematyczne oraz zamieścić je
poprzez wpis na grupie społecznościowej Rowerem przez

Pomorze Zachodnie na Facebooku,
- zdobyć największą liczbę
lajków.

Wpis musi zawierać
macje o przejechanej
potwierdzenie długości
mie treści, bądź mapy.

infortrasie,
w forKażdy

uczestnik konkursu może
zamieścić jeden wpis konkursowy. Publikacja zdjęcia oznacza wyrażenie zgody autora
na upublicznienie wizerunku
osób na nim się znajdujących.
W konkursie mogą wziąć
udział osoby, które nie ukończyły 18 lat, ale warunkiem
jest dostarczenie podpisanej
zgody rodzica lub opiekuna
prawnego. Konkurs trwa do
31 sierpnia 2020 r. Jury konkursowe wybierze 20 wpisów
z największą ilością polubień.
Ich autorzy otrzymają nagrody
– upominki.
Dost.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Puchar Polski ZZPN, runda III

„Życiówki” młodych lekkoatletów
Hermesa

Znamy rywali naszych
drużyn

Z obozu
na zawody

W siedzibie ZZPN odbyło się losowanie III rundy Pucharu Polski na szczeblu
okręgu. W tej fazie do rywalizacji przystępują zespoły z klasy okręgowej. Z na- W niedzielę, lekkoatleci Hermesa Gryfino wybrali się
szych drużyn Energetyk Gryfino trafił na Zryw Kołbaskowo (mecz w Kołbasko- do Szczecina na II NCDC Cup. Ogólnopolski mityng
wie), Odra Chojna zagra w Szczecinie z Vielgovią, Odrzanka Radziszewo podej- lekkoatletyczny.
mować będzie Mierzyniankę Mierzyn, a Iskra zmierzy się u siebie z Osadnikiem
Zaledwie dzień wcześniej nasi młodzi lekkoatleci wrócili z obozu
Myślibórz.

W pozostałych spotkaniach:
SCRS Barlinek - Stal Lipiany,
Polonia Giżyn - Stal Szczecin,
Arkonia Szczecin - Jeziorak
Szczecin, Ehrle Dobra - Dąb
Dębno, KP Przecław - Kolegium Sędziów ZZPN, Orzeł
Trzcińsko Zdrój - Morzycko

Moryń, Ogniwo Babinek - Tanowia Tanowo, Jantar Dziwnów - Wicher Brojce, Radowia
Radowo Małe - Wybrzeże Rewalskie Rewal, Fala Międzyzdroje - Iskra Golczewo, Unia
Swochowo - Sokół Pyrzyce,
Promień Mosty - Mewa Re-

sko, Bizon Cerkwica - Sparta
Gryfice, Sarmata Dobra Orzeł Łożnica, Zalew Stepnica - Prawobrzeże Świnoujście,
Korona Raduń - Pomorzanin
Nowogard, Gwiazda Żalęcino
- Zorza Dobrzany, Ina Stradzewo - Orkan Suchań, Dąbrovia Stara Dąbrowa - Gavia
Choszczno, Dąb Dębice - Kłos
Pełczyce, Wicher Przelewice Unia Dolice, Orzeł Grzędzice
- Światowid, Łobez, Mechanik
Warnice - Orzeł Bierzwnik,
Drawa Drawno - Piast Chociwel.
Wszystkie mecze rozegrane
zostaną w środę 3 września o
godzinie 17.30.
DJ

w Złotowie. Biorąc pod uwagę zmęczenie obozową pracą nikt nie liczył na wysyp rekordów życiowych. Na miejscu okazało się jednak,
że forma przerosła oczekiwania i "życiówek" było całkiem sporo.
W ten weekend czekają nas mistrzostwa województw w kat. U16
(młodzików) czyli 14-15 latkowie przystąpią do walki o prymat w
naszym województwie. Po tygodniowym wypoczynku można spodziewać się jeszcze lepszych wyników.
Opr.dj

Martyna Mlak

Z 2:0 na 2:3 Odrzanki

Wystartowała klasa A
W minioną sobotę, po ponad 9-miesięcznej przerwie spowodowanej koronawirusem, na boiska wybiegli piłkarze klasy A.
W ZZPN zespoły w tej klasie rywalizują aż w dziesięciu grupach.
W grupie IV Grot Gardno pokonał na wyjeździe Vielgowię Szczecin 2:1. Z kolei Odrzanka Radziszewo przegrała z KP Przecław 2:3 choć prowadziła już 2:0.
W grupie V Łąbędź Widuchowa przegrał z Chrobrym Lisie Pole 3:4, a LUKS Krzywin uległ na wyjeździe Sekwoi 2:4.
W grupie VI Czarni Lubanowo rozgromili 7:0 Unię w Swochowie, a rezerwy Iskry Banie przegrały w
Golenicach z GKS 1:2.
DJ

Siatkarki Libero Banie treningami w sali gimnastycznej rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu.
www.7dnigryfina.pl

Daria Szachnowska
Lena Wójs
Wyniki zawodników Hermesa osiągnięta w Szczecinie:

- Julia Chmielewska U14 - w dal - 4.09 m i 60 m 9.30 s rekord życiowy
- Daria Szachnowska U14 - wzwyż - 1.35 m - 60 m - 9.60 s r.ż.
- Martyna Mlak U16 - 80 ppł - 14.12 s PB i oszczep - 28.46 m r.ż.
- Lena Wójs U16 - w dal - 4.64 m i 100 m - 13.59 s r.ż.
- Nikodem Mróz U18 - 100 m - 11.77 s i w finale 11.72 s
- Michał Zapart U18 - 100 m - 11.91 s i w finale 11.85 s r.ż.
- Magdalena Chatłas U16 - 300 m - 47,40 s
- Alan Ciereszko - U16 - 300 m - 40.99 s r.ż.
- Bartosz Jakubik - U16 - 300 m - 41.86 s r.ż.
- Alan Szustak - U14 - 300 m - 45.31 s r.ż.
- Sandra Wierzbicka - U14 - 600 m - 1:59.19 s
- Alan Piątek - U16 - 600 m - 1:36.96 s PB
- Mateusz Ossoliński - U16 - 600 m - 1:42.75 s r.ż.
- Filip Ogonowski - U16 - 1000 m - 2:44.72 s r.ż.
- Jakub Szachnowski - U18 - 1000 m - 2:58.48 s r.ż.
- Jan Łukaczewski - U16 - 1000 m - 3:03.58 s
- Jakub Bartczak - U20 - 400 m - 55.76 s
- Alicja Ulaszewska - U18 - 800 m - 2:23.83 s
- Paulina Drożdżewska - U18 - 800 m - 2:31.14 s
- Dominika Szulc - U16 - 800 m - 2:38.84 s
- Wiktoria Martynowicz - U18 - 800 m - 2:40.09 s
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Złotych klamek nie widziałem
Swego rodzaju „pomnik burmistrza” gotowy! Hala sportowa (widowiskowa?) przy ul. Niepodległości w Gryfinie jest świetnie wyposażona. Tu na niczym nie oszczędzano. Potwierdza to przypuszczenie, że Mieczysław Sawaryn budował ją nie tylko dla sportowców, ale też
dla siebie. Jako “pamiątkę” po swoim burmistrzowaniu.
Miało być szybko i tanio.
Jest z ośmiomiesięcznym w
stosunku do pierwotnych zapowiedzi opóźnieniem. Na
Covid-19 można zwalić winę
może za 2-3 miesiące opóźnienia. Ale trzeba przyznać,
że gotowa już hala robi wrażenie nie tylko z zewnątrz,
ale i wewnątrz. Oddana była
do użytku w zeszłym tygodniu, ale wtedy nas jeszcze
nie wpuszczono. Teraz, już po
pierwszym treningu piłkarzy
ręcznych, zwiedziłem ją we
wtorek, 25 sierpnia. Kierownik
budowy z firmy Moris - Adam

Patek i naczelnik inwestycji z
UM - Mariusz Andrusewicz
prawie pękali z dumy oprowadzając mnie po obiekcie.
Trzy lekcje na raz
Najpierw główna hala sportowa z pięcioma opuszczanymi koszami do koszykówki, systemem nagłaśniania i
wentylacji. Dwie opuszczane
zasłony dzielą powierzchnię
sportową (co do rodzaju jej
nawierzchni wcześniej były
kontrowersje - czytaj obok), na
trzy pełnowymiarowe boiska
salowe. Zasłony nie są prze-

zroczyste, więc uczniowie nie
będą się rozpraszać podczas
lekcji wf. Ciekawostkę stanowi
dodatkowy system nawiewu,
który może uruchomić nauczyciel, gdy w hali jest zbyt
chłodno, lub zbyt ciepło.
Sportowa czy
widowiskowa?
Nawet przedstawiciele władz
gminy i starostwa (na jego
terenie hala stanęła), podają
sprzeczne nazwy. Gdy w listopadzie ub. roku zwiedzałem
budowę, T. Miler mówił, że
będzie tylko sportowa. Teraz

M. Andrusewicz twierdzi, że
także widowiskowa i dlatego
ma tak dobre nagłośnienie
(oraz system wygłuszania).
Różnice terminologiczne są
także pomiędzy burmistrzem i
starostą – ale tu mamy do czynienia z prawnymi kruczkami.
Bo od jednego słowa może
zależeć... kto płaci. Miejmy
nadzieję, że przed 1 września
rzecz się wyjaśni.
Wyposażenie jak w willi
Dość ekscentrycznie wyglądają wielkie – weneckie (przepuszczające światło tylko w
jedna stronę), okna kabiny komentatorskiej. Za nimi - bogate wyposażenie nagłaśniające i
oświetlające. Idąc korytarzem
widziałem super nowoczesną
maszynę do mycia powierzchni sportowej. Cena takiego

Kierownik budowy i wspaniała
maszyna do mycia nawierzchni
wyposażenie dobierano na
specjalne życzenie burmistrza.
Odbyła się już aranżacja wnętrza. Meble na razie nie zostały
zmontowane. Ale o tym jak tu

Regulacja ciepłoty podłogi w szatni zawodników.JPG
Widownia na prawie 300 miejsc

Można korzystać także z parkingu przy samej hali

urządzenia zaczyna się od
kilkunastu tysięcy. Burmistrz
nie żałował pieniędzy – tu jest
wersja akumulatorowa.
O ile trzy szatnie dla
uczniów wyposażone są dość
spartańsko, to salki dla sędziów już na wysoki połysk.
Ba, szatnie dla drużyn mają
nawet elektronicznie sterowane ogrzewanie podłogowe! I
półki na odzież. - Z najwyższej
półki – co podkreślił A. Patek.
A ja sprawdziłem stukając w
nie. Fakt, to nie płyta paździerzowa.
VIPom będzie dobrze
Salki vipowskie na piętrze
są dwie i trzeba podkreślić,
że raczej sale niż salki. Od
razu widać, że bogato wyposażone. - Bo tu prezesi będą
pić koniak – zażartował jeden
z przewodników. I dodał, że

będzie bogato świadczy choćby ilość... gniazdek elektrycznych. Tylko na jednej ścianie
naliczyłem ich 12! Co oni tu
będą podłączać?
Bezpieczeństwo też
zadbane
Na wysokości widowni (prawie 300 miejsc), i po obu jej
stronach, są toalety. Dla pań
i panów w różnych kolorach!
Najwięcej czasu moi przewodnicy poświęcili jednak na
opisanie systemu zabezpieczeń
przeciwpożarowych. A on też
na wysokim poziomie. Na
klatkach schodowych specjalne żaluzje otwierają się nie tylko w razie zadymienia, ale też
można ich użyć dla przewietrzenia klatek podczas upałów.
Strażacy przez trzy dni po
kilka godzin dziennie sprawdzali wszystko. Mieli nawet
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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spray udający dym, którym
sprawdzali, czy system wentylacyjny i oświetlenie dróg
ewakuacyjnych się włączy
mimo wyłączenia prądu w sieci. Wymusili zmianę... parapetów na klatkach schodowych,
bo zbyt wystawały i mogło
zranić ewakuujące się osoby.
Zaś sanepid zażyczył sobie, by
barierka na klatkach schodowych miała wysokość 2 metrów. Obie instytucje dokonały
pozytywnego odbioru obiektu.
Co powiedzą sportowcy i
uczniowie?
Nie wszystko dobre, co ładnie błyszczy. O jakości hali
ostateczną opinię za kilka miesięcy wydadzą jednak jej użytkownicy. Nie ci z widowni,
tylko z boisk. Piłkarze ręczni
Blejkanu już odbyli tu trening.
Decydujące będzie jednak to,
jak tu się gra. A już we wrześniu ma tu się odbyć pierwszy
mecz. Na jesień planowane
jest krótkie zgrupowanie reprezentacyjnej młodzieżówki.
Wtedy się okaże. Na przykład
także to, czy wspaniała ma-

Jak dugo będzie tak ładnie

Kontrola systemu oddymiania
www.7dnigryfina.pl

szyna do mycia nawierzchni
poradzi sobie ze specjalnym
klejem, jakim zawodnicy czynią bardziej przyczepne piłki i
swoje buty...
Dostępne dla wszystkich,
ale...
Pisaliśmy już, że przy okazji
budowy hali od strony parku
powstaną nowe miejsca parkingowe. Jak mi powiedziano,
jest ich 89. I tu padła pochwała Adama Patka dla Mariusza
Andrusewicza. Bo to on zaproponował, by zrezygnować
z ogrodzenia hali od strony
ulicy Parkowej. Dzięki temu
te miejsca parkingowe, które
początkowo planowano jako
wewnętrzne, stały się ogólnie
dostępne. Jest też system monitoringu. Zarówno zewnętrznego, jak wewnętrznego (hala,
klatki schodowe). I dodajmy
jeszcze jedno – ALE. Budując
halę M. Sawaryn nie szczędził
pieniędzy na nic. Tylko na
mieście monitoringu jak nie
było, tak nie ma. Bo (podobno), zbyt drogi...

Co z tą podłogą??
Media niewystarczająco przychylne gryfińskiej władzy mają nieustanny problem
z dostępem do informacji. Nawet tej ustawowo jej przysługującej. Od lutego br.
staraliśmy się o dokumentację budowy hali sportowej, bo od jej początku widzieliśmy nieprawidłowości. Zbliżało sie oddanie hali, a T. Miler i M. Sawaryn szli
w zaparte. Napisałem nawet, że chyba chcą przeczekać oddanie hali, ludziom
się spodoba, więc kto będzie się wtedy przejmował jakimiś tam “nieprawidłowościami”?
Co do hali i jej podłogi
Zbliżał się termin oddania
hali do użytku, a igryfino wcześniej zamieściło list czytelnika,
który pisał o niewłaściwej wykładzinie sportowej (że zbyt
łatwopalna).
Burmistrzowie
nawet wytoczyli proces wydaw-

Tak, chociaż pewne uwagi mieli,
jednak nie wpływały one na całość decyzji.
A co do podłogi, są zarzuty
wybrania niewłaściwego materiału. Samego materiału nie
sprawdzali. Wykonawca przedstawił wszystkie niezbędne certyfikaty.

raz czytacie.

Wizyta po odbiorze
Odbiór przez sanepid i straż
pożarną to tylko część wymaganych procedur. Ostateczna jest
decyzja nadzoru budowlanego.
A inwestor musi jeszcze podpisać z wykonawcą umowę o
przekazaniu gotowego obiektu.
Gdy te ostatnie procedury jeszcze trwały, w ubiegłym tygodniu
poprosiłem o możliwość wejścia
na halę by zrobić reportaż zanim wejdzie do hali publiczność
i sportowcy. A widziałem ją od
środka tylko w listopadzie ubiegłego roku.
Niestety, zasłaniając się pracami dodatkowymi (malowanie,
sprzątanie itd.), nie zostałem
wtedy wpuszczony. Zaproszenie
na zwiedzanie dostałem dopiero w poniedziałek 24.08, a następnego dnia zostałem po niej
oprowadzony przez kierownika
budowy i naczelnika wydziału
inwestycji UM. Reportaż powstał w środę, 26 sierpnia. Niczego w nim nie zmieniałem.
Dodałem tylko odnośnik do
tego artykułu, który Państwo te-

inwestycji ustaliliśmy listę dokumentów, które zostaną mi dostarczone w formie elektronicznej. Od protokołu przekazania
placu budowy, przez umowy (z
wyjątkiem podwykonawców) i
trzy aneksy do głównej umowy
z wykonawcą. Stał się cud! W
czwartek poinformowano mnie,
że już mogę odebrać płytkę ze
skanami dokumentów.
Będzie tego nawet kilkaset
stron, więc przebicie się przez
nie potrwa. I będę musiał skorzystać z pomocy fachowców.
Bo specjalistą od budownictwa
nie jestem. Właśnie tydzień
temu odczułem to na własnej skórze, gdy napisałem, że
przetarg na projekt Centrum
przesiadkowego w Gryfinie
został ogłoszony w 2018 roku.
Tymczasem, był to jakiś drobny dodatek. Przetarg na projekt
dotyczący Centrum i ul. 1 Maja
został ogłoszony już w połowie
2017 roku.... Sorry.

Co z tą halą?
Jak przewidywałem, po ukończeniu budowy opory władzy
gminy pękły i wreszcie uzyskałem dostęp do dokumentów budowy hali. We wtorek
25 sierpnia z naczelnikiem od

R. Kwapisz

cy igryfino. On zaś potem w
jakiejś rozmowie wspomniał, że
“komenda wojewódzka straży
pożarnej tej podłogi nie przepuści”. Jeśli sprawa jest tak poważna, to może decyzje zapadają
tak wysoko? Wysłałem więc 19
sierpnia do Tomadsza Kubiaka,
rzecznika Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej pytanie, czy dokonano już
odbioru hali sportowej w Gryfinie. Zarówno odpowiedź meilowa jak telefoniczna brzmiały
jednakowo – Komenda Wojewódzka nie dokonuje odbiorów
technicznych budowli. - W tej
sprawie proszę się zwrócić do
Komendy Powiatowej w Gryfinie – dodał przez telefon.
Komenda Powiatowa
Tego samego dnia zadzwoniłem więc do KP PSP w Gryfinie.
Pod nieobecność komendanta
rozmawiałem z jego zastępcą
Sławomirem Michalskim. Rozmowy nie nagrywałem, więc
relacjonuję jej treść.
Czy dokonali odbioru hali?

R. Kwapisz
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KINO GRYF 28 - 01.09.2020
O czym marzą zwierzęta, 15:30
Zieja, 17:15
Pod powierzchnią, 19:30
W tym tygodniu kino GRYF
proponuje nam najnowszy film
Roberta Glińskiego „Zieja” z Andrzejem Sewerynem i Zbigniewem Zamachowskim w rolach
głównych. Lata 70’ i opowieść o
księdzu, którego major SB chce
kupić i mianować swoim agentem. Przesłuchiwany ksiądz przeprowadza nas przez kawałek historii Polski. Reżyser Gliński umie

DARMOWE
bilety do kina

robić kino zaangażowane, dlatego tym bardziej polecam ten
film, bo jest przede wszystkim o

czymś, a do tego jest to dobrze
zrobione. Jeśli ktoś z Was woli
mocniejsze doznania, to w repertuarze znajdziecie również

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.

„Pod powierzchnią” – dramat o
tym, jak długo jesteś w stanie
wytrzymać pod powierzchnią
wody? Przyrodnie siostry i walka

Kto jest reżyserem filmu „Zieja”?
Jaki aktor zagrał w tym obrazie tytułowego księdza?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 28 - 3.09.2020

KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Pettson i Findus – mały kłopot,
wielka przyjaźń, pt.-nd. 16:10
Pojedynek na głosy, 18:00
Arab Blues, 20:20
KLUB KINIARNIA
Włoskie wakacje, 17:40
Babyteeth, 19:40

HELIOS
(CHR Kupiec)
Nocne Maratony Filmowe:
Maraton Wakacyjnych Strachów,
pt. 23:00

Kultura Dostępna
Czarny Mercedes, czw. 13:00,
18:00
Kino Konesera:
Powitanie słońca, pn. 18:00
Złota Kolekcja:
Kolor purpury, wt. 13:00, 18:00
Premiery:
Nowi mutanci (napisy), pt. 15:30,
18:00, 20:30, sb.-nd., śr. 15:30,
18:00, 21:45, pn., czw. 15:30, 19:00,
21:30, wt. 14:30, 17:00, 21:15
Tenet, pt. 10:30, 12:30, 14:00,
16:00, 17:30, 19:30, 21:00, 21:45,
sb.-nd., śr. 10:30, 14:00, 16:00,
17:30, 19:30, 20:30, 21:00, pn. 10:30,
12:30, 14:00, 16:00, 17:30, 19:30,
21:00, wt. 10:30, 14:00, 16:30, 17:30,
19:30, 21:00, śr. 10:30, 12:30, 14:00,
16:00, 17:30, 19:30, 21:00
Zieja, pt.-nd. 13:45, 19:00, pn.

z czasem, bo jedna z nich zostaje
przygnieciona przez skałę na
dnie morza. Dla dzieci gryfińskie
kino przygotowało animację „O
czym marzą zwierzęta?”, która
jest nie tylko o spełnianiu marzeń, ale i o tym, że trzeba uważać, o czym się marzy. Zapraszam
do kina.
Amp

13:30, 20:00, wt. 15:00, 20:00, śr.
13:30, 19:00, czw. 10:15, 20:30
Polecamy:
Harry Potter i Zakon Feniksa,
pt., pn., śr. 12:00, sb.-nd. 12:15, wt.
11:15, czw. 13:30
Helios dla dzieci:
Był sobie pies, sb.-nd. 11:00, 13:30
O czym marzą zwierzęta, pt.-pn.,
czw. 10:00, 16:30, wt. 10:00, 12:30,
śr. 11:00, 16:30
Scooby-Doo, pt.-nd. 11:15, pn.,
czw. 11:00, wt. 10:15, śr. 10:00

HELIOS
(Szczecin Outlet Park)
Nocne Maratony Filmowe:
Maraton Wakacyjnych Strachów,
pt. 23:00

Kultura Dostępna
Czarny Mercedes, czw. 13:00,
18:00
Kino Konesera:
Powitanie słońca, pn. 18:00
Złota Kolekcja:
Kolor purpury, wt. 13:00, 18:00
Premiery:
Tenet, 10:30, 11:30, 12:30, 14:00,
15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 19:30,
20:15, 21:00, 21:50
Nowi mutanci (napisy), pt.-pn.,
śr. 10:30, 15:30, 18:00, 20:30, wt.
10:45, 15:40, 19:15, 21:00, czw.
14:30, 17:00, 19:20, 20:30
Nowi mutanci (dubbing), pt.-pn.,
śr. 13:00, wt. 13:15
Zieja, pt., pn., śr.-czw. 13:30,
19:00, 21:45, sb.-nd. 14:20, 19:00,
21:45, wt. 19:00, 21:45
Polecamy:

Pojedynek na głosy, pt.-śr. 21:30,
czw. 21:40
Klub rozwodników, pt.-wt., czw.
16:15
Włoskie wakacje, pt.-nd., śr.
19:15, pn.-wt., czw. 15:15
Hit za 10!:
Harry Potter i Zakon Feniksa,
11:15
Helios dla Dzieci:
Był sobie pies, sb.-nd. 11:00, 13:30
O czym marzą zwierzęta, pt., pn.,
śr. 10:15, 12:45, 14:30, 17:00, sb.-nd. 12:45, 17:00, wt. 10:30, 14:30,
17:00, czw. 10:15, 10:30, 12:45,
15:30
Samsam, 10:00
Scooby-Doo, pt., śr. 11:00, 15:15,
17:45, sb.-nd. 10:15, 15:15, 17:45,
pn., czw. 11:00, 17:45, wt. 10:15,
12:45, 17:45

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Incepcja
()

Dokładnie 10 lat temu do kin trafił film, który zburzył mój świat i
zmienił moją percepcję. Od tamtego lata już nic nie było takie jak
wcześniej. O d tamtej pory zupełnie inaczej patrzyłam na kręcącą
się monetę. Na początku lipca do
kin na całym świecie trafiła „Incepcja” – obraz Christophera Nolana,
którym otworzył nasze oczy szeroko. Trzeba było kilka razy obejrzeć
ten film, by dostrzec wszystkie niuanse i zawiłości fabuły – ale była to
sama przyjemność. Dzisiaj po raz
kolejny zasiadłam do „Incepcji” i
muszę przyznać, że nie straciła nic
ze swojego dawnego uroku, może
poza fabularnym zaskoczeniem.
Sen, jawa, rzeczywistość. Jawa.
Sen. Jawa. Rzeczywistość. Sen. Pomieszanie z poplątanie, bo co jest
tak naprawdę jawą czy snem, rzeczywistością a fikcją? Dzisiaj czasami zapominamy się i zatracamy w
wirtualnym świecie, zapominając
o tym realnym. Nolan w „Incepcji”
opowiada nam o świecie, w którym można wchodzić do czyichś
snów i można je w pewien sposób kontrolować, czyli wczepić w

śpiący umysł myśl. Ten obraz jest
niesamowity, był odkrywczy i do
dzisiaj pamiętam przepiękną muzykę, świetny montaż i te obrazy,
np. zakrzywiającego się świata! To
wszystko robiło wrażenie i zrobiło
na mnie ogromne wrażenie. W
głównej roli wystąpił Leonardo Di
Caprio, który świetnie się w niej
odnalazł. Jego bohater walczy o
wymazanie błędów przeszłości
i postanawia dokonać incepcji –
zasadzenia jak roślinkę w umyśle

śpiącego obcej idei, która przyjmie
się jak własna. W tym filmie jest
wszystko co trzeba: pościgi, wartka
akcja, interesująca i myląca tropy
intryga, piękne zdjęcia i muzyka,
a wszystko zamyka się w poszczególnych foremkach rosyjskiej babuszki, która ukrywa sen w śnie i
prawdę w nieprawdzie. „Incepcja”
to skończone dzieło jednego z najlepszych reżyserów ostatnich lat
– Christophera Nolana, który – to
widać – nie odpuścił przy tym projekcie na żadnym poziomie. Warto

obejrzeć „Incepcję” jeszcze raz z
tego prostej przyczyny, żeby po raz
kolejny spróbować rozwikłać zagadkę… jawa to czy sen?

osoby. Lubię takie historie i takie
portretowanie ludzi. Reżyserka
pokazuje nam ludzkie problemy,
ale gdy trzeba lekko się uśmiecha,
innym razem poważnieje, a nawet
wzrusza i daje do myślenia. Podobały mi się zdjęcia w tym filmie,
piękne kolory i aktorstwo, a także
muzyka. „Arab Blues” to mądra
opowieść, z której wypływa nie-

Arab Blues
()

Uwielbiam takie filmy. Skromne
a tak wiele znaczące. Właśnie takie debiuty są w kinie potrzebne,
chociaż oglądając „Arab Blues”
aż nie chce się wierzyć, że to debiut. Główna bohaterką filmu jest
Selma, która wraca z Paryża do
rodzinnego miasteczka – do Tunisu. Nie byłoby w tym pewnie nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że Selma
zajmuje się dość kontrowersyjną
jak na jej rodzinne strony branżą
– jest psychoterapeutką, a dodatkowo nie ma męża ani dzieci, jest
więc traktowana jak „obca”. W
Paryżu nie było to problemem, ale
w Tunezji i owszem. Selma jednak
dopina swego i otwiera gabinet, a
potem zaprasza do niego kolejne

jedna refleksja. Jakie ludzie mają
problemy? Te same od wieków.
Problemy z rodzicami, utrata wiary, potrzeba buntu, potrzeba bycia wiernym temu, jak zostaliśmy
wychowani, potrzeba akceptacji,
potrzeba brania przykładu z kogoś.
Nikt tutaj z nikogo się nie śmieje,
wręcz przeciwnie „Arab Blues” to
ciepła i pełna uczucia opowieść o
ludziach i ich problemach. Można
się wzruszyć. Można się pośmiać.
Na pewno nie będzie to czas stracony, a refleksje po zakończeniu
seansu nasuną się same. Mądre,

interesujące, dobrze zrobione –
czego chcieć więcej? Chyba tylko
kolejnych filmów Manele Labidi.
Największym atutem tego filmu
jest moim zdaniem jego lekkość,
dystans do opisywanych zdarzeń i zachowanie ironii, a także
uśmiechu – właśnie dlatego to tak
pięknie wygląda na ekranie, przyjemnie się tego słucha i z radością
opowiada znajomym, a potem
ochoczo ogląda się to jeszcze raz
i jeszcze raz, by znowu przeżyć te
cudowne emocje. Główna bohaterka, przenosząc się do Tunezji,
porzucając Paryż, wykazała się nie
lada odwagą, mając świadomość,
że powrót do Tunisu nie będzie
łatwy. Selma pomaga, ale sama
też będzie potrzebowała pomocy.

Wszystko w tym filmie ładnie się
zazębia, plącze i jedno wynika z
drugiego lub będzie wynikało, gdy
przyjdzie na to czas. Piękny, mądry
film – do tego debiut. Polecam!
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

Mam ważenie, że co roku wydaje się bardzo dużo
książek, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Mimo tego,
że podobno już nie czytamy. Na przekór temu, że są
czytniki i ebooki, a także audiobooki. Wbrew opinii, że
papier się kończy i że niedługo książki przejdą do historii. Dane Biblioteki Narodowej mówią coś zupełnie
innego – w 2019 roku do BN wydawcy przysłali ponad
26 tysięcy nowych książek. To więcej niż rok temu i tyle
samo, co w 2017 roku, który był pod tym względem
rekordowy. Wydajemy głównie powieści (i to takie z
ambicjami). BN podkreśla, że mógł to być efekt Literackiej Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk. To, co mnie
zdziwiło, to spadek wydawania książek kryminalnych
i obyczajówek, ale za to – tak jak myślałam – liczba
wydawanych książek dla dzieci i młodzieży zdecydowanie wzrosła. Jeśli chodzi o młodzież, to triumfowała
fantastyka. Wydawcy chętnie wydawali i wciąż wydają
bajki, bo jak to mówi moja znajoma, która pisze kryminały, bajki to jest najlepszy kierunek każdego pisarza
– jeśli umiesz pisać bajki, to pisz, bo ich zawsze będzie
za mało. Dzieci się nudzą, a rodzice zawsze szukają
czegoś nowego. W tym tygodniu w nasze ręce trafiła
nowość z tego roku - „Wincenty i Kołtun” - to dystyngowana opowieść o przyjaźni brudnego psa i czystego
kota.

Wincenty i Kołtun
zaprzyjaźniają się
Chcę Cię kochać bez uścisków, doceniać bez osądzania, dołączyć do Ciebie bez napierania, zaprosić Cię
bez żądania, zostawiać bez winy, wyrażać ocenę bez
obwiniania, i pomagać Ci bez obrazy. Jeśli mogę mieć
to samo od Ciebie, wtedy możemy prawdziwie się spotkać i wzbogacać siebie nawzajem. - Virginia Satir.

uznany przez poczytny „The Guardian” za książkę
miesiąca. Głównym jej bohaterem jest dystyngowany
kot, któremu brakuje przyjaciół i marzy, by dołączyć
do grona wyjątkowych kotów, czyli klubu Kotylionów. W końcu Wincenty otrzymuje wymarzony list,
który jest szansą na spełnienie marzeń – kot musi
jedynie przygotować wykwintną kolację dla czwórki Kotylionów. W międzyczasie Wincenty na swojej
drodze spotyka Kołtuna – psa podwórkowego, który
nie chcę odstąpić go na krok. To może być początek
pięknej przyjaźni, jeśli tylko nic im w tym nie przeszkodzi, a przeszkód jest kilka, a dokładnie 5, bo i
sam Kołtun może być przeszkodą (nie wspominając o
czwórce wybrednych Kotylionów).

Już pierwsze kilka zdań przekonało mnie do tego,
że warto czytać dalej, a jak zorientowałam się, że to
już koniec opowieści, to było mi autentycznie smutno. „Wincenty i Kołtun” to bardzo zabawna historia
o przyjaźni brudnego psa z podwórku z bardzo czystym i czytającym literaturę piękną kotem. Główny
bohater – kot Wincenty teoretycznie ma wszystko,
co jest potrzebne do szczęścia i życia, ale brakuje mu
przyjaciół. Postanawia ich poszukać w klubie dystyngowanych kocich jegomości, ale jak wiedzą Ci, którzy bajkę już przeczytali, tam przyjaźni i szczerości
próżno szukać. Lekcja, jaka płynie z tej opowieści jest
taka, że przyjaźń spotyka Cię w najmniej oczekiwanym momencie i nie czeka na Ciebie tam, gdzie jej
szukasz.

trochę powagi. Dodatkowo to, co najbardziej lubię
– format książeczki, która jest malutka i można ją
wszędzie zabrać – kocham takie pomysły wydawców. Muszę też podkreślić, że mimo iż na pierwszy
rzut oka i ucha ta przypowieść jest tylko zabawna, to
jak się głębiej zastanowimy i dobrniemy do końca –
wzrusza i porusza. Dodatkowo muszę przyznać, że
bawiłam się przy czytaniu tej niewielkiej książeczki
jak już dawno nie pamiętam – to chyba przez ten angielski humorek!
Nie każdy jest twoim przyjacielem. To, że cię otaczają i się z tobą śmieją, nie oznacza, że są dla ciebie.
To, ze klepię cię po plecach, ne oznacza wcale, że kiedyś nie będą Cię w nie dźgać. Ludzie nie raz udają
dobrych. Zazdrość czasem żyje niedaleko, więc dobrze poznaj swoje najbliższe otoczenie
Trent Shelton.

PS Trzeba podkreślić na koniec, że nawet jeśli my
nie czytamy, to dzieci muszą, chcą i powinny czytać
książki – te w najprostszym wydaniu, dlatego bajki
papierowe jeszcze długo będą wydawane i będą – na
szczęście – trafiały w nasze ręce, co potwierdzają statystyki Biblioteki Narodowej za rok 2019. 2020 rok
pod tym względem – i nie zresztą nie tylko pod tym
– będzie wyjątkowy z powodu koronawirusa (mniej
książek się wydawało, ale i więcej czytaliśmy, będąc
w zamknięciu). To będzie ciekawy rok pod wieloma
względami, gdy już w 2021 przyjdą podsumowania.
Oby ten czas przyniósł też wiele dobrego, wzrost czytelnictwa i mimo wszystko zwiększenie wydawania
książek dla dzieci, a nam dał lekcje na przyszłość, że
nie jesteśmy sami na tej planecie, którą nie szanujemy
a powinniśmy. O tym też mogłaby powstać książka
dla dzieci – o planecie, która potrzebuje superbohatera, bo powoli więdnie jak niepodlewana róża na planecie Małego Księcia.

Mama, która czyta, bo kocha
Tytuł: Wincenty i Kołtun
Autor: Nicola Colton
Wydawnictwo: Zielona Sowa
[koniec ramki]

„Wincenty i Kołtun” to nowa seria irlandzkiej autorki i ilustratorki Nicoli Colton, która mieszka w
Brystolu z mężem i czarno-białym kotem. „Wincenty i Kołtun” to książka, która zapoczątkowała nową
serię dla dzieci 5-8-letnich. Pierwszy tom został
www.7dnigryfina.pl

Czytanie tego błyskotliwego tekstu uprzyjemniły
nam piękne i miejscami zabawne, kolorowe ilustracje.
To jest idealna seria dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla rodziców, którzy chcą mieć trochę więcej
do czytania z dziećmi, ale też nie za dużo. „Wincenty
i Kołtun” mają w sobie idealnie wszystkiego po trochu: trochę tekstu, trochę ilustracji, trochę śmiechu,

Żródła:
http://www.nicolacolton.com/
https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4030-jakie-ksiazki-wydawano-w-2019-roku-corocznyraport-biblioteki-narodowej.html
Foto: pixabay.com.pl; plus archiwum
prywatne
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z projektem
z dostawą

KUPON

Pionowo:
1. „czyści bez zadrapań”
2. główna rzeka Birmy
3. gra z kółkami
4. miasto w Iranie
5. ośrodek zagłębia miedziowego
6. lancet chirurga
7. futro z tchórza
8. dzikie kocię
9. sakramentalne słowo
10. kwasy w komórce
11. Giacomo, wł. motocyklista, 15-krotny mistrz świata (1966-62)
12. płynie przez Nisko
13. ... King Cole
14. krawędź żagla
15. uwodziciel
16. inaczej dryf
17. węglowodór w ropie naftowej
18. smaczny napój mleczny
19. dwudziesta trzecia litera grecka
20. gatunek gruszki
21. zaliczka
22. miasto w Iranie
23. staropolski kosztowny naszyjnik

24. uroczysty przemarsz wojska
25. zajęcie z cepami
26. artykuły gospodarstwa domowego
27. miasto w środkowym Iranie
28. matka Kaina i Abla
29. zaostrzony pal
30. poprzedza środę
31. łączka na tkaninie
32. grupa wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym, w archipelagu Kardiny
33. 1/100 korony czeskiej
34. komedia N.W. Gogola
35. miasto w Hiszpanii
36. kwasy w komórce
37. stopień wtajemniczenia w judo
38. smaczne kurczaka i żabie
39. słaba kawa
40. tuzin tuzinów
41. wśród opera Verdiego
42. sługa, niewolnik
43. gatunek muzyki młodzieżowej
44. wywabi plamę
45. miasto w Holandii.

Poziomo:
46. krzew na pięciolinii
47. powalenie starego budynku
48. wyznaje skrajne poglądy polityczne
49. Kwiatkowska
50. ptak z rzędu wróblowatych
51. prowincja w Afganistanie, główne
miasto Farah
52. daw. student
53. simir z Afryki
54. obskurant
55. przy nazwisku
56. nacja w Tajlandii
57. marka jogurtów
58. pejcz
59. członek loży wolnomularskiej
60. drewniane naczynie wiejskie
61. stolica państwa środka
62. wyraz oznaczający dźwięk zegara
63. amerykański urząd ds. lotniczych i
kosmicznych
64. delfin z dorzecza Amazonki
65. brat Mojżesza
66. dawna stolica Japonii
67. ma miejsce w studio
68. w opozycji za komuny

69. państwo w Środkowej Afryce ze
stolicą w Kigali
70. zimny dla cieląt
71. żeglarska linka
72. mleczna na niebie
73. czarna owca
74. ptak z rzędu papug
75. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz
olimp. w rzucie młotem (1920)
76. kamień ozdobny lub tkanina
77. para tancerzy
78. glon, wodorost
79. ważna w gminie
80. Aleksandr, literat ros.(1855-1908)
81. kanton w Szwajcarii
82. miasto na Węgrzech
83. dawne 35-38 l.
84. lustrzeń, sazan
85. wśród platynowców lekkich
86. np. trzonowy
87. szaniec
88. kropeczka na nosie
89. Gray, botanik.
PODPOWIEDŹ: ANARAK, EGER, FARAH,
FASKA, IRAWADI, ZAHED

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

e-mail: grafik@djmedia.pl

oraz inne
WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

ROZWIĄZANIE ......................................................................................................................................................................................................................................................

Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wylosowana nagroda ufundowana przez Wydawnictwo
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O przyszłości Ogrodu
Mieszkańcy Przelewic poznali dwie konkurencyjne koncepcje dotyczące przejęcia Ogrodu Dendrologicznego. Spotkanie odbyło się 19 sierpnia z udziałem
wójta, sołtysa, radnych gminy oraz Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza.
W prezentowanych ofertach, Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa

Rolnictwa, znalazły się punkty wspólne, takie jak: kontynuacja dotychczas realizowa-

nych zadań, przejęcie finansowania, inwestowanie w infrastrukturę czy zachowanie

obecnych zasad dotyczących
preferencyjnego dostępu do
ogrodu dla mieszkańców.
Samorząd Województwa
Zachodniopomorskiego dodatkowo chce w tym miejscu
stworzyć Zachodniopomorskie Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich,
centra edukacyjne dla dzieci
i młodzieży szkolnej oraz
konferencyjno- targowe, a
także Oddział Etnograficznego Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Przedstawiona
została również deklaracja
dotycząca remontu dworku do 2023 r. i zapewnieniu
środków w nowej unijnej
perspektywie 2021-2027. Zarząd Województwa proponuje też uspołecznienie zarządzania obiektem przez Radę
Społeczną składającą się z
mieszkańców gminy.
Oferta Urzędu Marszałkowskiego gwarantuje samorządowi Przelewic współpracę na rzecz dalszego rozwój

arboretum oraz stabilizację
finansową kompleksu. W ten
sposób budżet gminy zostałby odciążony, przy jednoczesnym zagwarantowaniu
mieszkańcom dostępu do
ogrodu na dotychczasowych
zasadach.
Przelewicki Ogród Dendrologiczny to perła przyrodnicza Pomorza Zachodniego
i jeden z najcenniejszych
obiektów
przyrodniczych
w Polsce. Bogata kolekcja
drzew i krzewów ze strefy
klimatu umiarkowanego całego świata na powierzchni
30 ha przyciąga tysiące turystów. W odbudowanym w
2006 r. XIX wiecznym pałacu
mieszczą się sale konferencyjne, szkoleniowe, laboratoria i pokoje gościnne. Od
1976 roku wpisany jest do
rejestru zabytków. Jest własnością Gminy Przelewice.
Dost.

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

reklama

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

576 314 405

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989
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

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
www.7dnigryfina.pl

SPRZEDAM Citroen C5

AUTO-SKUP

tel. 72 11 46 000

Tel. 605 955 850

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

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

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie
prowadzisz działalności, nie masz majątku.
Pomogę zgłosić upadłość.
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080,
www.szczecin-syndyk.pl
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com

KUPIĘ ciągnik

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

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

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

500 31 02 49
Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Transport

Firma poszukuje

Beton, piaski, kruszywa, czarnoziem,
nawozy w tym obornik.

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

wywrotka do 3 ton oraz
betonomieszarka 9m3.

w Baniach lub okolicach

Tel: 575 830 815

Tel. 735 956 777

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

Pokój do wynajęcia
osobie
na emeryturze, rencie.
Aktualne.

Kontakt: 691 057 180
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Nr 35 (1412)

Ogłoszenia drobne
91 40 45 014

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

91 40 41 014

Cena 1 zł za słowo - NIERUCHOMOŚCI • 70 gr za słowo - pozostałe działy
MIESZK ANIA - W Y NA JEM
•• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w centru,m
Gryfina. Tel. 606 187 399
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 693 99 17 41
•• Wynajmę mieszkanie w Baniach od już. Jestem zainteresowany każdą ofertą. Proszę o kontakt SMS lub
telefonicznie 724 711 085
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę w centrum
Gryfina, umeblowana i wyposażona. Tel. 662 466
917
•• Posiadam do wynajęcia pokój na domkach z dostępem do kuchni i mediów. Tel. 783 415 222
•• Pani wynajmie pokój dla 1 lub 2 pań, domek jednorodzinny przy ul. Łużyckiej. Tel. 511 299 055
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie
na Górnym tarasie dla firm. Tel. 664 183 887
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie od 1 lutego
2020. Blok 4rodzinny, I piętro, pow. 49 m2, 2 pokoje, duża kuchnia, centralne ogrzewanie na gaz.
Pomieszczenia umeblowane, częściowo wyposażone. Cena za czynsz do uzgodnienia. Tel. 661 104 684
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe ok.
65 m2, okolice Łużyckiej. Tel. 506 493 741
•• Posiadam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę. Tel.
604 669 366
•• Posiadam mieszkanie 38 m2 do wynajęcia. Stare
Miasto. Tel. 501 384 249 po godz. 16.
•• Pokój do wynajęcia od lipca. Preferowane osoby
uczące się, osoby starsze. Kontakt w godz. 12-18. Tel.
91 823 62 55; 514 789 874
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe – kuchnia, łazienka, przedpokój, w Daleszewie. Tel. 501 77 82 39
•• Posiadam do wynajęcia od zaraz mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia pokój 1 osobowy z prywatą
łazienką 700,00 za miesiąc od 15.04. Posiadam do
wynajęcia pokój 3 osobowy od.11.04. CZEPINO UL.
GRYFIŃSKA 52. Tel. 607 215 935
•• Posiadam pokój do wynajęcia na os. Południe. Tel.
693 929 315
•• Do wynajęcia pokój jednoosobowy w Gryfinie. Tel.
881 772 488
•• Wynajmę pokój Pani. Tel. 512 622 407
•• Posiadam do wynajęcia pokój dwuosobowy i trzyosobowy w Gryfinie. Tel. 790 453 674
•• Posiadam do wynajęcia umeblowane mieszkanie
typu kawalerka na Górnym tarasie. Tel. 693 99 17 14
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os. Południe o
pow. 54 m2 III piętro. Cena 1200 + gaz i prąd, kaucja
zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój jednoosobowy (umeblowany). Tel. 731 490 270
•• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe o pow. 54 m2 na
os. Południe w Gryfinie, III piętro, 1400zł+media,
kaucja zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój dla mężczyzny na os.
Południe. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę na Górnym
Tarasie. Tel. 723 132 553
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zwrotna kaucja. Tel.
511 304 517
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Gryfina. Tel. 518 066 251
•• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, jadalnia, kuchnia,
łazienka, duże podwórko, ogrzewanie centralne
trzeba samemu opalać. Daleszewo ul. Gryfińska 38.
Tel. 664 160 810
•• Wynajmę pokój na domkach, z dostępem do kuchni
itd. mediów. Tel. 91 415 22 22
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, o
pow. 40 m2, w Babinku, piwnica, chlewik, podwórko. Tel. 602 839 600
•• Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój w
Gryfinie. Tel. 885 831 732

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
LOK ALE - W Y NA JEM
•• Do wynajęcia lokal użytkowy w Gryfinie ul.
Krasińskiego. Czynsz 1000 zł + opłaty. Tel. 668
317 776
•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino, Górny
Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt
wynajmu do uzgodnienia. Tel. 500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy przy ul.
Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel. +48 537
747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w
okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z prądem 382 volt.
Tel. 884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 52
m2 na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu. Tel. 535
222 237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem
na warsztat lub magazyn. Tel. 600 662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum Gryfina
o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel.
509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze pod
działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w centrum (kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność
lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring, ogrodzony teren. Gryfino ul. Czechosłowacka
2. Cena 500 zł. Tel. 600 662 053
MIESZK ANIA - POSZUKUJĘ
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego na Górnym
Tarasie. Tel. 663 152 380
•• Szukam mieszkania 3 pokojowego w Gryfinie na
Górnym tarasie. Tel. 510 140 942
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2, z dużym balkonem, na parterze ew. I piętro, Górny taras.
Tel. 691 541 799
•• Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina. Tel. 571 381
666
•• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub pomoc,
ew. niewielką odpłatność, może być na działkach.
Tel. 693 102 198
MIESZK ANIA – Z A MIANA
•• Zamienię mieszkanie 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 rehabilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. Tel. 601
707 573

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

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

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

•• Zamienię działkę budowlaną przy ul. Jana Pawła II
(przy samym asfalcie) na mieszkanie M3 lub M4 w
Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam działkę koło Jana Pawła II lub zamienię na
mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam lub zamienię dwie działki 1200 arów i
1400 arów przy ul. Jana Pawła II, możliwość rzemieślniczej działalności nieuciążliwej. Uzbrojenie
pełne, tuż przy asfalcie. Tel. 91 415 22 22
•• Działka budowlana w okolicach ulicy Armii Krajowej.
Plan zagospodarowania przewiduje budowę domu
jednorodzinnego o kącie nachylenia dachu 40-45
stopni. Parter z poddaszem użytkowym. Kontakt:
662 227 277
G AR A ŻE - SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka I. Pow.
15 m2, podłączony prąd, doskonały wjazd. Cena 42
tys. zł. Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m x3m) .
Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena
1350 zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z instalacją
elektryczną. Garaż na os. Południe (nr 21) od strony
bloków. Posiada bramę uchylną. Cena 35 tys. zł. Tel.
790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel. 603 971 396
G AR A ŻE – W Y NA JEM
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany z prądem
przy torach ul. Kolejowa. Tel. 694 667 297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice ulic Łokietka,
Popiełuszki i Mieszka I. Wynajem długoterminowy.
Tel. 668 929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane przy ul.
Flisacza. Możliwość ogrzewania. Tel. 539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony z
możliwością podłączenia prądu. Polecam! Tel. 798
528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o pow. 15 m2,
ul. Słowiańska za restauracją Wodnik od 31 czerwca
2017. Opłata 150 zł/ miesiąc. Tel. 691 057 180
G AR A ŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do rozbiórki.
Tel. 600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w
Gryfinie. tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. Tel.
691 057 180
MOTORY Z AC JA – SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam ciągnik siodłowy marki IVECO STRALIS,
rok prod. 2004, z hydrauliką. Cena do uzgodnienia.
Tel. 600 164 238
•• Sprzedam VW Passat B6, rocz. 2011, diesel, automat.
Cena 21900 zł do uzgodnienia. Tel. 509 415 439
•• Sprzedam skodę fabie 1.2 benzyna z 2010 r., kolor
czerwony. Kontakt 502 816 108
•• Sprzedam przyczepkę samochodową 2019 rok,
dł. 3 m, szer. 1,5 m. Cena 4500 zł. Tel. 661 521 678
•• Sprzedam samochód Lupo poj. 1000 l, kolor czarny,
przebieg 134 tys. km, przegląd i ubezpieczenie do
grudnia 2020 r. Wiadomość Gryfino nr tel. 602 577
756
•• Sprzedam RENAULT CLIO II. Rok prod. 2001; przebieg
– 139 000 km; poj. 1,2; 3 drzwiowy; Cena – 3 tys. zł
do negocjacji; Stan – gotowy do użytkowania. Tel.
661 277 507
•• Skoda octavia 1.4 kombi, czarny, 02.2010 r. SPRZEDAM. Tel. 502 816 108
•• Sprzedam 4 zimowe opony z felgami stalowymi do
Mercedesa rozmiar 195/65/R15 91T – 250 zł za sztukę. Tel. 608 493 649
•• Sprzedam samochód ciężarowy IVECO ML75E15,
2002 r. prod., z windą załadunkową, 2,8 t, do rejestracji, cena 10 tys. zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459,
609 536 459
•• Sprzedam Audi A-Line 98R, 2,6 l Quatro. Cena 7500
zł. Tel. 723 885 663
•• Sprzedam tanio Mercedesa, rok prod. 1998, poj. 2,9.
Tel. 502 263 521
•• Sprzedam 4 letnie opony ze stalowymi felgami,
rozmiar 205/55 R16 w bardzo dobrym stanie po
przebiegu 16.000 km. Cena 150 zł za sztukę. Tel. 500
711 469
•• Sprzedam garażowany Renault Kangoo 1,5, rok
prod. 2005. Tel. 603 421 366
•• Hyundai Santa Fe, rok prod. 2004, poj. silnika 20 cm3,
diesel , automat, 4x4, kolor czarny. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 026 703
•• Sprzedam motocykl Suzuki Free Wind, poj. 650, rok
prod. 1997, nie wymaga wkładu finansowego. Tel.
692 120 030
•• Sprzedam alufelgi z oponami do BMW rozm. 205 na
60 na 15. Tel. 697 44 78 78
•• Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5 diesel,
116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336 400km, OC
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do 10/2018 przegląd do 09/2018, PIERWSZY właściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyberdach.
Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Cena 3200 zł.
Tel. 695 927 388
•• Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105 KM, rocz.
2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092 176
•• Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997, 115 KM,
przebieg 202 tys. km, przegląd do 15.12.2018. Cena
4500 zł do negocjacji. Tel. 515 285 671
•• SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony w
salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r., jeden właściciel, faktura vat - sprzedam za dobrą cenę. Tel. 502
816 108
MOTORY Z AC JA – KUPNO
•• Kupię motocykl średniej klasy 250-300 cm, względnie i ładnie wyglądający. Tel. 781 747 903
•• Kupię zużyte silniki samochodowe i elektryczne. Tel.
547 856 274
•• Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
PR AC A
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe –
Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia, Norwegia.
Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUK A M
•• Rencista stopień umiarkowany z Chojny poszukuje pracy jako opiekun. Posiadam doświadczenie. Tel. 501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej osoby 24h. Staż pracy w Niemczech ok. 15 lat. Tel. 660
974 992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel. 660 974
992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w Gryfinie lub
okolicach, najchętniej bez żadnych umów. Tel. 507
890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka mieszkań od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889 729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy - sprzątanie
mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków,
robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w Gryfinie, raz
w tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874 777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września. Posiadam
duże doświadczenie. Tel.727 687 666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona w pracy
z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każdym wieku. Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową
pracę, znajomość języka niemieckiego. Gryfino,
okolice także strefa przygraniczna. Tel. 798 441 629
Z ATRUDNIĘ
•• 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 osoby do sprzątania na okres 2 miesięcy
w miejscowości Żurawki koło Gryfina. Tel. 607 842
471
•• Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel. 517 60 10 22
•• Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców. Wszelkie informacje pod nr tel. +46
762 185 566
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach Berlina,.
Zakwaterowanie, stawki niemieckie, dowolny system pracy. Tel. 533 284 260
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Te. 91 415 22 22
•• Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415 22 22
•• Firma AMBERCARE24 poszukuje opiekunki do
Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny.

www.7dnigryfina.pl

Zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalne. Tel. 737 451 825 lub
737 886 919
•• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie, 1000
– 1300 euro na rękę. Więcej na housecare.pl. Tel.
534 122 124
•• Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu przemysłowego. Tel. 668 660 026
•• Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz – szpachlowanie, malowanie, zabudowa kartonowo-gipsowa, itp.
Tel. 662 495 081
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie krajowym. Tel. 509 740 304
•• Zatrudnię kierowcę międzynarodowego kat. C+E.
Tel. 91 404 56 50
US ŁUGI
•• 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
EDUK AC JA
•• Nauka jęz. niemieckiego. Tel. 509 740 063
•• Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
•• Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepetycji z
języka niemieckiego na każdym poziomie, z dojazdem do klienta. Tel. 69 78 08 128
•• Nauka gry na perkusji. Tel. 694 161 215
•• Nauka języka hiszpańskiego. Tel. 794 998 104
•• Korepetycje z jęz. angielskiego dla uczniów i
dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel.
501 168 276
•• Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 697 288 030
•• Rosyjski indywidualnie i grupowo. Nauczyciel dyplomowany. Tel. 696 068 527
•• Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich
poziomach nauczania. Rzetelne przygotowanie do
matury i innych egzaminów. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 793 305 835
•• Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie do
sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimnazjalnego,
maturalnego, indywidualnie lub w małych grupach.
Tel. 887 682 252
ROLNIC T WO – DZIER Ż AWA /SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam kuca rocznego. Tel. 510 380 642
•• Sprzedam kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy
Bizon, ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę niewywrotkę 8 ton, przyczepę samozbierającą
małą, pług 3-skibowy, siewnik talerzowy, śrutownik
bijakowy, Orkan do koszenia zielonki, rozrzutnik do
zielonki, grabiarka gniazdowa, sprężarka mała, duża
obora do najmu na każdą działalność. Tel. 667 477
772
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do obornika
dwuosiowy, opryskiwacz do zboża, grabiarka do
siana, mała glebogryzarka, dmuchawa do zboża, 2
silniki elektryczne. Tl. 91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha lasu i pod
budowę teren uzbrojony. Tel. 724 049 451
•• Szkółka w Karsku koło Nowogardu poleca drzewa
owocowe w pojemnikach 3-4 letnie owocujące już
od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80 cm. po
10 zł za sztukę. Tel 606 106 142
•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 537 131
•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie Steklna. Tel.
609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, sprawny technicznie. Tel. 724 049 451

•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę działkę
o pow. 1500 m2- sad owocowy (15 drzew wiśni i
czereśni) w bliskiej odległości ul. Jana Pawła II. Teren
ogrodzony. Tel. 888 587 575
•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głównej
trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub wejdę we
współpracę hodowlaną ptactwa domowego w
ekologii na wybiegu na trawie lub dofinansuję taką
hodowlę. Tel. 513 288 745
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
SPR ZEDA Ż
•• 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
28.08. Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
29.08. Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
30.08. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
31.08. Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14.
1.09. Apteka Gryfińska
ul. Piastów 8
2.09. Apteka Dr.Max
ul. B. Chrobrego 30
3.09. Apteka Cefarm
ul. Grunwaldzka 6
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:
Kierowca samochodu dostawczego do 3,5 tony
w międzynarodowym transporcie drogowym towarów
Kierownik biura zarządcy nieruchomości – praca Gryfino
Monter konstrukcji stalowych- praca Nowe Czarnowo
Nauczyciel fizyki- praca Chwarstnica
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa- praca Chwarstnica
Ogrodnik- praca Gryfino, woj. zachodniopomorskie
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie- praca Chwarstnica
Pomoc kuchenna- praca Gryfino
Pomocnik brukarza- praca Gryfino i okolice
Pracownik biurowy- praca Nowe Czarnowo
Spedytor-praca Nowe Czarnowo
Sprzątaczka- praca Gryfino
Surdopedagog- praca Gryfino
Szwaczka- praca Gryfino
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WYŚlĄ STĄD KAŻDY ToWAR
W DoWolNe mIeJSce NA ŚWIecIe
W październiku minie rok od otwarcia terminala Cargo na terenie lotniska w Goleniowie, w którym działalność w ramach kompleksowej obsługi ładunków, zarówno w imporcie jak i eksporcie, prowadzi firma WelCome Airport Services. Dzięki temu, z tego właśnie miejsca, można wysłać dowolny towar
w każdy zakątek świata, korzystając z różnych dróg transportu. Jak firma dziś radzi sobie na rynku i co konkretnie oferuje? Postanowiliśmy to sprawdzić.
WelCome Airport Services mieści się w terminalu wybudowanym przez firmę Waimea. multimodalny terminal (dwa lub więcej
rodzajów transportu) stanowiący
integralną część infrastruktury
międzynarodowego Portu lotniczego Szczecin – Goleniów im.
NSZZ Solidarność, zajmuje łącznie 8 tys. m kw, z czego magazyny WelCome Airport Services to
2 tys. m kw.
W magazynach znajdują się nowoczesne i dedykowane dla wielu rodzajów ładunków pomieszczenia, w których gwarantuje
się m. in. odpowiednie warunki
termiczne. Są to pomieszczenie
temperatury kontrolowanej przeznaczone do przechowywania
kwiatów czy żywności, pomieszczenie dla żywych zwierząt, a
także pro-morte (pomieszczenie
klimatyzowane do przechowywania zwłok ludzkich). Jest też
pomieszczenie RRY dla przesyłek radioaktywnych tzw. bunkier.
Dzięki specjalnemu pomieszczeniu przeznaczonemu dla przesyłek o wysokiej wartości nominalnej, można bezpiecznie wysłać
„na drugi koniec świata” towary
drogocenne, jak np. kruszce.

Dlaczego warto?
Goleniowski terminal Cargo nie
jest jedynym takim miejscem w
Polsce i europie. Dlaczego zatem
warto korzystać z usług świadczonych przez WelCome Cargo?
odpowiedź jest prosta. otóż od
pozostawienia towaru na terminalu Cargo w Goleniowie klient
nie musi się już martwić o to, czy
bez przeszkód dotrze on tam,
gdzie powinien. Wykwalifikowany personel WelCome Airport
Services nadzoruje i pośredniczy

Maria Bieszczad

w przygotowaniu odpowiedniej
dokumentacji zarówno celnej jak
i lotniczej - podkreśla maria Bieszczad, kierownik Działu Cargo Firmy WelCome Aiport Services.
- Klient po przywiezieniu do nas
towaru, nie musi już martwić się
żadnymi formalnościami - mówi
m. Bieszczad. - Zostawiając towar
w naszych rękach klient oszczędza sporo czasu, ponieważ sami
zajmujemy się wszystkimi procedurami lotniczymi zgodnie z poleceniem spedytora. Sporządzamy i
kompletujemy dokumenty, dokonujemy jednocześnie odpraw celnych, ponieważ posiadamy własną
Agencję Celną. A co równie ważne,
dzięki najnowocześniejszemu i
największemu obecnie w regionie
urządzeniu Heimann, dokonujemy
kontroli bezpieczeństwa ładunków,
a więc prześwietlamy towary o różnych gabarytach i odpowiednio je
przygotowujemy do dalszej podróży. Dzięki temu tak przygotowane
palety i kontenery z ładunkami,
nie muszą już przechodzić ponownej kontroli bezpieczeństwa po
dotarciu na lotniska tranzytowe
w Europie Zachodniej – zapewnia
m. Bieszczad z firmy WelCome
Airport Services.
Podsumowując - wysyłając towar za pośrednictwem firmy
spedycyjnej, bezpośrednio na
każde lotnisko towarowe, np. do
Frankfurtu nad menem, nadawca
musi liczyć się z tym, że przesyłka ustawiona zostanie w kolejce
do przeprowadzenia kontroli
bezpieczeństwa. Kontrola ta jest
bowiem kluczowym etapem w

Jarosław Rogowski

całym procesie lotniczego transportu towarowego. Korzystając
więc z tej usługi oferowanej na
goleniowskim Terminalu Cargo
przez Zarejestrowanego Agenta,
jakim jest WelCome Airport Services, klient naprawdę oszczędza czas i pieniądze.
Ale to nie wszystko. Jak podkreśla dyrektor Pionu Cargo
WelCome Airport Services
Jarosław Rogowski, firma oferuje
pomoc w transporcie ładunków
wieloma drogami dystrybucji, nie
tylko lotniczymi.
- Oddział Cargo Szczecin
WELCOME Airport Services jest
wsparciem w rozwoju dla regionu województwa zachodniopomorskiego. To tu można uzyskać
pomoc w dystrybucji wszelkiego
rodzaju ładunku, czy to drogą lotniczą, morską, czy kolejową - mówi
Jarosław Rogowski i dodaje - profesjonalna obsługa wielu gałęzi
logistyki umożliwia stosowanie w
praktyce transportu modalnego.
Dokładając do tego posiadane
specjalistyczne możliwości funkcjonalne magazynu, możemy być
pewni, że przedsiębiorca znajdzie
tu kompleksową obsługę. Otworzyliśmy prawdziwe „okno” na świat,
a takich możliwości obsługi ładunków ma niewiele lotnisk w Polsce
– podkreśla Dyrektor Pionu Cargo
WelCome Airport Services.

Nie tylko
przedsiębiorstwa
Goleniowski terminal Cargo obsługiwany przez firmę WelCome
Airport Services świadczy usługi

nie tylko dla firm. To również oferta dla indywidualnego klienta.
Chcesz wysłać w bezpiecznych
warunkach np. do Australii zwierzę, wyjątkowy okaz rośliny, czy
inny ładunek? Tym też zajmie się
obsługa WelCome Airport
Services. Ważne jest bowiem,
aby przesyłka, na której nam zależy, dotarła sprawnie i bezpiecznie
na miejsce. A to nie zawsze jest takie proste, kiedy np. żywe zwierzę
ma przelecieć pół świata. Warto
zatem oddać to zadanie w dobre
ręce.

Podsumowując - z magazynów
obsługiwanych przez WelCome
Airport Services na goleniowskim
Terminalu Cargo, klient może wysłać
dowolny towar, w najdalsze zakątki
świata, oszczędzając przy tym cenny
czas i pieniądze. To oferta zarówno
dla linii lotniczych, firm spedycyjnych,
zakładów produkcyjnych i przetwórczych znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego,
jak również klientów indywidualnych.
To ważne miejsce na gospodarczej
mapie naszego regionu.
Marcin Simiński

Nasze dane adresowe i kontakt:

WelCome Airport Services Sp. z o.o.
oddział w Szczecinie
Port Lotniczy Szczecin • Glewice 1 G • 72-100 Goleniów
tel: 601 777 560 • cargo.szz@welcome-as.pl

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

