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Wypadek na
wiadukcie!

Naśladownictwo
wskazane

Zdawać by się mogło, że przejeżdżając przez most
lub wiadukt kierowcy zawsze są bardzo czujni. Tym
razem tak nie było.

Nie pamiętam komu należy przypisać tę odkrywczą prawdę: “że człowiek sam
niewiele może – a ogół wiele może”.

Samochód marki Volkswagen
Passat combi uderzył w prawidłowo jadące suv marki Dacia
Duster. W tym drugim samochodzie pasażerem było 4-letnie
dziecko. Wygląda na to, że kierowca volkswagena prawdopodobnie przysnął. I to mogło być
przyczyną, że zjechał na przeciwległy pas.
Do wypadku doszło 28 sierpnia około godz. 17.30. Volkswagen jechał od strony Zalando
w Gardnie, a Dacia w przeciwnym kierunku. Jak informuje
sierżant sztabowy Jakub Kuźmowicz, rzecznik prasowy komendanta powiatowego policji
w Gryfinie. - Przy wiadukcie,
który biegnie nad drogą S3 doszło do wypadku drogowego
z udziałem dwóch pojazdów

osobowych. (…). Kierujący
pojazdem marki Volkswagen
zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego
zdarzenia z prawidłowo jadącym pojazdem marki Dacia. W
związku z wypadkiem poszkodowane zostały dwie osoby kierujący volkswagenem i dacii
– dodaje rzecznik. Dziecku na
szczęście nic się nie stało.
Ruch na miejscu zdarzenia
odbywał się dość płynnie, chociaż policjanci ruchu drogowego wraz z technikiem kryminalistyki oraz policjantem z
wydziału dochodzeniowo-śledczego wykonywali czynności
mające za zadanie ustalenie
okoliczności tego zdarzenia.
Red.

Aż 9 osób
zarażonych na
terenie powiatu

Takie właśnie kryteria wdrażane są w organizacjach NGO
na terenie Niemiec i Szwecji.
Z projektami tych organizacji miałam możność osobiście
zapoznać się, a nawet w nich
uczestniczyć. Był to okres, kiedy
budowaliśmy w Polsce podwaliny nowego ustroju, czyli społeczeństwa obywatelskiego, którego niestety do dziś nie mamy.
Mino mnogości organizacji pozarządowych.

Działalność większości organizacji polega na zaspakajaniu
potrzeb swoich członków, a
często wspieraniu politycznych
aspiracji konkretnego lidera. W
Niemczech i Szwecji projekty są
zawsze adresowane do lokalnej
społeczności.
Często NGO realizują zadania samorządów terytorialnych
w sferze zadań z zakresu sportu, rekreacji, opieki socjalnej,
profilaktyki zdrowotnej, opieki

Zamkną most!

nad dziećmi, młodzieżą, ludźmi starszymi. Otrzymują na tę
działalność odpowiednie środki
finansowe z budżetu tych jednostek. Oprócz realizacji zadań
powierzonych przez gminę lub
miasto, mają własne projekty.
Do takich projektów pozyskują środki z innych źródeł.
Przykładem może być zbiórka
surowców wtórnych. W Polsce
taka inicjatywa została podjęta.
W Gryfinie też, ale szybko zaniechana. A to wielka szkoda.
Miejsc zbiórek zakrętek winno być kilkanaście, a organizacja w ramach projektu zajmuje
się tym problemem. Pozyskane
środki finansowe pozostają w jej
gestii. Co najmniej dwa razy w
roku zmuszona jestem zawozić
zebrane zakrętki do punktów
zbiórki w Szczecinie, bo mam
świadomość, że przyczyniają się
do realizacji jakiegoś dobrego
uczynku.
Zofia Górkiewicz/
foto. Wanda Chruścicka

28 września na dwa miesiące zostanie zamknięte przejście graniczne na moście
na Odrze między Gryfinem i niemieckim Mescherin.
Zamknięcie ma związek z
remontem drogi krajowej nr B
113 po stronie niemieckiej, która w tym okresie będzie całkowicie zamknięta.
Jednocześnie strona niemiecka informuje, że na obszarze

Mescherin nie ma możliwości
poprowadzenia objazdów, tak
by ruch na moście utrzymać.
Dojazd do działek na Międzyodrzu od strony polskiej zostanie zachowany.
Zamknięcie mostu zostało

uzgodnione między polskim
Ministerstwem Infrastruktury
i Zarządem Dróg Krajowych
Brandenburgii.
Czasowe wstrzymanie ruchu
na moście planowane jest do
27 listopada.
Dost.

W okresie ostatnich dziecięciu dni na terenie powiatu gryfińskiego przybyło dziewięć osób zarażonych koronawirusem COVID - 19. Tym razem są to: cztery kobiety w średnim wieku, starszy
mężczyzna, dwie młode kobiety oraz dwóch mężczyzn w średnim
wieku.
A. Szczepaniak

Planowe
wyłączenia
7 września w godz. 9:00 – 15:00 Stare Brynki 18k, dz.nr 13/21. W
godz. 9:00 – 12:00 Binowo 54 do 58 parzyste, 59, 62 Hydrofornia,
99a, 61, 60, dz.nr 248/12.
10 września w godz. 8:00 – 16:00 Krzywin PKP, Krzywin Leśniczówka.

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Afera? Ratują kolegę?
Projekt trwającej budowy Centrum Przesiadkowego i przebudowy ulicy 1 Maja w Gryfinie powstał z wielkim
opóźnieniem. Według jednej wersji – czteromiesięcznym, a innej – aż dziesięciomiesięcznym!
Gdyby przyjąć tylko wersję
krótszą, to kara naliczona przez
gminę Gryfino dla firmy Macieja Kasprzyka powinna wynieść
co najmniej 37 tysięcy zł. A w
przypadku dłuższej nawet ponad 90 tysięcy. Bo 1,4 procenta
od ceny brutto wynoszącej 221
tysięcy złotych, to nieco ponad
300 złotych dziennie! A zaczęło się dla zwycięzcy przetargu
pięknie.
Zamówienia na stronie BIP
Gryfino ukazało się 26 lipca
2017 roku. Było to drugie tego
roku ogłoszenie przetargu w
tej sprawie. Firma Macieja Kasprzyka była jedną z dwóch
startujących i wygrała ceną 221
tysięcy złotych, niższą od konkurenta o 20 tysięcy złotych.
Ale przystępując do przetargu,
szef firmy zgodził się na drakońskie warunki w umowie podpisanej w sierpniu 2017 roku.
Dlaczego tak ostre reguły?
Wymagano w nim bowiem
spełnienia następujących warunków by uzyskać 100 punktów. punktację.
1. niższa cena stanowiła 60

punktów i preferowała M. Kasprzyka
2. 20 punktów można było
dostać za zgodę na wysokość
kar umownych. Obaj konkurenci zgodzili się na 1,4 procenta
dziennie od ceny brutto.
3. ten, kto zgodził się na płatność 1 fakturą – mógł dostać 20
punktów. Zgodzili się obaj. Ale
ten kto wygrał założył sobie pę-

tlę na szyję.
Terminu nie dotrzymał
Kolega czy nie, ale terminów
dotrzymywać chyba należy.
A w umowie podpisanej 29
sierpnia 2017 roku termin dostarczenia projektu do UMiG
wyznaczono na 28 lutego 2018
roku. Czyli, wykonawca miał
na przygotowanie projektu

PGE wspiera Filharmonię

obejmującego wiele różnych
branż (budownictwo, drogownictwo, elektryka, kanalizacja
i td.) - ledwo sześć miesięcy. A
firma - Pracownia Projektowa
Maciej Kasprzyk z Gryfina to
nie jest jakiś gigant. Wątpliwości czy zdąży na czas, powstały
od razu. I potwierdziły się. Elementem ostatecznym takiego
zadania jest zdobycie pozwole-
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nia na budowę. Wydaje je Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego. A wystąpić miał,
zgodnie z warunkami przetargu – wykonawca projektu.
Ratowali kolegę?
Spytaliśmy więc starostwo i
powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, kiedy Maciej
Kasprzyk dostał ten ostateczny
dokument. Odpowiedź była
zaskakująca. Poinformowano
nas, że… Gmina Gryfino dostała pozwolenie na budowę
jednej części zadania po 4 miesiącach od daty złożenia dokumentacji. Natomiast Maciej
Kasprzyk na „swoją część” (od
ulicy Parkowej do nabrzeża),
jeszcze później – 25 września
2018 roku. Czyli siedem miesięcy po terminie wyznaczonym przez gminę!
Złośliwi mówią – Tyle musieli w tym projekcie poprawiać,
że zajęło im 4 miesiące. A inni
– podejrzewają, że burmistrzowie ratowali kolegę biorąc na
siebie zdobycie tego dokumentu. No i powstaje pytanie czy
nie ratowano także Macieja
Kasprzyka przed płaceniem
kar umownych? Za cztery,
raczej siedem, a według nieoficjalnie znanej nam wersji
– nawet za 10 miesięcy. To na
razie tyle. O kary spytamy oddzielnie.
R. Kwapisz

Do końca 2020 roku mecenat nad wydarzeniami artystycznymi w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie będzie sprawować spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
- Spółka PGE Górnictwo i
Energetyka
Konwencjonalna
wspiera wydarzenia i inicjatywy
lokalne, dzięki czemu aktywnie
uczestniczy w życiu regionów,
w których prowadzi swoją działalność. Jako odpowiedzialny
pracodawca
zatrudniający
prawie 15 tysięcy pracowników
na terenie pięciu województw
stawiamy sobie za cel propagowanie kultury muzycznej na
najwyższym poziomie wśród
społeczności lokalnej, dlatego
dostrzegamy potrzebę współpracy z taką instytucją jak Filharmonia w Szczecinie. Grupa
Kapitałowa PGE wspiera polskie filharmonie, nasza spółka
dziś poszerza tą listę, obejmując
mecenat nas wydarzeniami artystycznymi szczecińskiej filharmonii. To w Szczecinie znajduje
się jeden z siedmiu Oddziałów
naszej spółki, Zespół Elektrowni Dolna Odra, a pracownicy
oddziału stanowią znaczną
część wśród gości szczecińskiej
www.7dnigryfina.pl

filharmonii – mówi Wioletta
Czemiel-Grzybowska,
prezes zarządu PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna.
Filharmonia jest cenionym
obiektem w województwie
zachodniopomorskim.
Na
przestrzeni lat z Orkiestrą Filharmonii im. M. Karłowicza
w Szczecinie współpracowali
światowej sławy dyrygenci i
soliści, m.in. Renard Czajkowski, Krystian Zimerman,
Rafał Blechacz, Leszek Możdżer, Małgorzata Walewska.
Szczecińska filharmonia dba o
rozwój i współpracę młodych
muzyków oraz promocję polskiej muzyki współczesnej, ze
szczególnym uwzględnieniem
muzyki Witolda Lutosławskiego – jest bowiem inicjatorem
międzynarodowego projektu
„International
Lustosławski
Youth Orchestra”.
Filharmonia mieści się w
nowoczesnym, wyróżnianym
w wielu konkursach budynku.

Filharmonia w Szczecinie, fot. Filip Kacalski.
Budowla charakteryzuje się
odwagą i lekkością, a jednocześnie tworzy spójną linią z neogotycką zabudową otoczenia.
Wsparcie przez spółkę PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
szczecińskiej
filharmonii to nie jedyny przykład współpracy Grupy PGE

z filharmoniami. Grupa angażuje się w mecenat kultury
wysokiej, pozostając jednym
z największych mecenasów
kultury w kraju. PGE Polska
Grupa Energetyczna wspiera
Filharmonię Narodową w Warszawie, a od 2012 roku nosi honorowy tytuł Mecenasa Roku.

Z kolei PGE Energia Ciepła,
spółka z Grupy Kapitałowej
PGE, wspiera Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku,
Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz
Narodowe Forum Muzyki we
Wrocławiu. Spółka kontynuuje
również współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną
oraz Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda, ma
również plan współpracy z filharmoniami w kolejnych miastach, w których posiada swoje
elektrociepłownie. Są wśród
nich Rzeszów, Kielce, Lublin i
Gorzów.
Koncerty w filharmoniach od
zawsze cieszą się dużą popularnością wśród słuchaczy. W sezonie artystycznym 2019/2020
w wydarzeniach muzycznych
w filharmoniach pod patronatem Grupy PGE wzięło udział
blisko 400 tys. słuchaczy.
red
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Kwarantanna w Żabnicy!
Cała załoga SP w Żabnicy na kwarantannie. Podobno jedna z nauczycielek w ciężkim stanie. Szkoła zamknięta do 10 września. Otwarcia
roku szkolnego nie będzie. Tak o godz. 10.05 w poniedziałek zaczynała się nasza relacja.
Jak ważną sprawę poruszyliśmy potwierdza fakt, że informację na naszej stronie na facebooku w ciągu kilku godzin
przeczytało ponad 13 tysięcy
osób. Wiele też było komentarzy. W tym o stanie zdrowia zarażonej nauczycielki.
Przypominam, pisząc kolejne
informacje w czasie rzeczywistym (podawaliśmy czas co do
minuty!), użyliśmy sformułowania “podobno w stanie ciężkim”. Dopiero następnego dnia
mogliśmy się dowiedzieć na
pewno, że jej stan jest dobry i
z objawów chorobowych ma
jedynie katar.
Jak było dalej?
Od razu napisaliśmy: Ale
jak w innych szkołach gminy
Gryfino? Bo jeśli zakażona
miała kontakt z nauczycielami
z innych szkół, to kwarantanna
może objąć także ich! Oraz ich
szkoły!
Chcemy o to zapytać burmistrza Sawaryna i wiceburmistrza Nikitińskiego. Ale oni, a
także szef wydziału reagowania
kryzysowego od godziny 9 nie
odbierali telefonów.
Sprawdziliśmy przed chwilą
(była 9.15 – red.). Trwa narada
u burmistrza

Najpierw sanepid
Rzeczniczka wojewódzkiego
Sanepidu Małgorzata Kapłan
powiedziała nam o godz. 11, że
wie o tylko jednym przypadku
w naszej gminie - o Żabnicy.
Jednak trwa dochodzenie sanitarne i sytuacja może się zmienić. A my będziemy oto pytać.
Burmistrz odpowiada
O godzinie 11,35 zastępca
burmistrza P. Nikitiński przekazał nam telefonicznie odpowiedź. Prawie na 100 procent
wiadomo, że rok szkolny w Żabnicy nie rozpocznie się w tradycyjnej formie. Obecnie trwa
wspólna praca w sanepidem i
dyrekcją szkoły na temat tego,
jak będzie w najbliższym czasie
funkcjonować szkoła w Żabnicy.
Bo najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów, rodziców i
personelu. Zapewne jeszcze dzisiaj będzie oficjalny komunikat
w tej sprawie. (Wtedy jeszcze na
drzwiach do szkoły informowano o zamknięciu szkoły do 10
września).
K O M U N I K A T z godziny
15.53
Informuję, że na wniosek
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Żabnicy, który został pozy-

tywnie zaopiniowany przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ
prowadzący wyraziła zgodę na
przejście szkoły w zdalny tryb
nauczania w dniach od 1 września 2020 r. do dnia 6 września
2020 r.
Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego
Powiatowego Inspektora Sani-

tarnego w Gryfinie i koniecznością odbycia kwarantanny przez
pracowników szkoły.
Pozostałe gminne placówki
– przedszkola i szkoły podstawowe – rozpoczną rok szkolny
w dniu 1 września 2020 r. w
normalnym trybie. Wszystkie
placówki przystosowane są do
obowiązujących
wytycznych
przeciwepidemicznych.
W kolejnych dniach zostaną

wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym
zakresie.
Z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński

Od redakcji. Po sprawdzeniu,
wyjaśnienie o tym, że stan nauczycielki jest dobry - zamieściliśmy na facebooku we worek, o
godzinie 11.30.

Przygotowania do rozpoczęcia roku
szkolnego
W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematem przewodnim było
omówienie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dla
publicznych i niepublicznych
szkół i placówek od 1 września
2020 r. oraz ocena przygotowań
do rozpoczęcia roku szkolnego
2020/2021 na terenie Gminy
Gryfino. Posiedzenie prowadził Paweł Nikitiński - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Gryfino i jednocześnie Zastępca
Przewodniczącego Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W posiedzeniu uczestniczyli
zaproszeni członkowie GZZK:
Wioletta Rożko - Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gryfinie;
Olga Woś – Dyrektor Centrum
Usług Wspólnych w Gryfinie;

Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UMiG; Barbara Lefi-

k-Żarczyńska – Kierownik Referatu Spraw Społecznych; Roman Rataj – Komendant Straży

Miejskiej; Andrzej WiśniewskiKierownik Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego oraz

Radosław Kaliński – Inspektor
w GCZK.
Omówiono tematy dotyczące:
wytycznych MZ, MEN i GIS dla
publicznych i niepublicznych
szkół i placówek od 1 września
2020 r.; stanu przygotowania
placówek oświatowych z terenu
Gminy Gryfino do rozpoczęcia
roku szkolnego; informacji w
zakresie przygotowania transportu dla uczniów do szkół
zgodnie z wytycznymi; zaopatrzenia placówek oświatowych
w środki ochrony oraz profilaktyki w zakresie realizacji wytycznych GIS.
Po posiedzeniu wydano oficjalny Komunikat GZZK dla
mieszkańców (rodziców).
Opr. A. Szczepaniak

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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1 września - przycichło na korytarzach
Niewielkie grupki młodzieży przed Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie. Po długiej, nie przewidzianej przerwie rozpoczynali nowy rok szkolny.
cie roku. Bardzo nietypowy,
taki trochę dziwny w koronowirusowy czas. Trzeba
go przetrwać i wracać do
książek. Nie jest łatwo ani
uczniom, a tym bardziej gronu pedagogicznemu. Pewnego dnia jednak cały problem

stanie się czasem przeszłym.
Panu dyrektorowi i nauczycielom redakcja bardzo dzię-

kuje za pozwolenie wejścia na
teren szkoły.
TS

Bliźniacy poszli do zerówki.
Dziwny początek i jeszcze dziwniejsze były wakacje. Rozpoczęcie nowego
roku szkolnego podzielono
na dwie grupy. O godzinie
dziewiątej spotykają się w
szkole uczniowie młodszych
klas. Natomiast o dziesiątej
uczniowie starsi, Nie będzie
uroczystego apelu. Spotkania
odbywają się w klasach. Na
korytarzu tak dziwnie cicho.
Jakby gdzieś zawieruszyła
się uciecha z powakacyjnych
spotkań i zniknął dawniejszy
gwar.
Dyrektor Jarosław Głuszak
przechadzając się korytarzem
przypomina o maseczkach i
odległościach. - Wszyscy musimy się zmierzyć z sytuacją,
która nas spotkała. Szkoły
mają zakazy, wytyczne i regulaminy. Poradzimy sobie –

mówi dyrektor.
Powoli uczniowie udają się
do swoich klas na rozpoczę-

OGŁOSZENIE

Dziewczyny idą do szkoły

Komunikat
Burmistrza Miasta i Gminy
Gryfino z dnia 1 września 2020 r.
Informuję, że nowy rok szkolny 2020-2021 rozpoczął się zgodnie z planem we wszystkich placówkach oświatowych Gminy
Gryfino. Wyjątkiem jest Szkoła Podstawowa w Żabnicy, która od
dnia 1 września 2020 r. do dnia 6 września 2020 r. będzie funkcjonować w zdalnym trybie nauczania.

Chłopaki idą do szkoły

Zajęcia w placówkach oświatowych gminy Gryfino zostały zorganizowane zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego tak, aby zapewnić
wszystkim uczniom oraz pracownikom bezpieczeństwo. Prosimy o stosowanie ustalonych w placówkach procedur, oraz o zachowywanie obowiązujących zasad, czyli częstej dezynfekcji rąk,
zakładania maseczek w miejscach publicznych zamkniętych oraz
utrzymywanie dystansu społecznego.
Wszystkie nasze jednostki oświatowe mają zapewnione środki
ochrony. Placówki występowały i otrzymały środki ochronne z
Ministerstwa Zdrowia.
Gmina Gryfino przekazała i przekazuje na bieżąco ze swoich
zasobów płyny do dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni oraz
rękawice nitrylowe jednorazowe.
Do wszystkich szkół dostarczono 29 termometrów bezdotykowych oraz plakaty informujące o zapobieganiu zakażeniu koranowirusem.
Gmina Gryfino zabezpieczyła wkład własny na realizację projektu, zakładającego między innymi zakupienie kolejnych środków ochronnych dla wszystkich naszych placówek. Wartość
projektu szacowana jest na około 210 000,00 zł (dwieście dziesięć
tysięcy złotych).
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jako organ prowadzący pozostaje w pełnej współpracy ze służbami państwowymi w zakresie monitoringu, profilaktyki i stosowania zasad postępowania w
obecnej sytuacji.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński

www.7dnigryfina.pl
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A czas coraz bardziej się śpieszy
„Ilustrowana historia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gryfinie„, to tytuł około sześćdziesięciu stronicowej broszurki wydanej przez
zarząd uniwersytetu.
W broszurce autorzy, a właściwie autorka - zawarła cała
dziesięcioletnią historię tej zacnej gryfińskiej uczelni. A od
czego się zaczęło? Od pomysłu
prof. Pierre Vallasa z uniwersytetu w Tuluzie, który postanowił zaproponować osobom
przechodzącym na emeryturę
nowy życiowy etap. Realizację niespełnionych marzeń,
zdobywania wiedzy, której nie
zdążyli poznać przez zapracowane życie, rozwijanie uśpionych talentów. Pomysł „chwycił” i zainteresował prawie cały
świat, w tym również Polskę,
trafiając także do Gryfina.
O otwarciu uniwersytetu w
naszym mieście prawie równocześnie pomyślały panie: Sta-

Jadwiga Rogaczewska - wiceprezes
nisława Gągolińska oraz Bożena Górak i Bożena Stawiarska
z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie, które zainicjowały
pierwsze spotkanie. Był rok
dwa tysiące dziesiąty.
W pierwszy wrześniowy
dzień na Walnym Zebraniu
został powołany Gryfiński
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Skład pierwszego zarządu
to - Janina Nikityńska, Halina
Ekiert, Maria Mela, Jadwiga
Anklewicz oraz prezes Teresa
Duniec – Łuksza, zapracowana, ale pełna pomysłów i
planów. Otwarciu uniwersytetu towarzyszył zapał i spore
zainteresowanie mieszkańców.
Zaczęły się pierwsze kroki w
działalności uczelni i pierwsze
zawirowania, które powodowały częste zmiany zarządów.

mi. Trudno tu nie wspomnieć
o teatrze „Eliksir”, którego w
początkowej fazie istnienia ani
dom kultury, ani uniwersytet
nie kwapili się z przyjęciem
pod swoje skrzydła. Teatr repertuarem nie zabłysnął. Był
jednak ciekawą propozycją i
szkoda, że zniknął z gryfińskiej
mapy kulturalnej. Odłamem
„teatru była grupa poetycka”,
o której uniwersytet chyba nie
słyszał, a która niestety również przestała istnieć.
I tak, krok po kroku, rok po
roku, ani się studenci nie obejrzeli, jak minęło tych dziesięć
lat. Brawa tym co przetrwali
i trwają. Uniwersytet spełnił
swoje zadanie i trudno byłoby
sobie wyobrazić, że również

Krystyna Padiasek - członek
Kolejnymi prezesami byli Stasia Gągolińska, Waldemar
Cudowski, Krystyna Knop i
wreszcie ta niebanalna funkcja
przypadła Uli Kwietniewskiej
– Łacny. Tempo zmian dość
szybkie.
Jak każde stowarzyszenie
uniwersytet opierał swoją działalność na statucie. A przewidziana działalność jest bardzo
szeroka. Sprawność fizyczna,
kultura, nauka. Powstały sekcje
i koła zainteresowań. m.in. fotograficzna i malarska. Efekty
prac artystów można podziwiać na organizowanych wystawach. Uniwersytet nawiązywał kontakty i współpracę ze
stowarzyszeniami, zakładami
pracy, instytucjami, placówkami oświatowymi i naukowy-

pewnego dnia zniknie. Przez
okres działalności uczelni wiele ciekawych rzeczy się wydarzyło. Wielu interesujących,
ważnych i bardzo ważnych
osób przewinęło się na przeróżnych spotkaniach. Uniwersytet otrzymał wiele nagród,
pochwał i wyróżnień m.in za
uznane za hit „Obiady czwartkowe we wtorek”, które zostały wpisane do „Złotej księgi”
przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W roku 2017 pani
Ula Kwietniewska - Łacny za
swoją działalność na rzecz seniorów została laureatką plebiscytu „Osobowość roku”. Uniwersytet cieszy się uznaniem
gryfińskich władz i znany jest
w kraju. Trudno tu opisać

Urszula Kwietniewska-Łacny - prezes
działalność uczelni. Wyjazdy,
wycieczki, wystawy, pomysły i
ich realizacje. Kończy się dziesięć lat. Dużo i mało. Przed
uczestnikami nowy czas. Jedni zrezygnują, przyjdą nowi i
potoczy się koło. Wszystkich
zainteresowanych szczegółami i bardzo wyróżniającymi
się uczestnikami, odsyłam do
broszurki z historią Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Jeszcze tylko obecny
Zarząd: Urszula Kwietniewska – Łacny, Józef Satanowski,
Krystyna Padiasek, Jadwiga
Rogaczewska, Danuta Leszczyn. Jubileuszowe spotkanie
przy dębowym drzewie w
parku miejskim 9 września.
Proszę Państwa. Jesteście zaproszeni. A Redakcja gratuluje.
TS

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Regionalna aleja smaków podczas Pikniku
nad Odrą
Zachodniopomorska Alejka Smaków – to jedna z głównych atrakcji Pikniku nad Odrą. Już w najbliższy weekend, 5 i 6 września 2020
roku, będzie można poznać lokalne tradycje kulinarne, posmakować przetworów z róży i cukinii, miodów, serów, ryb czy soków. W organizację wydarzenia włączył się Urząd Marszałkowski.
Wzorem lat ubiegłych tradycyjne produkty z różnych regionów będą czekały na odwiedzających Piknik nad Odrą. Kulinarnymi skarbami podzieli się
Pomorze Zachodnie. Lokalne
pyszności wystawione zostaną w
10 domkach „Alei Zachodniopomorskie Smaki – produkty
tradycyjne Pomorza Zachodniego”. Nie zabraknie wyrobów
piekarniczych,
przetworów
warzywnych i owocowych np.
soków czy przetworów z róży
lub cukinii, a także ryb, miodów, serów i win. Zaprezentuje
się m.in.: Gospodarstwo Rolne
Leszek Jager z wyrobami z cukinii i powidłami radziszewski-

mi, Gospodarstwo Ekologiczne
„Frykas” z serami krowimi i
kozimi, Gospodarstwo Ekologiczne „Sedina” z przetworami
z róży, „Ryby z Wyspy Wolin” z

paprykarzem z dorsza, Winnica
„Sydonia” z winami, „Pasikonik” z chlebami na zakwasach
orkiszowych, a także Jan Olszański, Pasieka „Medus” i Go-

Życiówki jak z roku obfitości

Medalowe żniwo
Hermesa
Aż 15 medali, w tym pięć złotych, wywalczyli młodzi lekkoatleci Hermesa Gryfino podczas mistrzostw województwa U16 (młodzik do lat 15), które rozegrane
zostały w Szczecinie, na stadionie przy ul. Litewskiej.
Szczecin ugościł młodych sportowców niezłą pogodą, sprzyjająca uzyskiwaniu dobrych rezultatów, z czego wielu gryfinian
skwapliwie skorzystało. W sumie
zawodnicy Hermesa aż jedenaście
razy poprawiali rekordy życiowe.
Podwójną medalistką w gryfińskiej ekipie została Lena Wójs
zdobywając srebro w skoku w dal
(4.82 m) i brąz w biegu na 100 m
(13.27 s). Lena w obu konkurencjach poprawiła rekordy życiowe.
Opr. DJ

Pozostali medaliści Hermesa:
- Martyna Mlak - 80 ppł. - 14.10
s (2 miejsce)
- Magdalena Bubel - młot 3 kg.
- 30.08 m rekord życiowy (2 miejsce)
- Magdalena Chatłas - 600 m 1:47.66 s - (2 miejsce)
- Bartosz Jakubik - 600 m 1:34.57 s. rekord życiowy (3 miejsce)
- Alan Piątek - 1000 m - 3:02.64
s. (3 miejsce)
- Martyna Luchcińska - chód
3000 m - 15:48.59 rekord życiowy
(1 miejsce)
- Alicja Smołuch - chód 3000
m - 17:48.30 rekord życiowy (2
www.7dnigryfina.pl

miejsce)
- Karolina Serafin - chód 3000
m - 17:50.38 (3 miejsce)
- Tymon Howil - chód 3000 m
- 18:19.94 rekord życiowy (1 miejsce)
- Dominika Szulc - 2000 m 7:29.38 s. rekord życiowy (1 miejsce)
- Filip Ogonowski - 2000 m 6:10.05 s rekord życiowy (1 miejsce)
- Jan Łukaczewski - 2000 m 6:44.65 s rekord życiowy (3 miejsce)
- Alan Ciereszko - 1000 m z
przeszkodami - 3:05.00 s rekord
życiowy (1 miejsce).

Bartosz Jakubik (69) poprawił rekord
życiowy na 600 m.

spodarstwo Pasieczne „Kószka”
– wszyscy z miodami.
Podobnie jak w ubiegłym
roku Urząd Marszałkowski
obok „Alei Zachodniopomorskie Smaki” utworzy stoisko
infor mac yjno-promo c yjne
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
To na nim udzielane będą informacje o możliwościach realiza-

cji projektów z wykorzystaniem
unijnego wsparcia dedykowanego obszarom wiejskim.
„Piknik nad Odrą” był jak
dotąd jedna z najliczniej odwiedzanych imprez w Polsce o targowym charakterze z atrakcjami i ofertami dla całej rodziny.
Podczas wydarzenia odwiedzający mają bowiem możliwość
degustacji rozmaitych regionalnych i tradycyjnych przysmaków. To również okazja dla
osób szukających inspiracji do
wyjazdów turystycznych, bowiem podczas wydarzenia odbywają się eventy turystyczne.
W skład wydarzenia wchodzą
między innymi:: Targi Turystyczne MARKET TOUR, „Aleja Zachodniopomorskie Smaki
– produkty tradycyjne Pomorza
Zachodniego” oraz Festiwal Foodtrucków czy Strefa Browarów
Rzemieślniczych.
Dost.

Życzymy dużo
więcej!

Pełniący funkcję Wójta Gminy Widuchowa Jerzy Sołtysiak wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Panią Justyną Stasiowską udali się do szczególnych
mieszkanek naszej gminy - seniorek, które ukończyły
90 lat.

Lena Wójs skoczyła na odległość 4,82 m.

Lena Wójs skoczyła na odległość 4,82 m.

Naszymi jubilatkami były: Pani Stefania Letka z Pacholąt, Pani
Kazimiera Marzec z Dębogóry i Pani Stefania Białek z Żarczyna.
Jubilatkom złożono serdeczne życzenia oraz wręczono drobny
upominek i kwiaty. Jeszcze raz życzymy kolejnych pięknych lat życia w zdrowiu, radości i miłości najbliższych.
MG
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SKUPUJEMY ZBOŻA,

pszenicę paszową i konsumpcyjną,
żyto, pszenżyto, jęczmień,
owies, rzepak, łubin, gryka, groch,
len, kukurydzę oraz słonecznik.
Sami odbieramy, szybka płatność,
konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku.

Do Barzkowic!
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza
na „Wystawę Ogrodniczo-Pszczelarską w warunkach plenerowych”, która odbędzie się w dniach 26-27 września 2020 r. w Barzkowicach.

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

W trakcie wystawy organizatorzy przewidują:

stoiska pszczelarskie stoiska ogrodnicze stoiska rękodzieła eko strefę wystawę
sprzętu ogrodniczego produkty pszczele i ekologiczne nowinki technologiczne stoiska handlowe stoiska gastronomiczne konkursy, zabawy.

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

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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
(...) Niech zatem całe stworzenie śpiewa, raduje się i pomnaża wesele dnia dzisiejszego. Mieszkańcy ziemi i niebios niech wspólną
święcą dziś uroczystość. Niechaj wspólnie świętują wszyscy na ziemi i w niebie. Dziś bowiem wzniesiony został przybytek Stwórcy
wszechświata, dziś stworzenie mocą niepojętego zamysłu Boga przygotowuje nowe mieszkanie Stwórcy.
Biskup Andrzej z Krety

Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś
wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który
będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu,
kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego
powróci do synów Izraela.
I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez
majestat imienia Pana, Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A
On będzie pokojem.

tłość). Nie znamy jednak dokładnej daty tego zdarzenia ani miejsca.
Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i
godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie narodziło się
słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym
Bogiem.

Dla każdego jest kimś innym, ale równie ważnym.
Święto Narodzin Najświętszej Maryi Panny w Polsce jest nazywane Świętem Matki Boskiej Siewnej.
Właśnie w ten dzień rolnicy przynoszą do kościoła
ziarno, które ksiądz święci – dopiero wtedy można
przystąpić do jesiennego siewu. Modlimy się o dobre plony.

Największy wpływ na tradycję kościoła miała
wpływ Protoewangelia Jakuba. To pismo apokryficzne, które pochodzi z około 15. roku i jest bardzo bliskie wydarzeniom z Ewangelii wg św Jana.
Stamtąd wiemy, że Maryja jako kilkuletnie dziecko
została ofiarowana świątyni. Tam zamieszkała i na
pamiątkę tego wspomnienia 21 listopada obchodzimy Dzień Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

Narodziny Najświętszej
Maryi Panny
We wtorek w kościele katolickim obchodzimy
wspomnienie narodzin Matki Bożej, Świętej Rodzicielki, Madonny, Królowej Polski. Odbywa się ono
dziewięć miesięcy po uroczystości Niepokalanego
Poczęcia.
Najświętsza Maryjo, która przyszłaś na świat jako
bezbronne dziecko, opiekuj się wszystkimi dziećmi,
dodawaj sił rodzącym i zajmującym się nimi. Wypraszaj łaskę mądrości i miłości dla wszystkich rodziców dzieci poczętych. Matko Boża Siewna, obdarzaj opieką wszystkich rolników, aby przyszłoroczny
zbiór był obfity i przyczynił się do poprawienia sytuacji materialnej mieszkańców naszego kraju.
Paweł Pomianek
O dzieciństwie Maryi wiemy niewiele. Kilka informacji znamy z apokryfów. Jej rodzicami byli bardzo pobożni ludzie – Anna i Joachim. Bardzo długo
starali się o dziecko, modląc się o nie i błagając Boga
o to błogosławieństwo. Prośby zostały wysłuchane
i Anna urodziła dziewczynkę, której nadała imię
Maryja (znaczenie „Pani”, ale także mądrość, świawww.7dnigryfina.pl

Pierwszy raz o święcie Narodzenia Maryi wspomniano w VI wieku. Wprowadził je do kościoła
oficjalnie św. Sergiusz I (688 rok). W niektórych
krajach istnieje kult Maryi dziecka, co wiąże się z
powstawaniem figurek i obrazków (najsłynniejsze
to: Madonna Bambina w Forno Canavese, Madonna
Bambina w katedrze mediolańskiej, Madonna Bambina w kaplicy domu generalnego Sióstr Miłosierdzia. Matka Boża-Dzieciątko jest główną Patronką
tego zgromadzenia).
Maryja - Matka Boża, Bogurodzica,Najświętsza
Maryja Panna, Madonna, Dziewica, Orędowniczka, Królowa niebios, Matka Pięknej Miłości, Matka
Boska Bolesna, Matka Boska Królowa Apostołów,
Matka Kościoła, Matka Boska Królowa Polski, Matka Boska Zielna, Matka Boska Siewna, Matka Boska
Różańcowa, Matka Boska Gromniczna, Matka Boska Częstochowska, Matka Boska Ostrobramska,
Matka Boska Fatimska, Matka Boska z Lourdes.

To święto jest potrzebne, by przypomnieć nam, że
Maryja była zwykłym człowiekiem – jak ty czy ja, i
zwykłą dziewczyną – jak wiele na świecie. Została
jednak wybrana przez Boga, by spełnić niezwykłą misję i zostać Matką Jezusa Chrystusa. Została
uchroniona przed grzechem, ale pamiętajmy, że
przez całe życie miała wolną wolę, a mimo to zawsze
wierzyła i ufała Bogu. Miała rodziców, dzieciństwo,
znajomych z placu zabaw, bawiła się, pomagała.
Była zwykłą niezwykłą dziewczynką, której dorosłe
życie zapisało się w Ewangelii.
Boże, Ty sprawiasz, że wszystkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plony, które
dają radość siewcy i chleb głodnemu. Prosimy Cię,
pobłogosław te ziarna i inne nasiona, zachowaj je
przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą,
a ziemię użyźniaj rosą z nieba, aby rośliny z nich
wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za
przykładem Najświętszej Maryi Panny, która słuchała słowa Twojego i strzegła owocnie w sercu,
przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość
w pełnieniu Twojej woli. Udziel nam tego przez zasługi Najświętszej Dziewicy, której narodziny dziś
obchodzimy
Redakcja
Źródła: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-08a.php3
zdjęcia: pixabay.com.pl
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KPR Blejkan wzmacnia skład

Cel: pierwsza liga
Po wybudowaniu w Gryfinie wyczekiwanej latami hali sportowej działacze KPR
za cel postawili sobie awans do I ligi. Zadanie ambitnie, ale sądząc po ostatnich
ruchach personalnych, wydaje się realne do osiągnięcia.
W ostatnim czasie klub
poinformował o kolejnych
wzmocnieniach. Do drużyny
dołączyli Michał Statkiewicz
oraz Tomasz Grzegorek. Obaj
mają za sobą występy w Superlidze.
Zarówno Michał jak i Tomasz są wychowankami
Artura Rykaczewskiego, którego poprosiliśmy o ocenę
zawodników.
- Michał trafił do mnie w
trzeciej klasie podstawówki
i był pod moją opieką przez
dziesięć lat. Przeszedł wszystkie etapy rozwoju. Gdyby
nie poważna kontuzja, która
zahamowała jego rozwój na
pewno grałby dziś w klubach
ekstraligi. Michał jest wysoki,
mierzy ponad 195 cm, a do
tego jest leworęczny. Tacy zawodnicy to dla każdego trenera wielki skarb. Statkiewicz
może grać zarówno na prawym rozegraniu, jak i środku
rozegrania. Pytaniem jest w
jakiej jest aktualnie dyspozycji, czy nie ma zaległości treningowych. Nawet jeżeli jego
obecna forma jest daleka od
pełnej dyspozycji regularnym
treningiem jest w stanie nadrobić wszystkie ewentualne
zaległości. KPR będzie miało
z niego dużo pożytku. Podobnie zresztą jak i z Tomka
Grzegorka. On także stawiał
u mnie pierwsze kroki w piłce ręcznej. Ma bardzo dobre
warunki fizyczne, waży ponad 100 kilogramów, grając
na kole będzie przestawiał
rywali. Przez kilka sezonów
występował w Superlidze,
co już samo w sobie stanowi

World Amateur
Golfers
Championship
2020!
Dwudziesta pierwsza edycja World Amateur Golfers
Championship dobiegła końca.

KPR statkieiwcz
doskonałą
rekomendację.
Cieszę się, że w Gryfinie tak
mocno postawiono na awans
do I ligi. Z tymi zawodnikami w składzie na pewno
KPR będzie bardzo się liczył
w walce o awans. Oczywiście
same nazwiska nie grają i
wiele zależeć będzie od tego
jak często odbywać się będą
treningi. Znając jednak zapał
i ambicję działaczy KPR oraz
trenera Adama Zielińskiego jestem przekonany, że za
rok w Gryfinie kibice będą
świętować awans do I ligi –
przewiduje Artur Rykaczewski, trener o były zawodnik
Pogoni Szczecin, który z tym
zespołem ma na koncie między innymi brązowy medal
mistrzostw Polski.
Ligowy sezon w Gryfinie
rozpoczyna się 10 października, czyli do inauguracji
rozgrywek jeszcze ponad
miesiąc. Dobrze, że do

pierwszego meczu jest jeszcze dużo czasu. Zespół razem
potrenuje z nowymi zawodnikami. Ponadto pojawiły się
nieoczekiwane perturbacje.
Trener Adam Zielonka (zastąpił Arkadiusza Augustyniaka, który po 18 latach
pracy zrezygnował z funkcji
pierwszego
szkoleniowca)
znalazł się na przymusowej
kwarantannie. W szkole w
Żabnicy, gdzie pracuje, jedna z nauczycielek okazała się
nosicielem
koronawirusa.
Szkoleniowiec trafił na kwarantannę, ale nie powinno
mieć to większego znaczenia
dla przebiegu przygotowań.
Zieliński powinien już trafić
na ławkę rezerwowych podczas memoriału Marka Zielonki, który rozpocznie się 12
września.
DJ

Wyłoniono reprezentację Polski na światowy finał. Finał, który planowany był na październik 2020 - został przełożony na
podobny termin w roku 2021.
W przyszłym roku będzie wyłoniona w Polsce kolejna reprezentacja i na światowym finale
każdy z krajów będzie reprezentowany przez dwie drużyny.
Już w piątek poznaliśmy zwycięzcę w kategorii Celebrities.
Po emocjonującej rywalizacji
i bardzo dobrej finałowej rundzie zwyciężył Mateusz Ligocki.
Drugie miejsce zajął Mikołaj
Grabowski, a trzecie Robert

Rozmus. Tuż za podium uplasował się faworyt tej kategorii
Jerzy Dudek.
W sobotę wyłonionych zostało pozostałych sześć osób,
zwycięzców
poszczególnych
grup handicapowych, którzy
otrzymali bilety na WAGC Mexico 2021. Najbardziej zacięta
rywalizacja toczyła się w grupie
20,5 – 25,4, która zakończyła się
dogrywką. Po trzech dniach Tomasz Hamera i Ryszard Staniak
wykonali taką samą liczbę uderzeń. Po pasjonującej dogrywce
zwyciężył Ryszard Staniak.
dost.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Celebrities - Mateusz Ligocki,
Hcp do 5,4 - Włodzimierz Stańczak
Hcp 5,5 – 10,4 - Marek Góra
Hcp 10,5 – 15,4 - Andrzej Rosłaniec
Hcp 15,5 – 20,4 - Leszek Rogala
Hcp 20,5 – 25,4 - Ryszard Staniak,
Hcp 25,5 – 36,0 - Andrzej Zazdrosiński.

Klasa A

Czarni liderem

Puchar Polski ZZPN, runda III

Energetyk, Odrzanka
i Iskra grają dalej

W weekend rozegrano drugą kolejkę spotkań w klasie A.

W środę odbyła się III runda Pucharu Polski na szczeblu okręgu. W tej fazie do
rywalizacji przystąpiły zespoły z klasy okręgowej.
Z naszych drużyn Energetyk Gryfino pokonał w Kołbaskowie Zryw 3:1, Odrzanka Radziszewo pokonała Mierzyniankę Mierzyn 4:2, a Iskra wygrała z Osadnikiem Myślibórz 5:2. Z rozgrywek odpadła,
i to pechowo, jedynie Odrzanka Chojna, która zremisowała na wyjeździe z Vielgowią 3:3, ale w rzutach
karnych gospodarze byli lepsi 5:4.
DJ

W grupie IV Grot Gardno zremisował 2:2 z Kastą Majowe. Również jednym punktem musiała się zadowolić Odrzanka Radziszewo, która zremisowała z Czarnymi Szczecin 1:1. W tabeli Grot jest
czwarty (4 pkt), Odrzanka 11 (1 pkt).
W grupie V Łabędź Widuchowa rozgromił Witniczankę Witnica
6:1, a LUKS Krzywin uległ u siebie Mieszku Mieszkowice 0:2. W tabeli Łabędź jest dziewiąty (3 pkt) a LUKS 12 (0 pkt).
W grupie VI Czarni Lubanowo pokonali 5:2 Koral Mostkowo, a
rezerwy Iskry Banie pokonały Sęp Brzesko 2:1. Na czele tabeli Czarni (6 pkt), a rezerwy Iskry zajmują piąte miejsce (3 pkt).
DJ

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Klasa okręgowa. Grupa południowa

Energetyk gonił, ale nie
dogonił
Nie od dziś wiadomo, że piłkarze Energetyka zmienni są i trudno im utrzymać
wysoką formę przez dłuższy okres. Od drugiej kolejki gryfinianie na przemian
wygrywają i przegrywają.

Energetyk na przemian
W sobotę zmierzyli się w
Pyrzycach z Sokołem. Teoretycznie byli faworytem, ale
nie po raz pierwszy okazało
się, że w przypadku podopiecznych grającego trenera
Marcina Łapińskiego, niczego
nie można być pewnym. No
może poza tym, że Łapiński
zdobędzie gola. Akurat na
snajpera-trenera można liczyć. W Pyrzycach zdobył kolejną bramkę doprowadzając
do remisu 2:2. Ostatnie słowo
należało jednak do gospodarzy, którzy wygrali 3:2.
Energetyk w Pyrzycach
trzykrotnie gonił wynik. Dwa
razy mu się udało doprowadzić do remisu, ale ostatecznie trzy punkty wywalczył
Sokół. Na stronie pyrzyckiego
klubu można obejrzeć bramki
z tego spotkania.
Energetyk spadł na piąte
miejsce w tabeli, ale ma tylko
punkt mniej od lidera. Ścisk
w czołówce jest ogromy. Aż
cztery zespoły mają po 10
punktów, w tym Odra Chojna i Iskra Banie. Iskra, czyli
dotychczasowy lider, zaznała
pierwszej porażki w sezonie.
Dość bolesnej, bo aż 0:3 z
Kłosem Pełczyce.
Z naszych drużyn punkt
zdobyła tylko Odra Chojna,
która zremisowała na wyjeździe z Orłem Grzędzice.
Sokół Pyrzyce - Energetyk
Gryfino 3:2 (1:1)
Bramki: Piasecki 24, Bednarski 60, Godyń 78 – Kaniecki 25, Łapiński
www.7dnigryfina.pl

Energetyk: Kordowski –
Żeglin, Stelmasik, Łapiński,
Kubaczyński,
Kosmalski,
Kondraciuk, Kaniecki, Gnap,
Duch (64 Gatkowski), Ułasowicz.
Orzeł Grzędzice - Odra
Chojna 1:1 (0:0)
Bramki: Romciw 80 – Głowacki 90+1
Odra: Tarnowski – Turkiewicz, Stasiak, Nagaj, Madera,
Latuszek, Kusiak, Głowacki,
Borczyński (46 Skóra), Rudik,
Toa (65 Tkaczuk)
Kłos Pełczyce - Iskra Banie
3:0 (2:0)
Bramki: Kubiak 13, Zwoliński 19, Borek 89
Iskra: Pawłowski, Skrobek
(46 Durasiewicz), Lewandowski (75 Sobina), Chmielnicki,
Sikorski, Kreft, Janas, Sapiński

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

(80 Skowron), Kuzio,, Karbowski, Anulicz
W pozostałych spotkaniach:
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Orkan Suchań 3:2, , CRS Pogoń
Barlinek - Dąb Dębno 3:1,
Ogniwo Babinek - Osadnik
Myślibórz 1:6, Morzycko Moryń - Zorza Dobrzany 4:0,
Kolejka 6: 05/06-09: Stal
Lipiany - Osadnik Myślibórz,
AP Gavia Choszczno - Ogniwo Babinek, Dąb Dębno
- Morzycko Moryń, Iskra Banie - SCRS Barlinek, Orkan
Suchań - Kłos Pełczyce, Odra
Chojna - Orzeł Trzcińsko-Zdrój, Energetyk Gryfino Orzeł Grzędzice, Unia Dolice
- Sokół Pyrzyce. Zorza Dobrzany pauzuje.

5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
5
5
5
4
5

10
10
10
10
9
9
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
1

16-7
19-7
9-6
8-4
14-13
8-9
12-5
7-11
7-12
9-8
15-11
5-7
7-8
7-12
10-15
6-18
10-16

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY GRYFINO
o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gryfino
dla terenu obiektów sportowych przy
ul. Sportowej w Gryfinie
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293
ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu
obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 września do 13 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1
Maja 16, 74-100 Gryfino, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Gryfino.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w
dniu 5 października 2020 r. o godz. 16:00 w sali 25 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz
opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi należy wnieść na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na adres Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100
Gryfino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2020 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 3. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 13
ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L z późn. zm.) - RODO:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrza Miasta i
Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
- wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi ( art. 6 ust. 1
lit. e RODO).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych przysługuje Państwu prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o źródle ich pochodzenia, żądania ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania (bez wpływu na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania (ze względu na sytuację szczególną osoby),
- wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dalsze informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie
Państwo na stronie BIP urzędu i w siedzibie Administratora.

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
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dla dzieci i młodzieży

POWRÓT DO SZKOŁY

Co w trawie piszczy
Zaklęcie na „w”

Poziomo:
3. ile miesięcy trwa nauka w szkole; 4. urlop, czas wolny od szkoły, zwłaszcza latem;
6. dźwigasz go na plecach; 7. przyrząd pomiarowy używany do określenia miary kąta i jego
wykreślania; 8. może być wzorowe; 10. zbiór opowiadań, biografia lub bajka.
Pionowo:
1. przyrząd do rysowania okręgów; 2. uczeń, przedstawiciel klasy; 4. nauczyciel, opiekun
klasy; 5. budynek, w którym zdobywasz wykształcenie; 6. pojemnik, który służy do przechowywania przyborów szkolnych; 9. ile lat trwa szkoła podstawowa.

Młody artysta

Każdego roku dzień 1 września
jest dniem, kiedy rozpoczyna
się rok szkolny ….natomiast
81 lat temu 1 września 1939
miało miejsce bardzo smutne
wydarzenie, trwało 6 lat i miało
wpływ na jakość życia małych
dzieci i dorosłych w Polsce oraz
na całym świecie. Wybuchła
wtedy druga wojna światowa,
która przyniosła bardzo trudny,
smutny i ciężki czas dla wszystkich mieszkańców Polski i nie
tylko.
Dla niektórych z was jest jeszcze za wcześnie o tym czytać,
ale niektórzy już chcą czegoś
więcej o tym wydarzeniu się dowiedzieć. Dla tych, którzy są ciekawi, polecam bardzo wspaniałe trzy książki, które w bardzo
przystępny i ciekawy sposób
opisują ten trudny czas.
Pierwszą książką jest Zaklęcie
na „w” Michała Rusinka. Opowiada o życiu małego chłopca
Włodka podczas okupacji niemieckiej. Mimo bardzo ciężkich
losów tego chłopca książka nie
jest smutna, opisuje codzienność dzieci w tych czasach. Dowiecie się z niej ciekawych rzeczy o tym, że żelazka miały duszę, o tym, jak dzieci starały się
pomagać dorosłym w szpitalu,
o rozwożeniu tajnych wydawnictw podziemia. Bardzo łatwo
się ją czyta, ponieważ składa się
z małych, krótkich historyjek.
Drugą książką, którą wam polecę, jest „Czy wojna jest dla
dziewczyn?” Pawła Beręsewicza.
Jest to historia dziewczynki o
imieniu Ela i jej mamie, która pracuje w szpitalu dla rannych.
Ela jest bardzo dzielna, szybko dorasta, nie płacze. Nie rozpacza nawet, wtedy gdy jej mamusię zabierają do obozu. Jej tata
też jest obecny w tej książce, kryje się w lesie, a różni źli ludzie
próbują go znaleźć. Ela ma przedwojennego przyjaciela Antka,
który twierdził, że wojna nie jest dla dziewczynek.
Trzecia książka „Bezsenność Jutki” Doroty CombrzyńskiejNogali opisuje żydowskie getto i codzienne życie w nim. Jutka
mieszka z dziadkiem, ponieważ jej rodzice wyjechali baaardzo
daleko i nie wiadomo kiedy wrócą… Dziewczynka cierpi na
bezsenność, więc dziadek opowiada jej historie o Smoku Wawelskim, o Minotaurze, o Ikarze. Książka ta opisuje dziecięcą
przyjaźń, jest bez zakończenia, ale zostawia nadzieję, że będzie
dobrze.
Skoro dotrwaliście do końca tego artykułu, oznacza to, że jesteście ciekawi tych książek. Bardzo się cieszę, bo temat wojny jest
bardzo ważnym tematem dla naszych prapradziadków, dziadków. To właśnie oni byli w tamtych trudnych czasach małymi,
dzielnymi dziećmi, o których przeczytacie, w polecanych przeze
mnie książkach.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Rusza nowy system rekrutacji do Wojska
Polskiego
Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których
kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, które już od dziś dostępne są
dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.
Nowe rozwiązania, z których
mogą skorzystać Polacy, to wynik kolejnego etapu procesu reformy systemu rekrutacji do Sił
Zbrojnych RP.
Najważniejsze zmiany:
Portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl – oprócz tradycyjnego składania wniosków do
Wojskowych Komend Uzupełnień, uruchamiamy rekrutację
w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego do Wojska Polskiego.
Będzie to kolejna, obok ePUAP,
elektroniczna forma aplikowania do wojska. Kandydat do
służby wojskowej, który nigdy
nie był w wojsku, maksymalnie
w 14 dni od złożenia wniosku
elektronicznego na portalu
zostanzolnierzem.pl otrzyma
informację, kiedy i w którym
Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić
formalności i przejść wymagane badania.
Wojskowe Centrum Rekrutacji – już we wrześniu ruszą
Wojskowe Centra Rekrutacji,
czyli miejsca, w których w
maksymalnie 1 dzień kandydat
do wojska (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) odbędzie rozmowę kwalifikacyjną,
rozmowę z psychologiem oraz
będzie zbadany przez komisję lekarską. Wojskowe Centra
Rekrutacji, powoływane będą
na terenie kraju, w miejscach
gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową. Do
tej pory kandydaci na żołnierzy
musieli przechodzić każdy z
etapów rekrutacji osobno, nie-

www.7dnigryfina.pl

kiedy w innych miejscach i różnych terminach. W przypadku
pozytywnej opinii specjalistów
z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat na żołnierza,
tego samego dnia, otrzyma
kartę powołania na szkolenie
podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą).
Szkolenie podstawowe –
maksymalnie 30 dni, a nie 90.
Skracamy szkolenie podstawowe tzw. służbę przygotowawczą
zachowując jednocześnie najważniejsze elementy programu
szkolenia, dla osób, które nigdy
nie służyły w wojsku i nie składały przysięgi wojskowej. Reforma zakłada również zwiększenie ich częstotliwości, tak
aby skrócić okres oczekiwania

chętnych. Dotychczas szkolenia
odbywały się w trzech turnusach na rok. Teraz będzie ich
więcej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego
i złożeniu przysięgi wojskowej
– kandydat, już jako żołnierz,
zostanie przeniesiony do rezerwy. Następnie zapoznany zostanie z wolnymi stanowiskami
w wybranych jednostkach – w
zależności, w której części kraju
chciałby służyć jako żołnierz:
zawodowy bądź terytorialnej
służby wojskowej. Dodatkowo
dowódcy będą mogli typować
odpowiednich kandydatów na
stanowiska do swoich jednostek już na etapie szkolenia.
Do tej pory wszystkie formalności związane z rekrutacją do

wojska, w tym szkolenie przygotowawcze, trwało średnio
190 dni. Nowe rozwiązania
skracają ten okres do maksymalnie 50 dni.
Wprowadzane zmiany, są
odpowiedzią na wnioski osób,
które ubiegały się lub ubiegają się o służbę w Wojsku Polskim. Jednym z czynników
zniechęcających do służby był
zbyt długi termin jaki upływał
pomiędzy złożeniem wniosku,
a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi wojskowej.
Do tej pory kilkadziesiąt procent potencjalnych kandydatów
rezygnowało z ubiegania się o
służbę w Wojsku Polskim właśnie ze względu na długotrwałe
i skomplikowane procedury.

Dziś redukujemy ten czas z 190
dni do maksymalnie 50, jednocześnie wprowadzając udogodnienia w procesie rekrutacji.
***
Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego jest jednym z
priorytetów Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.
W 2018 roku szef MON zainaugurował kampanię rekrutacyjną „Zostań Żołnierzem RP”.
Żołnierze w tzw. mobilnych
zespołach rekrutacyjnych na terenie całej Polski spotykają się
z mieszkańcami i opowiadają
im o zaletach służby w Wojsku Polskim. Reforma systemu
rekrutacji to kolejny element,
który wpisuje się w prowadzoną kampanię.
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KINO GRYF 4 - 8.09.2020
O czym marzą zwierzęta,
15:30
Pętla,
17:30, 20:00
CO JEST GRANE
W tym tygodniu gryfińskie kino
zaproponuje nam najnowszy film
Patryka Vegi „Pętla”. Reżyser „Polityki” lubi różnorodność, zawsze tworzą się wokół niego niemałe kontrowersje (temat jest zawsze mocno
wrażliwy i drażliwy). Tym razem
chodzi o młodego policjanta i seks,
czyli dom publiczny z dziewczynami z wysokiej półki (a dokładniej to

DARMOWE
bilety do kina

ten młody policjant będzie zarządzał tym domem publicznym, będzie zbierał nagrania – materiały, by
szantażować ważne osobistości; ty-

tułowa pętla trochę mówi nam, jak
to się może skończyć). Czy ta historia może się podobać? Czy ta historia mogłaby się zdarzyć? Przypomi-

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.

na trochę sensację rodem z tabloidów, chociaż Vega zawsze obstaje
przy swoim, że Jego historie są
oparte na faktach, rozmowach z
ludźmi i obserwacji. Ja nie lubię takiego kina, ale słupki oglądalności

obrazów Vegi pokazują, że ludzie lubią krew, pot i łzy na ekranie. Poza
tym, jednego nie można mu odmówić, że ma smykałkę do dialogów i
odwzorowywania obrazków ulicy
(jeśli chcecie zobaczyć tę kolejną
opowieść from Vega - zapraszam).
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. Amp

Kto jest reżyserem filmu „Pętla”?
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 4 - 10.09.2020
KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Pojedynek na głosy, pt.-nd.
15:50
Włoskie wakacje, pt.-nd. 18:25,
pn.-czw. 18:00
Arab Blues, 20:20
KLUB KINIARNIA
Pettson i Findus – mały kłopot,
wielka przyjaźń, pt.-nd. 16:10
Daleko od Reykjaviku, 18:10
Najgorsze wiersze świata,
20:00

HELIOS (CHR Kupiec)
Helios na Scenie:
Break The Silence: The Movie,

czw. 18:30
Kultura Dostępna
Słodki koniec dnia, czw. 13:00,
18:00
Kino Konesera:
Dolina Bogów, pn. 18:00
Jak być dobrą żoną, śr,. 18:00
Złota Kolekcja:
Imperium słońca, wt. 13:00,
18:00
Premiery:
Pętla, pt.-nd., śr. 10:40, 13:15,
15:50, 17:30, 18:30, 21:00, pn.wt. 10:40, 13:15, 15:50, 18:30,
21:00, czw. 10:40, 13:15, 15:50,
17:30, 20:00
Polecamy:
Nowi mutanci (napisy), pt.
11:30, 19:00, 21:30, sb.-nd. 19:00,
21:30, pn. 15:00, 17:30, 20:45, wt.
11:15, 17:30, 21:30, śr. 11:30,
20:00, czw. 11:30, 20:15
Tenet, pt. 12:50, 14:40, 18:00,

20:00, 21:15, sb.-nd. 14:40, 18:00,
20:00, 21:15, pn. 12:50, 14:40,
19:00, 20:00, wt. 13:50, 14:40,
19:00, 20:00, śr. 12:50, 14:40,
19:30, 20:30, czw. 12:20, 15:40,
19:00, 20:30
Zieja, pt.-śr. 16:15, czw. 15:10
Harry Potter i Książę Półkrwi,
pt.-nd., wt.-czw. 14:00, pn. 11:30
Helios dla dzieci:
Był sobie pies 2, sb.-nd. 11:00,
13:30
O czym marzą zwierzęta, pt.-śr.
10:00, 12:20, czw. 10:30
Scooby-Doo, pt., pn.-śr. 10:20,
sb.-nd. 11:30, czw. 10:00

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna
Słodki koniec dnia, czw. 13:00,

18:00
Kino Konesera:
Dolina Bogów, pn. 18:00
Helios na Scenie:
Break The Silence: The Movie,
czw. 18:30
Złota Kolekcja:
Imperium słońca, wt. 13:00,
18:00
Przedpremiera:
After 2, pt.-nd. 20:15
Premiery:
Pętla, pt., pn., śr. 10:00, 11:00,
11:30, 12:40, 13:40, 15:20, 16:20,
18:00, 19:00, 19:45, 20:40, 21:40,
22:00, sb.-nd., wt. 10:00, 11:30,
12:40, 14:30, 15:20, 16:20, 18:00,
19:00, 19:45, 20:40, 21:40, 22:00,
czw. 10:00, 10:30, 11:00, 12:40,
13:40, 15:30, 16:20, 19:00, 19:45,
20:30, 21:40, 22:00
Polecamy:
Tenet, pt.-pn., śr.-czw. 10:30,

11:40, 14:00, 15:00, 17:30, 18:30,
21:00, wt. 10:45, 11:40, 14:15,
15:00, 18:30, 21:00
Nowi mutanci (napisy), pt.-nd.
17:45, 21:50, pn. 20:40, wt.-śr.
17:45, 20:15, czw. 20:15
Zieja, pt., pn.-śr. 14:30, 19:15,
sb.-nd. 19:15, czw. 15:15, 19:15
Włoskie wakacje, 17:15
Hit za 10!:
Harry Potter i Książę Półkrwi,
pt.-pn., śr. 14:15, wt. 14:00, czw.
13:45
Helios dla Dzieci:
Był sobie pies 2, sb.-nd. 11:00,
13:30
O czym marzą zwierzęta, pt.-śr.
12:00, 14:40, 17:00, czw. 11:15,
14:40, 17:00
Samsam, 10:15
Scooby-Doo, 12:15

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Tenet
()

Tydzień temu pisałam Wam o rocznicy premiery filmu „Incepcja” Christophera Nolana, a dzisiaj chciałabym
przypomnieć Wam kino tego twórcy,
a przede wszystkim zaprosić Was do
kina na Jego kolejne dzieło – „Tenet”.
Czy warto? Brytyjczyk z urodzenia i jeden z najbardziej dochodowych
współczesnych reżyserów – to właśnie Christopher Nolan, którego kocham za „Incepcję” i „Memento”. Debiutował w 1998 roku obrazem „Śledząc”. Jednak dopiero pokręcone „Memento” z 2000 roku przyniosło mu
zasłużoną nominację do Oscara i
otwarcie furtki do prawdziwej kariery.
Chwilę potem zdarzyły się: „Bezsenność” i „Prestiż”, ale ja tak naprawdę
czekałam wtedy na „Batmana” Nolana,
który otworzył nowy rozdział w opowieściach filmowych o superbohaterach. To było coś, coś nowego, odświeżającego i naprawdę dobrego.
2010 przyniósł jak do tej pory jeden z
najlepszych filmów tego reżysera, zaraz po „Memento”, „Incepcję”. Świetny,
niezwykły, dopracowany pod wzglę-

dem scenariusza i wizualnie, a przede
wszystkim piękny, bo łączy w sobie
emocje i niesamowitą opowieść. Plus
genialna rola Leonardo Di Caprio! Dla
mnie „Memento” i „Incepcja” to najlepsze jak do tej pory filmy Nolana. Chwilę po tym ostatnim obrazie w kinach
pojawił się „Interstellar”, który na mnie
nie zrobił wrażenie (głównie chodzi o
rozczarowujące zakończenie), a niedawno (3 lata temu!) mieliśmy okazję
oglądać wojenną „Dunkierkę” od
twórcy „Memento”. Filmy Nolana zaro-

biły do tej pory ponad 4,5 miliarda
dolarów na całym świecie. Z 26 nominacji do Oscara Jego filmy zdobyły 7.
Tym, co nas tak przyciąga do filmów
autora „Interstellar”, jest przede
wszystkim pogłębiona fabuła podbu-

dowana filozofią, socjologią, etyką, a
do tego dochodzi burzenie związku
przyczynowo-skutkowego, łamanie
praw czasu i przestrzeni, dekonstrukcja świata i ludzkiego umysłu, pamięci. Właśnie tym Christopher Nolan zarabia na życie – sprzedając nam kolejną nową opowieść, która łamie dotychczasowe schematy i zazwyczaj
oparta jest na realnych lub wytłumaczalnych przesłankach. Tym razem do
kin trafił „Tenet”, opowieść która zaprzecza pojęciu czasu linearnego, a
raczej obraca to pojęcie w niwecz i w
coś, co jesteśmy w stanie zmienić czy
raczej obrócić. To tak jak Tenet – czytany od tyłu znaczy to samo, co od
przodu. Głównym bohaterem filmu
Nolana jest Protagonista, który niczym agent jakichś służb specjalnych
próbuje ocalić świat przed złym Kennethem Branaghem z rosyjskim akcentem. No więc jest tak, że pierwsze

kilka scen jest niesamowitych i początek naprawdę dużo obiecuje, potem
jest bardzo szybko, sprawnie, wizualnie porywająco, aktorsko w miarę
przyzwoicie, ale fabularnie jakby mi
czegoś zabrakło, chociaż zdaję sobie
sprawę, że wszystkiego za pierwszym

razem nie wychwyciłam ze scenariuszowej zabawy filmu „Tenet”. Boję się
jednak, że tam za wiele nie ma, gdyby
usiadło się na kanapie i powoli obejrzało ten film – tak na spokojnie, przewijając go minuta po minucie, to mogłoby się okazać, że scenariusz ma
dziury. Jednak nie w taki sposób ogląda się filmy, prawda? Nie na tym polega nasza miłość do kina, a raczej na
tym, że wchodzimy do ciemnej sali,
siadamy w fotelu, zapominamy się i
toniemy w opowieści – tym razem
Christophera Nolana. I jeśli w ten sposób potraktujemy film Nolana to wyj-

dziemy z kina usatysfakcjonowani. Ja
niestety uważam, że „Tenet” nie jest
lepszy od „Incepcji”, bo ona była w
przyjemny sposób zrozumiała, a „Tenet” jest bardziej skomplikowany (co
nie zawsze znaczy, że to gorzej, ale
momentami zastanawiałam się, o „co
kaman?”, a to już działa na minus dla
filmu). Trudno radzić w tej materii, ale
wydaje mi się, że fani takiego kina
będą mieli naprawdę udane widowisko, bo Nolan zadbał o stronę wizualną filmu. „Nowi” powinni raczej zacząć
od starszych obrazów mistrza iluzji,
bo mogą się zniechęcić – a szkoda by
było. Kinomaniaków, którzy patrzą,
obserwują i rozliczają jak ja ten film
może leciutko rozczarować, ale nie
zmienia to faktu, że jest to bardzo dobra rozrywka, która porywa i zastanawia (chociaż tym razem jak dla mnie
za dużo jest tu akcji rodem z filmów
szpiegowskich, a za mało tego, co lubię, czyli wciągającej, ciekawej, zmieniającej myślenie fabuły). Fani Nolana
będą podzieleni, a ja wracam do „Incepcji” i „Memento”, czekając na lepsze jutro i lepszego Christophera Nolana.
Anna Pietras
FOTO: dystrybutor

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

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Ze szczęściem czasami bywa tak jak z okularami, szuka
się ich, a one siedzą na nosie. Phil Bosmans
Wiecie co to jest szczęście? Dla mnie to uśmiech,
radość mojego syna, zdrowie i dobre samopoczucie,
chwile we dwoje z bliską osobą. Szczęście to wakacje,
słońce, powiew morskiej bryzy, machanie ogonem
psa, gaworzenie niemowlaka. Szczęście to wiele rzeczy. Dzieci nieświadomie są uosobieniem szczęścia i są
prawie zawsze szczęśliwe – łatwo znaleźć im w życiu
szczęście – jest to nowa zabawka, ulubiony smakołyk, odebranie szybciej z przedszkola. To dopiero nam
dorosłym jest trudniej odnaleźć to szczęście w życiu.
Mamy tyle problemów, wątpliwości, rozczarowań – w
tym ciemnym lesie trudno znaleźć szczęście, ale ono
tam jest i czeka, byśmy je znaleźli i przytulili. Często
nie zdajemy sobie sprawy, że nasze szczęście jest pod
naszymi nogami – jest, czeka, domaga się uwagi i tylko
tego byśmy na nie spojrzeli i odwzajemnili sympatię.
Dla mnie szczęściem jest mój synek, mój mąż, moi rodzice i dziadkowie, ale także wyjście do kina czy słońce
w pochmurny dzień. Wszystko może być szczęściem,
ale nie zapominajmy, że ono zawsze jest i zawsze możemy je zobaczyć w sobie, w bliskich nam osobach –
właśnie wtedy, gdy wydaje nam się, że odeszło. Szczęście nigdy nie odchodzi, czasami tylko nam się gubi,
blednie, znika. Może po to, byśmy je docenili lub dlatego, że na nie nie zwracamy uwagi.

Gdy się zobaczyło tylko raz piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie
może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi.
Albert Camus
*W Czarodziejskim Lesie może zdarzyć się wszystko.
I dzieje się!
Kto skradł królowi szczęście?
Księżniczka wyrusza do Czarodziejskiego Lasu na
poszukiwanie zaginionego szczęścia.
Spotyka przyjaciela o zielonych uszach, który słyszy,
co myślą ludzie i zwierzęta. Potem spotyka wilka i smoka.
Daleko stąd, na Opuszczonej Wyspie, mieszka czarownica, która potrafi zamienić każdego w kamień.
Spotkaj się z księżniczką w Zaczarowanym Lesie (załóż dwudziestomilowe pantofle, jeśli je znajdziesz) i dowiedz się, co się wydarzy!
Księżniczka cała i zdrowa wróci do pałacu, ale jej podróż będzie bardzo pouczająca. Król bowiem zrozumie,
że jego szczęściem jest właśnie córka, którą może stracić. Księżniczka z kolei sprawdzi swoja odwagę, rozwagę i rożne umiejętności, a także przekona się, że najważniejsza w życiu jest miłość i przyjaźń. Niezwykła, lekka,
ciepła i bardzo mądra opowieść znaleziona na targu staroci sprawiła, że wzruszyliśmy się z moim synem tego
wieczoru – to było niezwykłe wspólne czytanie.

Księżniczka
i zaginione
szczęście

Księżniczka i zaginione szczęście to bardzo mądra
książka, która uczy przede wszystkim tego, by dostrzegać
szczęście, jakie mamy wokół siebie. Doceniajmy bliskie
osoby, które są obok. Cieszmy się, że jesteśmy zdrowi i że
możemy biegać, skakać, podskakiwać. Doceniajmy nasz
spokój i to, że możemy się uśmiechać do siebie. Księżniczka z książki jest bardzo odważna i bardzo empatyczna,
bo mimo niebezpieczeństwa postanawia pójść do
zaczarowanego lasu, by pomóc tacie odnaleźć szczęście.
Na szczęście wszystko kończy się dobrze, ale to też
przestroga, by być odważnym, ale jednocześnie przezornie
ostrożnym, bo na drodze naszych dzieci pojawi się jeszcze
wiele czarownic, smoków ziejących ogniem i innych
niebezpieczeństw, na które nie będą gotowe. Oby żaden
maluch nie musiał zbyt szybko dorastać i by żaden nie
musiał się martwić smutnym tatą, bo dzieci mają się
bawić, śmiać i cieszyć dzieciństwem.
Nie ma drogi do szczęścia. To szczęście jest drogą.
Przysłowie buddyjskie
Odważnym szczęście sprzyja.

Wergiliusz

Szczęście to przyjemność, której się nie żałuje.

Sokrates

Mama, która czyta, bo kocha

Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją
dzieli.
Albert Schweitzer
Autorem tej książeczki jest Ulf Stark – jeden z
najbardziej cenionych i lubianych szwedzkich autorów
literatury dla dzieci, który zawsze porusza ważne i trudne tematy dla dzieci, ale robi to w sposób bardzo lekki
a czasami nawet zabawny. Obrazki do bajki stworzył
Silke Leffler – niemiecki ilustrator książek dla dzieci.

Kupiliśmy tę książkę na targu używanych rzeczy od
młodego chłopaka, który ją zachwalał. Spojrzałam
głęboko w oczy młodemu czytelnikowi, szukając podstępu, ale nie znalazłam, kupiłam więc i z zainteresowaniem zaniosłam do domu. Wieczorem usiadłam w
fotelu z synem i zaczęliśmy czytać. Opowieść zaczynała
się od smutnego króla, który – jak się okazało – zgubił
swoje szczęście. Jego córka – zmartwiona nie na żarty
smutkiem taty – postanowiła wybrać się do zaczarowanego lasu, by odnaleźć szczęście taty. Las krył w sobie
dużo niebezpieczeństw, ale księżniczka nie bała się.
www.7dnigryfina.pl

Szczęście naprawdę jest napojem gazowanym. Wypijasz haust i wydaje ci się,że nigdy nie miałeś w ustach
nic równie przyjemnego. Lecz za chwilę odczuwasz
znacznie większe pragnienie i chociaż pociągasz łyk za
łykiem, żaden nie kryje już w sobie rozkosznej świeżości i zwalającej z nóg intensywności pierwszego haustu.
Jedyne, co ci zostaje, to blednące wspomnienie pierwszego wrażenia, więc starasz się je odnaleźć, kupując
podwójną ilość butelek familijnych albo zgrzewek po
sześć lub dwanaście sztuk.
Philippe Ségur
Tylko miłość

Tytuł: Księżniczka i zaginione szczęście
Autor: Ulf Stark
Ilustrator: Silke Leffler
Wydawnictwo: IKEA
Źródło:
https://www.chillizet.pl/Styl-zycia/Dom/Cytaty-i-wierszyki/
Cytaty-o-szczesciu-i-milosci-krotkie-z-ksiazek-piosenek-11294
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/207037/ksiezniczka-izaginione-szczescie
foto: pixabay.com.pl
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KRZYŻÓWKA

Poszukuję
emeryta lub
rencisty

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

tel. 502 277 099
Sprzedam
kawalerkę
do remontu

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

tel. 502 277 099

Pionowo:
1. święty patron Irlandii
2. niemieckie imię męskie
3. głos męski niemęski
4. jałowy bieg silnika
5. zbuntowany przeciw Olimpowi
6. stolica Yamato
7. specjalista od roślin
8. bułgarski olejek z róż
9. ciasto w rulonie
10. mała Elżbieta
11. Douglas
12. ogon szaraka
13. leniwy jak kół ten stary wół
14. trąd
15. komedia Stanisława Dobrzańskiego
16. drogowy ugniatacz
17. miasto w stanie Pensylwania
18. odbyli w 1908r. pierwszy lot z pasażerem
19. tamte kobiety
20. imię ukochanej Winicjusza z powieści „Quo vadis” Sienkiewicza
21. drewniany żaglowiec z XIV w.
22. sąsiad Jowisza

23. archaiczna
24. obszar, okolica
25. wiecznie zielone drzewo afryk.
26. międzynarodowa waluta
27. garbate bydło z Azji
28. mąż Marcyny z komedii Moliera „Lekarz mimo woli”
29. legendarny człowiek śniegu
30. rzeka na Ukrainie
31. Karol, architekt barokowy
32. tworzą leśne darnie
33. pod koroną
34. wiecznie zielone drzewo Ameryki Płd.
35. japońska forma szermierki
36. model Renaulta
37. postać z komedii Moliera „Mizantrop”
38. łobuz
39. na łbie konia
40. dwudziesta trzecia litera grecka
41. „tak” naszych południowych braci
42. jaźń, ja
43. wąż R. Kiplinga
44. Akademicki Związek Sportowy
45. syn Posejdona.

Poziomo:
46. miękki stołek
47. drewniana zatyczka osi koła
48. mebel z trunkami
49. na wekslu
50. zabarwienie głosu
51. statolit
52. uruchamiany pilotem
53. srebrna moneta
54. żołnierz ciężkiej jazdy tureckiej
55. typ Łady
56. miasto z Wawelem
57. bóstwo Ałtajczyków
58. chińska jednostka wagi srebra
59. materiał drzewny na opakowania
60. pudełko, etui
61. ryba słodkowodna, kolka, chwast
rybi
62. podłapówka
63. winda dla śmieci
64. okrętka lub angielski
65. instrument do zawracania
66. miasto na Węgrzech
67. dawny konny zaprzęg
68. duchowny szyicki

69. babilońsko - asyryjski bóg nieba
70. miasto W Gruzji, stolica Adżarii
71. roślina ozdobna
72. ... orny lub leśny
73. grekokatolik
74. siódma litera alfabetu greckiego
75. imię Byczewskiego
76. słynne marcowe
77. rzeka w Wlk. Brytanii, dopływ Ouse
78. roboty
79. wymierające drzewo iglaste
80. wystawowe w sklepie
81. między Atenami a Tebami
82. zsyła go Morfeusz
83. stan w Indiach
84. wije je ptak
85. miasto i port w Peru
86. na łapcie
87. pijacka mowa
88. zwrot do sarmaty.

reklama

reklama

reklama

reklama

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

SKUP AUT

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

TEL. 792 419 148

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

Tel. 605 955 850

PODPOWIEDŹ: KAZA, LON, PRUT, SPAH,
WRIGHT, ZEBU

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Transport

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

Tel: 575 830 815

Firma poszukuje
w Baniach lub okolicach

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

Tel. 735 956 777

Pokój do wynajęcia
osobie
na emeryturze, rencie.
Aktualne.

Kontakt: 691 057 180

KUPIĘ ciągnik

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

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

576 314 405
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

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.

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa zostało wywieszone pełnej treści ogłoszenie o sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 478 o
pow. 0,1327 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, gm. Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
SZlY/00031352/4.

na sprzedaż w drodze pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 478 o pow. 0,1327 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, gm. Widuchowa,
dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr SZl Y/00031352/4.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 r.
o godz. 9.00 W siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 02.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 9
oo w siedzibie U rzędu Gminy Widuchowa, ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 02.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela się w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, lub telefonicznie pod
numerem telefonu 91 416 7255 wew. 25.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych setek na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28 9377 0000 0200
0244 2002 0003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 06.11.2020 r.
Pełnej treści ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, na stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl oraz
na tablicach ogłoszeń sołectw.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela się w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, lub telefonicznie pod
numerem telefonu 91 416 7255 wew. 25.

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa
zostały wywieszone pełnej treści ogłoszenia
o sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego niżej opisanych nieruchomości
stanowiących własność Gminy Widuchowa:
- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 90/2
o pow. 0,1139 ha, położona w obrębie Marwice,
- nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 61/3
o pow. 0,0109 ha, położona w obrębie Rynica,
- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 61/4
o pow. 0,0046 ha, położona w obrębie Rynica,
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 7 w Bolkowicach wraz z udziałem w 1959/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce
gruntu nr 1/34 o pow. 0,0615 ha
Przetargi odbędą się w dniu 09 października 2020 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. Nr 02
- o godz. 9.00 - działka nr 90/2 obręb Marwice,
- o godz. 9.30 - działka nr 61/3, 61/4 obręb Rynica,
- o godz. 10.30 - lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 7 w Bolkowicach.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. 14, tel. 91 416 72 55 wew. 25 oraz na stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Regalica"
w Gryfinie

poszukuje gospodarzy domów
do sprzątania budynków
i terenów przyległych
w naszych zasobach
- wymagana działalność gospodarcza.

Tel. 782 655 123
669 653 515

Szczegółowe informacje w biurze Spółdzielni ul. Piastów
9b pokój nr 6 lub pod nr telefonu 512 324 641.

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

SPRZEDAM Citroen C5

500 31 02 49
www.7dnigryfina.pl

Wyciąg z ogłoszenia
o przetargu

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

tel. 72 11 46 000

Cena wywoławcza wynosi 46.000 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 7 października 2020 r., o godzinie 900, w sali
nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja
nr 16, przeprowadzony zostanie drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo:
- działka nr 487/4 o pow. 0,7264 ha (KW 39556/0).
Cena wywoławcza netto 262.000,00 zł.
Wadium – 26 200,00 zł;
- działka nr 485 o pow. 0,8493 ha (KW 39888/3).
Cena wywoławcza netto 306.000,00 zł.
Wadium – 30 600,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul.
Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem
91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 7 października 2020 r., o godzinie 930, w sali
nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja
nr 16, przeprowadzony zostanie drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino:
- działka nr 297/5 o pow. 0,7253 ha (KW 54389/9).
Cena wywoławcza netto 150.000,00 zł.
Wadium – 15 000,00 zł;
- działka nr 297/7 o pow. 0,1630 ha (KW 54390/9).
Cena wywoławcza netto 80.000,00 zł. Wadium – 8 000,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul.
Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem
91 416 20 11 wew. 413.
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Ogłoszenia drobne
91 40 45 014

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

91 40 41 014

Cena 1 zł za słowo - NIERUCHOMOŚCI • 70 gr za słowo - pozostałe działy
MIESZK ANIA - W Y NA JEM
•• 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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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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
4.09. Apteka Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
5.09.	Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
6.09.	Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
7.09. Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
8.09. Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
9.09. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
10.09. Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
- zaznaczono weekendy i dni ustawowo wolne od pracy

PUP INFORMUJE
POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE
DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY:
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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Mydlane baki
i kolorowa mąka
Dźwięki muzyki i ładna pogoda skusiły gryfinian do
Ppomaszerowania” w sobotnie popołudnie w stronę gryfińskiego stadionu, gdzie odbywał się Festiwal
Baniek Mydlanych.

To mydlane spotkanie , festiwalem tak trochę na „wyrost”
zostało nazwane. Ani super pokazów, ani żadnych konkursów
organizator dla maluchów nie
przewidział. Mimo braku tego
rodzaju atrakcji na stadionie
było co niemiara uciechy, zabawy i radości. Bombki „wylatywały” duże, małe, pojedynczo
i gromadnie. Można było je
złapać i nie złapać. Czasem nie
wiadomo było kto bardziej za
banieczką biegał, synek czy tata.
Puszczanie mydlanych ”latawców” nie było jedyną frajdą na
stadionie.
Gdy tylko słońce zaczęło chy-

lić się ku zachodowi, w ruch
poszła kukurydziana mąka z
kolorami zmieszana. I to była
dopiero zabawa na sto dwa. Kolorowe buzie, czerwone włosy,
barwne ubrania. Jednemu zieleń, innemu fiolet, wszyscy na
kolorowo i nikt się nie gniewał.
Po mączną, kolorową atrakcję
stały długie kolejki, choć woreczek około siedemdziesiąt gramowy za piętnaście złotych. Co
tam cena skoro można było na
tęczowo pomalować świat. No i
wreszcie coś się działo. Spotkań
i trochę zabawy bardzo wszystkim brakowało.
TS

Pamiętają o kapliczkach
Na rozstajach dróg, przy drogach polnych i wiejskich, po dziś dzień spotkać można wrosłe w tradycję kapliczki.
Bywają różne. Zadbane,
czasem zapomniane. Bywa, że
historią, magią, a często „strachami” w opowieściach oplątane. O kapliczce i kapliczkach pisałam wielokrotnie i
nie wracałabym do tematu,
gdybym w sobotnie późne popołudnie nie zauważyła pani
Krystyny z koleżeńską grupą, która robiła wokół krzyża
wielkie porządki. – Niestety
żywe kwiaty posadzone obok
krzyża przy obecnej upalnej
pogodzie prawie natychmiast
więdną. Postanowiliśmy więc
zastąpić je sztucznymi. Opiekę
nad świątkiem powierzył mi
ks. Stanisław Helak i burmistrz
Mieczysław Sawaryn.
Kapliczka znajduje się na

skraju parku, czyli na terenie
należącym do gminy. Wypadało o tym porozmawiać.
- Jest mi przykro, że czasem
ktoś, nie wiadomo kto ”bawi”
się niszcząc wazony i kwiaty - opowiada pani Krystyna Krzysztofik. Wszyscy się
uwijają i wokół robi się czysto
i bardzo ładnie Oby długo.
Czerwone róże, żółte słoneczniki i białe kamyki. Wszystko
za pieniądze z prywatnej portmonetki. I pamięci i tradycji
staje się zadość, a widok urokliwego miejsca cieszy każdego przechodnia. I bez względu
na to, czy wierzymy czy nie szanujmy to miejsce.
TS

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

