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Nowe nazwy
ulic

Wybory w Widuchowej

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej nadano nazwy
nowym ulicom w Gryfinie.
Na podstawie uchwały, mimo sprzeciwu radnych PiS dotyczącego: W. Szymborskiej i S. Mrożka, nadano nazwy ulicom w Gryfinie:
„Zofii Nałkowskiej”, „Wisławy Szymborskiej”, „Marii Dąbrowskiej”,
„Sławomira Mrożka”, „Bolesława Leśmiana”, „Stanisława Lema”,
„Zbigniewa Herberta”, „Adama Asnyka”, która stanowi przedłużenie istniejącej ulicy, oraz „Władysława Reymonta”, która również
stanowi przedłużenie istniejącej ulicy.
A. Szczepaniak

Rozpatrzono
petycje
mieszkańców

W trakcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej omówiono
petycje mieszkańców gminy.
Odrzucono większością głosów petycję dotyczącą ochrony
zdrowia mieszkańców przed
elektroskażeniem „Polska wolna
od 5 G”. uznano za zasadną - dotyczącą podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad jeziorem wełtyńskim uznając ją za zasadną.
Pozytywnie ustosunkowano się
też do petycji o podjęcie działań
mających na celu ograniczenie
emisji niskiej i poprawę jakości powietrza na terenie miasta
Gryfina.
Rada uznała postulaty: wprowadzenia preferencji i ułatwień
dla mieszkańców w zakresie
dostępu do ciepła z Elektrowni
oraz rozbudowy miejskiej sieci
ciepłowniczej; wprowadzenia 12
miesięcznego okresu przejściowego wraz z sankcjami za jego
niedotrzymanie na wymianę ni-

skoemisyjnych pieców na paliwa
stałe na terenie miasta; wprowadzenia zakazu stosowania
pieców na paliwa stałe dla nowo
budowanych
nieruchomości
oraz preferencji dla niskoemisyjnych systemów grzewczych. Za
uchwałą głosowało 6 radnych,
przeciw 2 i 10 wstrzymało się od
głosu.
Głosami 4 za, 10 przeciw, przy
5 wstrzymujących się odrzucono
uchwałę przygotowaną na wniosek mieszkańców o wystąpienie
do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej
dotyczącej wprowadzenia na
obszarze miasta Gryfina ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje
spalanie paliw.
A. Szczepaniak

Tak obecnie przyjmuje
interesantów gryfiński PUP

W Widuchowej, w wyniku przeprowadzonego referendum odwołano dotychczasową wójt Anna Kusy-Kłos. Po jej odwołaniu premier Mateusz Morawiecki
powołał Jerzego Sołtysiaka na funkcję pełniącego obowiązki do czasu nowych
wyborów, z nadzieją, że to on wygra wybory uzupełniające.
W niedzielę (6 września)
mieszkańcy gminy Widuchowa
wybierali nowego wójta. O to
stanowisko ubiegało się trzech
kandydatów: Jerzy Sołtysiak, Julitta Małgorzata Nowak i Paweł
Wróbel. Najwięcej głosów, około 55% uzyskał Paweł Wróbel.
Drugi wynik Julitta M. Nowak,
zdobywając 23% głosów. Trze-

cie miejsce zajął Jerzy Sołtysiak,
na którego głosowało niespełna
22% wyborców. Kadencja nowego wójta potrwa do 2023 roku.
Do głosowania uprawnionych
było 4253 mieszkańców. Udział
w wyborach wzięło 1767 osób.
Frekwencja wyniosła 41%. Paweł Wróbel otrzymał 972 głosy,
Julitta M. Nowak - 414, Jerzy

Sołtysiak - 381. Paweł Wróbel
od lipca 2019 r. pełni funkcję
dyrektora Szkoły Podstawowej
w Widuchowej. Jest także radnym powiatowym w Gryfinie.
W Radzie Powiatu jest przewodniczącym Komisji do spraw
Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych.
A. Szczepaniak

Pożary
W tym tygodniu strażacy z OSP Widuchowa dwa razy wyjeżdżali do pożarów.
Na początku tygodnia o godzinie 3:34 strażacy wyjechali
do pomocy przy pożarze stogu słomy. Pożar ma miejsce w
miejscowości Żelechowo. W
akcji wzięli udział - OSP Widuchowa (GBA MAN), OSP
Krzywin (GBA MAN), OSP Banie (GCBA SCANIA) oraz PSP
Gryfino (GCBA KERAX).
Kolejnym wyjazd, to pożar altanki w Widuchowej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia
cała altanka była objęta ogniem.
Zadaniem strażaków było zabezpieczyć teren oraz podać
jeden prąd wody w natarciu. W
pożarze nikt nie został poszkodowany. Do pomocy wysłano
również OSP Krzywin.
Red./foto. OSP KSRG Banie

Nie zmniejsza
się liczba
zarażonych

Planowe
wyłączenia

W okresie ostatniego tygodnia na terenie powiatu gryfińskiego
przybyło siedem osób zarażonych koronawirusem COVID - 19.
Tym razem są to: jedna kobieta w średnim wieku, jedna starsza
kobieta, dwie młode kobiety oraz trzech młodych mężczyzn. Nie
maleje również liczba osób przebywających na kwarantannie i w
izolacji. To cały czas około 40 osób.
A. Szczepaniak

11 września w godz. 9:00 –
15:00 Wirów ul. Okrężna 36,
40, 40a do 40d, dz. nr 108/5,
111/3, 40/4, 40/9, 40/10.
14 września w godz. 9:00 –
15:00 Mielenko Gryfińskie dz.
nr 318/2, 318/3, 320/3, 320/4.
17 września w godz. 8:00 –
10:00 Wełtyń, ul. Polna - cała,
Polna dz. nr 362/1, Tadeusza
Kościuszki dz. nr 362/3, 362/2.

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Wypadek radnej
Do wypadku doszło na trasie Gryfino – Chojna. Raport straży pożarnej brzmiał:
„Dębogóra – wypadek 2 samochodów marki Opel Corsa i Ford Focus (2 osoby
ranne)”.
Do wypadku doszło po południu w niedzielę 6 września br.
na drodze krajowej nr 31 niedaleko Dębogóry w gm. Widuchowa. Wtedy trwały w gminie
Widuchowa wybory wójta. Maria Markowicz jechała Oplem
z Pacholąt i miała się spotkać
z pełnomocnikiem jednego z
komitetów wyborczych. Przed
Dębogórą z dużą siłą w tył jej
auta uderzył drugi samochód.
Pojazdy wpadły do rowu. Na
miejsce wypadku przyjechała

policja, straż pożarna i karetki
pogotowia.
To był groźny wypadek.
Radna była ciężko ranna i
została przetransportowana karetką pogotowia do szpitala w
Zdunowie. Okazało się, że ma
połamane żebra. Jest też zagrożenie dla płuc. Na skutek tego,
że w tył jej samochodu uderzyło
inne auto, doznała także urazów
głowy. Powstał krwiak. Natomiast mieszkanka gminy Chojna w Fordzie została opatrzona

na miejscu zdarzenia i wróciła
do domu.
Na miejscu policjanci stwierdzili na razie niewiele. Wiadomo, że Ford focus uderzył w
tył Opla corsy. Funkcjonariusze ustalili, że kierujące były
trzeźwe. W pojazdach poza
kierowcami nie było innych
osób. Postępowanie trwa. Trzeba przesłuchać jeszcze radną w
szpitalu. Jej stan zdrowia na to
Red.
wcześniej nie pozwalał.

Wróbel Wójtem
Widuchowej
Rozmawiamy z Pawłem Wróblem, jeszcze jako dyrektorem Szkoły Podstawowej w Widuchowej. Poza nią
znany dotąd głównie jako radny Rady Powiatu.

Paweł Wróbel (z lewej) podczas prywatnej wycieczki rowertowej

Stracił 50 tys. złotych
Jak to się stało, że zorientował się o kradzieży pieniędzy? 1 września Waldemar
chciał chciał sprawdzić stan swojego konta, bo tego dnia wpływała emerytura.
Pan Waldemar ma rachunek
w Banku Santander. - Bez mojej
wiedzy i autoryzacji - mówi nam
zrozpaczony czytelnik. - Ktoś
z mojego konta zrobił 6 przelewów, każdy po kilka i kilkanaście
tysięcy złotych. Zwykle, gdy dokonuję transakcji dostaję z banku sms-a. Tym razem nie było
żadnej informacji. Nie dostałem
żadnego powiadomienia - opowiada.
A tu, jak się okazało nie mógł
się zalogować, próbował kilka
razy i konto zostało zablokowane. Dopiero dzwoniąc na Infolinię dowiedział się, że nastąpiła
zmiana hasła. Dowiedział się też
o przelewach - 6 przelewach po
kilka i kilkanaście tysięcy złotych na konta jakiegoś, nieznanego mu Stefana T. i Mariusza
Z.
Co robić?
Natychmiast zgłosił reklamację, ale bank umywa ręce,
bo zdaniem banku transakcja
została
www.7dnigryfina.pl

prawidłowo
potwierdzona.
Poprosiliśmy rzecznika banku o
komentarz w tej sprawie.
- Bank, zgodnie z Prawem
bankowym, obowiązuje tajemnica bankowa, co oznacza, że nie
możemy udzielić Pani informacji
w konkretnej sprawie – napisała
Ewa Krawczyk, menadżer do
spraw komunikacji z mediami.
Ale odniosła się do zasad, w
których czytamy, że Santander
Bank Polska dba o bezpieczeństwo powierzonych środków i
ich zarządzanie, w tym przez
kanały zdalne. I nie realizuje
nieautoryzowanych transakcji
– aby można było zrealizować
przelew, konieczna jest autoryzacja danymi, którymi dysponuje tylko posiadacz rachunku. A jeśli istnieje podejrzenie
popełnienia przestępstwa (np.
wyłudzenia danych), należy je
zgłosić na policję.
Bank w takich przypadkach
współpracuje z organami ścigania i udziela niezbędnych infor-

macji dla ujęcia sprawców.
Odzyska pieniądze?
Sprawa oczywiście została
zgłoszona na policję. Czy jednak uda się odzyskać wyłudzone pieniądze?
Przestępcy stosują różne
metody i narzędzia, takie jak
wyłudzanie danych (phishing),
wirusy, oprogramowania oraz
najróżniejsze socjotechniki. Celem często jest kradzież danych
osobowych i oszustwo. W mediach możemy przeczytać, że w
ostatnich dniach cyberprzestępcy chętnie wykorzystują strach
przed koronawirusem. Często
rozsyłają więc maile z załącznikami,
które udają informacje o
walce z wirusem, a w rzeczywistości „sprzedają” nam pliki
ze szkodliwym oprogramowaniem. Cyberprzestępcy nie mają
skrupułów i z pewnością zaatakują nie raz.
B. Gondek

Redakcja. To było powszechne zaskoczenie. 55 procent w
pierwszej turze. Pan sam w to
wierzył?
PW – Przyznam, że dla mnie
też to było zaskoczenie.
Jest pan jeszcze dyrektorem.
Jak szkoła weszła w nowy rok
nauczania w sytuacji pandemii?
- Jesteśmy dobrze przygotowani. Zrobiliśmy wszystko co
trzeba zgodnie ze zleceniami
Głównego inspektora sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Naszym atutem jest fakt, że szkoła
jest bardzo dużym obiektem,
z wieloma wejściami. Dlatego
łatwiej nam organizować ruch
wewnątrz szkoły. Dbamy by
dzieci zachowywały odległości,
nosiły maseczki i jak najczęściej
myły ręce, co jest trudne zwłaszcza w przypadku najmłodszych
dzieci. Jedynym słabym punktem są dowozy i odwozy, gdy
w jednym autobusie spotyka
się 40-50 osób. Ale na to mamy
niewielki wpływ.
A gdyby coś się zdarzyło?
- Mamy opracowane procedury na wypadek gdyby w szkole
pojawił się “pacjent zero”. Ale
mam nadzieję, że tak się jednak
nie stanie.
Już wkrótce będzie pan musiał objąć stanowisko wójta. Kto
pana zastąpi na stanowisku dyrektora szkoły? Będzie konkurs?
- Konkurs to w dalszej perspektywie. Na razie szkołą będzie kierować moja zastępczymi, pani wice dyrektor Dorota
Bohdankiewicz.
Sądząc po fizjonomii to jest
pan optymistą!
- Jestem i to wielkim optymistą. Wierzę w ludzi i w to, że jeśli sięich traktuje z szacunkiem i
po partnersku, to oni odpowie-

dzą tym samym.
Jednak Gmina Widuchowa
słynie z podziałów. Nawet pomiędzy strażakami z Widuchowej i Krzywina.
- Mam nadzieję, że ze strażakami to już historia. Jestem
zwolennikiem zgody i porozumienia i będę się o to starał,
choć zapewne nie z każdym się
to uda. Będę się starał łagodzić
podziały będące wynikiem polityki moich poprzedników.
Od czego pan zacznie?
- Odbyłem w czasie kampanii mnóstwo rozmów z mieszkańcami, także w ich domach.
Usłyszałem wiele uwag dotyczących spraw, które poprzednicy
obiecywali w każdej wiosce, a
potem nie dotrzymywali słowa.
Chcę likwidować punkty zapalne, dlatego powinienem zacząć
od załatwienia tych spraw, które
czekają latami. Nie będę dzielił
gminy na dwie części, lubię ludzi, jestem zwolennikiem zgody
i porozumienia.
Spytam o sprawy kadrowe.
Powoła pan zastępcę wójta, czy
wystarczy w gminie sekretarz?
- Jeszcze to rozważam. Nie
wiem czy będzie stanowisko
wice wójta, ale sądzę że podobnie jak w większości gmin
stanowisko zastępcy na pełnym
etacie jest o tyle uczciwsze, że
nie podlega procedurze konkursowej. Jeśli odchodzi wójt,
odchodzi też jego zastępca. A
to osoba co do której wójt musi
mieć największe zaufanie. Podobnie jak z zastępcą dyrektora
w szkole.
Rozm. R. Kwapisz

Od redakcji. Nieoficjalnie
wiadomo, że Paweł Wróbel
funkcję wójta ma przejąć
15 września.
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Jednak była
afera z halą!
W przeddzień wyborów samorządowych 2018 burmistrzowie Gryfina ogłosili początek budowy hali.
18 października przyjechał
do Gryfina nawet wiceminister od sportu i obejrzał razem
z tłumem urzędników otwarty
właśnie plac budowy. Wkrótce
jednak okazało się, że plac budowy zamarł. 31 października
była już tylko koparka. Potem
na długo znikła nawet ona.
Nasze przewidywania, że
dziwne zniknięcie wykonawcy
jest wynikiem błędów gminy,
potwierdził kierownik budowy z ramienia Moris Polska
– Marcin Buśluk, który w poniedziałek 19 listopada powiedział tylko tyle. - Nie mogę się
w tej sprawie oficjalnie wypowiadać. Mogę jedynie powiedzieć, że oficjalny dokument
ze stanowiskiem naszej firmy
w tej sprawie znajduje się w
gminie Gryfino. Jest w nim
zawarta racjonalna argumentacja dlaczego nas tam nie ma.

Miler potwierdza
ale ukrywa
Tego samego dnia co z kierownikiem budowy, rozmawialiśmy z zastępcą burmistrza ds. inwestycji - Tomaszem Milerem i spytaliśmy,
czy możemy się zapoznać z
korespondencją od firmy Moris Polska. Odpowiedział, że
owszem, ale właśnie wychodzi, więc możemy się umówić
na inny dzień w tym tygodniu. Jednak dopiero teraz,
po odebraniu hali dostaliśmy
dokument, który potwierdza, że początek budowy w
2018 roku nazwaliśmy aferą.
Oto cytat z pierwszego pisma firmy Moris Polska do
gminy Gryfino po podpisaniu umowy na budowę hali.
A wpłynęło już na początku
października 2018!
rk
			

Dzień Energetyka w Nowym Czarnowie
Obchody Dnia Energetyka w Zespole Elektrowni Dolna Odra, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE,
odbyły się tradycyjnie w pierwszy piątek września w Elektrowni Dolna Odra. Podczas akademii uhonorowano zasłużonych pracowników
odznaczeniami branżowymi i państwowymi.
Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa,
tegoroczne uroczystości odbyły
się z zachowaniem wszystkich
zasad bezpieczeństwa oraz z
ograniczoną liczbą gości. W
akademii udział wzięli m.in.
Michał Jach i Artur Szałabawka
– Posłowie na Sejm RP, Marek
Subocz – Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Mieczysław Sawaryn – Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino. Grupę
Kapitałową PGE reprezentował
Ryszard Wasiłek – Wiceprezes
Zarządu PGE Polska Grupa
Energetyczna ds. Operacyjnych,
a spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentowali Norbert Grudzień –
Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem
oraz Rafał Mucha – Wiceprezes
Zarządu ds. Finansowych.
Ryszard Wasiłek, wiceprezes
PGE, podczas akademii podkreślił kluczową rolę jaką odgrywa
Zespół Elektrowni Dolna Odra
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, jednocześnie
odnosząc się do niezbędnych
działań podejmowanych przez
Grupę PGE, które są związane

Ryszard Wasiłek wiceprezes PGE.
procesem transformacji energetycznej.
- Transformacja energetyczna
Polski dzisiaj jest już koniecznością, dlatego Grupa PGE
głośno mówi o konkretnych
działaniach, które trzeba podjąć,
by zapewnić bezpieczeństwo
energetyczne kraju. Jednym z
takich działań jest propozycja

wydzielenia aktywów węglowych do odrębnej spółki, co
pozwoli im funkcjonować i pełnić swoją rolę jeszcze przez 2025 lat. Rozmowy w tej sprawie
prowadzone są na najwyższym
szczeblu rządowym, a finalna
decyzja będzie wymagała także
zgody instytucji europejskich.
W ten proces zaangażowana bę-

dzie również Strona Społeczna,
ponieważ otwarty dialog pełni
kluczową rolę w PGE – powiedział Ryszard Wasiłek.
Rafał Mucha, Wiceprezes
Zarządu PGE GiEK, również
odniósł się do wyzwań jakie
stoją przed branżą energetyczną i konkretnych działań w tym
zakresie podejmowanych przez
spółkę.
- Realizując ogromne wyzwanie, jakim jest transformacja
systemu elektroenergetycznego
w Polsce w kierunku niskoemisyjnym nasza spółka przechodzi
szereg zmian, co szczególnie widać w oddziale ZEDO, gdzie po
modernizacji Elektrociepłowni
Pomorzany przyszedł czas na
megainwestycję w Elektrowni Dolna Odra. Nowe bloki to
gwarancja
długoterminowej
stabilności eksploatacji Elektrowni Dolna Odra, ale również gwarancja spełnienia przez
elektrownię
rygorystycznych
wymogów
środowiskowych.
Ponadto, na terenie Oddziału
Zespół Elektrowni Dolna Odra
w przyszłym roku powstaną

dwie instalacje fotowoltaiczne o
mocy do 1 MW każda. Będzie
to pierwsza farma słoneczna
zbudowana w spółce PGE GiEK
– powiedział Rafał Mucha, wiceprezes PGE GiEK, który w
swoim przemówieniu podziękował również wszystkim zaproszonym gościom, a szczególnie
pracownikom za dotychczasową
współpracę.
- Swoje podziękowanie kieruję do pracowników oddziału,
którzy w tym trudnym dla nas
czasie z należytą starannością
wykonywali swoje obowiązki,
przestrzegając wszystkich zasad
bezpieczeństwa i chroniąc tym
samym oddział przed skutkami
epidemii oraz pozwalając na zachowanie ciągłości pracy – podkreślił wiceprezes PGE GiEK.
Podczas akademii odznaczeniami państwowymi i branżowymi uhonorowano 37 osób,
uhonorowano także pracowników z długoletnim stażem. Jeden z jubilatów świętował 50-lecie pracy.
Dost.
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Wybierasz się na Kamera dla OSP
grzybobranie? Sobieradz
Rozpoczął się tegoroczny sezon na zbieranie grzybów. Policjanci apelują do amatorów leśnych zbiorów o rozsądek i zachowanie zasad bezpieczeństwa
podczas leśnych wypraw. Odpowiednie przygotowanie się przed wejściem do kompleksu leśnego,
jest niezwykle ważne, bo pamiętajmy że w lesie bardzo łatwo stracić orientację w terenie i się zgubić.

Grzybobranie dla wielu osób
jest doskonałą formą spędzania
wolnego czasu. Długi spacer,
świeże powietrze i znalezione
grzyby zachęcają, aby wybrać
się do lasu. Nie wszyscy jednak
znają lasy, do których się udają.
Często wybierają się tam w pojedynkę przeceniając swój zmysł
orientacji.
Policja apeluje o rozsądek,
rozwagę i większą wyobraźnię
amatorów grzybów. Każdego
roku policjanci na terenie całej
Polski otrzymują zgłoszenia o
zagubieniu w lesie. Zaginięcie
osoby, to przede wszystkim
tragedia dla najbliższej rodziny.
To wyczekiwanie, niepokój i
strach przed najgorszym. Pomimo wysiłku funkcjonariuszy
zaangażowanych w poszukiwania zagubionych osób, takowe
odnajdują się często nawet po
kilku dniach.
Aby uniknąć takich sytuacji,
które mogą zakończyć się tragicznie, przedstawiamy poniżej
kilka podstawowych rad dla
grzybiarzy:
Należy ocenić realnie swoje
możliwości i czas, jaki mamy
zamiar spędzić w lesie.
Nie wybierajmy się na grzyby
zbyt późno, gdyż zmrok może
spowodować utratę orientacji w
terenie.
Nie należy chodzić do lasu w
pojedynkę, najlepiej zabrać ze
sobą kogoś, kto zna teren.
Dokładnie określmy rodzinie
do jakiego lasu się wybieramy i
w którym kierunku będziemy
zmierzać.
Bardzo ważne, aby zabrać ze
sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią i w przypadku
zgubienia się natychmiast zgłosić ten fakt Policji.
Pamiętajmy, że jeśli nie znawww.7dnigryfina.pl

my terenu, nie oddalajmy się
zbyt daleko od miejsca, z którego wyruszyliśmy.
Zabierzmy ze sobą elementy
odblaskowe lub latarki, dzięki
nim będziemy bardziej widoczni po zapadnięciu zmroku.
Zapamiętajmy charakterystyczne na danym terenie punkty odniesienia, elementy, a także
numery słupków granicznych,
dzięki którym będziemy mogli
szybciej odnaleźć drogę powrotną. W przypadku, gdy się
zgubimy – należy szukać granitowego słupka granicznego
(numer wskazany na słupku pozwoli na szybkie ustalenie gdzie
zaginiony się znajduje).
Często się nawołujmy, aby
nie stracić kontaktu z resztą
grzybiarzy.
Osoby starsze, nie powinny
w ogóle wybierać się same na
grzybobranie.
Ponadto:
Udając się do lasu, dokładnie
zabezpieczmy pojazd, pozamykajmy drzwi, okna. Pozostawmy
auto w widocznym miejscu, aby
nie stanowiło łatwego łupu dla
złodziei.
Nie pozostawiajmy w pojeździe wartościowych przedmiotów (torebki, portfela,
dokumentów, telefonu komórkowego, laptopa, sprzętu do nawigacji).
Warto być przygotowanym
na zmianę aury, dlatego ubierzmy się adekwatnie do warunków pogodowych panujących
na zewnątrz.
Zaopatrzmy się w picie oraz
jedzenie.
Przestrzeganie powyższych
zasad, niewątpliwie zwiększy
bezpieczeństwo podczas leśnych wypraw.
Dost.
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieradzu otrzymało wsparcie finansowe z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości 15 534,00 zł
na zadanie pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej.

Koszt tej kamery to 20.000
zł. Pozostałą kwotę 4 466,00
zł dofinansowała gmina Gryfino. Po zakupie kamery Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP

RP w Gryfinie Zenon Trzepacz i Wiceprezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Gryfinie
Waldemar Czyż przekazali ją
OSP w Sobieradzu. Dzięki realizacji tego zadania jednostka OSP w Sobieradzu będzie

lepiej wyposażona i przygotowana do działań oraz wzrośnie skuteczność ratowniczo
-gaśnicza na rzecz ochrony
zdrowia, życia, mienia i środowiska mieszkańców Gminy
Gryfino.
Opr. A. Szczepaniak

Sprawdź czy jadalny
Ostatnio popadało, noce też są ciepłe, więc wkrótce do lasu ruszą grzybiarze.
Także ci mniej doświadczeni. Warto więc wiedzieć, że...
416 38 58.
Grzyby należy dostarczyć
w ciągu 12 godzin od zbioru,
w całości. Grzyby posegregowane gatunkami, umieszczone w przewiewnych opakowaniach (kosze, skrzynie).
Grzyby przechowywane w
torebkach foliowych, suszone, zamarynowane bądź poddanych obróbce termicznej
nie podlegają ocenie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
informuje, że klasyfikatorzy
grzybów w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie udzielają bezpłatnych porad w zakresie
identyfikacji grzybów oraz
uzyskania atestu na grzyby
świeże.

Atest na grzyby świeże
można uzyskać w siedzibie
Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gryfinie, ul. Flisacza 6, 74-100
Gryfino, od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:0014:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem tel./fax 91 416 23 43, 91

Na terenie powiatu
gryfińskiego:
uprawnienia klasyfikatora
grzybów posiada Jarosław
Przeszak, klasyfikator nr
1899 (Mieszkowice / Osinów Dolny), tel. 508 060 253.
uprawnienia grzyboznawcy
(nr 2013) posiada Marek
Ruczkowski, tel. 665 885 701.
red.
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Ruszył nowy
system

Nasz felieton

Kultura chwastem kwitnie

1. W wolnej chwili w weekendzie rzuciłem okiem,
tak z ciekawości, ale i dla
nauki, na kilka profili lokalnych działaczy miłościwie panującej partii.
Wybrałem działaczy piastujących ważne funkcje
publiczne, a więc z tego
tytułu szczególnie odpowiedzialnych za tzw. dawanie dobrego przykładu zwłaszcza młodemu
pokoleniu Polaków, co w
efekcie oznacza konieczność prezentowania wysokiego poziomu kultury osobistej i choćby średniej erudycji. Trudno sobie wyobrazić, aby bez
wymienionych zalet można było efektywnie sprawować owe funkcje publiczne a najbardziej sprawować je w takich branżach jak np. oświata.
2. Zatem przeglądam- czego
na co dzień nie robię, a w
niektórych przypadkach
przeglądam pierwszy razte profile i łapię się za głowę a raczej kiwam głową
z politowaniem. Dominującym bowiem elementem treściowym wystawionych w domenie publicznej osobistych stron
wielu prominentów rządzącej partii, jest naśmiewanie się z politycznych
przeciwników. I żeby to
była chociaż krytyka, jakiś rodzaj polemiki merytorycznej, czy choćby
wyłożenie
cywilizowanym językiem odmiennego zdania, ale nie to jest
totalny rechot, prymitywny, odrzucający rechot,
wyrażony rynsztokowym
słownictwem, którego jedynym celem jest dyskredytowanie i ośmieszanie i
to nawet nie odmiennych

poglądów czy pomysłów,
ale osób.
3. Każdy chyba pamięta, jak
rodzice zabraniali nam
naśmiewania się z rówieśników, a zwłaszcza naśmiewania się z powodu ich chorób, odmienności, w tym wyglądu.
Niektórzy nawet pewnie
oberwali nawet, od bardziej zasadniczego rodzica, gdy pozwolili sobie na
jakiś wyłom w tej podstawowej zasadzie kindersztuby codziennej wpajanej
w rodzinach: trzeba mieć
szacunek dla bliźnich,
wszystkich bliźnich.
4. A co czytam i oglądam na
profilu jednej z działaczek
pełniących obecnie ważną funkcję publiczną i to
gdzie? ano w oświacie…
Czytam tam w udostępnionych przez właścicielkę profilu – czyli tę działaczkę - doniesieniach,
że taki a taki wymieniony z nazwiska działacz
przeciwnej partii, wygląda jak… kosmita… Patrzę na załączone zdjęcie
„kosmity” i nic specjalnego nie widzę…, co prawda ma ogoloną głowę, ale
wygląda całkiem normalnie a nawet gdyby wyglądał jakoś odmiennie (tak
jak np. po chemioterapii)
to przecież uczono nas,
że z wyglądu bliźnich nie
wolno się naśmiewać a tu
… Sam podpis „kosmita” to dopiero początek to
preludium, wstęp do całego steku wyzwisk, który pod zdjęciem kosmity
na profilu naszej działaczki się pojawia: Jaki kosmita? Nie obrażajcie kosmitów. To Stęchłe jajo!!! Czyli
Zbuk!! – I dalej: POpapraniec kosmita, potem nieco
łagodniej: Chińczyk, ale
kolejne już z przytupem:
ma żółtaczkę... obesrołek...
itd. itp. I te wpisy są podpisane z mienia i nazwiska
– już ani działaczka właścicielska strony ani wpisujący tam treści nawet się
tego nie wstydzą co wypisują.

5. Zatem, czy taki przekaz
jaki przedstawiłem wyżej
trzeba komentować? Czy
osoba, która udostępnia
takie treści zadaje sobie
pytanie co robi? Czy wie
co robi? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo sam nie wiem, ale
powszechność podobnego magielnego stylu
(czyli prościej- zwykłego chamstwa) wśród elity rządzącej aktualnie w
kraju każe przypuszczać,
że nie mamy do czynienia z jakimś chwilowym
zapomnieniem,
obłędem, ale że chodzi o metodę. I to o metodę, której skuteczność została
już historycznie sprawdzona. To metoda zohydzania i podsycania drzemiących w ludziach zawiści – komuniści w ten
sposób też zwalczali swoich przeciwników- zohydzali ich w oczach społeczeństwa.
6. Ale nawet komuniści (pamiętając oczywiście o ich
autorskich i niepowtarzalnych zbrodniach) nie
szydzili z wyglądu tych,
których zwalczali nie naśmiewali się w ten sposób
z jakichś kułaków, jakichś
bambrów, jakichś bandytów, spekulantów. Nawet za czasów „dyktatury ciemniaków” (jak nazywał PRL znany publicysta) nie operowano w
przestrzeni publicznej takim językiem rynsztoka,
nawet towarzysz Szmaciak musiał dbać choćby
o pozory, by nie polecieć
ze stanowiska.
7. Ale tak było...dzisiaj jesteśmy na innym etapie urzędowej kultury co
chwastem sobie kwitnie,
wpadliśmy w bagno prostactwa znacznie głębiej i
niestety nic nie zapowiada osiągnięcie dna, od
którego można byłoby się
odbić.... W TyleWizji niezmiennie nadaje ten ton,
bonton współczesnych
ciemniaków...
Marek Słomski

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, Powiat Gryfiński od lutego 2020 r. rozpoczął procedurę
wdrażania nowych rozwiązań w zakresie obsługi petentów. W lipcu, po konsultacjach przystąpiono do
realizacji zamówienia konkretnego rozwiązania.

A w miniony poniedziałek - 7 września, w Wydziale
Komunikacji i Transportu w
Gryfinie ruszył elektroniczny
system kolejkowy, umożliwiający interesantom racjonalne
zarządzanie swoim czasem
w oczekiwaniu na obsługę.
Możliwości wdrażanego systemu: jeśli masz czas w danym
dniu – przyjdź do starostwa (ul.
11 Listopada 16d), pobierz bilet
i poczekaj na swoją kolej;
jeśli chcesz zaplanować dzień
i godzinę swojej wizyty – wejdź
na stronę bezkolejki.eu/spgryfino i zarezerwuj konkretny termin (do 14 dni przed wizytą).
Do końca września system

działał będzie testowo, w związku z czym mogą pojawić się
przejściowe problemy z jego
funkcjonowaniem. Starostwo
przeprasza za wszelkie niedogodności, a ewentualne uwagi
można kierować mailowo do
naczelnika Wydziału Komunikacji aneta.smialkowska@gryfino.powiat.pl.
Jednocześnie informujemy,
że w filii Wydziału Komunikacji w Chojnie nadal obowiązuje
rejestracja telefoniczna, tel.: 91
351 67 18 lub 91 351 67 19 (od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 9.00).
dost.

A może wystawa?
W sobotę, 5 września, w gryfińskim Kościele p.w. Narodzenia NMP odbyła się uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Korony Polskiej.

A w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej można zobaczyć
miniaturę nawy głównej świątyni z obrazem na ołtarzu.
Miniatura tej części kościoła, w skali 1:50 powstała między listopadem 2019 roku a lutym 2020 roku, a jej autorką jest Urszula
Kwietniewska-Łacny, której inne prace gościliśmy już na ekspozycjach w galerii.
Zapraszamy w godzinach pracy CIT do oglądania tej niezwykle
misternej i efektownej prac.
Red.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Uwaga na “zakochanych” GRYFestiwal
oszustów
- wyjątkowe
koncerty
w gminie Gryfino
Przestrzegamy przed oszustami internetowymi działającymi na portalach randkowych. Osoby te podają nieprawdziwe dane, a w miarę pogłębiania się znajomości, oszuści przekonują o swoim uczuciu. W ostatnim czasie doszło do sytuacji,
w której oszust podał się za inżyniera z Nowej Zelandii i wyłudził od 68-letniej
kobiety 7 500 złotych.
Na portalu randkowym kobieta trafiła na profil mężczyzny,
który podawał się za inżyniera
z Nowej Zelandii. Profil zawierał jej imię, zdjęcie, zawód i
kraj oraz miasto zamieszkania.
Internauci zawarli znajomość,
która szybko przerodziła się
w regularną korespondencję.

Mężczyzna zapewniał o swoim
uczuciu. Pewnego dnia “Pan
inżynier” napisał swojej wybrance, że wysłał jej paczkę z
pieniędzmi w kwocie 100 000
dolarów i biżuterię. Niestety po
jakimś czasie napisał, że paczka
utknęła w Turcji i trzeba zapłacić za nią cło. Po wpłaceniu

przez kobietę 7 500 złotych ślad
po bogatym inżynierze zaginął.
Pamiętajmy, że podczas rozmów przez Internet nigdy nie
mamy pewności, kto siedzi po
drugiej stronie łącza. Czasem
wystarczy po prostu zachować
trzeźwość umysłu, by nie paść
KL
ofiarą naciągaczy.

Nie dajcie się oszukać

W ostatnim czasie coraz częściej w Internecie, ale również w wielu gazetkach
reklamowych ukazują się reklamy oferujące głównie specyfiki odchudzające, ale
też i inne towary.
Reklamodawcy oferują dostawy do domów ze 100 % refundacją od producenta. I tu
właśnie mieści się haczyk. Nie
każdy potrafi się zorientować,
że refundacja dotyczy tylko i
wyłącznie wstępnego, wprowadzającego opakowania, lecz jeśli
ktoś chce osiągnąć sukces w leczeniu to musi zakupić całą partię za kilkaset złotych. Inaczej
kuracja będzie nieskuteczna.

Oczywiście to pierwsze opakowanie specyfiku nie może być
dostarczone, jeśli nie wykupi się
całej serii. Więc nie można nawet sprawdzić, czy dany towar

daje pozytywne wyniki. Dodatkową zachętą są zapewnienia,
że jeśli pseudo medyczny specyfik nie poskutkuje to można go
zwrócić i odzyskać pieniądze.
Konia z rzędem temu, kto pochwali się, że kupił jakiś, powiedzmy lek, w części go zużył,
a za odesłany, nie wykorzystany
towar zwrócono mu pieniądze.

Oszustwo na BLIKA

A. Szczepaniak

Przestrzegamy przed udostępnianiem kodów do przelewów internetowych
komukolwiek, szczególnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych i
podczas zakupów online. Szczególną ostrożność należy zachować przy transakcjach finansowych „Na BLIK-a”.
Sprawca włamał się na konto
jednego z portali społecznościowych mieszkańca Pyrzyc.
Następnie do jego znajomego
wysłał wiadomość z prośbą o
dokonanie płatności za paczkę
w kwocie 500 złotych za pośrednictwem kodu BLIK, bo on nie
ma takiej możliwości. Niczego
nie podejrzewający mężczyzna podał kod. Niestety równie
szybko okazało się, że padł ofiarą oszustwa.
Oszuści działają zazwyczaj
w ten sam sposób, najpierw
włamują się na konto ofiary na
portalu społecznościowym i za
pomocą komunikatora wysyłają
z niego wiadomości do znajomych z prośbą o konieczności
dokonania opłaty tłumacząc się
nagłą potrzebą, a to że właśnie
stoją przy kasie i zapomnieli
www.7dnigryfina.pl

portfela, bądź muszą pilnie zapłacić za bilet. W następstwie
proszą o podanie kodu BLIK,
za pomocą którego zapłacą za
zakupy lub dzięki któremu wypłacą pieniądze z bankomatu.
Niczego nieświadoma ofiara w
przekonaniu, że pożycza pieniądze znajomemu udostępnia
kod, a w rzeczywistości pieniądze trafiają w ręce oszusta.
Ofiarą oszusta można też paść
na aukcjach internetowych podczas zakupów. Sprzedający nie
podając nr konta przy wpłacie
za pomocą kodu BLIK obiecują
natychmiastową wysyłkę zakupionego towaru. Niczego nieświadomy kupujący jest przekonany, że po udostępnieniu kodu,
towar zostanie szybko do niego
wysłany, udostępnia kod. Oszuści w tego typu transakcjach po-

zostają całkowicie anonimowi.
Pamiętajmy!
By pod żadnym pozorem nie
wysyłać kodu BLIK, tylko poprosić o nr konta, dane do przelewu lub wysyłkę za pobraniem,
a w obecności kuriera sprawdzić
paczkę. Podczas zakupów internetowych, kierujmy się zasadą
ograniczonego zaufania. Weryfikujmy wszelkiego typu „super”
okazje i korzystajmy ze sprawdzonych portali aukcyjnych,
które w razie problemów posiadają ubezpieczenie transakcji.
Zanim komukolwiek przekażemy kod BLIK, upewnijmy się,
że za prośbą o pomoc finansową
nie kryje się próba oszustwa!
Równie ważne jest chronienie
swoich haseł.
Red.

GRYFestwial to wyjątkowy cykl spotkań z muzyką
przygotowany specjalnie z myślą o naszych mieszkańcach. Zapraszamy serdecznie na pierwszą edycję festiwalu, będącego efektem współpracy Gminy
Gryfino oraz laureata Fryderyka 2015 orkiestry Baltic
Neopolis.
Wychodząc naprzeciw potrzebom kulturalnym mieszkańców oraz turystów, oferujemy Państwu możliwość
regularnych spotkań z muzyką
klasyczną. Oferta skierowana
zostanie również do najmłodszych mieszkańców, poszerzając
program koncertów o edukację
muzyczną, na którą już dzisiaj
serdecznie zapraszamy.
Pierwsza edycja festiwalu zobowiązuje, zaprosiliśmy więc do
współpracy wybitnych artystów
z Europy i kraju. Przed nami
trzy szczególne okazje, które
podczas koncertu wybrzmią
wspólnie za sprawą młodej
energii prezentowanej przez
Baltic Neopolis Quartet Academy.
Odsłaniamy przed Państwem
szczegóły programu i już dzisiaj
zachęcamy do udziału w koncertach.
„Sen nocy letniej”, 12 września 2020 r., godz. 19.00
Miejsce: Kościół pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w
Dołgich
„Sen nocy letniej” to podróż

u pogranicza dwóch światów,
sentymentalnych wspomnień i
gotowości do podjęcia nowych,
czekających za rogiem, ekscytujących wyzwań.
Będziemy śnić o tym, co lekkie w muzyce i przyjemne dla
ducha u boku takich kompozytorów jak: Wolfgang Amadeus
Mozart, Antonín Dvořák, George Gershwin, Edvard Grieg oraz
Antonio Vivaldi.
Artyści:
Baltic Neopolis Quartet Academy
W programie m.in.:
W. A. Mozart – Divertimento
D-dur KV 136
A. Dvorak – Humoreska
G. Gershwin – Summertime
E. Grieg – Kwartet smyczkowy g-moll op. 27 nr 1
A. Vivaldi – Cztery pory roku
Zapraszamy do wspólnego
świętowania inauguracji GRYFestiwal, ale także rozpoczęcia
nowego sezonu artystycznego
jak i pożegnania lata.
Podczas wydarzenia obowiązuje reżim sanitarny!
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SKUPUJEMY ZBOŻA,

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

Poszukuje kandydatów
do zatrudnienia
na poniższe stanowiska przy budowie dwóch bloków gazowo-parowych o mocy ok. 700 MW każdy w PGE GiEK S.A.
Oddział Elektrownia Dolna Odra:
• Referent ds. administracyjno-pracowniczych
• Specjalista ds. Automatyki
• Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
• Specjalista ds. Elektrycznych - Inspektor Nadzoru
• Specjalista ds. instalacji i sieci p.poż, Inspektor Nadzoru
Budowlanego

Sami odbieramy, szybka płatność,
konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku.

Skup zbóż:
91 43 57 720, 600 21 21 25

PUK Sp. z o.o. w Gryfinie świadczy
usługi opieki nad grobami
na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie

Transport: 662 150 170
Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

Podstawowa usługa obejmuje:
•
•
•
•

• pastowanie i polerowanie nagrobka
• woskowanie
• ułożenie wiązanki lub wieńca z kwiatów żywych lub
sztucznych
• inne do uzgodnienia

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Gryfinie

Możliwa częstotliwość wykonywania usług:
•
•
•
•

ogłasza nabór na stanowisko
Obowiązki:
•
Kierowanie samochodem pow. 3,5t. do wywozu nieczystości stałych i płynnych.
Wymagania:
•
prawo jazdy kat. C + E
•
doświadczenie w prowadzeniu pojazdu pow. 3,5 t. min. 2
lata
Posiadanie cyfrowej karty kierowcy, świadectwa kwalifikacji
zawodowej kierowcy oraz badania psychologicznego będzie dodatkowym atutem.
Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu (91) 402-39-47.

sprzątanie i zgrabienie otoczenia grobu
usunięcie starych kwiatów i wypalonych zniczy
umycie nagrobka
zapalenie trzech małych zniczy

Usługi dodatkowe:

Szczegóły na stronie www.elb2.pl
w zakładce oferty pracy.

Kierowca samochodu pow. 3,5 t.

OPIEKA
NAD GROBAMI

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B
e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

B
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N
E
tel. 91 392 21 65
R
Y
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I

N

A

J

E

jednorazowo
2 razy w roku (co 6 miesięcy)
6 razy w roku (co 2 miesiące)
12 razy w roku (co 1 miesiąc)

Każdorazowo
wykonywana
jest
dokumentacja
fotograficzna potwierdzająca wykonane prace oraz
wystawiana faktura za usługi.
KONTAKT:
tel. 91 416 30 47 lub 600 804 716
e-mail: biuropogrzebowe@pukgryfino.pl

z projektem
z dostawą

e-mail: grafik@djmedia.pl

oraz inne
WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

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
*Najczystsza (Mt 1,18, 20, 23; Łk 1,27,34) Najroztropniejsza (Łk 2,19, 51) Najpokorniejsza (Łk 1,48) Najwierniejsza (Łk 1,45; J 2,5)
Najpobożniejsza (Łk 1,46-7; Dz 1,14) Najposłuszniejsza (Łk 1,38; 2,21-2, 27) Najuboższa (Łk 2,7) Najcierpliwsza (J 19,25) Najmiłosierniejsza (Łk 1,39, 56) Najboleśniejsza (Łk 2,35)
***Anielskie Twe lico O Matko i Dziewico Niech
rozwesela nas W strapienia każdy czas. Nieustającą Pomocą Swą Wspieraj Maryjo wciąż duszę mą.
Anielskie Twoje oko Spogląda tak głęboko Przenika
duszę wskroś, Pomaga w cnocie rość.

**Imię Maryja wymawiano różnie:Miriam, Mariam,
Maria, Mariamme, Mariame itp. Imię to posiada również kilkadziesiąt znaczeń. Najczęściej wymienia się
„Mój Pan jest wielki”. Do XIX wieku to imię zarezerwowane było dla Matki Jezusa Chrystusa, dlatego nie
dawano tak córkom na chrzcie. Potem to się zmieniło i
imię Maria było bardzo chętnie wybierana przez rodziców, oczywiście w formie współczesnej Maria (Maryja
[archaizm językowy] jest wciąż zarezerwowane tylko
dla Matki Boskiej).
Maryja jest Matką całego kościoła, a w ten sposób
także i naszą, jest nam bliska poprzez naszą wiarę. Jest
Królową Nieba i Ziemi. Jest Królową Polski. Jest Naszą
Pośredniczką i Przyjacielem, do którego zwracamy się
o pomoc.

Wspomnienie Najświętszego
Imienia Maryi
W sobotę obchodzimy w kościele wspomnienie
imienia Maryi – Matki Boga, Jezusa Chrystusa. To
szczególny dzień, tak jak i szczególna jest obecność w naszym życiu Matki Boskiej. Jesteśmy jej
wdzięczni, że porodziła Mesjasza, a ten dzień tym
mocniej i bardziej przypomina nam, co zawdzięczamy Maryi i jakie łaski za jej pośrednictwem
otrzymaliśmy od Boga.
Witaj Królowo
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na
tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,
o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
Fragment modlitwy „Witaj królowo”
Rodzice Maryi – Joachim i Anna – wybrali
dla swojej córki imię Maryja - naznaczone przez
Boga. Tak miała na imię bowiem m.in. siostra
Mojżesza. Było to bardzo popularne imię za czasów Jezusa Chrystusa.
Maria to imię żeńskie pochodzące od hebrajskiego Mirjam, Marjam, etymologicznie łączące
się z akadyjskim mariam („napawa radością”).
Jedną z hipotez tłumaczenia imienia Maria jest ta,
że owo imię pochodzi od egipskiego Mrjt („ukochana”) czy meri-jam, czyli „ukochana przez Jahwe, ukochana przez Boga”.
www.7dnigryfina.pl

**Bardzo wielu świętych wyróżniało się szczególnym
nabożeństwem do Imienia Maryi, wiele razy wypowiadając je z największą radością i słodyczą serca, np. Piotr
Chryzolog (+ 450), św. Bernard (+ 1153), św. Antonin
z Florencji (+ 1459), św. Hiacynta Marescotti (+ 1640),
św. Franciszek z Pauli (+ 1507), św. Alfons Liguori (+
1787).
Wspomnienie imienin Maryi zaczęto obchodzić na
początku XVI wieku w Hiszpanii. Tak podają źródła
(dodając, że celebrowany był ówcześnie 15 września).
W 1683 roku rozszerzono to święto na cały kościół
i nakazano by było obchodzone w niedzielę po święcie Narodzenia Maryi. Potem przyszły różne reformy
i w efekcie święto obchodzimy 12 września w randze
wspomnienia dowolnego.

Ave Maria, z Tobą Pan.
Wśród niewiast Tyś błogosławiona,
Chroń nas od wszelkich losu zmian.
Bądź naszym wsparciem, bądź obroną.
Gdy noc zasnuje snem powieki,
Oddalać racz przygody złe.
O Matko udziel nam opieki,
O Matko wspieraj dzieci swe. Ave Maria.
Święta Mario, wolna od skaz,
Nad Tobą łaska Boga świeci,
Ochraniaj od występków nas.
Niech każda myśl do Ciebie wzleci.
Fragment pieśni „Ave Maria”

Maryja jest dla chrześcijan wzorem, jak należy miłować, kochać i służyć. Ewangelia wymienia dziesięć
cnót Maryi: czystość, roztropność, pokora, wierność,
pobożność, posłuszeństwo, ubóstwo, cierpliwość, miłosierność, gotowość na cierpienie. Te cnoty muszą być
dla nas źródłem natchnienia i inspiracją od najdoskonalszej uczennicy Pana. Wspomnienie Imienia Maryi
jest okazją, by pomodlić się do Matki Bożej i zwrócić
się do niej ze swoimi prośbami, problemami czy radościami. Wykorzystajmy tę sobotę, by odwiedzić kościół
i uśmiechnąć się do obrazu czy rzeźby Maryi, pomodlić się i wyjść z kościoła z poczuciem, że nasze serce i
umysł pełne są bożej miłości.
O najwspanialsza królowo nieba i ziemi Najświętsza
Maryjo Częstochowska! Oto ja niegodny sługa Twój,
staje przed Tobą; wznosząc błagalnie ręce do Ciebie - i z
głębi serca mego wołam: O Matko najlitościwsza! Ratuj
mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja; jeżeli Ty mnie nie
wysłuchasz, do kogóż pójdę?
Fragment modlitwy „Modlitwa do Matki Boskiej
Częstochowskiej”
Redakcja
Źródła:**https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-12a.php3
***https:/ piesni-religijne.pl/ave-maryja/ *https://www.spm.org.pl/
nws/maryja-w-ewangeliizdjęcia: pixabay.com.pl
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Klasa okręgowa. Grupa południowa

KPR Blejkan przegrywał w Koszalinie

W szóstej kolejce spotkań doszło do spotkania na
szczycie tabeli.

Piłkarze Ręczni KPR Gryfino wzięli udział w Koszalinie w XII memoriale B. Bigdy, F.
Potoczniaka i M. Wnuka. Nasi szczypiorniści przegrali trzy spotkania i zajęli ostatnie miejsce w imprezie.

Bolesna
weryfikacja
Doskonale dotychczas spisująca się Iskra Banie, która
swego czasu zajmowała nawet
samodzielnie pierwsze miejsce,
podejmowała Pogoń Barlinek.
Oba zespoły zgromadziły dotychczas po 10 punktów, można więc było spodziewać się
wyrównanej walki. Nic z tych
rzeczy. Pogoń rozgromiła Iskrę
6:1. W naszym zespole zabrało
Grzegorza Krefta, który w tym
dniu zmieniał stan cywilny.
Gratulujemy!
Pozostałe dwa nasze zespoły
odniosły pewne zwycięstwa.
Odra Chojna jak na współlidera przystało pokonała Orła
Trzcińsko-Zdrój 3:0. Również
różnicą trzech bramek wygrał
Energetyk, który pokonał Orła
Grzędzice 4:1. Tradycyjnie
bramkę zdobył Marcin Łapiński. Gryfinianie potwierdzili,
że grają w kratkę. Przed tygodniem przegrali bowiem z Sokołem.
Liczymy, że podopieczni Łapińskiego ustabilizują wreszcie
formę. Tym bardziej, że w sobotę grają na wyjeździe z mało
wymagającym Orłem Trzcińsko Zdrój.
Iskra Banie - CRS Pogoń
Barlinek 1:6 (1:3)
Bramki: Janas 45 – Michalak
10, 39, Stanisz 31, Dydyna 56,
66, 84
Iskra: Pawłowski (65 Białek),
Lewandowski, Chmielnicki (75
Sobina), Kołasiewicz, Janas,
Bykowski, Durasiewicz, Sapiński (88 Skrobek), Kuzio, Kar-

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

W sobotę memoriał
Marka Zielonki

bowski, Anulicz.
Odra Chojna - Orzeł Trzcińsko Zdrój 3:0 (2:0)
Bramki: Stasiak 36, Toa 44,
76
Odra: Tarnowski – Turkiewicz, Stasiak, Nagaj, Madera (85 Bogacz), Latuszek (62
Przybylski), Kusiak, Głowacki
(87 Dopierała), Rudik (7 Borczyński), Skóra (78 Chwałek),
Toa
Energetyk Gryfino - Orzeł
Grzędzice 4:1 (1:0)
Bramki: Łapiński 37, Żeglin
57, Przetak 68, 80 – Romciw 67
Energetyk: Kordowski – Stelmasik, Makuła (46 Żeglin),
Łapiński, Kubaczyński (67
Przetak), Kosmalski, Kaniecki,
Gnap, Gatkowski, Duch (80
Oleniec), Ułasowicz.
W pozostałych spotkaniach:
Stal Lipiany - Osadnik Myślibórz 5:1, Gavia Choszczno
- Ogniwo Babinek 5:1, Dąb
Dębno - Morzycko Moryń 3:3,
Orkan Suchań - Kłos Pełczyce
4:4, Unia Dolice - Sokół Pyrzyce 1:3.
Kolejka 7: 12/13: Sokół Pyrzyce - Stal Lipiany, Orzeł
Grzędzice - Unia Dolice, Orzeł
Trzcińsko-Zdrój - Energetyk
Gryfino, Kłos Pełczyce - Odra
Chojna, SCRS Barlinek - Orkan Suchań, Morzycko Moryń - Iskra Banie, Ogniwo
Babinek - Zorza Dobrzany,
Osadnik Myślibórz - AP Gavia
Choszczno. Dąb Dębno – pauzuje.
DJ

6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
5
6
6
5
5
6

13
13
12
11
10
10
10
9
9
7
7
7
5
4
4
3
2

22-7
22-8
18-14
11-7
12-13
10-12
10-13
20-12
10-8
13-10
8-14
12-11
8-12
7-15
10-15
7-23
14-20

Działacze KPR Blejkan postawili sobie za cel w zbliżających
się rozgrywkach wywalczenie
awansu do I ligi. Zadanie śmiałe
i ambitne.
W ubiegły weekend drużyna trenera Adama Zielińskiego
wzięła udział w turnieju w Koszalinie. W pierwszym dniu imprezy gryfinianie rozegrali dwa
spotkania. Najpierw zmierzyli
się z NLO SMS Gdańsk i przegrali 21:27. Po południu spotkali się z WKS Grunwald Poznań
ulegając 21:28.
W drugim dniu zawodów
KPR zagrał z gospodarzami
imprezy Gwardią Koszalin.
Spotkanie miało jednostronny
przebieg. Do przerwy Gwardia
prowadziła 18:8, aby ostatecznie
wygrać 33:20.
Imprezę wygrała Gwardia,
przed SMS Gdańsk, Grunwaldem Poznań oraz KPR Blejkan
Gryfino.
W najbliższą sobotę kolejna
okazja do sprawdzenia formy. W
nowej gryfińskiej hali odbędzie
się V Memoriał Marka Zielonki.
Impreza rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do godziny 18.
			 DJ

Triathloniści Delfa startowali w Malborku

Dwa razy na podium
W Malborku odbyły się triathlonowe zawody Castle Malbork, w których startowali zawodnicy Delfa Gryfino.
Dagmara Dąbrowska zajęła
trzecie miejsce w rywalizacji do
lat 14, a Elżbieta Urbanek była
trzecia w kategorii do lat 40.
Obie nasze zawodniczki rywalizowały na dystansie 1/8 IM.
Z kolei Bartosz Celmer rywalizował na tym samym dystansie
ze 175 zawodnikami. W swojej
kategorii do lat 14 był dziewiąty,
a w klasyfikacji ogólnej uplasował się na 65 miejscu.
Mateusz Janaszkiewicz i Wojciech Winkiel rywalizowali na
dwukrotnie dłuższym dystansie
i zajęli w kategorii do lat 18 odpowiednio szóste i 10 miejsce.
Natomiast Wojciech Cieszyński w kategorii do lat 40 ukończył zawody na 41 pozycji.
DJ

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Wystartowała w mistrzostwach świata seniorek!

Julia Sanecka tylko 10 procent wolniej od
mistrzyni
W sobotę Julia Sanecka po raz pierwszy w karierze miała okazję zmierzyć się z najlepszymi na świecie triathlonistkami. Wystartowała w
Hamburgu w Wasser World Triathlon, czyli w mistrzostwach świata. Julia zajęła 59 miejsce na 60 zawodniczek, które ukończyły zawody.

Julia Sanecka przed startem w mistrzostwach świata w Hamburgu. Foto: Delf
Absolutnie zajęte przez 19-let- WTS było dla Julii nobilitacją,
nią Julię miejsce nie ma żadne- na swoim FB napisała - Moje
go znaczenia. Liczy się przede pierwsze Mistrzostwa Świata
wszystkim fakt, że mogła wziąć Elity kończę na 59 lokacie. Co
udział w najważniejszej na świe- to było za ściganie... Poziom
cie imprezie i zdobyła nieoce- bardzo wysoki, różnica miedzy
juniorskim startem ogromnione doświadczenie.
Dotychczas mistrzowie świa- na. Jestem dumna, że mogłam
ta wyłaniani byli na podstawie wziąć udział w tych zawodach i
cyklu WTS (Word Triathlon Se- zdobyłam takie doświadczenie.
ries). W 2020, w związku z pan- Wiem gdzie jestem, nad czym
demią i odwołaniem pozosta- muszę popracować i już cieszę
łych imprez, zawody hambur- się na myśl o kolejnym sezonie
skie były mistrzostwami świata. przygotowawczym. Jestem mega
Już samo zakwalifikowanie zmotywowana! Można by posię do udziału w zawodach wiedzieć, że 59 miejsce to nic

Poznaliśmy
rywali

ne możliwości.
Gratulujemy i życzymy wytrwałości likwidowaniu dystansu do najlepszych na świecie w
tej niezmiernie trudnej i wymagającej dyscyplinie sportu.
DJ

Julia po zapoznaniu się w Hamburgu z kolarską trasą. Foto: Delf

Dobre otwarcie nowego sezonu 2020/21 dla naszego klubu Libero Banie.

Wydział Gier ZZPN dokonał losowania czwartej rundy Pucharu Polski. Do tego etapu rozgrywek dotarła
Iskra Banie, Energetyk Gryfino, Morzycko Moryń oraz
Odrzanka Radziszewo.

www.7dnigryfina.pl

cent ogólnego czasu. Biorąc pod
uwagę wszystkie okoliczności
związane z niespodziewanym
startem Julii, a zwłaszcza jej
młody wiek, a co za tym idzie
brak doświadczenia, wynik Julii
pokazuje jej ogromne potencjal-

Brąz dla siatkarek

IV runda Pucharu Polski

Wydaje się, że najtrudniejszego rywala wylosowała Iskra
Banie, która zmierzy się ze Stalą
Szczecin. Iskra będzie gospodarzem. Energetyk na wyjeździe
zmierzy się z Mechanikiem
Warnice, Odrzanka Radziszewo
podejmować będzie Tanowię
Tanowo, a Morzycko Moryń zagra na wyjeździe z Gwiazdą Żelęcino. Wydaje się, że wszystkie
nasze zespoły mają szansę na
awans do kolejnej rundy.
Mecze rozegrane zostaną w
środę 16 września o godzinie

specjalnego, ale biorąc pod uwagę cały świat... Dla mnie jako
juniorki to spełnienie marzeń. A
na robienie wysokich wyników
mam jeszcze kilka lat, które wykorzystam jak się da. Obiecuję,
że będzie tylko lepiej. Dziękuję
wszystkim za kibicowanie i miłe
słowa. Doceniam, że jesteście ze
mną!
Dodajmy, że o tym, że Julia
dostała się do imprezy w Hamburgu dowiedziała się wieczorem w niedzielę 30 września.
Była to ogromna niespodzianka,
której nikt nie mógł przewidzieć. Wcześniej jej tata i trener,
Marek Sanecki podjął decyzję
o roztrenowaniu. Julia spacerowała więc po karkonowskich
górach i w zasadzie z marszu
przystąpiła do zawodów w
Hamburgu.
Dodajmy, że panie miały do
przepłynięcia 750 m (1 okrążenie), do przejechania rowerem
18,9 km (6 okrążeń), i do przebiegnięcia 5 km. Julia na mecie
osiągnęła czas równą godzinę.
Zwyciężczyni Taylor Brown
ukończyła zawody w czasie
54:16., czyli Brytyjka była szybsza od Julii o niespełna 10 pro-

17.
W pozostałych spotkaniach
zagrają: Dąbrovia Stara Dąbrowa - Unia Dolice, Gwiazda
Żalęcino - Morzycko Moryń,
Unia Swochowo - SCRS Barlinek, Drawa Drawno - Orkan
Suchań, Dąb Dębice - Iskra
Golczewo, Vielgovia Szczecin
- Wybrzeże Rewalskie Rewal,
Ehrle Dobra - Pomorzanin Nowogard, Wicher Brojce - Kolegium Sędziów ZZPN, Orzeł
Grzędzice - Jeziorak Szczecin.
DJ

W niedzielę 6 września siatkarskie czwórki (rocznik 2008
i młodsze) uczestniczyły w III
Ogólnopolskim Turnieju Mini
Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Zielonej Góry. Zawody stały na bardzo wysokim
poziomie, ponieważ wiele zespołów to coroczni uczestnicy
Finałów Ogólnopolskich Kin-

der+SPORT. Na parkiecie rywalizowały siatkarki z Bań, Iłowy,
Komprachcic, Rokietnicy, Poznania, Nowej Soli, Zbąszynka
i Drzonkowa Zielonej Góry.
Nasz zespół w składzie Nadia
Janicka, Natalia Górecka, Hanna Borowiec, Oliwia Lasota oraz
Zuzanna Butryn zajął wysokie
III miejsce. Podczas turnieju

widać było efekty wakacyjnych
treningów, gdyż dziewczęta z
meczu na mecz grały coraz lepiej. "Kropkę nad i" postawiły w
ostatnim dziesiątym meczu. Po
bardzo dobrej grze we wszystkich elementach pokonały ekipę
Energetyka Poznań, co zapewniło im trzecią lokatę.
Dost.
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dla dzieci i młodzieży

Zrób to saM

Rok szkolny rozpoczęty, biurko przygotowane więc zachęcam was do zrobienia przyborników na kredki i długopisy.
Potrzebne materiały: plastikowe butelki, nożyczki, farby i czarny flamaster.

Młody artysta

Co w trawie piszczy
Nagroda Nobla jest wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw
i ludzkości.

Nagroda ta została ustanowiona przez szwedzkiego naukowca
i wynalazcę dynamitu Alfreda Nobla. Przyznawanie tej nagrody
było realizacją jego ostatniej woli. Nagroda jest przyznawana
od 1901 roku przez króla Szwecji. Uroczystość wręczenia nagrody odbywa się w Sztokholmie zawsze 10 grudnia (dzień ten jest
dniem śmierci fundatora).
Każdy z nagrodzonych laureatów otrzymuje nagrodę pieniężną,
aby mógł bez zamartwiania się o finanse w spokoju kontynuować swoją naukową, literacką lub pokojową pracę. Otrzymuje
również złoty medal oraz dyplom honorowy. Nagrody Nobla są
przyznawane co roku w następujących dziedzinach: fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury oraz pokojowa nagroda.
Nagroda Nobla jest najbardziej prestiżową nagrodą na świecie.
Jako ciekawostki związane z tą nagrodą warto wspomnieć, że
najmłodsza laureatka miała 17 lat i otrzymała pokojową nagrodę, była nią Malala Yousafzai z Pakistanu. Najstarszy noblista miał
97 lat, był nim John B. Goodenough otrzymał nagrodę w dziedzinie chemii.
Było również kilku wielokrotnie nagradzanych noblistów: Maria
Skłodowska-Curie otrzymała dwie nagrody z dziedziny fizyki
oraz chemii, Linus Pauling otrzymał nagrodę w dziedzinie chemii
oraz pokojową. John Bardeen otrzymał dwie nagrody w dziedzinie fizyki, Frederick Sanger dwie nagrody z dziedziny chemii.
Organizacja Czerwonego Krzyża również otrzymała czterokrotnie nagrodę pokojową.
Były również sytuacje związane z odmową przyjęcia nagrody, w
większości spowodowane sytuacjami politycznymi w krajach nagrodzonych laureatów.
W Polsce zostało nagrodzonych nagrodą Nobla siedem osób:
W roku 1903 oraz 1911 nagrodzę w dziedzinie fizyki i chemii
otrzymała Maria Skłodowska-Curie.
W 1905 roku w dziedzinie literatury nagrodę otrzymał
Henryk Sienkiewicz.
W 1924 roku w dziedzinie literatury nagrodę otrzymał
Władysław Reymont.
W 1980 roku w dziedzinie literatury wręczono nagrodę
Czesławowi Miłoszowi.
W 1983 roku pokojową nagrodę wręczono Lechowi Wałęsie.
W 1996 roku w dziedzinie literatury nagrodę otrzymała
Wisława Szymborska.
Za rok 2018 wręczoną w 2019 roku w dziedzinie literatury nagrodę otrzymała Olga Tokarczuk.
Nagrodę Nobla dostało do 2019 r. 950 osób i organizacji, w tym
54 kobiety.
Pierwszą nagrodzoną kobietą była Maria Skłodowska-Curie.
10 grudnia 2020 kolejni laureaci otrzymają nagrodę.
Do tej pory zachęcam was, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście do
przeczytania wybranego przez was dzieła literackiego polskiego
noblisty lub noblistki.
W kolejnych CooLtUroWNIKaCH polecę wam kilka wspaniałych, dzieł naszych noblistów. Nauczę was również pisać
LIMErYKI - krótkie utwory literackie, w których pisaniu niedoścignioną mistrzynią była nasza noblistka Wisława szymborska .
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa

11-17.09.2020 r.

Jubileusz w parku

13

W Parku Miejskim im. Stanisławy Siarkiewiczowej w Gryfinie, w środę odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uniwersytetowi minęło dziesięć lat jak z bicza strzelił. Wśród gości spotkania byli m.in. przedstawiciele starostwa i gminy Gryfino, Lasów Państwowych, Domu Kultury i
Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Wśród gości były także dwie panie Bożeny – Górak i Stawiarska, które stały przy narodzinach gryfińskiego Uniwersytetu. Wśród wspomagających organizację pierwszych wykładów była obecna na spotkaniu Sylwia Mencel.
Przybyli także dwaj Profesorowie Uniwersytetu Szczecińskiego. Nie zabrakło życzeń, gratulacji i podziękowań. Gospodarzem spotkania była prezes Urszula Kwietniewska
-Łacny. I tak wśród bukietów, przed jeszcze nie czerwonolistnym dębem Uniwersytet rozpoczął następne dziesięciolecie.
TS

Oryginalny dar od profesora Jerzego
Madejskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego
www.7dnigryfina.pl
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KINO GRYF 11 - 15.09.2020
Solan i Ludwik – misja Księżyc,
15:45
Pętla, 17:30, 20:00
CO JEST GRANE
W tym tygodniu kino GRYF
wciąż jeszcze będzie nas kusiło
najnowszym filmem kontrowersyjnego reżysera kontrowersyjnych filmów Patryka Vegi, a film
nazywa się „Pętla”. Tym razem
chodzi o młodego policjanta i
seks, czyli dom publiczny z
dziewczynami z wysokiej półki
(a dokładniej to ten młody poli-

DARMOWE
bilety do kina

cjant będzie zarządzał tym domem publicznym, będzie zbierał nagrania – materiały, by
szantażować ważne osobistości;

tytułowa pętla trochę mówi
nam, jak to się może skończyć).
Więcej o „Pętli” i kinie Patryka
Vegi piszę Wam w mojej recen-

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.

zji niżej. Jedno jest pewne, Vega
robi kolejny swój film w ten sam
sposób, a ludzie – mimo czasów
i pandemii – wybierają jego

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:

Amp

Kto jest reżyserem filmu „Pętla”?
Czy w obrazie wystąpiła Katarzyna Figura?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 11 - 16.09.2020

Break The Silence: The Movie,
czw. 18:30
Kultura Dostępna
Słodki koniec dnia, czw. 13:00,
18:00
Kino Konesera:
Doina 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

kino chętnie. Interesujące! Dla
dzieci gryfińskie kino przygotowało kosmiczną animację „Solan i Ludwik – misja Księżyc”.
Norweska bajka opowiada o
wyścigu na Księżyc, w którym
biorą udział tytułowi bohaterowie. Świat nauki i kosmosu – to
dzięki kochają. Zapraszam do
kina.

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.

Pętla
()

Pamiętam jak dziś pierwszy film
tego Pana, który zrobił na mnie
ogromne wrażenie – „Pitbull”. To był
2005 rok i fascynujący seans, który
skrzył się mocnym kinem, piekielnie
dobrą i wiarygodną grą aktorską i
świetną reżyserią. To był rewelacyjny film, który na długo zapadł mi w
pamięci. Wtedy, w tamtym czasie,
byłam zafascynowana panem Patrykiem Krzemienieckim, który bardzo wcześnie zmienił nazwisko na
Vega. Podobno już w podstawówce
interesował się kinem i montażem –
prawie jak Tarantino. Możecie tego
nie wiedzieć, ale nastoletni Patryk
Vega został zapisany do księgi rekordów Guinnessa jako najmłodszy
twórca grafiki komputerowej. Studiował socjologię a potem od razu
trafił do telewizji. Reżyserował i pisał seriale, np. „Kryminalni” dla
TVN’u. 2005 rok był przełomem dla
Patryka Vegi, bo do kin trafił „Pitbull”– rzecz o przysłowiowym 13
polskim posterunku, czyli prawda o

polskiej policji. Świetne, mocne,
prawdziwe kino, które wstrząsnęło
publicznością. To zostało z Vegą już
na zawsze, bo za każdym razem
swoim obrazem wstrząsa, ale nie
zawsze w pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Po zaskakującym początku po 5 latach Vega zaproponował
nam „Ciacho”, którego wspominać
nie chcę, „Last minute”, którego nie
warto pamiętać, a potem zaczął się
festiwal mafijno-kryminalno-poli-

my kino Vegi. To ciekawe, bo po raz
kolejny dostajemy to samo. Chaotyczne i wypełnione wulgaryzmami kino, które w zasadzie nudzi, bo
scenariusz to właściwie zlepek pewnych scenek rodzajowych, ale coraz
trudniej uwierzyć, że mogłyby się
one zdarzyć. Podstawą historii w
„Pętli” jest sprawa afery podkarpackiej i pewnego skorumpowanego
policjanta (tyle że temat nie został
właściwie zgłębiony, a jest jedynie

cyjnych obrazów, które kręcą się w
sumie wokół tego samego tematu i
kręcone są w podobny sposób. Pytanie, które zadają sobie wszyscy
dziennikarze jest następujące: co
jest takiego w filmach Patryka Vegi
(w większości średniej klasy), że widzowie chcą je oglądać? Najnowsza
„Pętla” znowu potwierdziła, że lubi-

pretekstem do powstania filmu i
mocnych scen). O co chodziło? Afera podkarpacka opierała się na działalności dwóch braci ze wschodu,
którzy prowadzili u nas seks-biznes
(a tam nagrywali ważne osobistości, by potem to wykorzystać przeciwko nim). Co ciekawe miejsca
seks przybytków były ochraniane

przez funkcjonariusza Centralnego
Biura Śledczego. Właśnie to jest
podstawą fabuły „Pętli”. Skorumpowanego policjanta, który na imię
ma Daniel, w filmie odtwarza Antoni Królikowski. Dziwnie prowadzi
swoją fabułę Vega, a najgorsze jest
opowiadanie o tym, co się przed
chwilą zdarzyło – rodem z telenoweli. Cóż, jak zwykle w filmie Vegi
podobało mi się zaledwie kilka
scen, reszta to zmarnowany czas
wszystkich, którzy wzięli w tym
udział. Jeśli oczekujecie czegoś nowego po kolejnym obrazie Patryka
Vegi, to nie liczcie na to – to taki
sam film, jakie ostatnio twórca „Ciacha” funduje nam dość często jak
asy z rękawa. Jedne są nieco lepsze,
inne trochę gorsze, ale wszystkie
moim zdaniem nie są warte straty
czasu i Waszych pieniędzy. Gdy
wspominam nudną jak flaki ”Politykę”, to mam ciarki na plecach. Tu nie
chodzi wcale o temat filmu - bo ten
akurat Vega dobiera pod publiczkę
a raczej pod to, co chce tłum, bo ten
chce igrzysk, czyli krwi i sensacji –
chodzi o poziom techniczny filmu,

który niestety na poziomie scenariusza, aktorsko i reżysersko pozostawia często wiele do życzenia. Z
jednej strony zastanawia mnie, co
takiego przyciąga tłumy na filmy
Vegi – prawie 180 tysięcy widzów w
weekend otwarcia - z drugiej doskonale wiem i czuję, co się za tym
kryje. Ludzie zawsze lubili sensację i
zaglądanie za kurtynę wydarzeń,
których nie mieli prawa być uczestnikami. Vega nam to daję. Daje nam
„Politykę”, pozwala podglądać „Służby specjalne”, Polaków na wakacjach „Last Minute” czy „Kobiety mafii”, itp. Temat na pewno przyciąga
do kina, ale dla mnie liczy się jeszcze jedno – poziom i forma przekazu danej treści. Doceniam poruszane tematy, bo warto o tym wszystkim mówić w kinie, ale według
mnie nie w taki sposób. Ten sposób
mnie nie przekonuje. Czekam cały
czas na przemianę Patryka Vegi i
powrót do poziomu z filmu „Pitbull”
– może się doczekam. „Pętlę” można
obejrzeć, ale zdecydowanie nie
trzeba.
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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Wynajmę lokal
o pow. 60 m2 na
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Sprzedam
kawalerkę
do remontu

o pow. 30m2
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przy ul. 11 Listopada
w cenie 145 000 zł
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Poszukuję
emeryta lub
rencisty
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500 31 02 49

na emeryturze, rencie.
Aktualne.

Kontakt: 691 057 180
Pionowo:
1. Łukasiński lub Czuma
2. ... Sumac, piosenkarka
3. efektowne podrzucanie
4. rzadki pierwiastek chemiczny
5. zastępuje każdą kartę
6. kosmopolityczny, chroniony w
Polsce ptak
7. znosi jaja
8. Władysław, książę polski
9. patetyczny utwór
10. drążek do ćwiczeń gimnastycznych
11. rozstrzyga w sprawach administracyjnych
12. stolica województwa podkarpackiego
13. wyprawa myśliwska w Afryce
14. krzew o srebrzystych baziach
15. kółka przy butach
16. wariatka
17. kolebka podobna do bryczki
18. miasto w płd. Jordanii
19. pan z 26 II
20. sztuczny kauczuk

21. waszeć
22. statek marynarki wojennej
23. kryta lektyka z Dalekiego
Wschodu
24. koralowiec lub stułbia
25. miasto w Etiopii
26. ogród ze zwierzętami
27. rodzaj fali
28. rządził Rosją
29. werset Koranu
30. miasto wojewódzkie, ośrodek
sportu szybowcowego
31. Władysław, generał (1892-1970)
32. według Biblii stworzyciel świata
33. miasto i port w Nowej Gwinei
34. ... Gomez de la Serna
35. królewski rozporządzenie
36. strata towaru na wadze
37. matka wiatrów
38. wulkaniczny komin
39. ryba nie lubiąca Wigilii
40. środek do czyszczenia
41. Midori ..., japońska łyżwiarka.

Poziomo:
42. także demograficzny
43. groźny przylądek
44. instrument muzyczny
45. osuwisko
46. muszla w sanitariacie
47. reklamowany proszek do prania
48. mityczny lotniarz
49. biblijne określenie nędznika
50. imię kabaretowej Pigwy
51. wiertło dawniej
52. środek odurzający
53. Indianin znad Orinoko
54. sztyft do ust
55. hiszpańska Agnieszka
56. fanatyk, zapaleniec
57. oddzielenie się od rodziny kilku
rojów pszczelich
58. oddzielny pokój, w którym
umieszcza się osoby podejrzane o
chorobę zakaźną
59. wieje nad Gardą
60. cząstka materii
61. Prost lub Delon
62. odwaga, waleczność

63. rzeka w Bieszczadach
64. amerykański urząd do spraw
wywiadu
65. komonica, rośnie na łąkach
66. słynna ... P.
67. sworzeń
68. niewielki mur
69. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz
olimp. w rzucie młotem (1920)
70. Artur, tenisista amerykański
71. wysyłka listu
72. koszula śmiertelna lub prześcieradło okrywające nieboszczyka
73. zw. org.
74. pokarm dla zwierząt
75. część twarzy
76. lemur, akuba
77. szary metal, l. a. 39
78. ptak z rzędu siewkowatych
79. dawna gra w karty
80. tam oddawano cześć Afrodycie.

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: ARAWAK,
MAAN, PAFOS, WINT, YMA

KER,

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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WÓJT GMINY BANIE
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie został wywieszony
wykaz nr 3/2020/z nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, obejmujący zabytkowe założenie zamkowo – parkowe w Swobnicy, oznaczone nr działek
gruntu 727/1 i 727/5 o powierzchni 7,2370 ha obręb
Swobnica
W skład zabytkowego założenia wchodzi Zamek Joannitów, park oraz podzamcze.
Treść wykazu dostępna jest pod adresem internetowym
www.bip.banie.pl., zakładka nieruchomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pod nr tel. 91 41 66 381 wewn. 12.

Wyciąg z ogłoszenia
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
Wójt Gminy Banie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Baniach w rejonie
ul. Baniewickiej, oznaczonej nr działek gruntu
424 i 425 o powierzchni 0,8847 ha obręb Banie 2.
Cena wywoławcza netto: 199 000 zł.
Wadium w wysokości 19 000 zł należy wnieść najpóźniej w dniu 14.10.2020 r. na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 04 9377 0000 0101 5600 2001 0007 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.10.2020 r. o godz. 1100
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.
Do ceny netto osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem internetowym www.banie.pl oraz www.bip.banie.pl zakładka
„nieruchomości”, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można
uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pod nr telefonu
91 41-66-381 wewn. 12.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Regalica"
w Gryfinie

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

SPRZEDAM Citroen C5

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

tel. 72 11 46 000

www.7dnigryfina.pl

Będą działki do kupienia
Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie mocą czterech uchwał wyrażono
zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych w Gryfinie.
Dotyczy to 12 działek położonych przy ul. Łącznej w
Gryfinie. Obowiązuje tam
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, gdzie ustala się
wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, druga kondygnacja
wyłącznie w poddaszu użytkowym, dachy dwuspadowe.
Media niezbędne do realizacji
zabudowy przebiegają w ulicy
Łącznej.
Na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, wystawiono nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym
Wirów, a także na sprzedaż - w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości

gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie,
gdzie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, o
wysokości nowoprojektowanej
zabudowy do 2 kondygnacji,
druga kondygnacja wyłącznie
w poddaszu użytkowym, dachy dwuspadowe. W pobliżu
działki przebiegają media niezbędne do realizacji zabudowy.
A także trzech nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębie ewidencyjnym nr 2
miasta Gryfino z warunkami
zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynków
usługowych, w tym usług rzemieślniczych z dopuszczeniem

budynków
towarzyszących
oraz budynków mieszkalnych
związanych z funkcją usługową. Wysokość zabudowy do 2
kondygnacji, dachy dwuspadowe. Media niezbędne do realizacji zabudowy przebiegają
w pobliżu działek.
reklama

A. Szczepaniak

KUPIĘ ciągnik

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

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości na
okres 21 dni – dwa wykazy obejmujące lokale mieszkalne w Gryfinie, przeznaczone do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemców, w tym: przy ul. Niepodległości 37/1 – Wykaz nr 48/2020 i przy ul.
Zygmunta Krasińskiego 89/7 – Wykaz nr 49/2020. Szczegółowych informacji na ww. temat udziela Wydział
Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie ul. Parkowa 3, II piętro
(budynek Banku Pekao S.A.), telefon kontaktowy 91 416 20 11 wew. 403.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni – Wykaz nr 47/2020 dotyczący: sprzedaży udziału ½ części niewydzielonej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 84/2 oraz anulowania Wykazu nr
40/2020. Szczegółowych informacji na ww. temat udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie – kontakt telefoniczny pod numerem 91 416 20 11 wew. 403.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl) podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz Nr 46/2020 obejmujący nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące
własność Gminy Gryfino, przeznaczone do użyczenia i dzierżawy na czas oznaczony lub nieoznaczony.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej wykazem udziela się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A, przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie (II piętro, pokój nr 204) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 414.

Transport

Zatrudnię
kierowców C+E

Usługi remontowo-budowlane

Tel: 575 830 815

Tel. 609 493 989

576 314 405

KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą

Firma poszukuje

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

(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

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

w Baniach lub okolicach

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

Tel. 735 956 777

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

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

PRACA OPIEKA NIEMCY!

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

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

•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2,
Stare Miasto. Tel. 791 546 826

•• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w centru,m
Gryfina. Tel. 606 187 399
•• Wynajmę mieszkanie w Baniach od już. Jestem zainteresowany każdą ofertą. Proszę o kontakt SMS lub
telefonicznie 724 711 085
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę w centrum
Gryfina, umeblowana i wyposażona. Tel. 662 466
917
•• Posiadam do wynajęcia pokój na domkach z dostępem do kuchni i mediów. Tel. 783 415 222
•• Pani wynajmie pokój dla 1 lub 2 pań, domek jednorodzinny przy ul. Łużyckiej. Tel. 511 299 055
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie
na Górnym tarasie dla firm. Tel. 664 183 887
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie od 1 lutego
2020. Blok 4rodzinny, I piętro, pow. 49 m2, 2 pokoje, duża kuchnia, centralne ogrzewanie na gaz.
Pomieszczenia umeblowane, częściowo wyposażone. Cena za czynsz do uzgodnienia. Tel. 661 104 684
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe ok.
65 m2, okolice Łużyckiej. Tel. 506 493 741
•• Posiadam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę. Tel.
604 669 366
•• Posiadam mieszkanie 38 m2 do wynajęcia. Stare
Miasto. Tel. 501 384 249 po godz. 16.
•• Pokój do wynajęcia od lipca. Preferowane osoby
uczące się, osoby starsze. Kontakt w godz. 12-18. Tel.
91 823 62 55; 514 789 874
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe – kuchnia, łazienka, przedpokój, w Daleszewie. Tel. 501 77 82 39
•• Posiadam do wynajęcia od zaraz mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia pokój 1 osobowy z prywatą
łazienką 700,00 za miesiąc od 15.04. Posiadam do
wynajęcia pokój 3 osobowy od.11.04. CZEPINO UL.
GRYFIŃSKA 52. Tel. 607 215 935
•• Posiadam pokój do wynajęcia na os. Południe. Tel.
693 929 315
•• Do wynajęcia pokój jednoosobowy w Gryfinie. Tel.
881 772 488
•• Wynajmę pokój Pani. Tel. 512 622 407
•• Posiadam do wynajęcia pokój dwuosobowy i trzyosobowy w Gryfinie. Tel. 790 453 674
•• Posiadam do wynajęcia umeblowane mieszkanie
typu kawalerka na Górnym tarasie. Tel. 693 99 17 14
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os. Południe o
pow. 54 m2 III piętro. Cena 1200 + gaz i prąd, kaucja
zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój jednoosobowy (umeblowany). Tel. 731 490 270
•• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe o pow. 54 m2 na
os. Południe w Gryfinie, III piętro, 1400zł+media,
kaucja zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój dla mężczyzny na os.
Południe. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę na Górnym
Tarasie. Tel. 723 132 553
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zwrotna kaucja. Tel.
511 304 517
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Gryfina. Tel. 518 066 251
•• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, jadalnia, kuchnia,
łazienka, duże podwórko, ogrzewanie centralne
trzeba samemu opalać. Daleszewo ul. Gryfińska 38.
Tel. 664 160 810
•• Wynajmę pokój na domkach, z dostępem do kuchni
itd. mediów. Tel. 91 415 22 22
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, o
pow. 40 m2, w Babinku, piwnica, chlewik, podwórko. Tel. 602 839 600
•• Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój w
Gryfinie. Tel. 885 831 732
•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel.
514 527 877

•• 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
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 m2, na III

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

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

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

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

•• 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 w Gryfinie.
Tel. 693 99 17 41
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany z prądem
przy torach ul. Kolejowa. Tel. 694 667 297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice ulic Łokietka,
Popiełuszki i Mieszka I. Wynajem długoterminowy.
Tel. 668 929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane przy ul.
Flisacza. Możliwość ogrzewania. Tel. 539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony z
możliwością podłączenia prądu. Polecam! Tel. 798
528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o pow. 15 m2,
ul. Słowiańska za restauracją Wodnik od 31 czerwca
2017. Opłata 150 zł/ miesiąc. Tel. 691 057 180
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

NIERUCHOMOŚCI – SPR ZEDA Ż
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•• Sprzedam alufelgi z oponami do BMW rozm. 205 na
60 na 15. Tel. 697 44 78 78
•• Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5 diesel,
116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336 400km, OC
do 10/2018 przegląd do 09/2018, PIERWSZY właściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyberdach.
Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Cena 3200 zł.
Tel. 695 927 388
•• Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105 KM, rocz.
2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092 176
•• 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
•• PRACA
•• 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
•• Zatrudnię pomocnika budowlanego przy budowie
domku jednorodzinnego. Tel. 512 322 058
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL. 601 420
009
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w Gryfinie.
Tel. 602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel. 783
415 222
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów Dolny.
Tel. 515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z możliwością
zamieszkania Gryfino ul. Reymonta 14. Tel. 781 415
222, 783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu Gryfino. Tel.
721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel. +46762185566 - Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli. Tel. 785
104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel 91 415
03 31
•• Poszukuję 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

www.7dnigryfina.pl

•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Te. 91 415 22 22
•• Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415 22 22
•• Firma AMBERCARE24 poszukuje opiekunki do
Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny.
Zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalne. Tel. 737 451 825 lub
737 886 919
•• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie, 1000
– 1300 euro na rękę. Więcej na housecare.pl. Tel.
534 122 124
•• 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
ROLNIC T WO – 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
•• Pniewo. Sprzedam 2 naczepy starego typu na złom
lub inne cele. Tel. 666 496 989
•• Wiertnicę ręczną do studni sprzedam lub wynajmę.
Tel. 502 816 108
•• Sprzedam boks wędkarski nowy, na przystani Gryfino.
Cena 95 tys. zł. Tel. 519 323 101
•• Sprzedam kamień 90 zł za tonę, 40 ton. Tel. 519 323 101
•• TV Hitachi 32 cale SMART sprzedam. Tel. 696 068
527
•• Sprzedam boks wędkarski koło Laguny, po remoncie,
stanowisko na łódź. Tel. 600 986 405
•• Sprzedam nie używaną, segmentową bramę garażową Wiśniowski Uni Therm. Kolor brązowy. Wymiary:
2500x2125 cm. Tel. 507 24 13 11
•• Pilne. Sprzedam kocioł grzewczy typu Duraterm do
centralnego ogrzewania 7 KW. Używany w bdb stanie. Cena 1000zł. Do negocjacji. Tel. 697 292 060
•• 1. Sprzedam silnik Suzuki DT 30 C, cena 6.500 zł. 2.
Rozdzielacze hydrauliczne do sterowania -15 szt.
Cena po 200 zł./szt. 3. Siłowniki pneumatyczne. Cena
50 zł. Jeden hydrauliczny dwustronny. Cena 150 zł. 4.
Sprzęgło motorowe na wał 35mm. Cena 1. 500 zł. 5.
Śruby do łodzi motorowej - różne - Pi 45 l i P-25x35,
Pi 35-20x35, Pi 30-20x35, Pi 35- 25x30.Cena od 50 zł.
do 200 zł. 6. Manetki, panele, rolery. Tel. 91 414 52 38,
603 795 459, 609 536 459, e-mail waw2006@op.pl zdj.
www.schiwa.gadno.eu
•• 1. Sprzedam kręgielnię 2 torową Spielmanna, 23 m.
długa, 8 kul,rok prod.86-92, zdemontowana. Cena
10.000zł. 2. Sprzedam krzesła tapicerowane w dobrym stanie 50 szt.x 40 zł. 3. Kije do do golfa -USA,
7 szt. Cena 100 zł. 4. Silnik Suzuki DT 30 C-1997 rok,
zbiornik paliwa,22,1 KW. Cena 6. 500 zł. 5.Akcesoria
do łodzi; śruby, cylindry, panele, przeguby, manetki, roler, panel z zegarami, sprzęgło szwedzkie na
wał. Cena do uzgodnienia. 6. Sprzedam frytkownice
Clatronic 2000W, 3 l. schładzarka do wina, pochłaniacz Miele, zlewozmywak 2 - komorowy ze stali nierdzewnej z półką. 7. Sprzedam kuchnia Miele, kuchenka mikr. Samsung Cena 2. 600 zł. Tel. 91 414 52 38, 603
795 459, 609 536 459, email waw2006@op.pl, zdj. na
www.schiwa.gadno.eu
•• Linia gastronomiczna ze stali nierdzewnej składająca
się: I. kuchnia MIELE z płytą ceramiczną wbudowaną
w blat ze stali nierdzewnej 190x60, który pokrywa
stolik ze stali nierdzewnej(z półką dolną) , II. pochłaniacz MIELE DA130(2 filtry); III. zlewozmywak dwukomorowy 120x60 ze stali nierdzewnej; V. schładzarka
do wina 50x50x70, z mocowaniem ze stali nierdzewnej; VI. Frytkownica Clatronic 2000 W, 30 x 15 x15,3 l;
VII. Kuchenka mikrofalowa Samsung 2950 W, z półką
ze stali nierdzewnej. Cena 2.600 zł - całość lub osobno. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, mail-waw2006@op.pl, zdj. na www.shiwa.gadno.eu
•• Sprzedam rusztowanie budowlane, cena 2000 zł. Tel.
537 747 314
•• Sprzedam Krajzegę w dobrym stanie, moc silnika 4KW,
stół aluminiowy. Tel. 91 416 26 41

•• Sprzedam: prostownik spawalniczy Bester SPB 315.
Tel. 507 24 13 11
•• Pralkę automatyczną Whirlpool. Tel. 507 24 13 11
•• Sprzedam wózek dziecięcy; rower 28 Fiszera; spawarkę 400A; akwalung; fotel do rehabilitacji; przewód
spawalniczy. Tel. 696 818 153
•• Sprzedam komplet mebli do przedpokoju – szafa
płytka i głęboka + szafa na buty + komoda lustro i
wieszak. Cena do uzgodnienia. Tel. 607 185 108
•• Sprzedam plastikowe formy do polbruku (różne), stół
wibracyjny i betoniarkę do produkcji. Tel. 697 44 11 51
•• Sprzedam ryby kolorowe do oczek wodnych, stawów.
Większa ilość z basenem. Tel. 608 55 66 46
•• Sprzedam boks wędkarski piętrowy, 80 m2, dostęp
do wody. Tel. 60 99 31 425, 785 440 711
•• Sprzedam samowar, szybkowar, kolumny, radio z magnetofonem, komplety do kawy i obiadowy, adapter
bambino, dużo wazonów. Tel. 607 127 726
•• Sprzedam białą szafę trzydrzwiową z dużym wbudowanym lustrem rozm. 245x204 cm oraz kompletne
łoże małżeńskie białe rozm. 235x205 cm. Cena do
uzgodnienia. Odbiór we własnym zakresie w Gryfinie.
Tel. 91 416 23 22
•• Sprzedam rower dziecięcy 5-8 lat, Trek MT60, aluminiowa rama, terenowe opony 20, osprzęt shimano,
regulowana wysokość i kąt kierownicy, amortyzatory. Cena 350 zł. Tel. 604 088 805
•• Sprzedam za złotówkę używany, sprawny tapczan w
kolorze łagodnej zieleni z drobnymi wzorkami. Tel.
608 254 778
•• Sprzedam silnik elektryczny 11KW 2,930 obrotów. Tel.
603 421 366
•• Sprzedam łódź kabinową z silnikiem 115 KM. Tel. 600
986 425
•• Sprzedam tanio akordeon 80 basów. Tel. 692 120 030
•• Sprzedam wannę akrylową, nowa, nieużywana, z
otworami w wannie, rozm. 140x70 cm. Tel. 723 865
548
•• Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac rozm.
160x200 cm; 2 szafki nocne; szafę 3drzwiową z 2
lustrami, kolor olcha; słupek do łazienki 30x35x160
biały wysoki połysk; tapczan+2 fotele; ławostół; lodówkę, zamrażarkę; zmywarkę. Odbiór własny. Tel.
502 263 521
•• Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej w
Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel. 505 719 178
•• Sprzedam maszynę do szycia Singer Model 4210. Stan
bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790 444 13 01 po godz.
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•• 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
11.09. Apteka Gryfińska
ul. Piastów 8
12.09.	Apteka Dr.Max
ul. B. Chrobrego 30
13.09.	Apteka Cefarm
ul. Grunwaldzka 6
14.09. Apteka Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
15.09. Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
16.09. Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
17.09. Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
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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Niezapomniane wydarzenie
Nikt nie przewidział, że obraz Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, przedstawiający Hołd Stanów, namalowany przez artystę Stanisława
Batowskiego, poświęcony w 1932 roku i ofiarowany kościołowi parafialnemu p.w. św. Walentego w Kałuszu, podzieli los repatriantów i
wraz z nimi przybędzie na ziemie zachodnie.

Paweł Mucha coraz częściej pojawia się w Gryfinie
W sierpniowy, słoneczny
dzień 1945 roku „węglowy” pociąg z grupą przesiedleńców zatrzymał się na gryfińskim dworcu. Powoli wyładowywali swój
skromny majątek, a szukając
miejsca do życia na tej nieznanej ziemi, wierzyli że wrócą do
swoich domów i sadów pachnących czeremchą. Nie wrócili.
Powoli uczyli się żyć na ziemi,
która zaczynała być ich. Wraz
z kresowiakami do Gryfina
przyjechał ks. Jan Palica, a jego
największym majątkiem był
zabrany z kałuskiego kościoła
obraz i umieszczony na ołtarzu
kościoła NNMP.
Tak jak ksiądz był podporą
pionierów w drodze, tak obraz
był cząstką z dawnej ojczyzny
i pociechą dla wiernych. Mijały miesiące zamienione w lata.
Rodziły się i rodzą nowe pokolenia, a odchodzą starsze. Powoli zamazują się wspomnienia
tamtego czasu. I tak po wielu
latach w sobotnie południe
kościół wypełnił się po brzegi.

Członkowie Przeoratu św. Stanisława

Wielu mieszkańców przyszło
złożyć hołd Świętej Panience.
Koronacja obrazu to wielkie
wydarzenie dla wiernych. Uroczystość celebrował arcybiskup
Andrzej Dzięga w otoczeniu
biskupów - Henryka Wojnara i
Błażeja Kruszyłowicza, oraz go-

Arcybiskup A. Dzięga
spodarza ks. Stanisława Helaka.
Abp. w swojej homilii podkreślił znaczenie Matki Bożej
w dziejach Polski, zwrócił również uwagę na współczesne
wydarzenia w świecie nie idące
w dobrym kierunku. Wśród
uczestniczących gości. oprócz

władz Gryfina Ewy Sznajder,
burmistrza Mieczysława Sawaryna i wiceburmistrza Pawła
Nikityńskiego,
uczestniczyli
goście z Warszawy. Między innymi minister Paweł Mucha,
który przeczytał list od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy. Obecni byli teżeuroposeł Joachim Brudziński,
Marek Subocz z-ca wojewody
zachodniopomorskiego,
oraz
Grzegorz Nycz.
Uroczystość podniosła i niecodzienna na długo pozostanie
w pamięci wiernych. Wśród
uczestników - pokolenia średnie, bardzo średnie i starsze.
Brak młodych osób. Trudno powiedzieć ile osób uczestniczyło
z kresowych rodzin. Z tych, którzy przyjechali tego pamiętnego
sierpniowego dnia, już niewielu
zostało, a o tych, którzy jeszcze
są wśród nas, prawie zapomniano. Wśród wiernych zauważyłam radną Wandę Hołubową z
panią Janiną Jarocką.
TS

Od redakcji. W Gryfinie
działa oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, który doprowadził do wykonania kilku
kopii koronowanego w sobotę
obrazu.
Kościół pełen, ale młodych niewielu

koronowany obraz
kontakt.7dnigryfina@gmail.com

