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Ekipa po krew
przyjedzie?

Są uczciwi ludzie!

Od tego miesiąca Ekipowy Pobór Krwi w Gryfinie,
w siedzibie PCK na Chrobrego, odbywa się już tylko dwa razy w miesiącu. W drugi i czwarty czwartek
każdego miesiąca, w godzinach od 7.30 do 11.30.

Czytelnik najpierw opowiedział nam pewną historię, której był naocznym świadkiem. A potem przysłał zrobione przez siebie zdjęcie w sklepie Mrówka w Gryfinie, z następującym komentarzem.
Tak jak panu mówiłem,
sprzedawczyni za kasą w markecie budowlanym Mrówka
zadała pytanie obsługiwanej
właśnie kobiecie.
- Kupowała pani u nas panele 2 miesiące temu?
- No tak..
- Zgubiła pani 50 zł, proszę
poczekać, zaraz kierownik
przyniesie.
Kobieta
obróciła
się

uśmiechnięta i w szoku. Ja odpowiedziałem – Brawo, piękne
zachowanie. Szczególnie bardzo rzadkie w dzisiejszych czasach. Humor poprawiony od
samego rana.
I czytelnik dodał jeszcze Niech pan to opisze, że jeszcze
są uczciwi ludzie.
Słowa uznania od redakcji 7!
red

Kolejny stracił prawko
Policjanci z myśliborskiej drogówki zatrzymali kierowcę, który w terenie zabudowanym, w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał
z nadmierną prędkością. Za złamanie obowiązujących przepisów 27-latek stracił
prawo jazdy.

I to na tyle dobrych wiadomości, ponieważ znów pojawiły się obawy, czy punkt
krwiodawstwa w Gryfinie nie
zostanie niebawem zlikwidowany. Taka groźba niedawno
była, lecz wtedy udało się go
wspólnymi siłami obronić.
Jak będzie teraz? O przyszłość
krwiodawstwa w Gryfinie
spytaliśmy Annę Lipińską, zastępcę dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
Redakcja. Od września br.
pobór krwi ma się u nas odbywać tylko 2 razy w miesiącu. Co jest przyczyną? Czy
to ograniczenia wynikające
z pandemii i czy to będzie
stały grafik na przyszłość?
Były już plany likwidacji tego
punktu poboru krwi. Na
szczęście wciąż trwa, ale nieregularność pracy Ekipowego
Poboru Krwi i niepewność
przyszłości wpływają na frekwencję krwiodawców. Czy
w szczecińskim centrum ilość
gryfinian oddających krew się
powiększyła?
Odpowiedź nie pociesza
- Przyjęta przez nas organizacja procesu pobierania krwi
w Gryfinie wynika z niskiej
frekwencji
Krwiodawców.
Analizując dane za pierwsze
półrocze 2020 r. zauważyliśmy, że liczba Dawców jest

niewielka. W takiej sytuacji
częstsze angażowanie całego
zespołu pracowników potrzebnych do zorganizowania
pobierania krwi nie jest racjonalne. Proces rejestracji, kwalifikacji Krwiodawców, pobierania, a następnie transportu
krwi, przy tak małej frekwencji Krwiodawców mija się z
celem.
Głównie ze względu na
możliwość
wykorzystania
tego personelu w miejscu,
gdzie chętnych do oddania
krwi jest więcej. Prosimy pamiętać, że Centrum zaopatruje w krew i jej składniki
całe województwo zachodniopomorskie, dlatego chcąc
pokryć zapotrzebowanie podmiotów leczniczych z całego
terenu poszukujemy miejsc,
w których zgłaszalność Dawców jest większa.
Zachęcamy do oddawania
krwi wszystkich chętnych
spełniających obowiązujące
w krwiodawstwie kryteria w
każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca. Będziemy dokonywać ewentualnych zmian i
monitorować rozwój sytuacji
w nowoprzyjętym systemie.
Jeśli zaobserwujemy tendencję wzrostową, być może rozszerzymy dni pobierania krwi
w Gryfinie.
rk

Mundurowi z myśliborskiej
drogówki, podczas działań kontrolno-pomiarowych zatrzymali
uprawnienia do kierowania nieodpowiedzialnemu kierowcy.
27-latek jechał z prędkością 118
km/h w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do
50 km/h. W związku z popeł-

nionym wykroczeniem mundurowi zatrzymali 27-latkowi
prawo jazdy na trzy miesiące
oraz nałożyli na niego mandat
w wysokości 400 zł i 10 punktów karnych.
Policjanci są szczególnie wyczuleni na łamanie regulacji dotyczących dozwolonej prędko-

ści, bo to one są w naszym kraju
jedną z głównych przyczyn
kolizji i wypadków. Statystyki
wyraźnie wskazują, że skutki
wielu zdarzeń nie byłyby tak
tragiczne, gdyby ich uczestnicy
poruszali się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
KP

Jak wygląda praca
strażaka
Strażacy z OSP KSRG Widuchowa zostali zaproszeni do miejscowości Lubicz,
gdzie miejscowa młodzież była zaciekawiona jak wygląda praca strażaka.
Podczas pokazów dzieci mogły nauczyć się jak udzielać pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej
przy pomocy AED, zapoznali się ze sprzętem będącym na stanie naszej jednostki oraz mogły spróbować zgasić upozorowany pożar. Dziękujemy za wspólną zabawę.
Dost./foto. OSP KSRG Widuchowa

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Zderzenie w dziwnym miejscu
Wczoraj przed południem w Gryfinie rozległy sie syreny służb ratunkowego. Na ulicy Jana Pawła II zderzyły się dwa samochody – poinformował krótko dyżurny Komendy Powiatowej PSP.
Po przyjeździe na miejsce
zastaliśmy dość dramatyczny
widok. Dwa auta osobowe z
kompletnie rozbitymi maskami stały przy skarpie na
skraju ulicy Jana Pawła II. Byli

strażacy i policja, karetki pogotowia jeszcze nie było. Policjantka i strażacy zajmowali
się dwoma uczestnikami zdarzenia, słychać był głośną wymianę informacji strażaków z

Komendą.
Zaskakujące było miejsce zdarzenia. Tam, gdzie na
skrzyżowaniu Jana Pawła z
ul. Reymonta przed kilku laty
postawiono znak STOP i wymalowano ciągłą linię. Mieszkańcy Gryfina strasznie narzekali na to nowe oznakowanie,
określali je nawet jako cudaczne, albo absurdalne. Skoro
jednak jest, to jak mogłoby
w tak oznakowanym miejscu
dojść do wypadku? Okazało
się jednak, że mogło.
Co wiadomo?
Przed oddaniem gazety do
druku nie udało się skontaktować z rzecznikiem lokalnej
policji. Natomiast Paulina
Targaszewska z Pogotowia Ratunkowego powiedziała nam,
że w wypadku poszkodowane
zostały dwie osoby. Kobieta w

Kradną na cmentarzu!

Znowu nasi czytelnicy zgłaszają falę kradzieży na grobach w starej i nowej części
cmentarza komunalnego w Gryfinie. Złodzieje tak się rozzuchwalili, że wycięli
dziurę w siatce ogrodzenia!
Dziura umożliwia wyjśce z
łupami, które jak to zwykle na
cmentarzu miewają czasem
większe gabaryty. Masowo giną
wrzośce, którymi obsadzane są
groby. Opowiadano nam, że na
starej części w jedną noc ukradziono wszystkie te rośliny
upiększające grób. Giną także
eleganckie znicze, niezużyte
świece, kwiaty i elementy dekoracji. Wypowiedziała się jedna ze spotkanych osób – Wielu
ludzi chodzi na cmentarz żeby
popatrzeć na groby i pomniki.
Jak odróżnić porządnego człowieka od złodzieja? A może on
przyszedł w dzień, żeby wieczorem lub w nocy kraść?
Kradzione są także elementy,
w założeniu charakteryzujące osoby, które pochowane są
w danym grobie. Z pomnika
sędziego piłkarskiego A. Dancewicza znikła piłka. Został
gwizdek (przynajmniej w
czwartek jeszcze był!). Natomiast z miejsca pochówku znanego i popularnego motocyklisty Orła – skradziono figurkę
motocykla.
Dziura!
Wczoraj, w czwartek 17
września opowiedziano nam
www.7dnigryfina.pl

o dziurze w siatce ogrodzenia
nowej kwatery. Zrobiono ją by
łatwiej wynosić łupy. Sprytnie, bo w sporej odległości od
wejścia na cmentarz, od strony
pustego terenu między cmentarzem i ulicą Kołłątaja. Na
kiosku z kwiatami przy wejściu
jest monitoring, więc wychodzący tędy złodziej mógłby
zostać nagrany. Udaliśmy się
na cmentarz by sprawdzić i
okazało się, że taka dziura w
siatce ogrodzenia faktycznie
wciąż jest. To zrozumiałe, że
nie sposób ciągle patrolować
cmentarz, ale naprawić siatkę
chyba można bez trudu?
R. Kwapisz

wieku 62 lat odniosła powierzchowne uszkodzenie kolana i
klatki piersiowej. Mężczyzna
lat 31 miał potłuczenia szyi i
barku. Oboje zostali karetkami
odwiezieni do szpitala w Zdunowie.
Mieszkańcy komentują
Jeden z internautów napisał
na naszej stronie na fb, gdzie
zamieściliśmy filmik z miejsca
zdarzenia:
1. Zaraz po zmianie organizacji ruchu w tym miejscu,

mieszkańcy okolicznych domów (ponad 50 gospodarstw!)
zwrócili się do Burmistrza o
zlikwidowanie tego absurdalnego skrzyżowania z łamanym
pierwszeństwem. Bez odzewu.
Stale słyszę tylko pisk opon
hamujących aut - mieszkam
nieopodal
2. Źle zorganizowane skrzyżowanie w Gryfinie.... to tak
jakby na Marszałkowskiej w
Warszawie postawić STOP na
krzyżówce z jakąś uliczką..

Cmentarz
zamarł?

rk

W czercu br. pisaliśmy o dziwnym procederze zwożenia ziemi na nową część cmentarza komunalnego w
Gryfinie. Spytaliśmy więc Sanepid, czy jest to zgodne
z przepisami w sprawie budowy cmentarzy.
Odpowiedź była jednoznaczna. 9 czerwca rzecznik Sanepidu
napisał:
Ziemia nawieziona na potrzeby pagórka bądź nasadzenia nie
stanowi gruntu przeznaczonego
do pochówku (przestrzeni grzebalnej, gdzie zachodzi proces
mineralizacji zwłok i szczątków)
o jakim mowa rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie określenia, jakie tereny
pod względem sanitarnym są
odpowiednie na cmentarze.
Spytaliśmy Gminę Gryfino,
czy będą kontynuować budowę
kolejnej kwatery. Odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Ponownie

zwróciliśmy się więc do Sanepidu.
Czy po tamtej korespondencji i naszym artykule z dnia 12
czerwca - Wstrzymają budowę
cmentarza?” Czy od tego czasu
gmina kontaktowała się w tej
sprawie z Sanepidem? A może
to wy sformułowaliście jakieś
zalecenia dla władz gminy Gryfino?
Małgorzata Kapłan odpowiedziała, że: po uzyskaniu
informacji z PSSE w Gryfinie,
władze Gminy Gryfino nie kontaktowały się w żaden sposób z
Inspekcją Sanitarną w temacie
cmentarza.
rk
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Boją się smrodu
Daleszewo boi się hałasu i smrodu, składowiska i płonących odpadów – przedsiębiorca tłumaczy – to będzie bezpieczna działalność. Zamieszkam tu, czy to
was uspokoi?

Przy ulicy Sportowej w Daleszewie działa firma Dariusza
Leonkiewicza. Wszyscy we wsi
to wiedzą, bo od kiedy prawie
40 lat temu założył ją jego ojciec,
Michał Leonkiewicz, firma przetwarza i handluje papierem. Teraz właściciel postanowił zmienić
profil produkcji i stworzyć zakład
odzyskiwania metali ze zużytych
kabli elektrycznych. Chodzi o
miedź, którą można odzyskać z
kabli różnego rodzaju urządzeń
AGD, takich jak pralki, lodówki
czy żelazka. Surowiec ma być kupowany od różnych dostawców,
także z zagranicy. To znaczy, że
kable dużymi, ciężarowymi samochodami będą przyjeżdżać
do Daleszewa. I w tym szkopuł.
Mieszkańcy obawiają się, że hałda zwiezionych do wsi starych

kabli będzie po prostu śmierdzieć
jeszcze zanim zostanie przetworzona, że w procesie produkcji,
skrobania, oddzielania gumy
czy plastiku od miedzi będą się
wydobywać różne trujące gazy i
pyły, które potem wszyscy będą
wdychać, że ewentualne smary
z deszczem przedostaną się do

wody i że jeszcze, jak to się kiedyś, nie daj Boże spali, to będzie
katastrofa ekologiczna. No, a
przede wszystkim od razu zwiększy się ilość przejeżdżających
przez wieś dużych samochodów
dostawczych, które już i tak na
krajowej 31 generują ogromny
ruch i hałas utrudniający życie

Umierajcie i nie
zawracajcie głowy
zleceń na badania wymazów
obciąży ich kieszeń i jeśli lekarza podstawowej opieki bardziej
interesują zyski, niż pacjenci (a
wierzcie, że sporo jest i takich),
takiego skierowania nie wystawi. Po kolejne: lekarz POZ nie
może pobrać wymazu tylko
musi chorego z podejrzeniem,
że jest zarażony skierować do
specjalistycznego szpitala. Pacjent musi środkiem transportu
dotrzeć do wskazanego szpitala.
Jeśli ma własny środek transportu, to pół biedy, a jak nie i
jeszcze jest mieszkańcem wsi,
miejscowości nieposiadającej

najlepszych prawników i będzie
dochodził odszkodowania.
Dlaczego firma przemysłowa
ma prawo działać w środku wsi?
- Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w Daleszewie obok mieszkaniowej także

funkcje przemysłowe – tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami wiceburmistrz Tomasz Miler
i zapewniał, że gmina bardzo
restrykcyjnie traktuje tego typu
działalność, stawia warunki i
wymaga stosowania wielu obostrzeń. Nie tylko gmina, także
starostwo powiatowe i wydział
ochrony środowiska, jednak
nikt nie ma prawa nakazać jej
zamknięcia czy przeniesienia
w inne miejsce, na przykład do
strefy w Gardnie.
W sąsiedztwie spornej firmy
z jednej strony jest także plac
zabaw dla dzieci, a z drugiej stadion Odrzanka.
- Nie chcę konfliktu z sąsiadami i mieszkańcami, ale chcę
zmienić profil działalności na
bardziej opłacalny - mówi przedsiębiorca i na dowód, że jego
nowa działalność gospodarcza
nie będzie generowała więcej jak
40 decybeli wewnątrz budynku,
będzie bezpieczna i nie przysporzy kłopotów, których mieszańcy tak się obawiają deklaruje, że
kupi działkę w pobliżu swojej
firmy, wybuduje na niej dom i w
nim zamieszka. – Czy to państwa
uspokoi? –pytał
Wg tabeli głośności WHO 20
decybeli emituje szum liści. 30
dB – tykanie zegara, normalna
rozmowa ludzi oscyluje w granicach 40-60 dB, a krzyki dzieci
generują hałas na poziomie 80
dB. Zalecany przez WHO (
Światową Organizację Zdrowia)
poziom hałasu w środowisku w
ciągu dnia wynosi 50 dB.
Barbara Gondek

Kasa od gminy
Rada Miejska w Gryfinie podjęła decyzję o udzielenie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna w wysokości 800 tys. zł.

Wprowadzone po zmianie ministra zdrowia zmiany w zasadach zajmowania się
osobami zarażonymi koronawirusem COVID 19 skierowane są nie w celu poprawy leczenia, lecz w celu ograniczenia wydatków państwa.
Przerzucenie przeprowadzania wstępnych badań na lekarzy
pierwszego kontaktu i to metodą telefoniczną lub „przez szybę”, a dopiero po takim wstępie
kierowanie na wykonanie badań
wymazów, po pierwsze: ma wydłużyć czas choroby pacjenta z
nadzieją, że prędzej umrze nim
zacznie się leczyć. Po drugie: jak
ten lekarz, nie mając warunków
na kontakt fizyczny z pacjentem może wystawić właściwą
diagnozę, co również powoduje
dla pacjenta zagrożenie życia.
Po trzecie: zmuszanie lekarzy w
przychodniach do wystawiania

mieszkańcom Daleszewa. A jeśli
już, to dlaczego w środku Daleszewa, a nie na przykład w Gardnie? Gdzie właśnie dla takich inicjatyw powstała specjalna strefa
ekonomiczna?
W poniedziałkowy wieczór w
świetlicy w Daleszewie wrzało od
pytań. Przedsiębiorca spokojnie
tłumaczył, wyświetlał film przedstawiający nową linię produkcyjną i zapewniał, o bezpiecznych
technologiach i monitoringu na
stałe kontrolującym emisję hałasu, który nigdy ma nie być większy niż 40 decybeli. Biznes to
biznes – głośno rozmyślał sąsiadujący z firmą, działka w działkę
inny biznesmen, ale groził, że
jeśli jednak okaże się, że przez
hałas z tej działalności, ludzie
zrezygnują z kupna jego działek
budowlanych, to on wynajmie

szpitala, czy choćby dzielnicy
odległej od szpitala, to musi do
niego dotrzeć publicznym środkiem transportu zarażając po
drodze kolejne kilkadziesiąt, a
może i kilkaset osób. Gdzie tu
logika? Od czasu zmiany ministra zdrowia, nagle zmniejszyła
się ilość stwierdzonych zakażeń,
ale i pobieranych próbek. Czyżby z powodu wyżej wymienionych przykładów utrudniających leczenie się pacjentów podejrzanych o zarażenie COVID
19?
A. Szczepaniak

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zasad udzielania
pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2020. Celem Programu
jest wsparcie członków rodzin
lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze
znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami
równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi
opieki wytchnieniowej. Gmina
Gryfino złożyła wniosek o przyznanie środków finansowanych
na kwotę 94 632, 96 zł, co stanowi 80% całkowitego kosztu
realizacji tego zadania. Złożony

wniosek uzyskał akceptację Wojewody.
Również jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku
szkolnym 2020/2021. Mocą tej
uchwały określa się średnią cenę
jednostki paliwa: olej napędowy
- ON - 4,52 zł za litr; benzyna Pb95 - 4,51 zł; benzyna - Pb98
- 4,80 zł; gaz - LPG - 1,95 zł za
dm3. Podjęcie tej uchwały jest
związane ze zmianą przepisów
w zakresie zwrotu rodzicom
kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowóz i
opiekę realizują rodzice.
A. Szczepaniak

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Kto rządzi halą?
Sytuacja jest absurdalna. Hala połączona z budynkiem Liceum należy do Gminy
Gryfino, która ją zbudowała. Natomiast samo Liceum w parku należy do Powiatu. Więc kto nią kieruje?

Hala jest połączona z Liceum.
Według zapowiedzi burmistrzów, halę budowano głównie dla Liceum i jego uczniów.
Uczniowie innych szkół też
mieli z niej korzystać. Wyszło
tak, że jest odwrotnie! Dyrektor
Liceum w parku nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie
hali. Pytany, czy kierownikiem
hali jest pracownik Liceum (a
tak zapowiadano jeszcze parę
tygodni temu), odpowiada - Wi-

dzimy że ten pan tam pracuje,
ale u nas nie jest zatrudniony.
Rozwiązaliśmy z nim umowę o
pracę z dniem 31 sierpnia.
Jak się bowiem okazuje, kierownikiem obiektu sportowego jest nauczyciel wf z Dwójki, który w poprzednim roku
szkolnym jeszcze pracował w
Liceum! Jednak zmienił pracę
dlatego, że hala należy do gminy, podobnie jak szkoły podsta-

wowe!
Spytaliśmy więc Ewę Dudar, wicestarostę o to, jaki jest
postęp w rozmowach gminy i
powiatu w sprawie korzystania
przez uczniów szkół ponadpodstawowych z hali. Odpowiedź
była bardzo dyplomatyczna. Prowadzimy systematyczne negocjacje, bo to trudna materia,
także od strony własnościowej.
Tymczasem uczniowie Liceum z hali nie korzystają.
Może zaczną od października przypuszcza dyrektor. Na razie
jest tak, że odbywają się w niej
treningi piłkarzy ręcznych, a
wkrótce ma się odbyć pierwszy
ligowy mecz szczypiornistów
Blejkanu, którzy systematycznie
wzmacniają skład.
W hali byliśmy w czwartek,
17 września. Nie odbywały się
żadne zajęcia sportowe. Koszono trawnik i czyszczono nawierzchnię sportową.
rk

Ciąg dalszy afery
z budową hali
To co się obecnie dzieje jeśli chodzi o korzystanie przez młodzież z nowej gryfińskiej hali, stanowi pokłosie chaosu, jaki towarzyszył samej budowie i jej przygotowaniu.
Burmistrz M. Sawaryn i jego zastępca stawiali ją na oślep, stanąć miała za wszelką cenę by uświetnić
jego rządy w gminie Gryfino. O tym, jakie problemy były z budową od samego początku, pisaliśmy już
wielokrotnie. Choćby o fatalnym stanie dokumentacji projektowej.
Pierwsze pismo zamieściliśmy przed tygodniem. Dzisiaj przypominamy drugie pismo firmy Moris
Polska do Gminy, pokazujące jaką dokumentację przekazano wykonawcy. Dostarczono je władzom
gminy, gdy tylko budowa ruszyła... i stanęła w końcu października 2018 roku.
Red.
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Znamy
najpopularniejsze
imiona!
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Mamy zmianę na pozycji lidera, a dokładnie liderki,
wśród najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom! W męskiej kategorii zmian brak. Sprawdźcie, jakie imiona – w pierwszym półroczu tego roku
– rodzice nadawali swoim dzieciom najczęściej.

Na portalu dane.gov.pl
opublikowano właśnie zestawienie najpopularniejszych
imion nadawanych od stycznia do czerwca tego roku.
Królowe są dwie
Żeby się wszystkim podobało, żeby się dobrze kojarzyło,
może po babci, wujku, stryjence, a może po ulubionym
bohaterze literackim…? – wybór imienia dla dziecka często
nie jest łatwy. Jeśli niebawem
zostaniecie rodzicami w opublikowanym na Dane.gov.pl
zestawieniu znajdziecie wiele
inspiracji. A jeśli nie macie w
planach powiększenia rodziny – możecie sprawdzić, jak
Wasze imię radzi sobie w tym
rankingu. A jakie imiona są w
tym roku najpopularniejsze?
Zacznijmy od pań. W tym
zestawieniu – w porównaniu
z ubiegłym rokiem – mamy
zmianę. Tym razem na pierwszym miejscu znalazła się
Julia. Choć prawda jest taka,
że królowe są dwie. Zuzanna,
która do tej pory zajmowała
pozycję liderki ustąpiła miejsce Julii bardzo niedużą różnicą.
W pierwszym półroczu
tego roku jest tylko 10 Julek
więcej niż Zuź! Jeśli chodzi o
pozostałe miejsca w rankingu
– niewiele się w nim zmienia.
Poza tym, że w TOP 10 nie
ma już Amelii. Jej miejsce zastąpiła Laura.
Oto szczegóły:
Top 10 imion dla córek (dla
porównania w nawiasie podajemy pozycję danego imienia
w 2019 roku):
Julia – 3649 dziewczynek (w
2019 r. Zuzanna)
Zuzanna – 3639 (przed rokiem była to Julia)
Zofia – 3588 (3. miejsce
również przed rokiem)

Hanna – 3364 (Maja)
Maja – 3244 (Hanna)
Lena – 2633 ( 6. pozycja
również w 2019 r.)
Alicja – 2564 (to samo miejsce również w ubiegłym roku)
Oliwia – 2395 (Maria)
Maria – 2372 (Oliwia)
Laura - 2049 (Amelia)
Jego wysokość Antoni
W przypadku chłopców nie
odnotowano zmian na podium. Tutaj od lat króluje Antoni. Drugi Jan i trzeci Jakub
także utrzymali swoje wysokie
miejsca.
Top 10 imion dla synów:
Antoni – 4037 (lider również w 2019 r.)
Jan – 3823 (również 2. miejsce)
Jakub – 3614 (nadal na 3.
pozycji)
Aleksander – 3541
Franciszek - 3499 (Szymon)
Szymon – 3107 (Franciszek)
Filip - 2744
Mikołaj – 2587
Stanisław – 2522 (Wojciech)
Wojciech – 2416 (Adam)
Oryginalne mniej popularne
Jednak nie wszyscy rodzice
szukają inspiracji pośród najpopularniejszych imion. Niektórzy decydują się na bardziej nieszablonowe wybory.
Rebeka, Lotta i Soraja – to
dziewczęce imiona, które w
naszym zestawieniu pojawiają się najrzadziej. Natomiast
wśród chłopców możemy
spotkać m. in. Zbyszka, Tymura czy Platona.
Wybierając imię dla potomka powinniśmy pamiętać, że
według prawa, nie powinniśmy decydować się na imię
ośmieszające. Co więcej,
imię powinno wskazywać
też na płeć dziecka. Jeśli nie
zastosujemy się do tych zasad, kierownik urzędu stanu
cywilnego (USC), w którym
chcemy zarejestrować naszego
potomka, może odrzucić nasz
wybór.
red
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Nasz felieton

Strzeż się miłośników
zwierząt!

Naczelnik państwa Jarosław Kaczyński postanowił udowodnić, że nie jest
potworem i przynajmniej
los zwierząt jest mu bliski.
Wniósł zatem do Sejmu
projekt ustawy likwidującej fermy zwierząt futerkowych.
Kiedy Sejm przyjmie
projekt „Piątki Kaczyńskiego” nastąpi koniec hodowli lisów, norek i innych
futrzaków, bo Naczelnik
uznał ich hodowanie za
objaw okrucieństwa.
Likwidacja
polskiej
branży futrzarskiej – bo
takie konsekwencje będzie
miał pomysł Jarosława
Kaczyńskiego – to wykończenie gałęzi gospodarki, z
której żyje 50 tys. Polaków,
wartej wg szacunków ok.
5 miliardów złotych. Polska jest drugim eksporterem skórek w Europie, po
Danii. Doprawdy trzeba
dużej dozy lekceważenia
obywateli, żeby ot tak z
piątku na sobotę, bez szerszej dyskusji społecznej,
bez analizy – podjąć decyzję o losie kilkudziesięciu
tysięcy ludzi i zadecydować o likwidacji dochodowej gałęzi gospodarki.
Dodajmy, że jest to decyzja podjęta przez człowieka, który od zawsze żyje z
diety poselskiej i nigdy w
życiu nie zarobił swoimi
rękami ani złotówki.
Naczelnik zamierza też
zlikwidować eksport żywności koszernej i halal.

Polska branża hodowców
drobiu wyspecjalizowała
się w eksporcie żywności z uboju rytualnego do
Izraela i krajów arabskich,
a teraz – decyzją szefa PiS
- ten eksport ma być zakazany.
I tak oto Jarosław Kaczyński w imię miłości do
zwierząt podjął decyzję
uderzającą w liczący się
sektor polskiej gospodarki. Jego „piątka” pozbawi
pracy i dorobku życia kilkadziesiąt tysięcy Polaków
i jedyne czym się możemy
pocieszać, to podejrzenie
że ci hodowcy to jest jakiś
„gorszy sort Polaków”. No
bo jakby to byli Polacy
właściwi, to chyba by im
Naczelnik nie szkodził.
Jednak nie wiadomo czy
po wykończeniu hodowli
norek Naczelnik nie zechce pójść dalej i nie ulży
losom trzody chlewnej,
która też przecież męczona jest i ubijana, ku uciesze wszystkich miłośników
schabowego.
A co powiedzieć o
okrutnikach
napychających się befsztykami?
Czyż cielęta nie zasługują
na ochronę tak jak tchórzofretki?
Trzeba zatem już dziś
przechodzić na weganizm
i uczyć się rozkoszy płynących z przeżuwania kotleta
z soi czy jakiej innej trawy. Wszak rewolucja – a
„Piątka Kaczyńskiego” to
klasyczna rewolucja - jak
się raz ją rozpocznie musi
się rozwijać. I w miarę
rozwoju rewolucji – jak
wiemy z klasyków – walka klasowa się zaostrza.
A to, że ileś tam tysięcy
rodzin hodowców czy rolników pójdzie z torbami,
to są „koszty własne”. Jak
się chce zmieniać świat,
wprowadzać swoje wizje
w życie – nie wolno bać się
kosztów. Zwłaszcza jeśli te
koszty ponosić będzie ktoś

inny, a nie sam „inżynier
społeczny” przekształcający rzeczywistość. Jarosław
Kaczyński właśnie w rolę
„inżyniera społecznego”
wchodzi ze swoją „piątką”,
a sama propozycja zakazu hodowli oparta jest na
czystej ideologii – już nie
komunistycznej wprost,
ale zakładającej nową
wizję świata i radykalne
środki do tej wizji prowadzące.
Ideologia kazała komunistom likwidować wydajne chłopskie gospodarstwa i tworzyć kołchozy,
bo kolektywna własność
miała być lepsza. Ideologia „praw zwierząt” – głoszona przez miejskich
pięknoduchów, każe Jarosławowi Kaczyńskiemu
likwidować
dochodową
gałąź polskiej gospodarki i
niszczyć dorobek życia tysięcy polskich rodzin.
Bo właśnie o ideologię tu
chodzi, nie o humanitarne
traktowanie zwierząt.
Czy Sejm przegłosuje
propozycje Kaczyńskiego?
Oczywiście, że przegłosuje. Dlaczego? Ano dlatego,
że tak jak w Rzymie – ówczesny „miłośnik zwierząt” - cezar Kaligula mianował senatorem swojego
konia, tak i w polskim Sejmie posłowie PiS zostali
posłami, bo mianował ich
Jarosław Kaczyński. Polska „demokracja” na tym
właśnie polega, że posłów
mianuje prezes i oni się
potem muszą słuchać tego
kto ich wyznaczył na posłów. A co z wyborcami?
Wyborcy mają wrzucać
kartki do urn i nie wtrącać się do rządzenia. Od
decydowania jest Prezes.
Dobrze, że jeszcze kota nie
zrobił posłem. A przecież
mógł. To jednak ludzkie
panisko jest.

Oszukują na
koronawirusa
Pomysłowość oszustów nie zna granic. Podszywają
się oni pod członka rodziny, pracownika administracji, czy też policjanta. Aktualnie oszuści wpadli na
nowy pomysł i wykorzystują panującą sytuację związaną z pandemią koronawirusa.
Najczęściej ofiarami padają
starsze osoby posiadające telefon stacjonarny. Do seniora
niespodziewanie dzwoni osoba,
która oświadcza, że jej córka,
syn, czy też wnuk znajduje się
w szpitalu z powodu zakażenia
koronawirusem. W dalszej części rozmowy osoba ta przekazuje informacje o ciężkim stanie
zdrowia zakażonego. Podkreśla
również, że lekarze mogą podać
zastrzyk z lekiem, który kosztuje np. 6 tys. złotych. Następnie
w rozmowie oszust dodatkowo
informuje, że dalsze leczenie
może wyniesie nawet kilkanaście tysięcy złotych oraz, że
będzie trzeba pokryć te koszty.
Senior, czy też seniorka otrzymuje również informacje, że
część pieniędzy zdobędzie inny
członek rodziny lub partner/
partnerka chorego. Często zdarza się, że w słuchawce słychać
głos osoby, podającej się za osobę bliską, która błaga o pomoc
ponieważ umiera.
Oszuści w dalszej kolejności
działają już w “tradycyjny” sposób. Informują, że trzeba uzbierać daną kwotę, włożyć do ko-

perty i czekać, aż ktoś przyjdzie
po pieniądze. W niektórych
przypadkach oszuści wyczuwając, że osoba starsza naprawdę
przejęła się całą sytuacją, potrafią również prosić o biżuterię,
która to będzie zadatkiem na
poczet leczenia bliskiej osoby.
Oszuści podczas rozmowy zaznaczają by z nikim innym nie
rozmawiać przez telefon, ponieważ będą często dzwonić oraz
informować o stanie zdrowia
córki/syna/wnuka.
PAMIĘTAJMY!!
- nigdy żaden policjant, czy
przedstawiciel innych służb
nie będzie nakłaniał do przekazania pieniędzy lub innych
kosztowności,
- zawsze weryfikujmy otrzymaną informację, rozłączmy
się i zadzwońmy do osoby
bliskiej, której rzekomo coś się
mogło stać, bądź zadzwońmy
pod numer alarmowy 112,
- nigdy nie przekazujmy
żadnych pieniędzy, czy innych
kosztowności obcym osobom.
KP

Spisz się rolniku
Trwa Powszechny Spis Rolny. Zapraszamy rolników z
gminy Gryfino do dokonania spisu w Gminnym Biurze Spisowym, który funkcjonuje przy ul. Parkowej 3
na II piętrze w p. 200 (w budynku Banku Pekao SA).
Biuro dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:0015:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 91 416 20 11 w. 412.
dost.

Janusz Sanocki
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Koncert szczecińskiej smyczkowej
orkiestry kameralnej
W minioną sobotę, w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dołgich odbył się niezwykły koncert szczecińskiej smyczkowej orkiestry kameralnej Baltic Neoplis Quartet Academy.
To bezprecedensowe wydarzenie zainaugurowało pierwszą
edycję GRYFestiwalu, będacego
platformą wspołpracy gminy
Gryfino i orkiestry, która jest
laureatem Fryderyka 2015 w
kategorii Album roku muzyka
kameralna. Zespół powstał w
2008 roku z inicjatywy młodych szczecińskich artystów i
jest jedyną samodzielną orkiestrą kameralną w województwie
zachodniopomorskim. Na ich
dotychczasowy dorobek artystyczny składa się osiem płyt. W
ramach koncertu ,,Sen nocy let-

niej'' artyści zaprezentowali takie
utwory jak: Divertimento D-dur
KV 136 W. A. Mozarta, „Humoreska” A. Dvořáka, „Summertime” G. Gershwina, Kwartet
smyczkowy g-moll op. 27 nr 1 E.
Griega oraz „Cztery pory roku”
A. Vivaldiego.
Poproszoni o kilka słów muzycy podkreślali wyjątkowość tego
wydarzenia i zachwyt malowniczoscią obiektu i miejscowości.
Nadmienili również iż coraz
częsciej występują w tak kameralnych warunkach i w małych
miejscowosciach. Cieszy ich fakt,

że mogą propagować muzykę
klasyczną i sprawiać radość ludziom, którzy nie mieliby okazji
być na występie w filharmonii.
Koncert zorganizowany przez
ksiedza Józefa Kozieła był swoistym podziękowaniem dla
mieszkanców miejscowości Dołgie za trud i poświęcenie włożone w modernizację terenu wokół
kościoła. Nietety goście nie dopisali. W koncercie uczestniczyło
ok. 40 osób, wśród których zdecydowaną wiekszość stanowili
seniorzy. Zapytani o tak małe
zainteresowanie mieszkańcy su-

gerują, że jest to wynikiem konflktu z księdzem części wiernych
oraz niedopasowaniem rodzaju
muzyki do gustów mieszkańców.
Na koncercie pojawili się pracownicy straży miejskiej, którzy
byli wspołorganizatorami wydarzenia oraz wiceburmistrz Paweł
Nikitiński.
Niespełna godzinny koncert
był niewątpliwą ucztą dla ducha
i niesamowitym przeżyciem. Kto
nie był, niech żałuje. Jednak nic

straconego. GRYFestiwal to wydarzenie, na które składają się 3
koncerty. Nastęny „Migrations”
odbedzie się w kościele w Gryfinie 3 października, a ostatni
z cyklu „Koncert jak z bajki” w
Gryfińskim Domu Kultury 13
listopada.
W imieniu organizatorów
redakcja rerdecznie zaprasza
wszystkich mieszkańców, a autorka tekstu potwierdza, że warA. K.
to. 			

Kusi rozmaitością
i barwnością
Od wtorku, można w Centrum Informacji Turystycznej
podziwiać niezwykle rozmaitą i kolorową wystawę,
na której prezentowane są prace plastyczne wykonane przez osoby należące do Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych “MOST” Koło nr 1 w Gryfinie.

On-line na cały świat
Teatr Bomba Bomba z Gryfińskiego Domu Kultury wziął udział w Enrich Festival,
jaki odbył się w Watford, w Wielkiej Brytanii. W tym roku, ze względu na epidemię, festiwal organizowany został on – line.
W tym roku sytuacja na świecie zmieniła plany dotyczące
organizacji Enrich Festival,
wydarzenia gdzie na scenach
mogą wystąpić kreatywni, twórczy i utalentowani artyści bez
względu na swoją sprawność,
przekonania, czy narodowość.
Organizatorzy Enrich Festival,
pomimo napotkanych trudności postanowili zrealizować
imprezę on line. Swoją chęć
udziału, obok zgłoszonych na
festiwal grup teatralnych z UK

www.7dnigryfina.pl

i prowadzących warsztaty trenerów, zadeklarował także Teatr
Bomba Bomba z Gryfina.
Zespół od maja przygotowywał się do tego wydarzenia.
Po wielu rozmowach ustalono,
że Bomba Bomba poprowadzi
on-line na żywo warsztaty dla
wszystkich zainteresowanych
uczestników. Ponieważ Internet
nie ma ograniczeń, swój udział
w wydarzeniu zgłosiły osoby nie
tylko z Anglii i Polski, ale także
z Kanady, Francji czy Ukrainy.

Warsztaty pn. “Marzenia dla
każdego” odbyły się 5 września
w Gryfińskim Domu Kultury.
Aktorzy Teatru Bomba Bomba mieli okazję porozmawiać
z osobami biorącymi udział w
spotkaniu. Uczestnicy byli słyszalni i widoczni na ekranie,
a Teatr Bomba Bomba wraz z
przyjacielem grupy Januszem
Janiszewskim i prowadzącą zespół od 6 lat instruktorką Violiną Janiszewską, oglądany był w
najdalszych zakątkach świata.
Atmosfera spotkania była
wspaniała. Wydarzenie na język angielski na żywo tłumaczyła mieszkająca w Watford,
Ela Paszkowska, zaprzyjaźniona z Teatrem Bomba Bomba.
Nie zawiódł Internet, nie zawiedli ludzie, nie pokonała uczestników odległość ani wirus. Po
raz kolejny udało się Teatrowi
Bomba Bomba, pokonać granice, przeszkody i bariery, także te
techniczne. Dost.

Na ekspozycji znalazły się prace wykonane kilkoma różnymi
technikami: ceramika, monotypia, grafika, ebru, filcowanie.
Wystawa potrwa do 2 października. Zapraszamy od poniedziałku do piątku. Wstęp w maseczkach.
O stowarzyszeniu:
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
“MOST”
Koło nr 1 w Gryfinie powstało
we wrześniu 2015 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych z Gryfina i okolic.
Stowarzyszenie ma pod swoją
opieką osoby w wieku od 3 do
24 lat, z różnymi rodzajami niepełnosprawności m.in. dotknięte
autyzmem, zespołem Downa i

mózgowym porażeniem dziecięcym, a także niedosłyszące.
Głównym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie oraz wspieranie działań pozwalających
naszym dzieciom na aktywne
uczestnictwo w życiu społecznym oraz zapobieganie ich wykluczeniu. Dost.
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reklama

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

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

Firma działa na rynku od 1977 roku

Czepino, ul. Gryfińska20
Zdzisław Kmieciak
tel 601 41 86 86, 91 416 22 77
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
*Ten, kto prowadzony przez Chrystusa ten list przyniesie, a został wysłany z naszej Prowincji, to Stanisław, polski szlachcic, młodzieniec uczciwy i gorliwy. Nasi w Wiedniu nie ośmielili się go przyjąć, żeby się nie wydawało, że działają wbrew woli rodziny. Kiedy przybył do nas i chciał
spełnić złożone już dawniej postanowienie (bo już przed laty całkowicie się oddał Towarzystwu, zanim do niego wstąpił), w Dylindze w konwikcie odbył przez jakiś czas próby i okazało się, że w posługach jest zawsze godny zaufania, a w powołaniu wytrwały. Piotr Kanizjusz
**Od dzieciństwa wiele znaków przyszłej dobroci wykazywał. Niektórych błogosławieństw i cnót początki pokazując. Między innymi świeciły w nim wrodzona
pokora, modlitwy, gorącość i chęć do rzeczy duchowych, że od najmniejszej rozpusty i lekkomyślności dziecinnej wstrzymywał się i nic płochliwego nie czynił i
dlatego przy dworze ojczystym wszyscy go szanowali.

Nie mógł jednak liczyć na zgodę rodziców, więc do zakonu nie zostałby przyjęty.
Postanowił więc uciec i wyruszył w podróż, która zakończyła się w Dylingi, gdzie
jezuici mieli swoje kolegium i przyjęli Go na próbę, a gdy się sprawdził wysłali do
Rzymu z listem polecającym od generała. Drogę Stanisław przebył pieszo i dotarł do
wiecznego miasta pod koniec 1567 roku. Tam pozostał rok, a potem przeniósł się do
domu świętego Andrzeja na Kwirynale, gdzie przebywał aż do ostatnich dni.
W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu,
Na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru Taki, że widz niechcący wstrzymuje się w progu,
Myśląc, iż Święty we śnie zwrócił twarz od muru,
I rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi,
I wstać chce - i po pierwszy raz człowieka zwodzi!
- Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek
Królowej - Nieba, która z świętych chórem schodzi
I tron opuszcza, nędzy śpiesząc na ratunek.
Fragment napisu nagrobnego św. Stanisława,
autorstwa Cypriana Kamila Norwida
Stanisław Kostka
Nie bał się śmierci
Tylko wolni możemy być na luzie
Nieważne co robisz, rób to z sercem i
cała siłą, na jaką Cię stać.

Wspomnienie świętego
Stanisława Kostki
W dzień, gdy ten numer naszego tygodnika trafi w Wasze ręce, będziemy w kościele obchodzić wspomnienie o świętym Stanisławie Kostce – polskim jezuicie, jednym
z katolickich patronów Polski (od 1671 r.), i Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej oraz diecezji płockiej, a także Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy,
patronie dzieci i młodzieży, kościoła Katolickiego, ministrantów i stowarzyszenia Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
Stanisław urodził się pod koniec 1550
roku na Mazowszu w Rostkowie. Jego
rodzice – Jan i Małgorzata – pochodzili
z rodziny, w której zajmowano wysokie
stanowiska w Polsce. Podobno Stanisław
Kostka był bardzo wrażliwym chłopcem.
Początkowo uczył się w domu, a w wieku 14 lat wyjechał na nauki do Wiednia. Tam uczył się w szkole jezuitów,
która cieszyła się dobrą sławą. Początkowo nie szło mu za dobrze, ale uczył
się systematycznie i robił postępy. W
wolnym czasie modlił się i czytał książki.
Nocami oddawał się rozmyślaniom, a
często poddawał się samobiczowaniu.
Według rodziny i kolegów Stanisław
był uważany za dziwaka, próbowano
wszystkiego, by odciągnąć go od tego, co
robił, ale nic to nie dało.
***W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Według własnej relacji, był pewien
www.7dnigryfina.pl

śmierci, a nie mógł otrzymać Komunii
świętej, gdyż właściciel domu nie chciał
wpuścić kapłana katolickiego. Wówczas sama św. Barbara, patronka dobrej
śmierci, do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego
pokój i przyniosła mu Wiatyk. W tej
samej chorobie zjawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, które
złożyła mu na ręce. Od Niej też doznał
cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie,
aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.

Kult Stanisława Kostki zrodził się
niejako od razu, gdy wiadomość o Jego
śmierci obiegła Rzym. Proces kanoniczny trwał jednak wyjątkowo długo (od
1602 do 1726, gdy papież Benedykt XIV
dokonał uroczystej kanonizacji.) relikwie
Stanisława Kostki spoczywają w kościele św. Andrzeja w Rzymie. Jesteśmy mu
wdzięczni za wsparcie podczas bitwy z
Turkami pod Chocimiem (1621 r.), kiedy to został widziany na obłokach. Na
obrazach jest malowany w stroju jezuity,
z aniołem podającym mu komunię, ale
także z różańcem, krucyfiksem, lilią czy
Dzieciątkiem Jezus na rękach.

Boże, który jesteś Miłością i obficie nas
nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb
naszych i spraw, byśmy – za przykładem
Świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga
i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.
Modlitwa o prawdziwą miłość
Redakcja
Źródła:
* Marek Wójtowicz, Św. Stanisław Kostka - odwaga świętości, deon.pl, 18 września 2015.
** o. Joachim Roman Bar OFMConv., ks. Stanisław Bońkowski, Święty Stanisław Kostka, t. 8. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1987, seria
Polscy święci. s. 168.
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-18a.php3
zdjęcia: pixabay.com.pl
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Startowali najmłodsi i nieco starsi

Hermes z medalowymi nadziejami
To był intensywny i udany weekend dla młodych lekkoatletów Hermesa Gryfino. Przed nami kolejne emocje MP U 18.
Najmłodsi rywalizowali w
Międzyzdrojach w II Małym
Memoriale Ireny Szewińskiej.
W rywalizacji dzieci do lat 14
wyniki mają drugorzędne znaczenie. Bardziej liczy się zdobywanie doświadczenia i kształtowanie motywacji do pracy
treningowej.
Z kolei w Poznaniu młodzicy
walczyli o medale w międzywojewódzkich mistrzostwach. W
tej kategorii odbywają się mistrzostwa Polski i tutaj wyniki
mają już znaczenie.
W Poznaniu nasi lekkoatleci
medalu nie zdobyli, ale rywalizacja w niektórych konkurencjach stała na bardzo wysokim
poziomie. Alan Ciereszko przebiegł 600 m w czasie 1:31.70 s
poprawiając rekord życiowy i
zdobył trzecią klasę sportową.
Rywalizacja była tak zacięta, że
na mecie uplasował się dopiero
na piątej pozycji.
Formą błysnęła także Lena
Wójs skacząc w dal 5.13 m, co
także dało jej trzecią klasę sportową. W rankingu PZLA Lena
jest na 16 miejscu w kraju w kat.
U16. Na słowa uznania zasłużyła także Martyna Mlak, która
wróciła z Poznania z dwiema

„życiówkami”. W biegu na 80
ppł. poprawiła rekord klubu w
kategorii U16 - 13,42 s. Martyna
uzyskała czwartą klasę sportową. Z kolei w rzucie oszczepem
poprawiła swój rekord na 30.60
m, co pozwoliło jej zająć czwarte miejsce w konkursie.
Z kolei Paweł Gadomski startował w Radomiu w mistrzostwach Polski juniorów U20. W
biegu na 3000 m zajął bardzo
dobre siódme miejsce. Natomiast w biegu na 1500 m ukończył rywalizację na 21. miejscu.
Wczoraj nasi lekkoatleci wyjechali do Radomia, gdzie juniorzy młodsi, czyli 16 i 17-latkowie będą walczyć o medale
Mistrzostw Polski U18. Wśród
uczestników mistrzostw prawo
startu (24 najlepszych wyników
w konkurencji wg statystyki
PZLA) uzyskało pięcioro reprezentantów Hermesa:
Wiktor Jędrzejak (17 l.) wystartuje w biegu na 3000 m,
gdzie legitymuje się 4 rezultatem wśród zgłoszonych zawodników.
Julia Wiczkowska (16 l.) wystartuje w chodzie na 5000 m,
gdzie jest sklasyfikowana na 5
miejscu wśród zgłoszonych za-

wodniczek.
Michał Zapart (16 l.) wystartuje w biegu na 400 ppł, gdzie
legitymuje się 14 rezultatem
wśród zgłoszonych zawodników.
Alicja Ulaszewska (17 l.) wystartuje w biegu na 3000 m,
gdzie jest sklasyfikowana na 17
miejscu wśród zgłoszonych za-

wodniczek.
Nikodem Mróz (16 l.) wystartuje w skoku w dal, gdzie legitymuje się 17 rezultatem wśród
zgłoszonych zawodników.
Skład naszej reprezentacji
uzupełnia Aleksandra Wilczyńska, która jest sklasyfikowana na
25 miejscu w chodzie na 5000
m i wystartuje w momencie wy-

cofania się ze startu którejś z 24
uczestniczek konkurencji.
Z czysto statystycznych wyliczeń wychodzi, że Hermes ma
dwie szanse medalowe w osobach Jędrzejaka i Wiczkowskiej.
Trzymamy kciuki za udany start
wszystkich!
DJ

Wrześniowe strzelanie
W sobotę i niedzielę odbyły się zawody strzeleckie o memoriał K. Chojnackiego. Pierwszego dnia strzelano w Widuchowej, a drugiego
w Gryfinie, na strzelnicy ZAZ. Organizatorami byli KSS LOK i klub Regalica.
Strzelnica w Gryfinie przez
czas przebudowy siedziby ZAZ
przy ul. Łużyckiej, nie funkcjonowała. Potem, od zeszłego

roku, można tam było strzelać
jedynie z wiatrówek. Dopiero
gdy 26 lutego br. wreszcie zatwierdzono Regulamin strzelni-

cy, można było rozpocząć strzelanie z broni kulowej.
A.K. – foto z Gryfina

MEMORIAŁ KAZIMIERZA CHOJNACKIEGO, zwycięzcy:
Psp- Sołtysiak Dariusz-Regalica Gryfino
Pcz- Grenda Andrzej-Regalica
Ksp- Mędzin Rafał-Regalica
Kcz- Krajewski Tadeusz-Regalica
Kcz open- Mędzin Rafał-Regalica
Kcz optyka- Mędzin Justyna-Regalica
Strzelba st- Lubiński Wiesław-Regalica
Strzelba open- Milczanowski Sebastian-STS szczecin

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

Udane przetarcie przed II ligą

To byłą dobra kolejka w wykonaniu Odry Chojna i
Energetyka Gryfino. Oba nasze zespoły wygrały nie
tracąc bramki. Bardzo słabo po raz kolejny wypadła
Iskra Banie. W ten weekend Iskra pauzuje i przerwa
w rozgrywkach chyba może wyjść tej ekipie z pożytkiem.

W sobotę w nowej gryfińskiej hali rozegrano V Memoriał Marka Zielonki. W imprezie bardzo dobrze wypadli szczypiorniści KPR Blejkan Gryfino, którzy odnieśli
komplet zwycięstw.

Odra jak na lidera KPR wygrał Memoriał
przystało
Marka Zielonki

Bardzo pewnie w Pełczycach z Kłosem wygrała Odra.
Po 26 minutach zespół z
Chojny prowadził już 3:0 i
było po emocjach.
Dobre spotkanie rozegrał
też Energetyk, który pewnie
wygrał w Trzcińsku z Orłem.
Z kolei Iskra jest w kryzysie. Przed tygodniem przegrała 1:6 z Pogonią Barlinek.
I nie była to porażka przypadkowa. Tym razem uległa
aż 1:7 w Moryniu Morzycku.
Co ciekawe, długo nic nie zapowiadało pogromu. Aż do
51 minuty Iskra prowadziła
po strzale Bykowskiego z 20
minuty.. DJ
Kłos Pełczyce - Odra Chojna 0:4 (0:3)
Bramki: Latuszek 14, Stasiak 17, 26, Toa 48
Odra: Odra: Tarnowski
– Turkiewicz, Stasiak (55
Chwałek), Nagaj, Latuszek,
Kusiak, Głowacki (46 Przybylski), Borczyński (70 Dopierała) Rudik (65 Bogacz),
Skóra, Toa
Orzeł Trzcińsko Zdrój Energetyk Gryfino 0:2 (0:1)
Bramki: Kaniecki 41, Żeglin 82
Energetyk: Kordowski –
Żeglin, Stelmasik, Łapiński,
Kubaczyński (85 Nowakow-

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

ski), Kosmalski, Kaniecki,
Gnap, Gatkowski (60 Kondracuk), Duch (80 Nycz)
Oleniec (62 Przetak)
Morzycko Moryń - Iskra
Banie 7:1 (0:1)
Bramki: Blasius 51, Jędrasiak 54, 61, Ogonowski 56,
Zielas 75, 79, Stańczyk 83
Iskra: Pawłowski, Skrobek,
Chmielnicki, Sikorski, Kołasiewicz (55 Błaszczyk), Janas
(70 Sobina), Bykowski, Durasiewicz (60 Ziętara), Sapiński, Karbowski, Anulicz.
Wyniki 7. kolejki: Sokół
Pyrzyce - Stal Lipiany 3:2,
CRS Pogoń Barlinek - Orkan
Suchań 2:1, Ogniwo Babinek - Zorza Dobrzany 0:4,
Osadnik Myślibórz - Gavia
Choszczno 1:3, Orzeł Grzędzice - Unia Dolice 2:1,
Kolejka 8: 19/20-09: Stal
Lipiany - AP Gavia Choszczno, Zorza Dobrzany - Osadnik Myślibórz, Dąb Dębno
- Ogniwo Babinek, Orkan
Suchań - Morzycko Moryń,
Odra Chojna - SCRS Barlinek, Energetyk Gryfino Kłos Pełczyce, Unia Dolice Orzeł Trzcińsko-Zdrój, Sokół
Pyrzyce - Orzeł Grzędzice
Iskra Banie pauzuje.
DJ

7
7
7
7
6
6
6
7
7
6
7
6
6
7
7
6
7

16
16
15
13
12
11
10
10
10
9
8
7
7
7
4
3
2

26-7
24-9
20-14
13-15
13-9
11-7
19-12
12-17
11-19
22-15
10-13
14-13
14-15
9-16
7-17
7-27
15-22

Tradycyjnie, w dniu rozegrania memoriału działacze KPR
odwiedzili grób Marka Zielonki,
złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Potem przyszła pora na rywalizacje sportową. W turnieju
wzięły udział cztery zespoły,
które grały systemem „każdy z
każdym”. Mimo towarzyskiego
charakteru na parkiecie nikt

nie unikał walki. Tym bardziej
zatem cieszy, że nasza drużyna
wygrała wszystkie trzy mecze,
kolejno ze Stalą Gorzów 18:13,
Gwardią Koszalin 17:13 i UKS
Trójką Nowa Sól 15:14.
Oto klasyfikacja końcowa V
Memoriału Marka Zielonki :
1. KPR Blejkan Gryfino
2. KS Stal Gorzów

3. KSPR Gwardia Koszalin
4. UKS Trójka Nowa Sól
Najlepszym
zawodnikiem
KPR Blejkan Gryfino uznano
Tomasza Grzegorka.
Zawodnikiem turnieju wybrano Kacpra Kłodzińskiego KPR
Blejkan Gryfino.
Opr. DJ

IV runda Pucharu Polski

Odpadła tylko Odrzanka
W środę rozegrano czwartą rundę Pucharu Polski na szczeblu okręgu.
Nieoczekiwanie Iskra Banie wyeliminowała Stal Szczecin. Żeby poznać rozstrzygnięcie trzeba było
wykonywać serie rzutów karnych. Próbę nerwów wygrała Iskra 5:3. W regulaminowym czasie był remis 4:4
Energetyk na wyjeździe bardzo pewnie, bo aż 5:1 pokonał Mechanik Warnice. Z kolei Odrzanka Radziszewo została rozgromiona przez Tanowię Tanowo aż 1:7. Morzycko Moryń pokonało na wyjeździe
Gwiazdę Żelęcino 5:0.
DJ

Klasa A

Czarni i Łabędź liderami
W weekend rozegrano czwartą kolejkę spotkań w klasie A.
W grupie IV Odrzanka Radziszewo przegrała na wyjeździe z Ehrle1:3. Bramkę dla
Odrzanki zdobył Jastrzębski
(88). Gospodarze na 2:1 strzelili w 90 minucie, a po dwóch
kolejnych minutach ustalili
wynik meczu.
Grot Gardno zremisował 2:2
z KP Przecław. W 88 minucie
Grot przegrywał 0:2. Wówczas
to gola zdobył Kotowski, a w
doliczonym czasie gry do remisu doprowadził Chmielowski.

W tabeli Grot jest piąty (8
pkt), a Odrzanka 11. (1 pkt).
W grupie V Łabędź Widuchowa wygrał u siebie 1:0 z
Mieszko Mieszkowice. Zwycięską bramkę zdobył Czernecki w 60 minucie. Z kolei
LUKS Krzywin zremisował
bezbramkowo z Piastem Piaseczno.
W tabeli Łabędź utrzymał
pozycję lidera (9 pkt), a LUKS
jest na przeciwległym biegunie
zajmując ostatnie 13 miejsce
(1 pkt).

W grupie VI Czarni Lubanowo zremisowali na wyjeździe 1:1 z Piastem Karsko.
Bramkę zdobył Kaźmierczak
w 72 minucie. Rezerwy Iskry
Banie wygrały 5:2 z Koralem
Mostkowo. Bramki: Ziętara
22, Młynarczyk 54, Sadowski
69, Kudła 87, Fryda 90.
Na czele tabeli Czarni (10
pkt), a rezerwy Iskry zajmują
9. miejsce (6 pkt).
DJ
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dla dzieci i młodzieży

ZróB tO saM

Młody artysta

NOBLIŚCI

Dzisiaj zaproponuje wam książkę Wisławy szymborskiej
„rymowanki dla dużych dzieci”. Wielkich poetów często
kojarzymy tylko z doniosłymi dziełami. Z poezją nie zawsze
jest nam po drodze, bo nie każdy chce się zastanawiać: Co
autor miał na myśli?
Z tomikiem tych wierszy uwierzcie mi na słowo, nie będziecie mieli takich problemów.
To bardzo przyjemny zbiór wierszyków, niewielkich rozmiarów, który spowoduje, że będziecie wybuchać śmiechem
podczas czytania.
Rymowanki zawierają oprócz śmiesznych, krótkich utworów
również piękne kolaże, które wykonała sama autorka.
Twórczość autorki rymowanek zauroczy was, bo ma ona
ogromne poczucie humoru, wszystkie utwory w tej książce
o oryginalnych nazwach są po prostu arcydziełami.
A oto kilka z nich:
Limeryki:
Stary sklerotyk, rybak z Helu,
Nagle zakochał się w Fidelu.
Do Kuby go pędziła chućAle gdy tylko wsiadł na łódź,
Zapomniał, w jakim płynie celu.
Lepieje:
Lepiej złamać obie nogi, niż miejscowe zjeść pierogi.
Lepiej wynieść się z osiedla, niż tu
przełknąć choćby knedla.
Moskaliki:
Kto powiedział, że Francuzki
piją kawę z filiżanek,
temu pierwszy dam po buzi
pod świątynią Felicjanek.
Odwódki:
Od whisky iloraz niski.
Altruiki:
Przedłóż szczurom żywot krótki,
Powyjadaj z kątów trutki.
Podsłuchańce:
Lenina nie wszystko przeczytałem.
Bo zresztą on też nie wszystko napisał.
Książka spodoba się z pewnością wszystkim miłośnikom poezji, ale też tym osobom, które za poezją nie przepadają, ale
mają absurdalne poczucie humoru .
Na okładce z tyłu Szymborska napisała:
Szymborska? Nie znam.
William Shakespeare.

Zachęcam was również do pisania, krótkich śmiesznych utworów poetyckich, podpatrując talent i poczucie humoru naszej
noblistki. Jeśli coś fajnego wam z tego wyjdzie, przyślijcie je
do nas na adres redakcji: edyta.redakcja@djmedia.pl
Postaramy się je opublikować na łamach COOLTUROWNIKA.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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NOWOGARDZKI

Piotr Słomski w Kawiarence Politycznej Radia Szczecin

Zacięta dyskusja na temat rekonstrukcji rządu
i przyszłości lotniska w Goleniowie
W niedzielę 13 września w audycji publicystycznej „Kawiarenka Polityczna” wziął udział Piotr Słomski- przewodniczący rady miejskiej Nowogard
poprzedniej kadencji, który reprezentował Koalicję Polską (PSL-Kukiz15). Wraz z nimi, do audycji zostali zaproszeni również Joanna Agatowska,
radna miasta Świnoujście i wiceprzewodnicząca SLD na Pomorzu Zachodnim, poseł Michał Jach (PiS) oraz poseł Grzegorz Napieralski (KO).

Piotr Słomski - Koalicja Polska PSL,Kukiz 15

Joanna Agatowska - SLD

Michał Jach - poseł PiS

poseł KO
Grzegorz Napieralski --Poseł

Zmiana na mniejszą ilość ministerstw wcale nie oznacza, że
będzie lepiej. Bo zaraz może się
okazać, że pojawi się więcej wiceministrów dla jeszcze większej
ilości osób muszących ogarniać
rosnące biurokratyczne kanwy –
podkreślała wiceprzewodnicząca SLD.
- Zapowiadana rekonstrukcja
rządu pozostaje jeszcze w sferze
doniesień medialnych – mówił
Piotr Słomski – Sądzę, że ta burza w kręgach władzy specjalnie
nie interesuje Polaków, bo tak
naprawdę nie za bardzo ich dotyczy. To są na razie jakieś zapowiedzi i przewidywania. Wciąż
na ten moment jest mało w tej

sprawie konkretów – podkreślał
P. Słomski.
Trzaskowski
poprowadzi KO?
W audycji poruszono też temat problemów przywództwa w
Koalicji Obywatelskiej – W każdej partii politycznej pojawia się
atmosfera przesilenia. Być może
powoduje to fakt, że wybory zostały przegrane – podkreślał
Grzegorz Napieralski – Gdy nastąpi wybór szefa klubu to ta atmosfera napięcia się zakończy.
Jestem więc absolutnie spokojny
o przyszłość tego klubu – mówił
poseł KO.
O to, kto przejmie stery w KO
został zapytany również Piotr

NAJTANIEJ
Witamy
wśród
nas...
WYDRUKI na folii One

Słomski. Działacz Koalicji Polskiej nawiązał w tym kontekście
do osoby prezydenta Warszawy
- Wynik Rafała Trzaskowskiego,
co prawda nie dał mu zwycięstwa, ale w kategoriach politycznych można uznać go za sukces,
ponieważ zdołał on zgromadzić
10 milionów wyborców, w sytuacji gdy KO ma duży elektorat negatywny. R. Trzaskowski
wzbudził wyraźne nadzieje w
elektoracie KO. Wydaje się, że
KO chce się teraz zogniskować
wokół realnego przywództwa.
W polityce można być oczywiście sprawnym administratorem
swojego klubu, zarządcą potencjału ludzkiego i zasobów swojego ugrupowania, natomiast
każde ugrupowanie potrzebuje realnej siły autorytetu, która poprowadzi całość – podkreśla P. Słomski – Pozostaje jednak
otwartym pytanie czy przez trzy
lata, jakie pozostały do kolejnych
wyborów, Trzaskowski, zdoła
przedstawić postulaty i zorganizować struktury działaczy w terenie – podkreślił P. Słomski.
- Dokładnie zgadzam się z diagnozą Piotra Słomskiego – zaznaczyła Joanna Agatowska –
Ewidentnie po stronie największego klubu opozycyjnego widać
kryzys, wynikający z braku przywództwa. Zgadzam się, że takim
naturalnym przywódcą może
być Rafał Trzaskowski. Kapitał zgromadzonych wokół siebie
głosów stanowi elektorat liberalny, który jednak nie chce czekać
biernie przez trzy lata. Ci ludzie
chcą realnie walczyć, by zmieniać kierunki funkcjonowania
pewnych sfer przestrzeni naszego kraju – mówiła J. Agatowska.

Co dalej z naszym portem
lotniczym?
W audycji został poruszony również temat trudnej sytuacji finansowej lotniska w
Goleniowie. Obecnie rząd czeka
na pozwolenie Komisji Europejskiej, by poratować finansowo
nasze lotnisko
– Port lotniczy jest w bardzo
trudnej sytuacji – mówił G. Napieralski - Marszałek zaapelował, by podać konkretną datę
lub lobbować za tą notyfikacją
czyli pozwoleniem Komisji Europejskiej. Przypominam, że minister Horała obiecał specjalną pulę pieniędzy na wszystkie
porty lotnicze – mówił Grzegorz
Napieralski.
- Ani rząd ani Polskie Porty Lotnicze nie mogą finansować bieżącej działalności operacyjnej, ponieważ Komisja Europejska zakwalifikuje to natychmiast jako niedozwoloną pomoc
– stwierdził Michał Jach – Port
lotniczy w Goleniowie pozostanie jako jeden z 4 portów w centralnym porcie komunikacyjnym. W związku z tym przed
goleniowskim portem lotniczym
jest przyszłość – zaznaczał M.
Jach.
- Teraz w tym względzie ruch
jest po stronie rządu, żeby tak
zadziałał w Komisji Europejskiej, by ta udzieliła mu zgody
na udzielenie pomocy publicznej
portowi w Goleniowie – powiedział Piotr Słomski.
- To lotnisko musi funkcjonować. Jeżeli z naszym lotniskiem
stanie się coś niedobrego, to będzie się to wiązało z ogromnym
wykluczeniem naszego regionu
– podkreślała Joanna Agatowska.
Redakcja

w okolicy

BANERY

Rubryka powstaje przy
współpracy z personelem Oddziału Ginekowww.7dnigryfina.pl
logiczno-Położniczego
SPSR w Nowogardzie

Saran Lena

8.09.2020, córka Anety i Łukasza z Żabówka

Way Vision, naklejki

Łasiński Natan

13.09.2020, syn Wiktorii i Przemysława

tel. 91 577 2007
grafik@domjudy.pl

Tematem przewodnim audycji była rekonstrukcja rządu
oraz możliwe i przewidywane
nowe koalicje w Sejmie.
– Rozmowy są prowadzone.
Negocjacje trwają – mówił poseł Michał Jach – Myślę, że z
końcem września lub początkiem października wszyscy dowiemy się, jak to będzie wyglądać. Prezes Jarosław Kaczyński
i premier Mateusz Morawiecki
dążą do tego by ograniczyć ilość
ministerstw do 11, 13. Obecnie
resortów jest zdecydowanie za
dużo i jest tak, że często jedną
sprawą zajmuje się kilka ministerstw, co utrudnia rozwiązywanie problemów – podkreślał
M. Jach.
- Gdy spojrzymy na naszą scenę polityczną, to druga kadencja dla każdego środowiska politycznego była trudna – mówił
w kontekście przewidywanych
roszad w Zjednoczonej Prawicy, poseł Grzegorz Napieralski z KO – Tarcia na linii minister Ziobro a PiS są bardzo odczuwalne. Marszałek Terlecki
wprost powiedział w którymś z
wywiadów, że przywołuje do porządku ministra Ziobrę. Widać,
że napięcie jest bardzo duże i pytanie co się wydarzy – zaznaczał
poseł Koalicji Obywatelskiej –
Bardzo ciekawy wątek stanowi
próba zamiany koalicjanta z partii Z. Ziobry na Koalicję Polską
lub sam PSL – dodawał G. Napieralski.
- Tak jak w każdej firmie zdarza się raz na jakiś czas potrzeba
przewietrzenia. Obecnie widać,
że ta łódź jest bardzo rozhuśtana – dodawała Joanna Agatowska - Na tę chwilę więcej jest jednak plotkarskich przecieków.

Piecka Piotr

13.09.2020, syn Justyny i Adriana z Błądkowa
www.dzienniknowogardzki.pl
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KINO GRYF 18 - 22.09.2020
Nowi Mutanci, 15:45
25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy,
18:00, 20:15
Solan i Ludwik – misja na Księżyc, sb.-nd. 14:00
CO JEST GRANE
W tym tygodniu gryfińskie kino zaproponuje nam mocny polski dramat
„25 lat niewinności – sprawa Tomka
Komendy”, o którym bardzo głośno
ostatnio jest w mediach. Film oparty
jest na faktach i niesprawiedliwym
osadzeniu i posądzeniu o morderstwo Tomka Komendy. Główny bohater w chwili wydarzeń ma 23 lata i zo-

DARMOWE
bilety do kina

staje wtrącony na 25 lat do więzienia
za niewinność. Kolejne lata odsiadki,
kolejni prokuratorzy, kolejni policjan-

ci próbują rozwikłać tajemniczą zagadkę. Tomek Komenda został uniewinniony i po 25 latach więzienia zaczął swoje życie na nowo – jak poka-

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.

zano to w filmie?, zobaczcie sami.
Drugą propozycją kina GRYF jest horror science-fiction „Nowi mutanci”,
czyli wracamy do opowieści o nastoletnich superbohaterach, którzy trzy-

mani w sekrecie zapragną odzyskać
wolność. Można by zaśpiewać… „ale
to już było…”, ale możliwe, że młodzież potrzebuje właśnie takiego
kina, ja mutantów mam już przerobionych z „X-Menami”. Dziękuję. Postoję. Niezmiennie jednak zapraszam
do kina. W tym tygodniu zdecydowanie bardziej polecam polski dramat
niż amerykański horror.
Amp

Kto jest reżyserem filmu „25 lat niewinności – sprawa Tomka Komendy”?
Kto napisał scenariusz do tego inspirowanego życiem dramatu?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 18 - 24.09.2020
KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Pettson i Findus – mały kłopot,
wielka przyjaźń, pt.-nd. 13:45
25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, 15:40, 18:00, 20:20
KLUB KINIARNIA
Emma, 16:00
Interior, 18:10, 20:00

HELIOS (CHR Kupiec)
Kino Kobiet:
Małe szczęścia, śr. 18:00
Kultura Dostępna
Pan T., czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
W labiryncie, pn. 18:00
Złota Kolekcja:

Ciekawy przypadek Benjamina
Buttona, wt. 13:00, 18:00
Przedpremiera:
Trolle 2, sb.-nd. 14:00
Tarapaty 2, sb.-nd. 16:15
Premiery:
25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, pt. 12:30, 15:15,
18:30, 20:00, 21:15, sb.-nd. 14:45,
18:30, 20:00, 21:15, pn. 12:45, 15:15,
19:15, 21:00, wt. 12:30, 15:15, 18:30,
21:15, śr. 12:30, 15:15, 18:30, 21:00,
czw. 10:30, 14:45, 19:00, 20:45
Polecamy:
After 2, pt. 14:45, 17:30, 20:45, sb.nd. 17:30, 20:45, pn. 15:45, 18:45,
21:15, wt. 10:30, 19:00, 21:30, śr.
14:45, 19:00, 21:15, czw. 14:45,
18:30, 21:00
Mulan (dubbing), pt. 10;15, 13:00,
18:00, sb.-nd. 11:15, 12:30, 18:00,
pn. 11:00, 13:45, 18:15, wt. 10:00,
12:45, 17:30, śr. 10:15, 13:00, 17:30,
czw. 10:00, 13:30, 17:30
Mulan (napisy), pt., wt.-śr. 15:45,

sb.-nd. 15:15, pn. 16:30, czw. 16:15
Pętla, pt. 14:00, 16:30, 19:00, 21:30,
sb.-nd. 13:45, 16:30, 19:00, 21:30,
pn. 13:30, 16:00, 20:45, 22:00, wt.
11:30, 16:15, 20:15, 21:45, śr. 14:00,
16:30, 20;15, 21:30, czw. 13:15,
16;00, 20:15, 21:45
Tenet, pt.-nd., śr.-czw. 11:30, pn.
12:00, wt. 14:00
Harry Potter i Insygnia Śmierci,
cz. 2, pt., śr. 11:00, sb.-nd. 10:45, pn.
10:30
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: 44 koty, cz. 2,
nd. 10:30
O czym marzą zwierzęta, pt., śr.
10:00, sb., pn.-wt. 10:15, czw. 10:45

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna
Pan T., czw. 13:00, 18:00

Kino Konesera:
W labiryncie, pn. 18:00
Kino Kobiet:
Małe szczęścia, śr. 18:00
Złota Kolekcja:
Ciekawy przypadek Benjamina
Buttona, wt. 13:00, 18:00
Przedpremiera:
Trolle 2, sb.-nd. 10:45, 13:10, 15:30
Tarapaty 2, sb.-nd. 17:45
Premiery:
25 lat niewinności – sprawa Tomka Komendy, pt., pn.-czw. 10:45,
13:30, 14:45, 16:15, 17:30, 19:00,
20:15, 21:40, sb.-nd. 13:30, 14:30,
16:15, 17:15, 19:00, 20:00, 21:40
Polecamy:
After 2, pt., pn., czw. 11:30, 14:15,
18:00, 20:45, sb.-nd. 12:45, 15:20,
18:00, 20:45, wt. 11:30, 14:15, 17:00,
21:00, śr. 11:30, 14:15, 17:00, 21:15
Mulan (dubbing), pt., pn., śr. 10:00,
13:00, 15:45, 18:30, sb.-nd. 10:10,
13:00, 15:45, 18:30, wt. 10:00, 15:45,

18:30, czw. 10:00, 12:45, 15:45,
18:30
Mulan (napisy), pt. 12:00, 17:00,
sb.-nd. 11:20, 17:00, pn.-czw. 12:00
Pętla, pt., pn., śr. 11:15, 12:45, 14:00,
15:30, 16:45, 19:15, 19:45, 21:15,
21:50, sb.-nd. 11:30, 14:15, 16:45,
19:15, 20;15, 21:15, 21:50, wt. 11:15,
12:30, 14:00, 15:15, 16:45, 19:15,
19:45, 21:15, 21:50, czw. 11:15,
14:00, 15:30, 16:45, 19:15, 19:45,
21:15, 21:50
Tenet, pt., pn.-czw. 16:30, 20:00
Hit za 10!:
Harry Potter i Insygnia Śmierci,
cz, 2, pt., pn., śr.-czw. 13:15, sb.-nd.
14:00, wt. 12:45
Helios dla Dzieci:
Filmowe Poranki: 44 koty, cz. 2,
nd. 10:30
O czym marzą zwierzęta, pt., pn.czw. 10:15, sb.-nd. 11:00
Scooby-Doo, pt., pn.-czw. 10:30,
sb. 10:20

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Diuna

W sieci pojawił się zwiastun najnowszej ekranizacji książki Franka
Herberta „Diuna”. Wszyscy na to czekamy, na ten film i na tę nową opowieść ze świata Herberta. To klasyka
science-fiction. Nie jestem wytrawną koneserką tego typu książek czy
filmów, ale wiem z pewnego źródła
– które pamięta czasy czasopisma
„Nowa Fantastyka” – że „Diuna” to
kultowa książka dla maniaków tego
gatunku prozy. Frank Herbert wydał
ją w 1965 (wcześniej publikowana
była w odcinkach w piśmie „Analog
Science Fact and Fiction”), w tym samym roku została uhonorowana nagrodą Nebula, a rok później – nagrodą Hugo. Cały świat wybrał się w
podróż do świata stworzonego
przez Herberta. Książka sprzedała
się w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. O czym jest
„Diuna”? To powieść dziejąca się w
przyszłości. Na tytułowej Diunie wydobywa się złoża melanżu – substancji, która przedłuża życie, ale
także pozwala na podróże ponadwymiarowe w przestrzeni kosmicznej. Z kolei wydobywanie tej
substancji związane jest z cyklem
rozwojowym czerwi pustyni –
ogromnych istot, które żyją w pia-

Nie mogę się lękać.
Strach zabija umysł.
Strach jest małą śmiercią, która
niesie ze sobą całkowite unicestwienie.
Stawię mu czoło.
Pozwolę, aby zalał mnie i przelał
się przeze mnie, a kiedy odpłynie,
obrócę oko swej jaźni i spojrzę na
jego drogę.
Tam, gdzie przeszedł strach, nie
będzie już nic.
Zostanę tylko ja.

skach na tej planecie. O Diunę walczy ród Atrydów i Harkonnenów.
Między nimi zawiązuje się akcja i rodzi się napięcie. Walka o władzę nad
melanżem właśnie się rozpoczęła.
Książka Herberta jest niezwykła,
szalenie wciągająca i pochłania jak
Stanisław Lem czy J.R.R. Tolkien, a
nawet jak „Gwiezdne wojny”. Piękna
wizja, kreacja świata i nieograniczona wyobraźnia, które złożyły się na
tę fascynującą powieść. Jeśli nie
czytaliście jeszcze „Diuny”, to musicie to zrobić, nim najnowsza ekranizacja trafi do kin.

Zwiastun wygląda obiecująco, a
w międzyczasie polecam wrócić do
starszej wersji filmowej „Diuny”, która może Was zaskoczyć. Film z 1984
roku wyreżyserował sam David
Lynch i trzeba przyznać, że idealnie
wpasował się w klimat obrazów, jakie opisuje autor w swojej książce.
Podobno realizacja filmu trwała 3,5
roku i kosztowała 45 milionów dola-

rów (najwięcej pracy twórcy mieli z
efektami specjalnymi). Opinie recenzentów były jednak podzielone.
Reżyser kina artystycznego robi
wielki, komercyjny – zakładają pewnie producenci – film, czy to mogło
się udać? Moim zdaniem jak na
tamte czasy się udało, ale efekty
specjalne mogłoby być lepsze.
Oglądając „Diunę” Davida Lyncha
kilka dni temu miałam wrażenie, że
jest to niezwykła, wciągająca historia, która została trochę pokazana
po macoszemu, a mogło to wyglądać zupełnie inaczej, mam na myśli
lepiej. Patrz „Łowca androidów” z
1984 roku. Nie zmienia to jednak
faktu, że film Lyncha nie jest zły. Jest

rażający „Labirynt”. Liczę na nową,
świeżą, inną wizję tamtego starego
świata, która tak urzekł czytelników
na całym świecie i tak urzekł mnie.
W głównych rolach w nowej wersji
wystąpili m.in.: Timothee Chalamet
jako Paul Atryda, Oscar Isaac jako
Leto Atryda, Josh Brolin jako Gurney
Halleck, a także Javier Bardem jako
Stilgar, a nawet Charlotte Rampling
jako matka wielebna. Widać, że zaangażowano w tę produkcję najlepszych, począwszy od reżysera, przez
aktorów, a na twórcach efektów
specjalnych kończąc. Wszystko ma
być na najwyższym poziomie i po
zwiastunie to widać. Obiecująco, i
zachęcająco to wygląda. Czekam
więc na nową „Diunę”, która po raz
kolejny zatrząśnie moim światem
wyobraźni i zabierze mnie w podróż
na planetę Arrakis, gdzie trwa odwieczna walka o władzę i melanż –
substancję, która jest jak źródło życia.

ciekawy, przykuwa uwagę i chce się
poznać jego zakończenie. Nie ma w
tej kwestii jednej opinii. Ten film
trzeba zobaczyć. Ja teraz bardzo
niecierpliwie czekam na najnowszą
wersję prosto od Denisa Villeneuve’a, który zrobił świetne „Sicario” i po-

Każda przebyta do końca droga
prowadzi dokładnie donikąd.
Wdrap się na górę tylko tyle, by
sprawdzić, że jest górą. Nie zobaczysz góry z jej szczytu
Anna Pietras

FOTO: dystrybutor

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

Wam dzisiaj przedstawiam, niejako wciągnęła Charliego w swój świat. Uwielbiał ją tworzyć i rysować.

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

autora w przypływie faktycznego natchnienia, a rysunki są niejako dodatkiem do tych słów (ale jednocześnie
same w sobie są małymi arcydziełami). Dzieło Mackesy
przypomina „Małego Księcia” i najlepsze sentencje z
„Kubusia Puchatka”. Rwane myśli przepływają między
bohaterami, między chłopcem, kretem, małomównym
lisem a koniem.
*- Kim chciałbyś być, kiedy dorośniesz?
- Kimś dobrym – odparł chłopiec.

Są takie książki, które zapadają w pamięć na całe
życie i zostają z nami już na zawsze. Co chwilę słyszymy w głowie echa tamtej historii, bajki, opowiadania. Na chwilę o tym zapominamy, ale w najmniej
oczekiwanym momencie znowu odzywa się w nas
ta opowieść. Piękna, mądra, jedyna w swoim rodzaju, która miała dla nas wyjątkowe znaczenie. To
są książki przełomowe, które trafiają się w naszym
życiu raz lub kilka razy – jeśli mamy szczęście. Czasami są to książki bardzo popularne i ważne dla wielu osób lub docenione tylko przez Ciebie. W moim
życiu tych książek było kilka, jedną z nich jest oczywiście „Mały Książę”, który zamieszkał w moim sercu
na całe życie i nie mogę się z nim rozstać. Chwilę
później uwiodła mnie „Miłość w czasach zarazy”
Gabriela Garcii Marqueza. Ogromny wpływ miał też
na mnie „Wilk stepowy” Hermanna Hessego – do
tego stopnia, że jak dziś pamiętam kartkę, na której
zapisywałam cytaty z tej książki. Kilka dni temu do
moich rąk trafiła niezwykła, wyjątkowa, mądra i szalenie prawdziwa książka – po części skierowana do
dzieci, ale tak naprawdę zachwyci każdego. Dlaczego? Bo mówi wzruszającą prawdę na temat najważniejszych prawd, które są ważne w życiu.
*- Jestem taki mały – powiedział kret.
- Może i tak – przyznał chłopiec.
- Ale Twoja obecność wiele zmienia.

Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie
im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy
najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie:, „Jaki jest dźwięk
jego głosu? W co lubi się bawić? Czy zbiera motyle?”
Oni spytają was: „Ile ma lat? Ilu ma braci? Ile waży?
Ile zarabia jego ojciec?” Wówczas dopiero sądzą, że
coś wiedzą o waszym przyjacielu. Jeżeli mówicie dorosłym: „Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z
pelargoniami w oknach i gołębiami na dachu” – nie
potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: „Widziałem dom za sto tysięcy franków”. Wtedy
krzykną: „Jaki to piękny dom!”
Cytat z książki „Mały Książę”

Chłopiec,
kret, lis i koń

Książkę „Chłopiec, kret, lis i koń” napisał Charlie
Mackesy, którego strona internetowa zaprasza nas do
Jego bajkowego świata. Podobno urodził się podczas
mroźnej śnieżnej zimy w Northumberland. Nigdy nie
chodził do szkoły artystycznej, ale spędził trzy miesiące
w Ameryce z malarzem portretowym – wtedy nauczył
się anatomii. Swoją karierę rozpoczął jako rysownik dla
pisma „The Spectator”, a także malował obrazy do książek wydawanych przez Oxford University Press. Chwilę
potem Jego prace zaczęły być przyjmowane przez galerie, a co za tym idzie znajdują się teraz w prywatnych
rękach ozdabiając czyjeś mieszkanie. Jednak nie tylko,
bo także w publicznych miejscach – szpitalach, więzieniach, kościołach, a nawet na uczelniach. Książka, którą
www.7dnigryfina.pl

Wzruszyła i poruszyła mnie ta książka. Czytałam ją
synkowi kilka razy i wiem, że może jeszcze 4-latek nie
wszystko zrozumiał, ale pewne rzeczy na pewno do
niego trafiły. Kocham czytać takie książki dzieciom –
powinno się takie książki czytać codziennie dzieciom
po kilka razy, by wiedziały, że akceptujemy je takie jakie
są, że kochamy je takie, jakie są – ze wszystkimi wadami i zaletami. Stratą czasu jest porównywanie się do
innych. Strach jest normalny, bo każdy z nas się czegoś
boi, ale ile byśmy osiągnęli, gdybyśmy przestali się bać.
To i wiele innych, mądrych i dobrych myśli, stwierdzeń
zawartych jest w tej niepozornej książeczce.

Jeżeli powiecie dorosłym: „Dowodem istnienia
Małego Księcia jest to, że był śliczny, że śmiał się i że
chciał mieć baranka, a jeżeli chce się mieć baranka, to
dowód, że się istnieje” – wówczas wzruszą ramionami
i potraktują was jak dzieci. Lecz jeżeli im powiecie, że
przybył z planety B-612, uwierzą i nie będą zadawać
niemądrych pytań. Oni są właśnie tacy. Nie można od
nich za dużo wymagać. Dzieci muszą być bardzo pobłażliwe w stosunku do dorosłych.
Cytat z książki „Mały Książę”

O czym jest „Chłopiec, kret, lis i koń”? O wielu
rzeczach, ale przede wszystkim o tym, co w życiu jest
najważniejsze i o budowaniu pewności siebie, o tym,
że jesteśmy wystarczająco dobrzy tacy, jacy jesteśmy,
o miłości, czułości, dobroci, byciu przyjacielem, oparciem, pomocą i wsparciem. Głównymi bohaterami tej
bajki jest czwórka przyjaciół, którzy spędzają ze sobą
czas, uczą się od siebie wielu rzeczy, rozmawiają ze
sobą, po prostu ze sobą są, bo sprawia im to przyjemność. Nie oczekują, nie wymagają - po prostu są. Są i
dają nam kolejne lekcje życia, bo każda strona to inne
mądre, pełne empatii stwierdzenie. Książka Charlie
Mackesy jest przepiękna, bo ma niezwykłe, inspirujące,
zachwycające obrazki (a wręcz obrazy), które są podstawą tej opowieści, a jednocześnie słowa w niej spisane
nie odbiegają poziomem od rysunków. Ta opowieść
jest słowem, które – mam takie wrażenie – wypłynęło z

Czytając dzisiaj zupełnie inne bajki niż mi czytano
w dzieciństwie, wracam do tamtego czasu w zupełnie
innym wydaniu – mam wiedzę na temat dorastania
i wiem, że zapomniałam już wiele z tego, jak byłam
dzieckiem. Nie zmienia to jednak faktu, że czytanie
bajek z moim synem pozwala mi wrócić chociaż na
chwilę to tego beztroskiego czasu, gdy zabawa jest podstawowym zajęciem i niech będzie, bo ma być! Pamiętajcie Rodzice, że dziecko ma mieć dzieciństwo i się
nim bawić. Pamiętajmy, że sami też byliśmy dziećmi i
chcieliśmy tego samego.
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Chłopiec, kret, lis i koń
Autor: Charlie Mackesy
Wydawnictwo: Albatros
Źródło:
https://www.charliemackesy.com
*cytaty z książki „Chłopiec, kret, lis i koń”
foto: pixabay.com.pl
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KRZYŻÓWKA

Poszukuję
emeryta lub
rencisty

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

tel. 502 277 099
Sprzedam
kawalerkę
do remontu

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

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

500 31 02 49

Pokój do wynajęcia
osobie
na emeryturze, rencie.
Aktualne.

Kontakt: 691 057 180
Pionowo:
1. stopień niedostateczny
2. utwór Litwosa
3. rumuńskie kąpielisko nad M. Czarnym
4. miękki metal, l. a. 49
5. jednomasztowy statek żaglowy
6. chorobliwy lęk
7. Elżbieta dla bliskich
8. córka Uranosa
9. łąka w zakrętach wijącej się rzeki
10. zapada w sądzie
11. ostatni film Gołębiewskiego
12. pudełeczko na kosztowne przedmioty
13. obchodzi imieniny 27.12
14. najwyższy szczyt Krety
15. Joshua, amer. żeglarz, pierwszy samotnie opłynął kulę ziemską
(1895-1898)
16. żarcik, psikus
17. w godle Warszawy
18. śnieżna pantera

19. kutwa, dusigrosz
20. Tadeusz, satyryk
21. dokumenty w danej sprawie
22. wielorybnik
23. New ...
24. strażniczka cyklopów i sturękich
w Podziemiu
25. np. św. Piotr
26. juta afrykańska
27. ogólne uznanie
28. pierwiastek chemiczny, l. a. 48
29. cenna staroć
30. przyprawa kuchenna
31. zjadliwy, niesprawiedliwy krytyk
32. duży samolot pasażerski
33. ... Sumac, piosenkarka
34. „... - Xerox”
35. Mikołaj, pisarz
36. greckie posągi kultowe
37. miasto i port w Nowej Gwinei
38. powieść Čapka
39. Aleksandr, literat ros.(1855-1908)
40. karabin maszynowy

41. dochód, zarobek
42. wybielacz
43. sąsiad Malaja
44. dramat Zofii.

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

Poziomo:
45. polski serial telewizyjny
46. skrzynia podróżna
47. dziecięcy bicykl
48. silne przeżycie, impresja
49. las bagienny z olszą czarną
50. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
51. między siódmą a dziewiątą
52. środek owadobójczy
53. kananejski bóg przyrody
54. lek z grupy sulfamidów
55. Crawford, śpiewaczka
56. stolica nieobca Ibsenowi
57. miasto włoskie
58. nie tylko na łące ów zajączek
59. ze zjadliwym piórem
60. wymuszona zapłata
61. wąż z „Księgi dżungli”

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

Tel. 605 955 850

62. miasto w Szwajcarii nad Jez. Bodeńskim
63. dychawica oskrzelowa
64. pieniek z korzeniami
65. miasto w Nigerii
66. Irlandia
67. sąsiad Kanady
68. w parze z odżywką
69. język staroindyjski
70. kupowane rozgrzeszenie
71. miasteczko pionierów na Krymie
72. tropikalny szał
73. tarapaty taty
74. włoski samochód sportowy
75. klub piłkarski z Londynu
76. wolna część bomu
77. mityczny cesarz Chin
78. australijski półwysep
79. ciężarówka z Rosji
80. prostak
81. fluorowie
PODPOWIEDŹ: ERTEL, IESI, JAO, KENAF, NSAWAM, ZOIL
reklama

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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tel. 91 392 21 65

2021

grafik@djmedia.pl

dostarcz zdjęcie my zrobimy resztę

KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą
(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989

KUPIĘ ciągnik

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

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

576 314 405

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

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

4 kolory 12,00

9,00

6,50 5,40

Kalendarze jednodzielne

główka i plecy razem 6,00 zł/szt

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

WÓJT GMINY WIDUCHOWA informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa zostały wywieszone wykazy do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa:
- udział 187/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym nr 44A, oznaczonej jako
działka nr 291/11 o pow. 0,1029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarczyn,
- udział 193/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym nr 44B, oznaczonej jako
działka nr 291/11 o pow. 0,1029 ha , położonej w obrębie ewidencyjnym Żarczyn.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach przeznaczonych do
sprzedaży można uzyska ć w siedzibie
Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. Nr 14, tel.91
416 7255 wew. 25 oraz na stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

WÓJT GMINY WIDUCHOWA informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa zostały wywieszone wykazy do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy
tej samej nieruchomości i z tym samym dzierżawcą niżej opisane
nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia na okres do 3 lat:
l) część działki nr 139 o pow. 10m2 obręb Widuchowa 2, z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy,
2) część działki nr 160 o pow. 30 m2 obręb Lubicz, z przeznaczeniem na rekreację.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach do wydzierżawienia
można uzyskać w siedzibie
Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 14, teł. 91
416-72-55 wew. 25 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl

REKLAMA

e-mail: kontakt.7dnigryfina@gmail.com
tel. 91 404 50 14

Firma poszukuje
w Baniach lub okolicach

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

Tel. 735 956 777

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
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.

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

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

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

Transport

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

Tel: 575 830 815

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 51/2020 i przy
ul. Zygmunta Krasińskiego
89/7 – Wykaz nr 50/2020.
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.
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Ogłoszenia drobne
91 40 45 014

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

91 40 41 014

Cena 1 zł za słowo - NIERUCHOMOŚCI • 70 gr za słowo - pozostałe działy
MIESZKANIA - WYNAJEM
•• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w centru,m
Gryfina. Tel. 606 187 399
•• Wynajmę mieszkanie w Baniach od już. Jestem zainteresowany każdą ofertą. Proszę o kontakt SMS lub
telefonicznie 724 711 085
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę w centrum
Gryfina, umeblowana i wyposażona. Tel. 662 466
917
•• Posiadam do wynajęcia pokój na domkach z dostępem do kuchni i mediów. Tel. 783 415 222
•• Pani wynajmie pokój dla 1 lub 2 pań, domek jednorodzinny przy ul. Łużyckiej. Tel. 511 299 055
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie
na Górnym tarasie dla firm. Tel. 664 183 887
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie od 1 lutego
2020. Blok 4rodzinny, I piętro, pow. 49 m2, 2 pokoje, duża kuchnia, centralne ogrzewanie na gaz.
Pomieszczenia umeblowane, częściowo wyposażone. Cena za czynsz do uzgodnienia. Tel. 661 104 684
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe ok.
65 m2, okolice Łużyckiej. Tel. 506 493 741
•• Posiadam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę. Tel.
604 669 366
•• Posiadam mieszkanie 38 m2 do wynajęcia. Stare
Miasto. Tel. 501 384 249 po godz. 16.
•• Pokój do wynajęcia od lipca. Preferowane osoby
uczące się, osoby starsze. Kontakt w godz. 12-18. Tel.
91 823 62 55; 514 789 874
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe – kuchnia, łazienka, przedpokój, w Daleszewie. Tel. 501 77 82 39
•• Posiadam do wynajęcia od zaraz mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia pokój 1 osobowy z prywatą
łazienką 700,00 za miesiąc od 15.04. Posiadam do
wynajęcia pokój 3 osobowy od.11.04. CZEPINO UL.
GRYFIŃSKA 52. Tel. 607 215 935
•• Posiadam pokój do wynajęcia na os. Południe. Tel.
693 929 315
•• Do wynajęcia pokój jednoosobowy w Gryfinie. Tel.
881 772 488
•• Wynajmę pokój Pani. Tel. 512 622 407
•• Posiadam do wynajęcia pokój dwuosobowy i trzyosobowy w Gryfinie. Tel. 790 453 674
•• Posiadam do wynajęcia umeblowane mieszkanie
typu kawalerka na Górnym tarasie. Tel. 693 99 17 14
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os. Południe o
pow. 54 m2 III piętro. Cena 1200 + gaz i prąd, kaucja
zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój jednoosobowy (umeblowany). Tel. 731 490 270
•• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe o pow. 54 m2 na
os. Południe w Gryfinie, III piętro, 1400zł+media,
kaucja zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój dla mężczyzny na os.
Południe. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę na Górnym
Tarasie. Tel. 723 132 553
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zwrotna kaucja. Tel.
511 304 517
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Gryfina. Tel. 518 066 251
•• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, jadalnia, kuchnia,
łazienka, duże podwórko, ogrzewanie centralne
trzeba samemu opalać. Daleszewo ul. Gryfińska 38.
Tel. 664 160 810
•• Wynajmę pokój na domkach, z dostępem do kuchni
itd. mediów. Tel. 91 415 22 22
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, o
pow. 40 m2, w Babinku, piwnica, chlewik, podwórko. Tel. 602 839 600
•• Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój w
Gryfinie. Tel. 885 831 732
•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel.
514 527 877

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

•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2,
Stare Miasto. Tel. 791 546 826
LOKALE - WYNAJEM
•• Do wynajęcia lokal użytkowy w Gryfinie ul.
Krasińskiego. Czynsz 1000 zł + opłaty. Tel. 668
317 776
•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino, Górny
Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt
wynajmu do uzgodnienia. Tel. 500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy przy ul.
Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel. +48 537
747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w
okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z prądem 382 volt.
Tel. 884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 52
m2 na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu. Tel. 535
222 237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem
na warsztat lub magazyn. Tel. 600 662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum Gryfina
o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel.
509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze pod
działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w centrum (kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność
lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring, ogrodzony teren. Gryfino ul. Czechosłowacka
2. Cena 500 zł. Tel. 600 662 053
MIESZKANIA - POSZUKUJĘ
•• Poszukuję do wynajęcia mieszkania w Bani Swobnica
lub okolice dla rodziny z 2 dzieci. Proszę o każde info
+48 724 711 085 na już
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego na Górnym
Tarasie. Tel. 663 152 380
•• Szukam mieszkania 3 pokojowego w Gryfinie na
Górnym tarasie. Tel. 510 140 942
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2, z dużym balkonem, na parterze ew. I piętro, Górny taras.
Tel. 691 541 799
•• Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina. Tel. 571 381
666
•• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub pomoc,
ew. niewielką odpłatność, może być na działkach.
Tel. 693 102 198
MIESZKANIA – ZAMIANA
•• Zamienię mieszkanie w bloku 54 m2 (3 pokoje), I piętro, po remoncie na domek wolnostojący (najlepiej
na wsi). Tel. 512 464 449
•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum
Chojny, c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60 m2 na mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974 992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31 m2 na 2
pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie M3 i M4 na mieszkanie w centrum Szczecina z dopłatą na M3 i M4. Tel.
783 415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul. Jana Pawła II na
mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie
(parter,41m2 GT) na mieszkanie 3 lub 4 pokojowe
do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na 2 mieszkania
M3 lub 1 M3 i 1 M4 na parterze. Tel. 783 415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na mieszkanie 2
pokojowe I lub II piętro. Tel. 531 847 341
•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w Mieszkowicach
(nowy budynek, usługi medyczne - w tym

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

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

•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/
Mazurska lub Górny Taras – Jana Pawła II/Armii
Krajowej. Tel. 668 817 752
NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam działkę budowlaną o pow.10a w Pniewie.
Tel. 668 435 671 lub 663 578 475
•• Sprzedam działkę owocowo-warzywną 4.5 Ara nr 91
w rejonie IV Ogródków działkowych im.A.Zawadzkiego. Cena: 27 tys zł Tel. : 604 439 139
•• 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
GAR 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
GAR A ŻE – W YNA 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
GAR 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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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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
PR AC A
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe – Niemcy,
Holandia, Anglia, Austria, Belgia, Norwegia. Tel.
71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUK AM
•• 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 fachowców Szwecja- Goteborg, prace ogólnobudowlane i dekarskie, zarobki do uzgodnienia.
Mile widziana znajomość j. angielskiego i prawo jazdy
kat. B. Tel. 669 772 356
•• Zatrudnię pomocnika budowlanego przy budowie
domku jednorodzinnego. Tel. 512 322 058
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL. 601 420
009
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w Gryfinie. Tel.
602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel. 783 415 222
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów Dolny. Tel.
515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z możliwością
zamieszkania Gryfino ul. Reymonta 14. Tel. 781 415
222, 783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu Gryfino. Tel.
721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel. +46762185566 - Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli. Tel. 785
104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel 91 415
03 31
•• Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel. 517 60 10 22
•• Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców. Wszelkie informacje pod nr tel. +46
762 185 566
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach Berlina,.
Zakwaterowanie, stawki niemieckie, dowolny system
pracy. Tel. 533 284 260

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
18.09. Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
19.09.	Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
20.09.	Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14
21.09. Apteka Gryfińska
ul. Piastów 8
22.09. Apteka Dr.Max
ul. B. Chrobrego 30
23.09. Apteka Cefarm
ul. Grunwaldzka 6
24.09. Apteka Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
- zaznaczono weekendy i dni ustawowo wolne od pracy

PUP INFORMUJE

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE
DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY:

1. Kierowca samochodu dostawczego do 3,5 tony w międzynarodowym
transporcie drogowym towarów
2. Kierownik biura zarządcy nieruchomości – praca Gryfino
3. Monter konstrukcji stalowych- praca Nowe Czarnowo
4. Nauczyciel fizyki- praca Chwarstnica
5. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa- praca Chwarstnica
6. Ogrodnik- praca Gryfino, woj. zachodniopomorskie
7. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie- praca Chwarstnica
8. Nauczyciel wychowania fizycznego- praca w Widuchowej
9. Pomoc kuchenna- praca Gryfino
10. Pomocnik brukarza- praca Gryfino i okolice
11. Pracownik biurowy- praca Nowe Czarnowo
12. Psycholog- praca Nowe Czarnowo
13. Spedytor-praca Nowe Czarnowo
14. Sprzątaczka- praca Gryfino
15. Surdopedagog- praca Gryfino
16. Szwaczka- praca Gryfino
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Ogólnopolska akcja
Akcja na wodzie
sadzenia drzew #sadziMY
Już dzisiaj, w piątek 18 września na terenie całej Polski dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy ruszyła akcja #sadziMY. W
siedzibach wszystkich nadleśnictw w Polsce będą rozdawane sadzonki drzew.
- Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Szczecinie we wszystkich nadleśnictwach będzie można odebrać swoje drzewko i posadzić
je na własnym gruncie – mówi
Andrzej Szelążek , dyrektor
RDLP w Szczecinie.
Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent
RP Andrzej Duda i Pierwsza
Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wezmą udział w
odnawianiu powierzchni na
terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej
zniszczonym przez „huragan
100-lecia” w sierpniu 2017 r.
Para Prezydencka wspólnie
między innymi z pracownikami
administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami,
pracownikami Lasów Państwowych, posadzi na powierzchni
blisko 6,44 ha 64 tys. nowych

drzew.
Lasy i drzewa zapewniają nam
tlen, oczyszczają powietrze,
wpływają korzystnie na klimat
i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej
ekologiczny surowiec, drewno,
tworzący domy również dla nas.
Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo
że czasem wysiłek wielu poko-

leń niszczą klęski żywiołowe,
sadzenie trwa i lasów w Polsce
stale przybywa. Zajmują one już
blisko jedną trzecią powierzchni
naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam,
gdzie żyjemy, nie tylko w lesie.
Po odbiór drzewek zapraszamy do siedziby Nadleśnictwa
Gryfino (ul. 1 Maja 4, Gryfino)
w dniu 18 września b.r. w godzinach 9.00-15.00.

W ramach zarządzania kryzysowego na Odrze
Wschodniej odbyły się wspólne działania Gminnego
Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
i Gminy w Gryfinie, Placówki Terenowej Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gryfinie, Komendy Powiatowej
Policji w Gryfinie i Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.

Przeprowadzone działania na
wodzie miały na celu: omówienie współdziałania i wzajemnego przekazywania informacji
nt. zdarzeń kryzysowych, do
których może dojść na rzece
Odrze oraz terenach przyległych do Odry na obszarze
gminy Gryfino; sporządzenie
dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino analizy zagrożeń,
w tym identyfikacji miejsc, w
których występuje zagrożenie
dla bezpieczeństwa osób wyko-

rzystujących obszar wodny do
pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji; przeprowadzenie inspekcji łodzi i
innych jednostek oraz kontrola
osób przebywających na obszarach wodnych; a także działania
mające na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego
chorobę o nazwie COVID-19
na terenie Gminy Gryfino.
Opr. A. Szczepaniak
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Nie ignoruj...

Od dwudziestu lat obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Z inicjatywy Burmistrza Gminy Chojna Barbary Raweckiej, 12 września odbyła się chojeńska akcja na placu zielonym pod ratuszem.
Dzięki Jednostkom OSP Mętno, Krajnik Dolny, Gryfińskiemu Stowarzyszeniu Ratowniczemu i Przychodni Rodzinnej
DOM można było przypomnieć
sobie oraz poznać nowe metody pierwszej pomocy. Zasady
resuscytacji oddechowo- krążeniowej przypomniał Łukasz
Kamiński z GSR, natomiast
o omdleniach, krwotokach i
zadławieniach mówił Adam

Kostrzewa z OSP w Krajniku
Dolnym. Strażacy i ratownicy
przeprowadzili ćwiczenia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pracownicy Przychodni DOM
przygotowali stoisko pomiaru
cukru i ciśnienia. Wśród uczestników przedsięwzięcia byli
harcerze, nauczyciele, rodzice i
dzieci. W nagrodę za prawidłowe wykonanie czynności RKO
można było otrzymać gadżety

i odblaski. Należy pamiętać,
że każdy jest zobowiązany do
udzielenia pierwszej pomocy w
sytuacji zagrażającej życiu człowieka Dlatego dzisiejsza akcja
ma jedno , najważniejsze przesłanie - „Nie ignoruj pierwszej
pomocy – nigdy nie wiesz kiedy
będziesz musiał komuś pomóc”.
Dost.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

