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Bez wizy, bez paszportu
Kolejne
trzynaście
osób zarażonych

Powiedzenia i przysłowia ma każdy naród. Są różne. Jedne znane, inne nie znane.
Ale przysłowie, o tym, że „miłość nie zna granic”, zna cały świat.

W okresie ostatniego tygodnia na terenie powiatu
gryfińskiego przybyło trzynaście osób zarażonych
koronawirusem COVID - 19.
Tym razem są to: trzy kobiety w starszym wieku, siedem kobiet w średnim wieku,
jeden mężczyzna w starszym
wieku i jeden młody mężczyzna. Wśród podanych osób
przypuszczalnie są, pracownica UMiG oraz KP Policji,
co spowodowało ograniczenie
pracy tych urzędów. Wzrasta
też liczba osób przebywających na kwarantannie i w izolacji.
A. Szczepaniak

mistrz zadzwonił do redakcji
informując, że on i jego trzej
wspomniani współpracownicy są zdrowi i pracują.
Za to w gryfińskim sanepidzie potwierdzono COVID
u 3 osób. W związku z tym
osoby z kontaktu skierowane zostały do kwarantanny
tj. większość pracowników
powiatowej stacji. Na ten moment Stacja nie przyjmuje interesantów, możliwy jest kontakt mailowy lub telefoniczny.

Chorzy urzędnicy gminy?
W czwartek rozeszła się pogłoska, że chorych jest 4 pracowników UMiG w Gryfinie,
w tym wiceburmistrz T. Miler,
sekretarz gminy E. Sznajder i
skarbnik Beata Blejsz. Zadaliśmy o to pytanie M. Sawarynowi. Przed zamknięciem
tego wydania gazety bur-

Ona przyjechała do Polski z
Ukrainy. Może nie za chlebem,
jak to dawniej bywało, ale za
pracą. Obcy, choć sąsiedzki kraj.
Małe, blisko granicy miasteczko.
Nieznani ludzie, inne obyczaje.
Ale powoli zaczęło się wszystko
układać. A gdy pojawił się Marcin – który wśród wielu dziewcząt wypatrzył Natalię. Spojrzenie, uśmiech i świat zaczął
być bardziej kolorowy. I tak to

się zaczęło. O tej parze, jeszcze
jako o narzeczonych - pisaliśmy
w jednym z naszych wcześniejszych numerów. A, że czas mija
szybko i decyzje nawet w bardzo
ważnych sprawach zapadają nie
tylko po przemyśleniach, lecz
równie szybko, w piątkowe południe w salonie, (który tak do
końca ślubnego salonu nie przypomina), w Urzędzie Miasta
i Gminy w Gryfinie, Natalia -

Ukrainka i Marcin – Polak. powiedzieli sobie tak. Wzruszenie,
złota obrączka, przysięga. Krótka chwila, a wiążące obietnice
do końca życia. Tak więc żadne
góry, morza, żadne granice nie
powstrzymają
rozpędzonych
uczuć.
Redakcja życzy młodej parze
wszystkiego najlepszego.
red

Redakcja

W dobrym sezonie
grzyby rosną nawet
w piasku

MATURY 2020 w Liceum
w parku- sukces
Znakomite wyniki w I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie.

Narzędzia mogą być
dekoracją ogrodu

Po dwóch sesjach maturalnych, czerwcowej i poprawkowej sierpniowej, można już
podać podstawowe dane o
wynikach matur. Do matury
przystąpiło 65 absolwentów.
W pierwszym terminie zdawalność wyniosła 80%.
Wyniki drugiego egzaminu znacznie podwyższyły te
dane. Zdawalność naszych
absolwentów wyniosła 92,3
%. Te wyniki są lepsze o 10%
od uzyskanych

w Zachodniopomorskiem
oraz lepsze o 5% od wyników
krajowych.
Odpowiednio w woj. Zachodniopomorskim wyniosły
82,7%, w kraju 87,1%.
Jest to kolejny rok dobrych
wieści maturalnych.
Jako nauczyciele jesteśmy
szczególnie usatysfakcjonowani, gdyż wyniki potwierdzają, że dobrze wywiązujemy się ze swoich zadań. Cieszymy się, uczniowie, rodzice

chętnie
z nami współpracują, a
szkoła zyskała uznanie przyjaznej i otwartej w środowisku. Gratulujemy uczniom –
absolwentom, rodzicom oraz
wszystkim
pracownikom
szkoły, którzy przyczynili się
do sukcesu na maturze.
Życzymy powodzenia na
studiach wyższych, w realizacji dalszych planów.
Dost.

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Nowa siła
Nowy Komendant Policji!!! polityczna
w Gryfinie
Z ostatniej chwili

Od czwartku,1 października br. mianowany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie został nadkom. Radosław Purtak. Natomiast pełniącym
obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego jest podinsp. Krzysztof Siudek.

Nadkom. Radosław Purtak
przez ostatnie około pół roku
pełnił obowiązki szefa gryfińskiej policji. Wcześniej przez 3
lata był I Zastępcą Komendanta
Powiatowego Policji w Gryfinie. Można śmiało powiedzieć,
że przeszedł niemal wszystkie
szczeble kariery, zaczynając w

1996 roku jako funkcjonariusz
Oddziału Prewencji Policji w
Szczecinie. Z gryfińską policją
związany jest od 2000 roku,
gdzie był m. in. policjantem
Wydziału Kryminalnego, Zastępcą Naczelnika Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego
czy też Naczelnikiem Wydziału

Kryminalnego.
Podinsp. Krzysztof Siudek
przez ostatnie 2 lata był Komendantem Komisariatu Policji w
Chojnie. Wcześniej był również
Zastępcą Komendanta KP w
Chojnie, Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Chojnie oraz w Gryfinie.
Do służby przyjął się w 1993
roku, natomiast od 1995 pełnił
służbę na terenie powiatu gryfińskiego. W międzyczasie podinsp. Siudek spędził jeszcze 6
lat swojej kariery w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, by ostatecznie w 2013 wrócić na teren naszego powiatu.
Nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Gryfinie
oraz I Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Gryfinie
serdecznie gratulujemy, a także
życzymy dalszych sukcesów.
Dost.

Biura w hali sportowej?
Burmistrz planuje przerobienie części nowej hali sportowej na biura? Tam są dwa
wielkie salony vipowskie. Czy one staną się teraz biurami?
Wciąż trwa zamieszanie
wokół funkcjonowania nowej
hali i korzystania z niej przez
uczniów gryfińskich szkół. Korzystanie przez piłkarzy ręcznych wydaje się być uporządkowane. Jednak licealiści z
parku czekają (a już zaczął się
październik) na pozwolenie,
chociaż budynki Liceum i hali
są połączone! Jak nam powiedział dyrektor LO Sławomir
Głuszak, propozycja szkoły
to 50 złotych za godzinę użytkowania hali. To i tak dużo w
sytuacji, gdy inne podmioty i
organizacje korzystają z niej
bezpłatnie! A na dodatek, pojawiają się informacje zgoła
sensacyjne!
Hala miejscem pracy
urzędników?
Z interpelacji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Romanicza dowiedzieliśmy
się, że burmistrz M. Sawaryn
zmienił ostatnio regulamin
Urzędu Miasta tak, że hala stanie się częścią Urzędu! Według
nowego zapisu w Regulaminie pracy w Urzędzie Miasta i
www.7dnigryfina.pl

Są młodzi, a już chcą uczestniczyć w życiu politycznym regionu, a nawet kraju. W ostatnią środę na
gryfińskim nabrzeżu spotkało się koło Młodych Demokratów Gryfino. Utworzone zostało właśnie 30
września br. z inicjatywy młodych gryfinian.

-Bardzo chcemy zacząć
aktywnie działać na terenie
naszego powiatu, zdobywając doświadczenie i poznając
nowych ludzi – mówią młodzi.
Do Gryfina przyjechali goście - poseł na sejm Grzegorz
Napieralski oraz radni sejmiku województwa zachod-

niopomorskiego Wojciech
Dorżynkiewicz oraz Artur
Nycz. Młodzi zapraszają
wszystkie chętne osoby, aby
wstąpić do ich koła i kontaktować się przez stronę na
Facebooku „Młodzi Demokraci Gryfino”.
Red.

dziwnym rozszerzeniem zadań
referatu inwestycji w Wydz. Inwestycji i Rozwoju. Ile nowych
osób zostanie zatrudnionych w
związku z tym zadaniem? - pytał R. Guga.
Odpowiedź sekretarza gminy Ewy Sznajder potwierdza
fakt podporządkowania hali
wydziałowi inwestycji. Wynika
z niej też, że na razie (?) będzie
tam funkcjonować tylko jedno
stanowisko urzędnicze.

Nad prawą trybuną widać drzwi prowadzące do jednego z salonów vipowskich
Gminy w Gryfinie, opublikowanym Zarządzeniem Burmistrza 9 września br., siedzibą
pracodawcy, czyli Urzędu
Miasta i Gminy jest też... hala
sportowa przy ul. Niepodległości 16!
Poprosiliśmy więc burmistrza M. Sawaryna o udzielenie

informacji, czy do hali zostaną przeniesione jakieś biura
UMiG z ich pracownikami?
Może będą to biura i pracownicy obecnie funkcjonujący w
banku? I czy to zwiększy koszt
funkcjonowania urzędu.
To nie wszystko
Także przewodniczący rady

– Rafał Guga pytał o sprawy
hali. Jego interesowało, czy
gmina pobiera opłaty od organizatorów wydarzeń sportowych organizowanych w nowej hali. Kto i ile zapłacił? On
też pytał, czy do budynku hali
zostanie zostanie przeniesiony
jakiś wydział UM? Wskazał,
że administrowanie halą jest

Pytamy ze zdziwieniem
Przecież gmina ogłosiła
właśnie nabór – konkurs na
nowe stanowisko w wydziale
inwestycji. Co dziwne, w warunkach jakie musi spełniać
kandydat, nie ma mowy o specjalnych kwalifikacjach związanych z uprawnianiem sportu
czy prowadzeniem zajęć sportowych! A przecież hala już ma
administratora w osobie nauczyciela wf SP nr 2 – Miłosza
Dudkiewicza. Potwierdził nam
on, że wystartuje w konkursie
na to stanowisko.
rk
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Minister w mundurku i obwodnica
Dwa dni temu w Gryfinie ogłoszono długo oczekiwany przetarg na zaprojektowanie i budowę pod klucz obwodnicy miasta. Najciekawszą postacią wydarzenia był wiceminister Rafał Weber ubrany w urzędowy mundurek z napisem Ministerstwo Infrastruktury.
Zła wiadomość jest taka,
że obwodnica ma być oddana dopiero w 2025 roku. Etap
projektowania potrwać może
bowiem 17 miesięcy, a sama budowa kolejne 22 (z wyłączeniem
miesięcy zimowych). Uroczystość przekazania informacji
o ogłoszeniu przetargu - na
otwartym terenie koło baszty
Bańskiej, miała sympatyczny
przebieg. Nikt nie był w maseczce ochronnej. Tłumek urzędników i radnych wysłuchał
czterech przemówień, o charakterze głównie politycznym (rząd
PiS...), oraz grzecznościowym.
Wszyscy dziękowali wszystkim
za świetnie przebiegająca współpracę.
Co powiedzieli
Najbardziej konkretny był
niezwykle ekspresyjny wiceminister Infrastruktury. Rafał
Weber, ubrany w gustowny
mundurek “firmowy”. Powiedział między innymi, że nasze
województwo jest drugim w
skali kraju pod względem ilości nowych obwodnic, których
łączna wartość wyniesie około 1
miliarda złotych!
Doskonale zaprezentował się
wojewoda Tomasz Hinc, który
skoncentrował się na chwale-

KiA - przedstawił proces inwestycyjny związany z budową
obwodnicy. Najciekawsze w jego
informacji było, że powstanie u
nas nowy rodzaj obwodnicy z
czterema rondami i nowoczesnymi rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem ruchu.
Wystąpił także burmistrz
M. Sawaryn, który oprócz typowych formułek powiedział
ważną rzecz. Po skończeniu odbwodnicy zostanie przebudowana także ulica Łużycka.

Urzędnicy i samorządowcy razem
niu rządu Morawieckiego. Powiedział, że rząd PO wydał w
naszym województwie na drogi
320 milionów złotych, a rząd

Zmiany
w składzie
Rady Powiatu
W trakcie XXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie wprowadzono zmianę w jej składzie oraz w składach niektórych komisji.
Z uwagi na rezygnację z działalności w Radzie Powiatu radnego Pawła Wróbla, który został
wybrany na funkcję wójta Gminy Widuchowa, przyjęto ślubowanie od nowej radnej Agnieszki Gralak reprezentującej Inicjatywę Samorządową z Okręgu
Wyborczego Nr II. Również z
powodu rezygnacji radnych z
pracy w niektórych komisjach i
tam wprowadzono zmiany. Po
przeprowadzonych
zmianach
obecny skład Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Gryfinie przedstawia się następująco: Jarosław
Przygoda – Przewodniczący oraz
członkowie; Hubert Andrych,

Rzecznik GDDKiA
Rzecznika GDDKiA – Mateusza Grzeszczuka spytaliśmy

Wiceminister Rafał Weber

Tomasz Mirakowski i Agnieszka Gralak. Po zmianach w skład
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni: Teresa Sadowska – Przewodnicząca oraz
członkowie; Aleksandra Misiuna-Gólcz, Bartosz Biegus, Remigiusz Rzepczak i Agnieszka Gralak. Natomiast skład Komisji do
spraw Edukacji, Kultury, Sportu
i Organizacji Pozarządowych po
zmianach przedstawia się następująco: Remigiusz Rzepczak
– Przewodniczący oraz członkowie; Aleksandra Misiuna-Gólcz,
Bartosz Biegus, Jerzy Domaradzki i Michał Kozakiewicz.
A. Szczepaniak

M. Grzeszczuk
PiS w krótszym czasie już ponad
200 mln wiecej!.
Łukasz Lendner, dyrektor
szczecińskiego oddziału GDD-

przy tej okazji o stan przygotowań do przebudowy drogi
krajowej 31 na odcinku od Daleszewa do wjazdu na autostra-

dę A6. Gdyż było to zapowiadane podczas konsultacji przed
uruchomieniem przetargu na
obwodnicę Gryfina. - To jest
oddzielne zadanie inwestycyjne i
prace toczą się innym torem. Do
etapu, gdy zapadną decyzje projektowe będzie trzeba poczekać
zapewne do roku 2022 – powiedział nam M. Grzeszczuk.
O co chodzi?
Obwodnica o długości 5,6 km
wyprowadzi ruch tranzytowy z
Gryfina. Jest to pierwszy przetarg na realizację inwestycji z
Programu budowy 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim. Łącznie w ramach
tego Programu na Pomorzu Zachodnim powstanie 9 nowych
obwodnic.
Obwodnica Gryfina ominie
miasto od zachodu. Będzie to
jednojezdniowa droga klasy
GP (główna o ruchu przyspieszonym). Na trasie obwodnicy
przewidziano budowę czterech
rond - na początku i końcu
obwodnicy, na skrzyżowaniu
z DW120 i na skrzyżowaniu z
drogą powiatową.
R. Kwapisz

Opozycja znów zawiodła

Jako miłośnik zwierząt nie mam nic przeciwko przegłosowanej i popartej przez
dużą część opozycji ustawie o ochronie zwierząt. Problem jest zupełnie inny i dotyczy całkowitego braku krytycyzmu w stosunku do poszczególnych punktów.
Do tego bardzo istotne jest,
że nieuwzględnienie w ustawie
zmian zaproponowanych przez
opozycję powinno skutkować
jej odrzuceniem. Taka decyzja
musiałaby wpłynąć na ich wprowadzenie. Najbardziej w tym
zakresie rzuca się w oczy temat
koni w Zakopanem. Póki zaprzęgane były one do lekkich bryczek
przewożących 4 – 5 osób, było to
akceptowalne. Lecz obecnie wykorzystywanie ich do ciągnięcia
ciężkich wozów przewożących
kilkanaście i więcej osób i to bez
względu na warunki pogodowe,
to już absurd. To już rzeczywiście
jest znęcanie się nad zwierzętami
w celu osiągnięcia jak największego zysku. I to między innymi
opozycja odpuściła zachłystując
się ograniczeniem uboju rytualnego i likwidacją hodowlanych
ferm. Zachwycona opozycja,

ciesząca się z realizacji między
innymi i części pomysłów zgłaszanych przez ideologicznych i
fanatycznych obrońców zwierząt
działających w jej szeregach wykazała, że absolutnie nie liczy się
ze skutkami podjęcia takiej decyzji. Głównie tych dotyczących
konsekwencji tej ustawy. Absolutnie nie akceptuję uboju rytualnego, lecz przecież i każdy inny
sposób zabijania zwierząt jest w
pewnej części dramatyczny i nie
ważne, czy czyni się to po to, aby
mieć co jeść, czy tylko po to aby
pozyskać skórę zwierzęcia. Do
tego dochodzą jeszcze sprawy
finansowe. Ograniczenie uboju
rytualnego do jego realizacji tylko na rynek krajowy, to ogromna strata wpływów z eksportu. A
właściwie, to dlaczego mają być
jakieś wyjątki? Jak koniec z taką
formą zabijania to koniec, bez

względu na straty poglądowe i
finansowe. Brak konsekwencji!!!
Likwidacja ferm lisów, norek i
innych futrzaków bez dania czasu farmerom na przekształcenie
się, to nie tylko utrata miliardów
złotych w dochodach budżetu,
to przede wszystkim likwidacja
ich dochodów, zniszczenie kilkuset firm i kilku tysięcy miejsc
pracy. To całkowite zniszczenie
ich wkładu pracy i poniesionych
nakładów finansowych. Na takie posunięcie po prostu trzeba
czasu, nie roku, nie dwóch, lecz
według mnie co najmniej dziesięciu. I to wszystko robi się w
czasie kryzysu finansowego kraju, europy, nawet całego świata. Tym samym daje się szansę
innym krajom przejęcia tych
biznesów i robienia kokosów finansowych.
A. Szczepaniak

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Przeszedł na zasłużoną emeryturę
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W minioną środę na placu przed Komendą Powiatową PSP w Gryfinie odbył się uroczysty apel związany ze zdaniem i powierzeniem
pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz wojewódzkich PSP,
funkcjonariusze funkcyjni KP,
władz samorządowych z terenu
powiatu gryfińskiego oraz służb
współpracujących ze strażą.
Meldunek o rozpoczęciu
uroczystości Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży
Pożarnej – bryg. Jarosławowi
Tomczykowi, złożył dowódca
uroczystości mł. kpt. Maciej
Łempicki. Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie bryg Andrzej
Prokopski przywitał wszystkich
gości.
Następnie odczytano akty
odwołania, zwolnienia i powierzenia pełnienia obowiązków
Komendanta Powiatowego PSP
w Gryfinie. Przechodzący na
emeryturę Komendant Powiatowy PSP bryg. Andrzej Prokopski oddał honory sztandarowi

KP PSP, a następnie złożył meldunek o zdaniu obowiązków.
Natomiast bryg. Sławomir Michalski meldunek o przejęciu
obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego PSP w
Gryfinie.
Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili kolejno:
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP bryg.
Jarosław Tomczyk z podziękowaniami dla A. Prokopskiego za
wieloletnią służbę oraz z życzeniami kontynuowania dotychczasowego poziomu działania
gryfińskiej Komendy PSP przez
bryg. Sławomira Michalskiego.
Oraz bryg. Andrzej Prokopski
z podziękowaniami dla współpracujących
funkcjonariuszy
za umożliwienie mu realizacji
wszystkich zadań związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa
na terenie powiatu. A następwww.7dnigryfina.pl

nie zaproszeni goście: Wojciech
Konarski – Starosta Gryfiński, w
imieniu burmistrzów i wójtów,
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, nadbrygadier w st. spocz. Henryk
Cegiełka, oraz starosta komendantów - st. bryg. Kazimierz Lesisz, Komendant Miejski PSP w
Szczecinie.

Notka biograficzna
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Gryfinie, bryg. Andrzej Prokopski urodził się w 1969 roku
w Przemyślu. Swoją działalność
strażacką rozpoczął w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krasiczynie koło Przemyśla.
W latach 1989 – 1990 pracował
w Zawodowej Straży Pożarnej
w Przemyślu. W latach 1990
– 92 ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie.
Mieszkańcem Gryfina i funkcjonariuszem KP PSP w Gryfinie został w sierpniu 1992 roku.
Tu się ożenił i urodziła mu się
córka. Od 20.05.2016 roku pełnił funkcję Komendanta Powiatowego PSP. W Państwowej
Straży Pożarnej wypracował 31
lat służby. Za swoją działalność
w ratowaniu życia i mienia społeczeństwa odznaczony został;
Brązowym Krzyżem Zasługi,

Złotą Odznaką „Zasłużony dla
Ochrony
Przeciwpożarowej”
oraz złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadanym mu przez Zarząd Główny
Ochotniczych Straży Pożarnych.
A. Szczepaniak

Od lewej: Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie Grzegorz Dolata i wszyscy byli komendanci KP PSP w Gryfinie;
gen. nadbryg. Henryk Cegiełka, mł. kpt. Bronisław Tessar, bryg. Jacek Rudziński, bryg. Andrzej Prokopski i od dziś p.o.
Komendant bryg. Sławomir Michalski
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Nasz felieton
5G w Kraśniku nie będzie!

1. 22 września radni miasta Kraśnik przegłosowali petycję w
sprawie zdemontowania nadajników Wi-Fi w szkołach, a
także blokadzie sieci 5G. Burmistrz ma jednak inne zdanie na ten temat i jak mówi,
uchwałę uznaje „za wadliwą
prawnie” i Wi-Fi w szkołach
wyłączać nie zamierza.
2. Natychmiast po decyzji radnych Kraśnika ruszyła w kraju kampania ośmieszania tego
protestu. To stały element walki ze społecznym oporem wobec zagrożenia zdrowotnego, jaki powoduje wzrost tzw.
smogu elektromagnetycznego
-ośmieszyć, sprowadzić obawy
do wyrazu ciemnoty i ograniczenia intelektualnego, które nie jest w stanie pojąć wymogów postępu i zrozumieć
wszelakiego dobra, jakie wynika z rozwoju 5G i patrzenia
nieustannego w ekran internetu szybkiego… tymczasem.
3. Tymczasem w takiej nowoczesnej Francji- gdzież do niej zapyziałemu Kraśnikowi- Wi-Fi
w szkołach i przedszkolach nie
można instalować już od dawna a ostatnio Francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło, że w szkołach nie wolno
używać także telefonów komórkowych, tabletów ani interaktywnych zegarków smartwatch. To zaostrzenie już
obowiązujących przepisów.
4. W innych krajach jest różnie,
ale jest wiele ograniczeń mających zminimalizować szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego, a że jest
ono szkodliwe to dzisiaj już
nikt nie ma wątpliwości i potwierdza to wiele badań naukowych.
5. Według badania z Brazylii,
wykazano bezpośrednie powiązanie pomiędzy zgonami
w wyniku raka w Belo Horizonte (trzecie co do wielkości miasto w Brazylii) a siecią komórkową. Ponad 80%
osób, które zachorowały na
pewne rodzaje nowotworów,
mieszkało w promieniu 500
metrów od jednego z setek

masztów telefonii komórkowych zainstalowanych w mieście. Te nowotwory – wykryte
głównie w prostacie, piersiach,
płucach, nerkach, wątrobie –
to te, które są powiązane z wystawieniem na działanie pól
elektromagnetycznych.
6. Badania dotyczące masztów
telefonii komórkowych, które badały powiązanie pomiędzy wystawieniem na działanie promieniowania i przypadkami raka, były wykonane w San Francisco oraz miastach Austrii, Niemiec i Izraela, poczynając już od lat 70tych XX wieku. Wszystkie badania wykazały podobne wyniki: mieszkając w pewnym
zasięgu nadajników telefonii komórkowej zwiększało
się ryzyko raka, od dwukrotnie do 121-krotnie w zależności od rodzaju wykrytego nowotworu.
7. 5G ze względu na zakres stosowanych w tym standardzie
częstotliwości i konieczne „zagęszczenie” nadajników istotnie zwiększa dotychczasowe
zagrożenia. Dlatego wiele krajów rozwijając swoje systemy komunikacyjne rezygnuje
z 5G opierając się na przewodowych np. światłowodowych
czy korzystających z sieci energetycznej kanałach przesyłu.
8. W Polsce grupy obywateli,
którym pod nosem w miejscu
ich zamieszkania instaluje się
nadajniki, próbują walczyć z
takimi lokalizacjami. Również
nieśmiało odzywają się głosy pojedynczych ekspertów.
Wielu jednak i to tych krzykliwych próbuje zagłuszyć te głosy rozsądku i rechocze i z radnych Kraśnika, i ze wszystkich
przeciwników współczesnej
utopii elektromagnetycznej…,
no cóż to kolejny dowód na to,
że PEM, już u nas rozlany, już
dotąd ponad miarę, rzeczywiście szkodzi na mózgi.
9. W naszej gazecie regularnie
piszemy o zagrożeniach PEM,
wspieramy w miarę możliwości protesty przeciwko kolejnym instalacjom bezprzewodowych systemów nadawczo
odbiorczych. I będziemy to
czynić aż do skutku… Choć
trudno dzisiaj przewidzieć do
czego musi dojść, aby przyszło
opamiętanie na rządowe kręgi
a zwłaszcza i finansowe lobby
dla którego jego korzyść jest
najważniejsza.
Marek Słomski

Pomoc bardzo potrzebna

Dołącz do rodziny
Szlachetnej Paczki
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Marszałek
Olgierd Geblewicz zachęca do wolontariatu w Szlachetnej Paczce i Akademii
Przyszłości – Wspierajmy się i pomagajmy sobie nawzajem w tych niełatwych
czasach. Apeluję do wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się w dzieło pomocy, zgłaszajmy się!

29 września odbyła się konferencja z udziałem marszałka Olgierda Geblewicza, który będzie zachęca do wolontariatu w
Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości. W spotkaniu uczystniczyli także: także Dominik Boszko – koordynator ds. logistyki,
wolontariusz, Magdalena Pieczyńska – wolontariuszka oraz menadżer operacyjna Akademii Przyszłości na województwo
zachodniopomorskie Klaudia Tylus.
To kolejne działanie Samorządu Województwa zachęcające
do aktywności i działania dla
społeczności lokalnej. Promowana jest aktywność na obszarach
wiejskich, współpraca z OSP, czy
obywatelska poprzez Program
Społecznik. – Cieszę się, że Szlachetna Paczka zadomowiła się na
Pomorzu Zachodnim. Jesteśmy
w dobrym czasie, by pomyśleć o
naszych bliźnich. Ze względu na
pandemię nadchodzące święta
zapowiadają trudniej niż zwykle.
Prawdopodobnie skala wyzwań
będzie w tym roku większa. Pomóżmy wszystkim te święta godnie przeżyć. Wspierajmy się i pomagajmy sobie nawzajem w tych
niełatwych czasach. Apeluję do
wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się w dzieło pomocy,
zgłaszajmy się! – mówi marszałek
O. Geblewicz.
Szlachetna Paczka to realizowany przez Stowarzyszenie
WIOSNA ogólnopolski projekt
pomocy rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc podkreśla godność
obdarowanych. Oprócz rzeczy
materialnych, rodziny dostają
sygnał, że nie są same. W całej
Polsce Szlachetna Paczka potrzebuje 9415 osób, a brakuje 4476
wolontariuszy. W zachodniopomorskim potrzeba 400 osób. 148
osób zostało już zrekrutowanych,
a 143 jest w procesie rekrutacji.
– Skutki pandemii uderzyły w
osoby znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej, wiele problemów pogłębiło się – wyjaśniał

koordynator ds. logistyki i wolontariusz Dominik Boszko –
Chcemy pomóc, ale nie dowiemy
się o osobach potrzebujących bez
wsparcia wolontariuszy. Dołączcie do naszej rodziny.
O idei mądrego pomagania w
Szlachetnej Paczce mówiła także
wolontariuszka akcji Magdalena
Pieczyńska – Jestem wolontariuszką Szlachetnej Paczki już
piąty raz. Reprezentuję teren
Gryfina i okolic. To ogrom doświadczeń i chwil wzruszeń związanych ze spotkaniami z rodzinami. Apeluję: rozejrzyjmy się. Najczęściej pomocy potrzebują ci,
którzy o nią nie proszą. Wolontariuszki i wolontariusze są takimi
aniołami całej akcji – podnoszą
rodziny na duchu, wspierają,
organizują pomoc. Wszystkich
zachęcam do dołączenia do naszej paczki, bo wolontariat to nie
funkcja. To stan umysłu.
Wolontariuszy brakuje również w Akademii Przyszłości.
Jest to ogólnopolski program,
który dzięki unikalnej metodologii - Systemowi Motywatorów
Zmiany, przeprowadza dzieci od
porażki w szkole do sukcesów w
życiu. Akademia Przyszłości powstała w 2003 roku z inicjatywy
księdza Jacka WIOSNY Stryczka i jest siostrzanym projektem
Szlachetnej Paczki. Kiedy wolontariusze odwiedzali rodziny
w potrzebie, dostrzegli, że dzieci
potrzebują nie tylko materialnej
pomocy, ale przede wszystkim
wyprowadzenia ich z błędnego
przeświadczenia, że do niczego

się nie nadają. Akademia Przyszłości potrzebuje w całej Polsce
616 wolontariuszy, w zachodniopomorskim 20 osób. – Po miesiącach izolacji wsparcie wolontariuszy Akademii Przyszłości jest
szczególnie potrzebne. Pomagamy dzieciom budować poczucie
wartości i odnajdywać mocne
strony – wskazywała menadżer
operacyjna Akademii Przyszłości
na województwo zachodniopomorskie Klaudia Tylus.
Szlachetna Paczka w ubiegłym
roku pomogła ok.14,5 tys. rodzinom i 1,6 tys. uczniom w całej
Polce. Pomoc materialna w przekazywanych paczkach wyniosła
ponad 45 mln zł. W województwie zachodniopomorskim ze
wsparcia skorzystało ok. 900 rodzin. – Rodziny do pomocy można już zgłaszać. Kontaktujemy się
z różnymi instytucjami , by uruchamiać pomoc – mówił Dominik Boszko i dodawał, że pomoc
nie kończy podczas Weekendu
Cudów, więc momencie, w którym wolontariusze przyjmują
paczki od darczyńców i pomagają dostarczyć je rodzinom, które
mają pod opieką.
Wolontariuszem lub wolontariuszką może zostać każdy, kto
chce działać i ma ukończone 18
lat. Osoby, które ukończyły 16
rok życia muszą przedstawić pisemną zgodę udziału w wolontariacie.
Szczegóły i formularz dostępny jest na stronie www.szlachetnapaczka.pl
red

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Trwa przebudowa

Infolinia dla kobiet

Od lat zaniedbany odcinek drogi doczekał się w końcu gruntownego remontu. Inwestycja w tym roku jest współfinansowana ze środków gminy Banie - 45
000,00 zł.

Działa już bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet,
które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą. Psycholodzy posiadający wieloletnie doświadczenie będą pełnili dyżury
w poniedziałki (17.00 – 21.00) oraz w czwartki (10.00 –
14.00) pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.

W I etapie, roku 2019 na inwestycję, kosztującą prawie 1,8
mln złotych, Powiat uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa

w wysokości 900 tys. złotych, w
ramach programu skierowanego na zadania związane z poprawą stanu technicznego obiektów

inżynierskich.
We wrześniu rozpoczęły się
także latami oczekiwane przez
mieszkańców Lubanowa prace, polegające na przebudowie
drogi przy stadionie sportowym (dz. Nr 146/2). Na to zadanie gmina pozyskała wsparcie finansowe w wysokości
171383,28 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych. Spełniając oczekiwania
mieszkańców oraz zwiększając
bezpieczeństwo, z wyremontowanej drogi będą mogli korzystać wyłącznie piesi.

Kolejny koncert
w ramach GRYFestiwal

dost.

Kolejny wyjątkowy koncert przed nami. Tym razem z Baltic Neopolis Orchestra
obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Zapraszamy już 3 października o godz. 19.00 do Kościoła pw. Narodzenia NMP w Gryfinie.
W tym roku Międzynarodowy
Dzień Muzyki obchodzony w
ramach GRYFestiwal stanie się
nie tylko składową wielu nurtów muzycznych, ale także sztuk
pięknych.
Duchowość wda się w grę z
wirtuozerią jednego z polskich
kompozytorów - Szymona Brzóski.
Program koncertu „Migrations” inspirowany elementami
tańca współczesnego i teatrem,

łączy w sobie energię minimalizmu oraz bogaty potencjał ekspresjonizmu. Zostanie zaprezentowany przez grupę cenionych
muzyków, współpracujących z
kompozytorem od dawna.
Artyści - Linda Jankowska –
skrzypce, Emanuel Salvador –
skrzypce, Emilia Goch Salvador
– altówka, Izabela Buchowska
– wiolonczela, Barbara Drążkowska – fortepian oraz Szymon
Brzóska – kompozytor.

W programie m.in. Szymon
Brzóska – Passacaglia, Motus,
Ultima forsan, In perpetuum,
Vesperi, Rapidus, Antiphona I,
Follow, Somnus, Venatus, Antiphona II, Slide, Coffins, Metus,
Cohaesio, Movement II, Ultima
necat, Migrations.
Podczas wydarzenia obowiązuje reżim sanitarny. Wstęp wolny!

Jesienne obniżenie nastroju
dotyka około 10% pacjentów,
częściej dopada ono kobiety. W
tym roku, dodatkowym, istotnym czynnikiem, który wpłynął na zwiększoną labilność
emocjonalną jest przeciążenie i
stres związane z pandemią COVID-19. Wychodząc naprzeciw
potrzebom kobiet, w czwartek
24 września uruchomiono nowy
projekt stworzony z myślą o tych,
które znajdują się w trudnym
życiowo momencie i potrzebują
rozmowy ze specjalistą, uzyskania wsparcia, czy pomocy w znalezieniu korzystnych rozwiązań
dla bieżących problemów i trudności rodzinnych, zawodowych i
osobistych.
Eksperci dyżurujący na infolinii to psycholodzy z wieloletnim
doświadczeniem, którzy oferują
wsparcie w zakresie psychologicznym,
terapeutycznym,
rozwojowym m.in. w przypadku przeżywania silnego stresu,
trudności wychowawczych, problemu radzenia sobie z trudnymi
emocjami, czy doświadczania
przemocy psychicznej i fizycznej.
Specjaliści kierują się zasadą poufności zasłyszanych treści oraz
anonimowości
dzwoniącego.

Ponadto, dbają o poszanowanie
każdej osoby, która zwraca się po
pomoc, bez jej oceniania i wartościowania postaw czy zachowań.
- Nierzadko kryzys emocjonalny sprawia, że trudno jest
samemu dostrzec najbardziej
pomocne w danym momencie rozwiązania, prowadzi do
samoobwiniania się za niepowodzenia i powoduje zachwianie równowagi psychicznej.
Dlatego zadaniem terapeuty
pracującego w infolinii jest
wsparcie kobiet w odnajdywaniu najbardziej efektywnych
rozwiązań swoich problemów
– komentuje Agnieszka Górecka,
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor
Programu Edukacji i Promocji
Zdrowia Fundacji Edukacji Społecznej.
Projekt Gedeon Richter i
Fundacji Edukacji Społecznej
odpowiada na aktualne potrzeby. Eksperci ONZ alarmują, że
w czasie pandemii COVID-19
wiele osób doświadcza uczucia
niepokoju, który jest spowodowany izolacją społeczną, obawą
przed zakażeniem, a także utratą członków rodziny.
Dost.

Święto dyni
W tym roku bez szczepień w Żarczynie
Dost.

W związku ze zmianą przepisów spowodowaną pandemią koronawirusa oraz
wprowadzonymi z tego tytułu ograniczeniami dotyczącymi zbywania określonych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych, Gmina Stare Czarnowo w roku 2020 niestety nie może zakupić i przeprowadzić corocznego szczepienia przeciw grypie.
Wprowadzone 7 września
2020 roku obwieszczenie Ministra Zdrowia umieściło szczepionki przeciw grypie na liście
wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Jednocześnie przypominamy,
że pacjenci mają zapewnioną
szerszą refundację szczepień. Z
bezpłatnych szczepionek przeciw grypie mogą skorzystać sewww.7dnigryfina.pl

niorzy w wieku powyżej 75 lat.
Z kolei na 50-procentową refundację mogą liczyć osoby - w
wieku 65-74 lata, osoby w wieku
18-64 z chorobami współistniejącymi, kobiety w ciąży, dzieci
od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat.
Dla dzieci szczepionki dostępne są w formie donosowej,
dla pozostałych osób w formie
domięśniowej. Grupy nieobjęte
refundacją również mogą sko-

rzystać ze szczepień przeciwko
grypie, w pełnej odpłatności.
Jedynym warunkiem, aby skorzystać ze szczepień przeciwko
grypie, zarówno przez osoby,
które skorzystają z refundacji,
jak i zapłacą za szczepienie w
pełnej odpłatności, jest konieczność zwrócenia się do swojego
lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej i poinformowania
go o chęci zaszczepienia się.
pk

Mimo deszczowej pogody druga edycja „Święta dyni” w Żarczynie odbyła się zgodnie z planem. Koło Gospodyń Wiejskich „Wilczy Żar” oraz miejscowa rada sołecka przygotowały przepyszny poczęstunek, a wspólne rozmowy i śpiewy dopełniły miłą atmosferę.
Mariusz Gralak
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OPIEKA
NAD GROBAMI
PUK Sp. z o.o. w Gryfinie świadczy
usługi opieki nad grobami
na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie

z projektem
z dostawą

e-mail: grafik@djmedia.pl

oraz inne
WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

Podstawowa usługa obejmuje:
•
•
•
•

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

Usługi dodatkowe:

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

Możliwa częstotliwość wykonywania usług:
•
•
•
•

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

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

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

9

02-08.10.2020 r.

Z Życia Kościoła
*Pewnego dnia, gdy synowie Boży przyszli stawić się przed Panem, Szatan też przyszedł z nimi. I rzekł Bóg do Szatana: «Skąd przychodzisz?»
Szatan odrzekł Panu: «Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej». Mówi Pan do Szatana: «A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie
ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on». Szatan na to do Pana: «Czyż za darmo
Hiob czci Boga? Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył». Rzekł Pan do Szatana: «Oto cały majątek
jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki». I odszedł Szatan sprzed oblicza Pańskiego.

Wspomnienie
świętego Wacława

W poniedziałek kościół katolicki wspominał świętego Wacława, katolika, króla
i męczennika, patrona czeskiego kraju i narodu. Wacław był synem księcia Czech
Wratysława I i Drahomiry Lutyckiej.
*Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: «Woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali, ja sam uszedłem, by ci o tym
donieść». Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: «Ogień Boży spadł z nieba,
zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść». Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: «Chaldejczycy zstąpili z trzema
oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by
ci o tym donieść». Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: «Twoi synowie i
córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Ja
sam uszedłem, by ci o tym donieść». Hiob wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł
na ziemię, oddał pokłon i rzekł: «Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał
Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!» W tym wszystkim Hiob
nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości.
Drahomira, mama świętego Wacława,
po śmierci męża objęła rządy w kraju
i zaczęła wprowadzać siłą pogaństwo i
niszczyć kościół, co wywołało wojnę z
Niemcami. Drahomira została zmuszona
do tego by ustąpić i oddać rządy swojemu starszemu synowi Wacławowi. Przyszły król urodził się w 907 roku. W wieku 7 lat przeszedł postrzyżyny (Wszechmogący, wieczny Boże, spójrz łaskawie na
Twego sługę, Wacława, którego zechciałeś
powołać do łaski postrzyżyn. Udziel mu
przebaczenia wszystkich grzechów i użycz
mu darów niebieskich). Jako młody książę rozpoczął odbudowę kościołów. Był
www.7dnigryfina.pl

bardzo pobożny i podobno tylko nocą
mógł się modlić, bo wtedy miał na to
czas. Sam uprawiał winorośla i pszenicę,
by do katedry przynosić wino i chleb.
Szczególną troską darzył ubogich.
Na obrazach czasami malowany jest
w otoczeniu aniołów, a to ze względu na
legendę, która głosi, że przy jednej z potyczek Wacławowi pomogły anioły, które
wystraszyły przeciwników, a ci wycofali
się z walki. Święty Wacław miał słabość
do św. Wita, któremu wystawił niewielki
kościół, który z czasem został rozbudowany do świątyni – po dziś dzień ozdabia

ona Pragę. Sentyment Wacława do życia
i sylwetki św. Wita sugeruje, że święty
przeczuwał, że jego życie może podobnie
wyglądać. Niestety właśnie tak się stało.
Brat Wacława za namową niecnej matki zaprosił go do udziału w konsekracji
świątyni. Wacław się zgodził i niestety
został tam zamordowany. Odbyło się to
w kościele 28 września 929 roku. Wacława pochowano w kościele św. Wita.
Od razu został uznany za męczennika
i patrona kraju. Wydano jego żywoty i
opowiadano o cudach, jakie działy się
przy grobie świętego Wacława. Najładniejszy plac w Pradze zyskał jego imię,
tam też stanął pomnik Wacława w zbroi
rycerza na koniu. **Ku czci św. Wacława
wystawiono w Czechach ok. 180 kościołów oraz ok. 100 kaplic. Z jego podobizną
bito monety czeskie. Papież Benedykt
XIV zatwierdził kult świętego Wacława w
1729 roku z okazji 800-lecia jego śmierci. Kult rozszerzono na cały kościół. Św.
Wacław jest patronem Czech, Moraw,
Pragi i katedry krakowskiej na Wawelu.
Na obrazach oprócz aniołów św. Wacław
pokazywany jest z koroną, sztyletem,

którym go zabito, ze zbroją rycerską z
białym orłem na tarczy lub proporcu.
Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza: Uczniom Jezusa przyszła myśl,
kto z nich jest największy. Lecz Jezus,
znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich:
«Kto by to dziecko przyjął w imię moje,
Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto bowiem jest najmniejszy wśród was
wszystkich, ten jest wielki». Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy, jak
ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy, i
zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi
z nami». Lecz Jezus mu odpowiedział:
«Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie
jest przeciwko wam, ten jest z wami».
Redakcja
Źródła:
*Czytanie z Księgi Hioba
**https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci
/09-28a.php3
https://ewangeliadlanas-stronakatolicka.com/2020/09/28/28-wrzesnia-wspomnienie-swietego-waclawa-meczennika-3/
zdjęcia: pixabay.com.pl
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„Mały strażak”
Mamy dobre wiadomości dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców. Została
podpisana kolejna umowa dotycząca zakupu sprzętu dla strażaków. Tym razem
potrzebny sprzęt dotrze do OSP Wełtyń i OSP Krzywin.
24 września br. w Komendzie
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zostały
podpisane i przekazane umowy
dofinansowania w ramach III
edycji Programu Mały Strażak,
ogłoszonego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wśród 22 jednostek, które otrzymały dofinansowanie,
gminy Widuchowa i Gryfino
miały swoją reprezentację.
Bezzwrotną dotację w ramach
zadania pn. „Dofinansowanie
zakupu sprzętu i wyposażenia
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „Mały Strażak”
- 2020” otrzymała Ochotnicza

Tym razem pomagamy Grzegorzowi z Chojny. Zapraszam wszystkich chętnych na akcję charytatywną
„Wygramy z rakiem”. Zostanie ona przeprowadzona
4 października (niedziela) 2020 roku od godz. 11.00
przy ul. Wojska Polskiego w Chojnie – w ten sposób
Ewa Chludzińska-Lewczuk organizuje wolontariuszy z Gryfina. Wesprą oni tę szlachetną akcję swoim
wkładem i obecnością na akcji.

Straż Pożarna w Krzywinie.
Strażacy otrzymają dofinansowanie w wysokości 11 254,50 zł,
co stanowi 90% kosztów zakupu

sprzętu i niezbędnego wyposażenia. Całkowita wartość to
12 505,00 zł, w tym 1 250,50 zł
wkładu własnego OSP Krzywin.
Natomiast OSP Wełtyń dostał
22 500 zł, za które zakupione
zostaną - specjalistyczne buty
strażackie gumowe, rękawice
specjalne, hełmy, ubrania koszarowe, aparaty nadciśnieniowe,
narzędzia wielofunkcyjne, detektor prądu przemiennego, parawan ochronny, zabezpieczenia
przed uruchomieniem poduszki
AIRBAG oraz mostek przejazdowy.
Red.

Emocje wokół hali...
Pomimo wielu kontrowersyjnych kwestii towarzyszących
temu tematowi najważniejszą
jest fakt, czy hala jest wykorzystywana zgodnie ze swoim prze-

Nowotwór
wysysa ze mnie
życie!

znaczeniem.
Czyli, czy odbywają się na niej
zajęcia sportowe dzieci z gryfińskich szkół. Jak udało nam
się ustalić uczniowie korzystają

z obiektu i mają tam lekcje wychowania fizycznego. Cieszy
nas ten fakt. Byliśmy świadkami
zajęć uczniów klasy 7 ze Szkoły
Podstawowej nr 2.
A.K.

Grzegoz Jędrzejczak ukończył
Technikum Samochodowe i
stąd jego pierwsza pasja - motoryzacja. Studiował w Instytucie
Kultury Fizycznej w Szczecinie.
Jako nauczyciel wychowania
fizycznego przez dziewiętnaście lat starał się podzielić swoją drugą pasją, czyli sportem
i ukochaną dyscypliną - piłką
nożną. Pełniąc funkcję wychowawcy świetlicy środowiskowej
przez pięć lat wskazywał wartości, uczył dyscypliny i samorealizacji. Dzisiaj przed Nim najtrudniejszy mecz. Stąd prośba
o pomoc i wsparcie akcji charytatywnej dla Grzegorza. Razem
możemy więcej. „Wygramy z rakiem”. Apelujemy do środowisk
nauczycielskich, sportowych,
wolontariackich.
Wejdźcie do tej gry - GRY O
ŻYCIE! Grzegorz Jędrzejczak o
sobie swojej walce - W czerwcu
minął rok od momentu, w którym całe moje dotychczasowe
życie przestało istnieć. Rozpłynęło się niczym fatamorgana, w
której mniej lub bardziej świadomie uczestniczyłem. Przeszłe
życie okazało się być pięknym
snem, którego wcześniej nie doceniałem wystarczająco mocno.
Ulotnił się, a ja błądzę teraz po
pustyni ramię w ramię z najstraszniejszą chorobą. Nigdy
nie sądziłem, że tę walkę przyjdzie stoczyć właśnie mi. Poszukuję wody, odrobiny cienia, w
którym mógłbym odetchnąć.

Jestem wyczerpany. Wygra rak
lub ja. Wiem, że w pojedynkę
jestem bardzo słaby, dlatego
proszę o pomoc! (...)
Otrzymałem tę przeraźliwą
diagnozę. Brzmiała ona: nowotwór jasnokomórkowy nerki…
Z przerzutami... Po miesiącu lekarze skierowali mnie do szpitala w Szczecinie na prześwietlenie płuc. Tam odbyła się pierwsza operacja. Usunięto mi dwa
guzy oraz nerkę. Pozostały jeszcze dwa guzy przy kręgosłupie.
Znajdują się na odcinku piersiowym i krzyżowym. Wnikają
w trzony kręgów i naciskają na
rdzeń kręgowy. W celu podjęcia
dalszych kroków guzy muszą
zmniejszyć się na tyle, aby była
możliwość leczenia ortopedycznego. Chemioterapia i radioterapia nie przynoszą zamierzonego efektu. Mój organizm jest
już skrajnie wycieńczony. Szansą na wsparcie chemioterapii i
organizmu w walce z guzami
jest nierefundowana terapia w
klinice IMC w Żernikach Wrocławskich. Ostatnie oszczędności i wsparcie rodziny pozwoliły
jedynie na jej rozpoczęcie w
ubiegłym miesiącu. Kontynuacja terapii nie jest możliwa bez
Państwa pomocy. Liczy się czas
i każda złotówka.
(red)

Wpłaty można kierować
tutaj: https://www.siepomaga.pl/grzegorz-jedrzejczak.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Emigracyjni kibice
Pogoni Szczecin

Jesień na drodze

W sklepie DINO w Lubanowie spotkałem klienta w niezwykłym mundurze. Na
plecach miał napis „Emigracja Pogoń Szczecin”. Na piersiach oznaki klubowe.
Nawet maseczka była specjalnie dobrana do całości. Przedstawiłem się jako wychowanek Pogoni Szczecin z czasów trenera Floriana Krygiera – doszedłem w
niej do klasy juniorów starszych.
30-letni Aleksander powiedział
nam – Ja sam wprawdzie nie
przebywam stale za granicą,
jednak pływając po całej Europie barkami spędzam większość
czasu daleko od kraju i Szczecina. Dlatego rzadko mam okazję
pójść na mecz swego ukochanego klubu. Dołączyłem więc do
międzypaństwowego – internetowego Klubu kibiców Pogoni
Szczecin.
Niezwykły kibic bez problemu dał się sfotografować zarówno z przodu jak od pleców. Spytaliśmy go do jakiej organizacji
należy. Okazało się, że to jedna
z nazw stowarzyszenia kibiców
Pogoni Szczecin przebywających za granicą Polski. Około

www.7dnigryfina.pl

To fanklub Pogoni
Zdjęcie Aleksandra w niezwykłym mundurze wysłaliśmy
rzecznikowi Pogoni Szczecin
– Pawłowi Drągowi. Jak nam
wyjaśnił rzecznik, grupa reprezentowana w tym przypadku
przez Aleksandra - To fanclub
Pogoni Szczecin – „Granatowo

Jesień to niebezpieczny czas dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ bardzo gwałtownie zmieniają się warunki atmosferyczne. Policyjne
statystyki wskazują, że najwięcej wypadków zdarza
się właśnie o tej porze roku. Zmiana aury wymusza
zmianę techniki prowadzenia pojazdu – niestety
wielu kierowców o tym zapomina.

-Bordowa Emigracja”. Angażują
się w wiele akcji charytatywnych, zrzeszają kibiców Dumy
Pomorza, którzy są rozsiani po
całym świecie. Więcej informacji na ich temat można znaleźć
na facebooku - Granatowo Bordowa Emigracja.
Nie tylko oni
Na ich stronie na facebooku
można też poczytać materiały
innych podobnych grup kibicowskich, na przykład Biało
Niebieska Emigracja. Pomagają
swym potrzebującym kolegom.
Bywają grupowo na pogrzebach
kolegów – kibiców. Obecnie (do
10 października br.) organizują
się do zbiorowego zakupu klubowych szalików. Brawo!
R. Kwapisz

Intensywne opady deszczu,
mgła, wcześnie zapadający
zmrok ograniczają widoczność
na drodze. Mokra i śliska jezdnia również nie sprzyja kierującym. Dodatkowym utrudnieniem są często leżące na jezdni
liście - w takich warunkach
droga hamowania może niebezpiecznie się wydłużyć. Panująca
obecnie aura sprawia, że warunki na drodze są zmienne, bardziej zdradliwe i niebezpieczne
zarówno dla kierujących jak i
dla pieszych.
W okresie jesienno-zimowym kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się
z włączonymi światłami. W
warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza powinniśmy włączyć światła mijania, a
jeśli widoczność ograniczona
jest do mniej niż 50 m, należy
włączyć tylne światła przeciwmgłowe – zwróćmy uwagę czy
nie poruszamy się na światłach
do jazdy dziennej przy zmniejszonej przejrzystości powietrza
- takie środki bezpieczeństwa
mogą uratować życie nie tylko
nam, ale także innym użytkownikom dróg. Warto również zadbać o czystość szyb i sprawne
wycieraczki. Zalecamy także,
by sprawdzić stan ogumienia w
użytkowanym pojeździe (głębokość bieżnika i prawidłowe
ciśnienie w oponach).
Apelujemy, by w tym niesprzyjającym okresie kierowcy zmienili technikę jazdy.
Przekraczanie
dopuszczalnej

prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od
poprzedzającego pojazdu to
jedne z najczęstszych przyczyn
wypadków jesienią. Jeżeli jest
mgła, intensywne opady deszczu oraz duże natężenie ruchu
na drodze - należy zwolnić do
prędkości pozwalającej kierowcy kontrolować sytuację na
drodze. Pamiętajmy – prędkość
dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość BEZPIECZNĄ!
Szczególnie zagrożoną grupą
uczestników ruchu drogowego
w okresie jesienno – zimowym
są piesi i kierujący jednośladami. Ciemne ubrania, kaptury i
parasole utrudniają oraz ograniczają widoczność. Należy
również pamiętać, że piesi niezależnie od wieku poruszający
się po drodze po zmierzchu
poza obszarem zabudowanym,
są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników
ruchu.
Zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych o każdej porze dnia, także w terenie
zabudowanym. Co prawda
przepisy ruch drogowego nie
nakładają takiego obowiązku
na niechronionych uczestników
ruchu drogowego lecz pamiętajmy o tym, że w dużym stopniu
poprawiają one widoczność.
Dają kierowcom cenny czas na
podjęcie prawidłowej reakcji –
często ratującej zdrowie i życie.
mł.asp. Katarzyna Leśnicka
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dla dzieci i młodzieży

WYDARZENIA KULTURALNE
„…Jeśli chcemy zatrzymać nasz raj, musimy zacząć działać jak najszybciej,
w skali globalnej, ale przede wszystkim lokalnie. Wspólne z zaproszonymi
artystami stworzyliśmy przestrzeń w której łączymy sztukę z ekologią. Przy
pomocy specjalnie zaaranżowanej przestrzeni oraz ścieżce wrażeń, będziemy prowokować do refleksji oraz zadawać pytania, które pozwolą uruchomić wyobraźnię ekologiczną…”
piszą twórcy
PLACU ZABAW W GALERII TWORZĘ SIĘ
przy PL. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie.
W każdą niedzielę od godziny 11:00 do 16 :00 wstęp wolny.
Dla grup zorganizowanych w tygodniu wstęp płatny 10 zł ,
rezerwacja na maila : tworzesie@gmail.com.

NOBLIŚCI

Henryk Sienkiewicz był pierwszym polskim Laureatem Literackiej Nagrody Nobla.
Otrzymał ją w 1905 roku w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.
Jego utwór „Quo vadis” przetłumaczono na ponad
pięćdziesiąt języków. Na podstawie powieści powstały
filmy, także sztuki teatralne, opery, oratorium i pantomima.
Sienkiewicz miał kompleks związany z niskim wzrostem
i dziecinnym wyglądem. Być może właśnie dlatego niepokaźnego Pana Michała Wołodyjowskiego uczynił jednym z pierwszoplanowych bohaterów trylogii i najlepszym Szermierzem Rzeczypospolitej.
Filmy na podstawie jego książek osiągały rekordy oglądalności. W 1960 roku film „Krzyżacy” obejrzało ponad
32 milionów widzów.
Jako ciekawostkę dodam, że wizerunek Sienkiewicza
pojawił się na nominale 500.000 złotych z 1990 roku.
Cieszył się niezwykłą popularnością wśród Polaków,
ale nie tylko. Nawet podczas podróży zagranicznych
meldował się pod obcym nazwiskiem. Zdecydowanie
wolał, by ludzie zajmowali się jego książkami niż osobą.
Był ulubionym pisarzem Gombrowicza, który cenił go
m.in. za patriotyzm. Na studiach Sienkiewicz był bliskim
przyjacielem Aleksandra Głowackiego, znanym później
pod pseudonimem literackim Bolesław Prus.
Polecam wam do przeczytania jego powieść przygodową dla młodzieży „W pustyni
i w puszczy”, która została wydana w 1911 roku, przełożona na 21 języków, stała się
międzynarodowym bestsellerem. Została ona dwukrotnie zekranizowana i do dzisiaj
jest moją ulubiona książką, jaką przeczytałam w szkole podstawowej. Zachęcam Was
po przeczytaniu książki do obejrzenia filmu, który jest piękną wizualizacją naszych
wyobrażeń przygód dzielnego Stasia i ślicznej Nel.

Młody artysta

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Palmy w Gryfinie!
Podczas wizyty w warsztacie samochodowym cenionego w Gryfinie przedsiębiorcy Dariusza Paszkowiaka zobaczyłem coś niezwykłego.
Jego młodzi uczniowie zdejmowali z przyczepy... żywe
palmy! Już wcześniej przed
wjazdami do tutejszej hali stały w donicach efektowne rośliny – chyba agawy. Spytałem
więc, po co mu jeszcze palmy!
Nie lepiej, żeby je postawił
przed swoim domem?
Okazało się, że kupił okazyjnie kilka żywych palm
charakteryzujących się dużą
odpornością na mróz. Nawet
do minus 24 stopni Celsjusza!

- Lubię przyrodę, przed domem
też mam zieleń. Być może, jak
przejdę na emeryturę, to palmy
wezmę do domu. Ale ja przecież niemal mieszkam w warsztacie. Jestem tu od rana do
wieczora, więc chcę mieć ładnie
i przyjemnie także w pracy –
mówi Andrzej Paszkowiak.
Na pytanie, czy będą one stały
tu przez cały rok, są przecież
mrozoodporne, odpowiedział,
że na wszelki wypadek w okresie zimy jednak będzie je cho-

Pół miliona na remont

wał do wnętrza.

W budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie zostanie przeprowadzony konieczny remont. W realizacji inwestycji pomogą środki PFRON.
W środę, 30 września 2020 r. członek Zarządu Anna Bańkowska oraz burmistrz
Barbara Rawecka podpisały umowę dofinansowania. Gmina na wykonanie prac
otrzyma ponad pół miliona złotych wsparcia.

A może by tak...
Po wizycie w warsztacie na
ulicy Flisaczej byłem jeszcze
na gryfińskim nabrzeżu. Tam
ostatnio pojawiło się kilka nowych elementów ozdobnych.
W tym trzy kotwice, o czym
piszemy oddzielnie. Wtedy
OGŁOSZENIE

Dotacja na przeprowadzenie plac budowlanych pochodzi ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, będących
w dyspozycji marszałka województwa. Dzięki przyznanemu
wsparciu Gmina Chojna będzie
mogła przeprowadzić remont
w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Orląt
10. To jedyny, dzienny ośrodek
wsparcia dla osób niepełnosprawnych, działający na terenie gminy. Placówka oferuje 35
miejsc dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i
przewlekle chorych psychicznie.
Przyznane środki pozwolą na
przeprowadzenie termomodernizacji budynku i wykonanie
podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Wykonany zostanie także remont wiatrołapu,
chodnika i tarasu. W efekcie
www.7dnigryfina.pl

znikną bariery architektoniczne i znacząco poprawią się warunki lokalowe. Będzie cieplej.
Prace remontowe powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.
– W tym roku na podobne inwestycje dofinansowane ze środków
PFRON, Sejmik Województwa
Zachodniopomorskiego
przeznaczył kwotę ponad 3,6 mln zł.
Kwota ta pozwoliła na dofinansowanie pięciu inwestycji – mówi
Członek Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego Anna
Bańkowska. – Środowiskowy
Dom Samopomocy, dzięki przeprowadzonym pracom, będzie
przede wszystkim bezpieczny i
dostępny dla wszystkich. Usunięcie barier architektonicznych
pozwoli na łatwiejsze dotarcie
osobom z niepełnosprawnością
do budynku, w którym każdego
dnia świadczone są usługi rehabilitacyjne – dodaje pani mar-

szałek.
Głównym celem działalności
ŚDS jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej i pomoc w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku. W
placówce prowadzone są m.in.
trening funkcjonowania w życiu
codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening
umiejętności komunikacyjnych,
trening umiejętności spędzania
czasu wolnego. Dostępne jest
też poradnictwo psychologiczne
i socjalne dla uczestników i ich
rodzin, psychoedukacja ukierunkowana na samodzielne korzystanie z usług, medycznych.
Prowadzona jest też terapia
zajęciowa w pracowniach tematycznych.
Dost.

jednak przyszedł mi do głowy
pomysł, że może także tu należałoby dodać jakieś efektowne
elementy roślinne? Palmy na
nabrzeżu Odry. To brzmi chyba dobrze – panowie burmistrzowie?! Przecież masa wód
Międzyodrza zdecydowanie
łagodzi lokalny klimat!
rk
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KINO GRYF 2 - 6.10.2020
Jak zostać gwiazdą, 20:15
Waleczne rybki, pt., pn.-wt. 15:00
Mulan (dubbing), sb.-nd. 14:15

After 2, 18:15

•

Mulan (napisy), 20:30

•
•

Tarapaty 2, 16:30

CO JEST GRANE
W tym tygodniu gryfińskie kino
premierowo pokaże animację „Tarapaty 2”, a także polską komedię obyczajową „Jak zostać gwiazdą” i miłosną historię „After 2”. „Jak zostać
gwiazdą” to opowieść o kulisach programu telewizyjnego, który poszukuje muzycznych talentów. Tak jak możecie się spodziewać, będzie tam
wszystko to, co dzisiaj spotykamy na

DARMOWE
bilety do kina

co dzień – social media, celebrytki,
talenty – te prawdziwe i te wykreowane (a w głównych rolach m.in.
Maciej Zakościelny, Julia Kamińska i
Tomasz Karolak). Warto zobaczyć,

chociażby po to, by się nad tym
wszystkim zastanowić. „After 2” to
kontynuacja melodramatu „After” z
2019 roku o grzecznej dziewczynie,
która spotyka na swojej drodze nie-

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.

grzecznego chłopaka. W repertuarze
kina GRYF wciąż jeszcze znajdziecie
filmową wersję „Mulan” – historii, którą już na pewno znacie, chociażby w
wersji animowanej. Kobieta o imieniu
Hua Mulan przebiera się za mężczy-

KINO PIONIER
SALA CZERWONA
25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy, 15:45, 18:00
Proces siódemki z Chicago, 20:20
KLUB KINIARNIA
Waleczne rybki, 15:50
Niedosyt, 17:30
Nadzieja, 19:30

HELIOS (CHR Kupiec)
Maraton Kinga:
Maraton ekranizacji powieści Stephena Kinga, pt. 23:00

Amp

Kto jest reżyserem filmu „Jak zostać gwiazdą”?
Jaka aktorka zagrała w tym obrazie główną rolę?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 2 - 8.10.2020

Kultura Dostępna
Kult. Film, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Małe szczęścia, pn. 18:00
A potem tańczyliśmy, śr. 18:00
Premiery:
Trolle 2, pt. 10:15, 13:20, 15:40, 18:00,
sb.-nd. 11:00, 13:20, 15:40, 18:00, pn.
10:45, 13:00, 15:15, 17:30, wt. 11:00,
13:20, 15:40, 18:00, śr. 11:00, 13:20, 15:30,
16:40, czw. 10:45, 12:45, 15:15, 17:30
Jak zostać gwiazdą, pt.-nd., wt. 11:30,
14:45, 18:30, 20:15, pn. 10:30, 15:00,
18:45, 20:30, śr. 11:15, 14:00, 18:50,
20:15, czw. 10:30, 15:00, 18:45, 20:15
Polecamy:
Wojtyła. Śledztwo, pt.-nd., wt. 16:30,
pn. 12:45
Greenland, pt.-nd., wt.-śr. 13:30, 19:00,
pn., czw. 13:15, 19:15

znę i zaciąga do cesarskiej armii, by
pomóc choremu ojcu. Dla dzieci kino
GRYF przygotowało animację o papugorybce, która z pomocą przyjaciół rusza na ratunek oceanowi – by
powstrzymać wyciek ropy („Waleczne
rybki”), a także „Tarapaty 2” – film familijny o dzieciakach, które postanawiają pomóc fałszywie oskarżonej
cioci i rozwikłać zagadkę zaginionego obrazu. Zapraszam do kina.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy, pt.-nd., wt. 10:45, 16:15,
19:45, 21:15, pn., czw. 10:00, 16:00,
19:45, 21:30, śr. 10:45, 16:15, 19:45,
21:30
Pętla, pt.-nd., wt.-śr. 21:45
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: Tomek i Przyjaciele, sezon 22, cz. 1, nd. 10:30
Tarapaty 2, pt., nd. 12:30, 14:15, 17:30,
sb., wt. 10:15, 12:30, 14:15, 17:30, pn.
12:30, 14:45, 17:00, śr. 10:15, 12:30,
15:00, 17:30, czw. 10:15, 12:30, 14:45,
17:00

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna
Kult. Film, . 13:00, 18:00

Kino Konesera:
Małe szczęścia, pn. 18:00
Premiery:
Jak zostać gwiazdą, pt.-nd., wt.śr. 12:30, 15:15, 16:15, 18:00,
20:00, 21:00, pn. 12:30, 15:15,
16:15, 17:45, 20:30, 21:15, czw.
12:30, 15:15, 16:15, 17:45, 20:15,
21:15
Skandal. Ewenement Molesty,
15:00, 19;45, 21:45
Trolle 2, pt.-sb., pn.-śr. 10:00,
10:30, 11:00, 13:15, 15:30, 16:30,
17:45, 18:45, nd. 10:00, 11:00,
13:15, 15:30, 16:30, 17:45, 18:45,
czw. 10:00, 11:00, 13:15, 15:30,
16:30, 18:45
Polecamy:
Jak najdalej stąd, pt.-nd., pn.czw. 20:30, pn. 20:45

Greenland, pt.-nd., wt.-śr.. 17:00,
20:45, pn. 17:00, 20:10, czw. 17:00,
20:00
Wojtyła. Śledztwo, 12:45
25 lat niewinności – sprawa
Tomka Komendy, pt.-śr. 11:15,
14:45, 17:30, 20:15, czw. 10:45,
14:45, 17:30, 20:45
After 2, pt.-śr. 12:15, czw. 11:15
Pętla, 14:00, 19:00, 21:30
Helios dla Dzieci:
Filmowe Poranki: Tomek i Przyjaciele, sezon 22, cz. 1, nd. 10:30
Tarapaty 2, pt.-śr. 10:15, 11:30,
13:45, 16:00, 18:15, czw. 10:10,
11:30, 13:45, 16:00, 18:15
Mulan (dubbing), pt.-śr. 10:45,
13:30, czw. 10:20, 13:30

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Enola Holmes
()

Sherlocka Holmes’a na pewno
każdy z Was zna. Słynny detektyw,
który trafił na karty powieści, ale i
do kina, a nawet serialu. Teraz
mamy okazję poznać jego siostrę i
brata. Tytułowa Enola Holmes to
siostra słynnego Sherlocka Holmes’a, która jest główną bohaterką filmowej opowieści Harry Bradbeer.
Enolę odtwarza znana z serialu
„Stranger Things” Milly Bobby
Brown i robi to całkiem nieźle i całkiem przekonywująco. Enola Holmes żyje sobie na uboczu w wielkim domu z mamą, którą zagrała

cudowna jak zwykle Helena Bohnam Carter (ale mało jej w tym filmie; za mało). Żyją sobie do momentu, gdy mama nagle znika. Nie
wiadomo dlaczego i dokąd odeszła.
Do Enoli przyjeżdżają bracia i zaczyna się spektakl kryminalny. Próba
odszukania mamy, a także próba
odzyskania wolności przez Enolę,
która zostaje przez swojego brata

Wychowane przez
wilki
(serial)
()

Nazwisko Ridley’a Scotta i gatunek science-fiction zawsze rozgrzewają do czerwoności umysły i serca
kinomaniaków. Podobnie było z
premierą serialu „Wychowane przez
wilki”. „Łowca androidów” Scotta do
dzisiaj jest w czołówce moich ulubionych filmów, który za każdym razem czaruje mnie klimatem, pięknymi kadrami, muzyką i ostatnią sceną
z Rutgerem Hauerem. I ten film się

nie starzeje! Efekty specjalne wciąż
zachwycają! To po prostu przełomowy i uniwersalny film. „Wychowane przez wilki” chyba go dla
mnie nie przebiją, ale na pewno jest
to ciekawa kolejna propozycja (wizja) o androidach, które walczą z
człowiekiem i jego wiarą (w cokolwiek). Akcja serialu toczy się w XXII

Mycrofta Holmes’a wysłana do pensjonatu dla dobrze ułożonych panien. Enola Holmes nie jest taką
panną, za to jest inteligentna, przebiegła, wysportowana i umie o siebie zadbać. I wszystko to bardzo
ładnie wygląda na papierze i pewnie ładnie wyglądało w scenariuszu,
ale niestety dla mnie na ekranie wygląda jak familijna przygodówka –

wieku. Toczy się walka między ateistami a religijnymi fanatykami (a
służą im androidy). Obowiązująca
religia to mitraizm. Ziemia płonie.
Alternatywą okazała się planeta kepler-22b. Tam zostały wysłane dwa
androidy, by rozmnożyć populację
ludzką. Z sześciorga dzieci zostaje
jednak tylko jedno, a na planetę
przybywają mitraiści. Między androidami a ludźmi dochodzi do
konfliktu. „Wychowane przez wilki”
to serial intrygujący, ciekawy, wciągający, ale też niezwykle zimny,
przerażający, obcy i nieprzyjemny.
Nie chciałabym żyć w takim świecie,
w którym androidy tak się zachowu-

dla niektórych aż, a dla mnie tylko.
Za grzecznie, za średnio, za niemrawo. Momentami niestety opowieść
się dłuży i zaczyna męczyć. Możliwe, że wina leży w głównej aktorce,
która nie ma w sobie aż tyle charyzmy, by przyciągnąć naszą uwagę
na dłużej niż 40 minut. Możliwe też,
że po prostu scenariusz nie miał w
sobie tego coś, co wyniosłoby ten
film ponadprzeciętność (tak jak to
było z filmem o Sherlocku Holmes’ie
Guy’a Ritchiego). Szkoda, bo liczyłam na coś więcej, a dostałam po
prostu ładną, przyjemną, ale i nudnawą opowieść o dziewczynie, która jest sprytna, jej bratem jest słyn-

ny detektyw i musi sobie radzić z
dziwnym zachowaniem mamy oraz
z całym światem, który stoi akurat
przed wielkimi zmianami. Można
powiedzieć, że Enola Holmes jest
jedną z pierwszych feministek. Nie
w głowie jej zamążpójście ani nauka gotowania czy grania na pianinie. Gdy jednak poznaje młodego
chłopaka, ten kradnie jej serce od
razu (?). Z jednej strony „Enola Holmes” mi się podobała, jej kryminalny i awanturniczy klimat i ciekawa
historia. Z drugiej wydaje mi się, że
jest jak dobrze odrobiona praca domowa – dla mnie to tylko tyle.

ją (z jednej strony, a z drugiej twórcy próbują nas przekonać, że mają
uczucia, chociaż ich zachowania nie
zawsze jest logiczne). Efekty specjalne i wizja są rodem wyjęte jakby
z zamierzchłych czasów i może właśnie o to chodziło. Klimat opowieści
przypomina starodawne filmy o

planetach, kosmosie czy właśnie
androidach. Nie wiem, czy może
być to wadą filmu? Dla mnie nie ma
to znaczenia, a dodatkowo jest
wskazówką, że twórcom chodziło o
umiejscowienie ludzi i androidów
niejako na powrót na początku ich
współistnienia, bo w końcu po każdej burzy wyjdzie słońce, a po każdej walce przyjdzie pokój? Szczerze,
nie wiem, czy będę oglądała kolejne odcinki tego serialu, bo mam
dość chłodu tego obrazu, ale wiem,
że moim kolegom bardzo się podoba. Jestem pewna, że fanom science-fiction także.

Anna Pietras

Anna Pietras

FOTO: dystrybutor

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

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Chcemy czy nie dzieciństwo często kojarzy nam się z
wizytami u wujków, cioć, dalszej lub bliższej rodziny. Zazwyczaj są to miłe spotkania, ale czasami jesteśmy do
nich zmuszani, bo przecież trzeba odwiedzić prababcię,
której nigdy w życiu nie widzieliśmy. Odwiedzić to jednoi żeby nie było jestem z tych, którzy utrzymują rodzinne
relacje i odwiedzają wszystkie babcie – ale uściski, buziaki, głaskanie po policzku to drugie. Niestety jest w
naszym narodzie taka zasada, że trzeba się poprawnie
zachowywać wobec rodziny, którą odwiedzamy. Ok, jeśli dotyczy to nie biegania po salonie czy uważania na
to, by nie zbić drogiego wazonu cioci. Inna sprawa, gdy
przychodzimy do prawie obcej osoby i każą nam się z nią
witać, przytulać, całować, a my zupełnie nie mamy na to
ochoty. Sama pamiętam te chwile i wciąż mi się wyświetlają w pamięci, gdy odwiedzam z synkiem rodzinę. Z jednej strony nie chcę narzucać niczego mojemu dopiero co
badającemu swoja prywatna strefę komfortu synkowi.
Z drugiej czuje się w jakiś sposób zobligowana do bycia
„grzeczną” wobec rodziny. Pokutuje wychowanie i jednak
zmuszanie do bycia zawsze grzeczną. Nie róbcie jak ja.
Odważcie się, by Wasze Maluchy nie musiały przytulać
ledwo znajome osoby – nie muszą i mają do tego prawo.
Dlatego, że są małe i pod Wasza opieką, nie znaczy, że
muszą robić wszystko to, co robią dorośli. To małe dzieci,
które mają swoje prawa. Dopiero niedawno zaczęło się o
tym głośno mówić… i dobrze.

Tuli tuli cmok
cmok

Czasami wystarczy niejako wejść w skórę dziecka,
co bardzo rzadko robimy, by przekonać się, co może
w danej chwili czuć. Zastanówmy się, co byśmy czuli,
gdy przychodzimy do jakiegoś, w sumie obcego domu
i podchodzi do nas ledwo nam znana osoba… z pewnym zapachem, fakturą, dźwiękiem. Czy chcielibyśmy
przytulić się do kogoś, kto pachnie molami? Czy chcielibyśmy obejmować wielkiego nietoperza? Zapewne
nie. Dzisiejsza sytuacja pandemiczna trochę wymusiła
na nas powściągliwość w kontaktach i całowaniu się ze
wszystkimi, ale w czasach przed koronawirusem całusy i uściski były na porządku dziennym. I dobrze! Nie
zmuszajmy jednak do takiego samego zachowania dzieci. Właśnie o tym w zabawny sposób traktuje bajeczka
Anity Lehman i Katarzyny Fryzy „Tuli tuli, cmo cmok”.
www.7dnigryfina.pl

wszystkim najważniejszy jest przekaz, że dziecko także ma swoje uczucia i ma prawo do prywatności, bo
troszeczkę chyba o tym zapominamy. Oczywiście my
ustanawiamy wszelkie zasady i reguły życia dziecka, ale
ono może decydować o tym, co dotyczy bezpośrednio
jego, jego emocji, jego ciała – wszak to właśnie do niego
należy, a jakby nie było ten nasz mały człowieczek jest
jednak odrębnym bytem, osobną istotą, która należy do
świata – nie do nas.

Panie stworzyły ważna, prostą i urocza opowieść o
poszanowaniu dziecięcej przestrzeni osobistej i wrażliwości. Zakochałam się w tej bajce od pierwszego
przeczytania. Główną bohaterką „Tuli tuli cmok cmok”
jest Emma. Emma ma 5 lat i 5 miesięcy. Emma kocha swoich rodziców i uwielbia się do nich przytulać.
Mama jest jak rys i pachnie śniegiem. Tata z kolei jest
jak niedźwiedź i pachnie miodem. Emma kocha robić
tuli tuli cmok cmok z rysiem i niedźwiedziem, ale czasami do Emmy i jej rodziców przychodzą goście, wtedy
Emma nie lubi się przytulać. Dlaczego? Książka odpowiada na to pytanie w bardzo mądry, obrazowy sposób.
Bo każdy z nas ma swój zapach, dźwięk i pewną strukturę. Dla nas jest ona miła i przyjemna, bo jest nasza i
nosimy ją ze sobą od urodzenia. Nasz zapach nam nie
przeszkadza. Nie wiemy jednak, jak na nasz zapach zareaguje inna osoba lub właśnie dziecko, a także choćby
pies. Psy są bardzo wyczulone na zapachy. Tata Emmy
przyprowadza pewnego razu do domu psa Tytana, który uwielbia się przytulać, a że jest duży, to wskakuje na
całą osobę i liże ją po twarzy. Tytan zostaje odtąd tajną
bronią Emmy w chwilach, gdy do domu przychodzą
goście, wtedy pierwszy do przytulasków staje właśnie
on. Piękny duży pies jest chętny do lizania po twarzy
gości, ale goście już nie są tacy chętni do przytulania.
Emma oczywiście lubi swoją babcię, ale pachnie ona
jak kulki na mole i jest trochę jak wielki nietoperz, z
kolei ciocia pachnie jak piwnica, a wujek jak wodorosty.
Emma ich kocha, ale nie chce się do nich przytulać, bo
chce się tylko przytulać z rodzicami. Emma ma do tego
prawo.
Świetna jest ta książka. Przyjemna, zabawna, mądra,
a do tego została ubarwiona kolorowymi , ciekawymi, nietypowymi obrazkami. Dla mnie jednak w tym

Mamy z synem taką zabawę słowną. Przytulam się
do niego i mówię: Nikomu Cie nie oddam! On na to
odpowiada: A Tacie? Ja: tacie troszeczkę. Mój Syn: A
przedszkolu? Ja: Tak, przedszkolu też troszeczkę. On:
A światu? Ja: Tak, masz rację. Musze się oddać światu,
bo do niego należysz. Potem mocno się przytulamy i
uśmiechamy. Mój syn sam tego świata nie wymyślił,
kiedyś mu powiedziałam, że świat jest jego, że stoi
przed nim otworem i że nie należy do mnie a właśnie
do świata. Zapamiętam. Cieszę się, bo chcę by był tego
świadomy, tak jak i tego, że jest ważny, mądry i potrzebny.

Konwencja o prawach Dziecka
Artykuł 16
Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor czy reputację. Dziecko ma
prawo do ochorny prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom.
Konwencja o Prawach dziecka przyjęta została przez
Zgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
20 listopada 1989 roku.
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Tuli tuli cmok cmok
Autor: Anita Lehman i Katarzyna Fryza
Wydawnictwo: Kropka
Źródło:
foto: pixabay.com.pl
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KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą

KRZYŻÓWKA

(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

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

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

500 31 02 49

Pokój do wynajęcia
osobie
na emeryturze, rencie.
Aktualne.

Pionowo:
1. piszczelki, które mają numerki
2. pajac z pantomimy
3. kłamstwo
4. bywa z makiem
5. Gray, botanik
6. skandowiec
7. sługa, niewolnik dawniej
8. znany kosmita
9. wielbłądzi mieszaniec
10. najmniejsza porcja energii
11. miasto nad Sanem z fabryką autobusów
12. grupa krzaków
13. mocna karta
14. kawiarnia dla Francuzów
15. Rusowicz albo Sari
16. ... West, aktorka
17. najszybszy bieg konia
18. fiksacja, fioł
19. batalion
20. goli głowę na zero
21. szlemik + lewa
22. skrzydlaty rumak
23. gimnastyka w takt muzyki
24. środek odurzający

25. zabity przez matkę
26. obóz koncentracyjny
27. w parze z Mazurami
28. miasto nad Iną
29. breja
30. fotochemik austriacki
31. rozpusta
32. odksztuszana przy kaszlu
33. wojskowy kolor
34. wymarły nielot z Nowej Zelandii
35. Ukraińska Armia Powstańcza
36. żartowniś
37. pole po lnie
38. członek muzułmańskiej sekty
39. Gary, aktor amerykański
40. ... Sumac, piosenkarka
41. wódka z wiśni
42. miasto i port we Włoszech nad
Adriatykiem, stolica Apulli
43. szwajcarska rzeka
44. arena bokserska
45. zwierzyniec
46. uderzenie
47. samolot bojowy
48. żona Mieszka I.

Poziomo:
49. wydalany
50. amer. aktor filmu niemego
(1883-1939)
51. nazajutrz po bibie
52. kościelny muzyk
53. magma
54. zioło na bóle brzucha
55. odcisk stopy
56. sam wyrośnie
57. miasto w Brazylii
58. tapicerski taboret kryty skórą
59. obrus na stole kuchennym
60. niedaleko Świecia
61. niewiadoma w matematyce
62. rzecz bez znaczenia
63. Włochy
64. myjnia statków
65. ładuje pieniądze
66. łabędzi – przedśmiertny
67. łopocze na wietrze
68. szyk wojska dawniej
69. góry z Aconcaguą
70. belka podłogowa
71. żądza
72. słowo łagodzące drastyczne wy-

rażenie
73. część karabinu
74. czapnik
75. pan całą gębą
76. wąż R. Kiplinga
77. dawniej do wytapiania żelaza
78. miasto w Peru
79. japoński pas przepasujący kimono
80. chruściel amerykański
81. Akademicki Związek Sportowy
82. ryba karpiowata, klepiec
83. dzielnica kraju
84. Alodo ..., ofiara Czerwonych Brygad
85. 365 dni
86. archaiczna
87. ssak z rodziny krętorogich
88. skojarz z HIV
89. zwierzyniec
90. założyciel stowarzyszenia Oratorianów
91. miasto w Belgii
92. środek opatrunkowy.

reklama

reklama

reklama

reklama

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

SKUP AUT

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

TEL. 792 419 148

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

Tel. 605 955 850

Kontakt: 691 057 180

HASŁO: AARA, ARAMA, FAIRBANKS,
KIRSZ, MOA, ORDYNEK.

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

Dzisiaj
jest Dzień
Bez Przemocy!
Dzień, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Obchodzony jest
corocznie 2 października i jest okazją do rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, w
tym poprzez edukację i zwiększanie świadomości
społecznej.
W związku z powyższym
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza Dni
Otwartych Drzwi.
Już dzisiaj i w sobotę w
siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gryfinie, w
Punkcie Pierwszego Kontaktu dla wszystkich zain-

teresowanych mieszkańców
Gminy Gryfino do dyspozycji będą specjaliści działający w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Szczegóły pod numerem 91
416-25-27 wew. 132. Serdecznie zapraszamy!
Dost.

Zamienię
mieszkanie
w bloku 54 m2
(3 pokoje), I piętro,
po remoncie
na domek
wolnostojący
(najlepiej na wsi).

Tel. 512 464 449

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

N
A
T

J
A
N

z projektem
z dostawą

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

e-mail: grafik@djmedia.pl

oraz inne
WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

Najtańsze kalendarze
trójdzielne

Upadłość konsumencka

Oferta na kalendarze 2021
Kalendarze trójdzielne

www.szczecin-syndyk.pl
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com

30-100

4 kolory 12,00

9,00

6,50 5,40

Kalendarze jednodzielne

główka i plecy razem 6,00 zł/szt

Masz długi, których nie możesz spłacić, nie
prowadzisz działalności, nie masz majątku.
Pomogę zgłosić upadłość.
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080,

reklama

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

SPRZEDAM Citroen C5

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

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

REKLAMA

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

Malowanie,
tapetowanie
mieszkań i biur

Solidnie, na czas • Dbam o czystość

731 556 321

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989
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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 rehabilitacja i pogotowie) - zamienię na większe.
Tel. 601 707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w
zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42

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

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
M I E S Z K A N I A – S P R Z E DA Ż
•• Sprzedam rezerwację/kaucję kupna mieszkania przy ul. Flisacza. Cena mieszkania 186 tys.
zł. Tel. 691 250 724
•• Odstąpię partycypację TBS w Gryfinie, Stare
Miasto, 3 pokoje, parter. Tel. 508 626 052
•• Sprzedam budynek mieszkalny wolnostojący
25 ar, Żabowo. Tel. 695 359 355
•• Sprzedam partycypację kawalerka 33 m2, ul.
Mazowiecka. Tel. 663 44 23 13
•• Sprzedam domki holenderskie. Tel. 0048 604
302 001
•• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na parterze
o pow. 57,3 m2, umeblowane, kuchnia w zabudowie, gotowe do zamieszkania, bezczynszowe, w miejscowości Baniewice. Do mieszkania
przynależna jest piwnica 15 m2 oraz garaż. Tel.
784 539 407, 602 507 039
•• Sprzedam dom dwurodzinny w Pniewie. Tel.
519 323 107
•• Sprzedam dom w Chwarstnicy z 2004 roku
wraz z zabudowaniami. Tel. 784 539 407, 604
52 23 24
•• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym
na ul. Reymonta 14 lub zamienię na 2 mieszkania M3 w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22 lub 781
415 222
•• Sprzedam pół domu lub wynajmę. Cena do
uzgodnienia. Tel. 697 631 896
•• Sprzedam pół domu (do remontu, ale można
mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 piwnice i poddasze oraz zabudowania gospodarcze na działce o pow. 3650
m2 w Wierzchlasie. Tel. 664 094 054
•• Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny
180 m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazowe solar na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, wiata, grill z garażem dwustanowiskowy i
działki o różnych wielkościach. lub zamienię
na mieszkanie dwupokojowe nad morzem lub
w Szczecinie. Tel. 91 41 45 238 , 603 795 459,
609 536 459
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
N I E R U C H O M O Ś C I – S P R Z E DA Ż
•• Sprzedam działkę budowlaną o pow.10a w
Pniewie. Tel. 668 435 671 lub 663 578 475

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

•• Sprzedam lub zamienię dwie działki 1200 arów
i 1400 arów przy ul. Jana Pawła II, możliwość
rzemieślniczej działalności nieuciążliwej.
Uzbrojenie pełne, tuż przy asfalcie. Tel. 91 415
22 22
•• Działka budowlana w okolicach ulicy Armii
Krajowej. Plan zagospodarowania przewiduje
budowę domu jednorodzinnego o kącie nachylenia dachu 40-45 stopni. Parter z poddaszem użytkowym. Kontakt: 662 227 277
•• GARAŻE - SPRZEDAŻ
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka
I. Pow. 15 m2, podłączony prąd, doskonały
wjazd. Cena 42 tys. zł. Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m
x3m) . Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena 1350 zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z instalacją elektryczną. Garaż na os. Południe (nr
21) od strony bloków. Posiada bramę uchylną.
Cena 35 tys. zł. Tel. 790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel.
603 971 396
GARAŻE – WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany w
Gryfinie. Tel. 693 99 17 41
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany z
prądem przy torach ul. Kolejowa. Tel. 694 667
297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice ulic
Łokietka, Popiełuszki i Mieszka I. Wynajem
długoterminowy. Tel. 668 929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane
przy ul. Flisacza. Możliwość ogrzewania. Tel.
539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony
z możliwością podłączenia prądu. Polecam!
Tel. 798 528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o pow.
15 m2, ul. Słowiańska za restauracją Wodnik
od 31 czerwca 2017. Opłata 150 zł/ miesiąc. Tel.
691 057 180
GARAŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do rozbiórki. Tel. 600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w
Gryfinie. tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym.
Tel. 691 057 180
M O T O R Y Z AC JA – S P R Z E DA Ż
•• Sprzedam ciągnik siodłowy marki IVECO
STRALIS, rok prod. 2004, z hydrauliką. Cena do
uzgodnienia. Tel. 600 164 238
•• Sprzedam VW Passat B6, rocz. 2011, diesel, automat. Cena 21900 zł do uzgodnienia. Tel. 509
415 439
•• Sprzedam skodę fabie 1.2 benzyna z 2010 r.,
kolor czerwony. Kontakt 502 816 108
•• Sprzedam przyczepkę samochodową 2019
rok, dł. 3 m, szer. 1,5 m. Cena 4500 zł. Tel. 661
521 678
•• Sprzedam samochód Lupo poj. 1000 l, kolor czarny, przebieg 134 tys. km, przegląd i
ubezpieczenie do grudnia 2020 r. Wiadomość
Gryfino nr tel. 602 577 756
•• Sprzedam RENAULT CLIO II. Rok prod. 2001;
przebieg – 139 000 km; poj. 1,2; 3 drzwiowy;
Cena – 3 tys. zł do negocjacji; Stan – gotowy
do użytkowania. Tel. 661 277 507
•• Skoda octavia 1.4 kombi, czarny, 02.2010 r. SPRZEDAM. Tel. 502 816 108
•• Sprzedam 4 zimowe opony z felgami stalowymi do Mercedesa rozmiar 195/65/R15 91T – 250
zł za sztukę. Tel. 608 493 649
•• Sprzedam samochód ciężarowy IVECO
ML75E15, 2002 r. prod., z windą załadunkową,
2,8 t, do rejestracji, cena 10 tys. zł. Tel. 91 414 52
38, 603 795 459, 609 536 459
•• Sprzedam Audi A-Line 98R, 2,6 l Quatro. Cena
7500 zł. Tel. 723 885 663
•• Sprzedam tanio Mercedesa, rok prod. 1998,
poj. 2,9. Tel. 502 263 521
•• Sprzedam 4 letnie opony ze stalowymi felgami, rozmiar 205/55 R16 w bardzo dobrym
stanie po przebiegu 16.000 km. Cena 150 zł za
sztukę. Tel. 500 711 469
•• Sprzedam garażowany Renault Kangoo 1,5,
rok prod. 2005. Tel. 603 421 366
•• Hyundai Santa Fe, rok prod. 2004, poj. silnika
20 cm3, diesel , automat, 4x4, kolor czarny.
Cena do uzgodnienia. Tel. 502 026 703
•• Sprzedam motocykl Suzuki Free Wind, poj.
650, rok prod. 1997, nie wymaga wkładu finansowego. Tel. 692 120 030
•• Sprzedam alufelgi z oponami do BMW rozm.
205 na 60 na 15. Tel. 697 44 78 78
•• Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5
diesel, 116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336
400km, OC 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
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•• Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997,
115 KM, przebieg 202 tys. km, przegląd do
15.12.2018. Cena 4500 zł do negocjacji. Tel. 515
285 671
•• SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony
w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r., jeden
właściciel, faktura vat - sprzedam za dobrą
cenę. Tel. 502 816 108
•• MOTORYZACJA – KUPNO
•• Kupię motocykl średniej klasy 250-300 cm,
względnie i ładnie wyglądający. Tel. 781 747
903
•• Kupię zużyte silniki samochodowe i elektryczne. Tel. 547 856 274
•• Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
PR AC A
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe
– Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia,
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUKAM
•• Rencista stopień umiarkowany z Chojny
poszukuje pracy jako opiekun. Posiadam
doświadczenie. Tel. 501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej
osoby 24h. Staż pracy w Niemczech ok. 15 lat.
Tel. 660 974 992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel. 660
974 992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w Gryfinie
lub okolicach, najchętniej bez żadnych umów.
Tel. 507 890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka
mieszkań od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889 729
766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków, robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w Gryfinie,
raz w tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874 777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września.
Posiadam duże doświadczenie. Tel.727 687 666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona w
pracy z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w
każdym wieku. Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową pracę, znajomość języka niemieckiego.
Gryfino, okolice także strefa przygraniczna. Tel.
798 441 629
Z AT R U D N I Ę
•• Zatrudnię fachowców Szwecja- Goteborg, prace ogólnobudowlane i dekarskie, zarobki do
uzgodnienia. Mile widziana znajomość j. angielskiego i prawo jazdy kat. B. Tel. 669 772 356
•• Zatrudnię pomocnika budowlanego przy budowie domku jednorodzinnego. Tel. 512 322 058
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL. 601
420 009
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w
Gryfinie. Tel. 602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być
ze wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany
warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie.
Tel. 783 415 222
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów Dolny.
Tel. 515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z możliwością zamieszkania Gryfino ul. Reymonta 14. Tel.
781 415 222, 783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu Gryfino.
Tel. 721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam
stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji.
Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 - Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli. Tel.
785 104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel 91
415 03 31
•• Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel. 517 60
10 22
•• Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców. Wszelkie informacje pod
nr tel. +46 762 185 566
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach
Berlina,. Zakwaterowanie, stawki niemieckie,
dowolny system pracy. Tel. 533 284 260
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być
ze wschodu. Te. 91 415 22 22
•• Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415 22 22
•• Firma AMBERCARE24 poszukuje opiekunki do
Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny. Zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalne. Tel.
737 451 825 lub 737 886 919
•• 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
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•• 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 ŁU G I
•• 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
E D U K 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
R O L N I C T W O – DZ I E R Ż AWA / S PR Z E DA Ż
•• Sprzedam kuca rocznego. Tel. 510 380 642
•• Sprzedam kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy
Bizon, ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę niewywrotkę 8 ton, przyczepę samozbierającą małą, pług 3-skibowy, siewnik talerzowy,
śrutownik bijakowy, Orkan do koszenia zielonki, rozrzutnik do zielonki, grabiarka gniazdowa,
sprężarka mała, duża obora do najmu na każdą
działalność. Tel. 667 477 772
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do obornika dwuosiowy, opryskiwacz do zboża, grabiarka do siana, mała glebogryzarka, dmuchawa do
zboża, 2 silniki elektryczne. Tl. 91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha lasu i
pod budowę teren uzbrojony. Tel. 724 049 451
•• Szkółka w Karsku koło Nowogardu poleca drzewa owocowe w pojemnikach 3-4 letnie owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys.
70-80 cm. po 10 zł za sztukę. Tel 606 106 142
•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785
537 131
•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie
Steklna. Tel. 609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, sprawny
technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę
działkę o pow. 1500 m2- sad owocowy (15
drzew wiśni i czereśni) w bliskiej odległości ul.
Jana Pawła II. Teren ogrodzony. Tel. 888 587 575
•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głównej trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub
wejdę we współpracę hodowlaną ptactwa domowego w ekologii na wybiegu na trawie lub
dofinansuję taką hodowlę. Tel. 513 288 745
•• ROLNICTWO – KUPNO
•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych
zbiorów. Tel. 665 023 603 Odbiór własnym
transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22

•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel. 91
415 22 22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w
ilościach samochodowych, zapewniam swój
transport oraz 100% przedpłaty. Tel. 501 459
374
RÓŻNE
•• Posiadam chodziki i wózki dla niepełnosprawnych, wypożyczę za darmo dla potrzebujących.
Tel. 781 415 222
•• Oddam: meblościankę /6 elementów/-”Turkus”
dł: 380 wys. 190. Tel. 507 24 13 11
•• Biurko z szufladami i półką na klawiaturę. Tel.
507 24 13 11
•• Przyjmę za darmo meble do dużego pokoju
oraz dwuosobowy, rozkładany tapczan z wysuwaną skrzynią. Tel. 66 57 299 26
•• Oddam łóżko z materacem 200 x 180 cm, obicie
z materiału. Tel. 601 086 479
•• Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bardzo dobry stanie. Tel. 663 507 887
S PR Z E DA Ż
•• Sprzedam rower stacjonarny ORBITREK, bez
siodełka i licznika. Cena 100 zł. Tel. 501 264 816
•• Pniewo. Sprzedam 2 naczepy starego typu na
złom lub inne cele. Tel. 666 496 989
•• Wiertnicę ręczną do studni sprzedam lub wynajmę. Tel. 502 816 108
•• Sprzedam boks wędkarski nowy, na przystani
Gryfino. Cena 95 tys. zł. Tel. 519 323 101
•• Sprzedam kamień 90 zł za tonę, 40 ton. Tel. 519
323 101
•• TV Hitachi 32 cale SMART sprzedam. Tel. 696
068 527
•• Sprzedam boks wędkarski koło Laguny, po remoncie, stanowisko na łódź. Tel. 600 986 405
•• Sprzedam nie używaną, segmentową bramę
garażową Wiśniowski Uni Therm. Kolor brązowy. Wymiary: 2500x2125 cm. Tel. 507 24 13 11
•• Pilne. Sprzedam kocioł grzewczy typu Duraterm
do centralnego ogrzewania 7 KW. Używany w
bdb stanie. Cena 1000zł. Do negocjacji. Tel. 697
292 060
•• 1. Sprzedam silnik Suzuki DT 30 C, cena 6.500
zł. 2. Rozdzielacze hydrauliczne do sterowania
-15 szt. Cena po 200 zł./szt. 3. Siłowniki pneumatyczne. Cena 50 zł. Jeden hydrauliczny dwustronny. Cena 150 zł. 4. Sprzęgło motorowe na
wał 35mm. Cena 1. 500 zł. 5. Śruby do łodzi motorowej - różne - Pi 45 l i P-25x35, Pi 35-20x35, Pi
30-20x35, Pi 35- 25x30.Cena od 50 zł. do 200 zł.
6. Manetki, panele, rolery. Tel. 91 414 52 38, 603
795 459, 609 536 459, e-mail waw2006@op.pl
zdj. www.schiwa.gadno.eu
•• 1. Sprzedam kręgielnię 2 torową Spielmanna,
23 m. długa, 8 kul,rok prod.86-92, zdemontowana. Cena 10.000zł. 2. Sprzedam krzesła tapicerowane w dobrym stanie 50 szt.x 40 zł. 3.
Kije do do golfa -USA, 7 szt. Cena 100 zł. 4. Silnik
Suzuki DT 30 C-1997 rok, zbiornik paliwa,22,1
KW. Cena 6. 500 zł. 5.Akcesoria do łodzi; śruby, cylindry, panele, przeguby, manetki, roler,
panel z zegarami, sprzęgło szwedzkie na wał.
Cena do uzgodnienia. 6. Sprzedam frytkownice
Clatronic 2000W, 3 l. schładzarka do wina, pochłaniacz Miele, zlewozmywak 2 - komorowy ze
stali nierdzewnej z półką. 7. Sprzedam kuchnia
Miele, kuchenka mikr. Samsung Cena 2. 600 zł.
Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, email
waw2006@op.pl, zdj. na www.schiwa.gadno.eu
•• Linia gastronomiczna ze stali nierdzewnej składająca się: I. kuchnia MIELE z płytą ceramiczną
wbudowaną w blat ze stali nierdzewnej 190x60,
który pokrywa stolik ze stali nierdzewnej(z
półką dolną) , II. pochłaniacz MIELE DA130(2
filtry); III. zlewozmywak dwukomorowy 120x60
ze stali nierdzewnej; V. schładzarka do wina
50x50x70, z mocowaniem ze stali nierdzewnej;
VI. Frytkownica Clatronic 2000 W, 30 x 15 x15,3
l; VII. Kuchenka mikrofalowa Samsung 2950
W, z półką ze stali nierdzewnej. Cena 2.600 zł
- całość lub osobno. Tel. 91 414 52 38, 603 795
459, 609 536 459, mail-waw2006@op.pl, zdj. na
www.shiwa.gadno.eu
•• Sprzedam rusztowanie budowlane, cena 2000
zł. Tel. 537 747 314
•• Sprzedam Krajzegę w dobrym stanie, moc silnika 4KW, stół aluminiowy. Tel. 91 416 26 41
•• Sprzedam: prostownik spawalniczy Bester SPB
315. Tel. 507 24 13 11
•• Pralkę automatyczną Whirlpool. Tel. 507 24 13
11
•• Sprzedam wózek dziecięcy; rower 28 Fiszera;
spawarkę 400A; akwalung; fotel do rehabilitacji;
przewód spawalniczy. Tel. 696 818 153
•• Sprzedam komplet mebli do przedpokoju – szafa płytka i głęboka + szafa na buty + komoda
lustro i wieszak. Cena do uzgodnienia. Tel. 607
185 108
•• Sprzedam plastikowe formy do polbruku (różne), stół wibracyjny i betoniarkę do produkcji.
Tel. 697 44 11 51
•• Sprzedam ryby kolorowe do oczek wodnych,
stawów. Większa ilość z basenem. Tel. 608 55
66 46

•• Sprzedam boks wędkarski piętrowy, 80 m2,
dostęp do wody. Tel. 60 99 31 425, 785 440 711
•• Sprzedam samowar, szybkowar, kolumny, radio
z magnetofonem, komplety do kawy i obiadowy, adapter bambino, dużo wazonów. Tel. 607
127 726
•• Sprzedam białą szafę trzydrzwiową z dużym
wbudowanym lustrem rozm. 245x204 cm
oraz kompletne łoże małżeńskie białe rozm.
235x205 cm. Cena do uzgodnienia. Odbiór we
własnym zakresie w Gryfinie. Tel. 91 416 23 22
•• Sprzedam rower dziecięcy 5-8 lat, Trek MT60,
aluminiowa rama, terenowe opony 20, osprzęt
shimano, regulowana wysokość i kąt kierownicy, amortyzatory. Cena 350 zł. Tel. 604 088 805
•• Sprzedam za złotówkę używany, sprawny tapczan w kolorze łagodnej zieleni z drobnymi
wzorkami. Tel. 608 254 778
•• Sprzedam silnik elektryczny 11KW 2,930 obrotów. Tel. 603 421 366
•• Sprzedam łódź kabinową z silnikiem 115 KM.
Tel. 600 986 425
•• Sprzedam tanio akordeon 80 basów. Tel. 692
120 030
•• Sprzedam wannę akrylową, nowa, nieużywana,
z otworami w wannie, rozm. 140x70 cm. Tel. 723
865 548
•• Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac rozm.
160x200 cm; 2 szafki nocne; szafę 3drzwiową
z 2 lustrami, kolor olcha; słupek do łazienki
30x35x160 biały wysoki połysk; tapczan+2 fotele; ławostół; lodówkę, zamrażarkę; zmywarkę.
Odbiór własny. Tel. 502 263 521
•• Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej
w Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel. 505 719 178
•• Sprzedam maszynę do szycia Singer Model
4210. Stan bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790
444 13 01 po godz. 16
•• Sprzedam router internetowy TP Link. Tel. 696
068 527
•• Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem zaburtowym Suzuki 70 KM. Gryfino. Tel. 509 023 772
•• WYPOCZYNEK typu KLER SPRZEDAM - sofa (nierozkładana), 2 fotele (szerokie), kremowa skóra,
używany, stan bardzo dobry, cena 1500 zł. Tel.
500 075 664
•• Sprzedam rower górski w bardzo dobrym stanie (zakupiony rok temu), damsko-męski (kolor
niebieski). Cena 300 zł. Tel. 608 252 945
•• Oddam dwa fotele, stół rozkładany, okap kuchenny. ul. Krasińskiego 19-2. Tel. 786 268 818
•• Sprzedam kosiarki, pompy, odkurzacze do liści.
Stan b. dobry, moc kosiarek od 1000 W do 1600
W. Ceny już od 100 zł. Wiadomość Gryfino tel.
60 25 777 56
•• Sprzedam piec wszystkopalny z zasobnikiem,
moc 20 kW, stan bdb, mało używany. Cena do
uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam butle CO2, różne wielkości i pojemności. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41

•• Sprzedam komplet wypoczynkowy 3, 2 i 1. Stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 693
99 17 41
•• Sprzedam lodówkę Samsung side-by-side, używana, stan dobry. Tel. 507 24 13 11
•• Sprzedam jacht - 11x3x 1,1 - żaglowo-motorowy, stalowy, autopilot navi., silnik Yanmar 20
KW. Cena 31 tys. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459,
609 536 459
•• Sprzedam akordeon Delicja Junior, trzygłosowy, 72 basy, ciemnozielony, w bardzo dobrym
stanie. Cena 1000 zł. Tel. 502 998 693
•• Sprzedam rower szosowy Triban 500 B’tween
w idealnym stanie, rozmiar XL. zakupiony pół
roku temu. Cena do negocjacji. Tel. 694 161 215
•• Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo dobrym
stanie, cena do uzgodnienia. 724 049 451
•• Oddam kwiat doniczkowy - agawę. Tel. 888 740
876
•• Sprzedam lodówkę, duża, używana - 300 zł;
Klatki dla królików szt. - 5 - 150 zł. Tel. 508 106
461
•• Sprzedam okno dwuskrzydłowe, kolor ciemny
orzech, 147x148. Cena 200 zł. Tel. 725 296 147,
725 397 785
•• Sprzedam wyposażenie domu - meble, sprzęt
AGD, RTV i inne. Tel. 513 814 085
•• Sprzedam boks wędkarski 26 m kw. Cena 49 tys.
Tel. 508 537 642
•• Sprzedam tanio meble do 2 pokoi i dywany
100% wełna. Tel. 91 416 22 54
•• Sprzedam 6 szt. Toi Toi na przystani wędkarskiej koło Laguny. Stan idealny, cena do
uzgodnienia. Tel. 505 719 178
•• Sprzedam używane antyki. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażarkę. Tel. 91
415 22 22
RÓŻNE – KUPNO
•• Rower stacjonarny niedrogo kupię. Tel. 662
816 072
•• Kupię kontenery samochodowe 13 m na 6-8
m. Tel. 783 415 222
•• Kupię stare belki z rozbiórki w dobrym stanie.
Przekrój 25x20 lub podobny. Gryfino, Banie i
okolica. Tel. 690 240 241
•• Kupię stare polskie komiksy i literaturę polską.
Tel. 790 716 816
•• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716
816
•• Kupię kostkę brukową używaną wys. 6 cm,
obrzeża. Tel 601 715 764
•• Kupię kuchnię gazową do 200 zł. Tel. 501 416
299
•• Kupię czerwoną cegłę rozbiórkową w dobrym
stanie. Tel. 690 240 241
•• Kupię kontenery wszelakie. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790 716 816
•• Kupię kontener z rynku. Tel. 509 733 999

DYŻURY APTEK
25.09. Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
26.09.	Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
27.09.	Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
28.09. Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
29.09. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
30.09. Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14
1.10. Apteka Gryfińska
ul. Piastów 8
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
- zaznaczono weekendy i dni ustawowo wolne od pracy

PUP INFORMUJE
POWIATOWY URZĄD PRACY
W GRYFINIEDYSPONUJE
NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kierownik biura zarządcy nieruchomości – praca Gryfino
Monter konstrukcji stalowych- praca Nowe Czarnowo
Nauczyciel wychowania fizycznego- praca w Widuchowej
Nauczyciel współorganizujący kształcenie – praca w Widuchowej
Pomocnik brukarza- praca Gryfino i okolice
Psycholog- praca Nowe Czarnowo
Socjoterapeuta- praca Gryfino
Surdopedagog- praca Gryfino
Szwaczka- praca Gryfino
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Zbadają naszą odporność na covid-19
Takich badań w Polsce jeszcze nie było! Dobrowolnemu badaniu może się poddać każda osoba w wieku produkcyjnym – kobiety w
przedziale 18-59 lat, i mężczyźni w przedziale 18-64 lata. Testy powinny być dostępne jeszcze tej jesieni, a z Gryfina do Szczecina blisko...

Pięć ośrodków medycznych
na Pomorzu Zachodnim, a w
nich 10 punktów konsultacyjno-diagnostycznych i 50 tys.
osób w regionie poddanych badaniom na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2,
oraz zakup dodatkowej specjalistycznej aparatury i środków
ochrony indywidualnej dla kadry medycznej – to główne założenia Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i
Prewencji Epidemii Koronawirusa. Urząd Marszałkowski w
pełni sfinansuje je ze środków
Unii Europejskiej.
Ponad 31 milionów zakażonych na świecie, i blisko
960 tys. zgonów. W Polsce to
odpowiednio 80 tys. osób zakażonych i ponad 2 tys. ofiar.
Na Pomorzu Zachodnim od
początku pandemii zmarło 30
osób, a liczba chorych stale
rośnie. Z tych właśnie powodów, samorząd województwa
zdecydował o przyjęciu Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji
Epidemii SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.
Zgodnie z jego założeniami,
zostanie
przeprowadzonych
50 tys. testów serologicznych

(badanie krwi), a w przypadku
wyniku pozytywnego kolejnych 5 tys. testów molekularnych (wymazy z nosa i gardła).
- Badania pozwolą nam przebadać wyrywkowo społeczność
pracującą w regionie, po to by
móc przeanalizować, w jaki
sposób pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się. Dowiemy się też, jaka część populacji
nieświadomie przebyła zakażenie i nabrała odporności. W
chwili obecnej, kiedy przystępujemy do realizacji programu,
wchodzimy w drugą, nawet poważniejszą falę koronawirusa mówi Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz.
Połączenie diagnostyki serologicznej (badania krwi
na obecność przeciwciał) i
diagnostyki
molekularnej
(badania wymazów z nosogardzieli) pozwoli, z jednej strony,
określić, jaki procent populacji
przebył zakażenie i jaki jest
aktualny status odporności
populacyjnej - a z drugiej, zidentyfikować osoby aktywnie
zakażone, szczególnie w grupie
osób zakażonych bezobjawowo
lub skąpoobjawowo.
- Nikt w Polsce do tej pory

nie przeprowadził badań dotyczących odporności w populacji. Nie wiemy, jaki jest
poziom odporności populacyjnej, dlatego badaniom zostanie
poddana duża grupa osób, w
kluczowej populacji osób pracujących - wyjaśnia konsultant
wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dr hab. n. med.,
prof. PUM Miłosz Parczewski.
- Ten program jest w tej chwili bardzo istotny nie tylko ze
względu na to, że spodziewamy
się większej liczby przypadków.
Jako system przestaliśmy testować molekularnie osoby, które
są poddawane kwarantannie.
Ten program tę lukę będzie
uzupełniał – dodaje profesor
Parczewski.
Dobrowolnemu
badaniu
może się poddać każda osoba
w wieku produkcyjnym – kobiety w przedziale 18-59 lat i
mężczyźni w przedziale 18-64
lata. To osoby najbardziej narażone na infekcje z powodu
wykonywania obowiązków zawodowych, wzmożonych kontaktów międzyludzkich i częstą
mobilność. Testy powinny być
dostępne jeszcze tej jesieni.
Najpierw zorganizowana zostanie kampania informująca

mieszkańców o możliwości
wykonania testu. Jej szczegóły
zostaną przedstawione w październiku.
Przeprowadzenie programu
oparte zostanie o 5 specjalistycznych szpitali, w których
powstanie 10 punktów konsultacyjno-diagnostycznych.
Trzy z nich ulokowane będą
w Szpitalu Wojewódzkim w
Szczecinie przy ul. Arkońskiej,
który przez ostatnie miesiące
stoi na pierwszej linii frontu
walki z COVID-19 w naszym
regionie, wypełniając przy tym
wyjątkowo trudną rolę placówki zakaźnej.
Po 2 punkty będą mieć Szpital Zdroje w Szczecinie, Szpital Wojewódzki w Koszalinie
oraz Szpital w Gryficach. Jeden
punkt zaplanowano w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i
Chorób Płuc w Koszalinie.
- Ten program da nam olbrzymią wiedzę o tym, co się
dzieje w naszej populacji. To
bardzo szerokie działanie - dodaje Dyrektor Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie Małgorzata
Usielska.
Przedsięwzięcie spełnia bardzo ważne zalecenia Komisji

Europejskiej, odnośnie wspólnej walki krajów członkowskich z pandemią koronawirusa. Wśród nich znalazły m.in.
natychmiastowe
zwiększenie
liczby wykonywanych testów,
zwiększenie zdolności placówek do wykonywania badań czy
wsparcie dla dodatkowego wyposażenia medycznego. Pozytywnie mówią o nim specjaliści.
Całkowitą wartość przedsięwzięcia oszacowano na ponad
15 mln zł. Unijne środki pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego, będącego
w dyspozycji Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Szczecinie, w
ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów
zdrowotnych zapobiegającym
istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących
chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie
zgłaszalności na badania profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego
2014-2020.
red.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

