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Od soboty kolejne obostrzenia

Cała Polska żółtą strefą!
Premier na konferencji prasowej w czwartek zapowiedział objęcie całej Polki żółtą strefą! Rozszerzono od piątku także katalog obostrzeń, jakie obowiązują zarówno w czerwonej jak w żółtej strefie.
Od piątku obowiązywać
będą nowe obostrzenia w tzw.
czerwonych i żółtych strefach. Strefy są, jak wiadomo
wprowadzane w związku ze
skalą występowania na danym terenie przypadków Covid 19. Ale najbardziej znaczącą informacją jest zapowiedzenie przez premiera objęcie od 10 października żółtą

strefą całej Polski. Ponieważ
zasady żółtej strefy w związku
z tą decyzją będą obowiązywać od soboty, również u nas
przypominamy najważniejsze
z nich w poniższym zestawieniu:
Obowiązek zasłaniania ust
i nosa na wolnym powietrzu
zostaje rozszerzony i będzie
obowiązywał już nie tylko w

Po raz trzeci
na akcji

Akcja “Niepodległą mamy we krwi” odbyła się w niedzielę 4 października na terenie Muzeum Techniki
Wojskowej przy ul. Bulwar Gdański 7 w Szczecinie.
Była to okazja, żeby oddać
honorowo krew, zostać dawcą
szpiku, a także uczestniczyć we
wspaniałej zabawie. Jednostka
OSP Krzywin już po raz trzeci
była partnerem wydarzenia. W
ramach swoich działań, oprócz
honorowego oddania krwi i

zapisania się do bazy dawców
szpiku kostnego DKMS, strażacy zaprezentowali wszystkim
obecnym w tym dniu mieszkańcom, a w szczególności najmłodszym - sprzęt znajdujący
się na wyposażeniu jednostki.
Dost.

strefie czerwonej, ale również
w żółtej. Nie trzeba będzie
zakrywać ust i nosa m.in. w
lasach, parkach i na plażach.
Wydarzenia
kulturalne
mogą odbywać się wyłącznie
z udziałem 25% publiczności
w przestrzeni zamkniętej, 100
osób w plenerze.
- W kinach może być zajęte
tylko 25% miejsc.
- na imprezach okolicznościowych (np. weselach),
może przebywać maksymalnie 75 gości.
- na zarejestrowanych zgromadzeniach może pojawić się
maksymalnie 150 osób, a także należy zachować odległość
między dużymi zgromadzeniami na minimum 100 metrów.
- w restauracjach i lokalach
może przebywać 1 osoba na 4
m2.

W czwartek podano jeszcze niepublicznie, jak będzie
wyglądała nowa lista powiatów, które znajdą się w strefie
czerwonej, wiadomo jedynie,
że będzie ona istotnie rozszerzona. Oczywiście restrykcje
w strefie czerwonej są jeszcze
bardziej rygorystyczne aniżeli
w żółtej. W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz
organizowania kongresów i
targów, działania sanatoriów,
wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach
określono limit osób – jedna
na 10 m kw. W kinach może
być 25 proc. publiczności.
W kościołach lub w innych
obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia
budynku, na zewnątrz limit
wyniesie 150 osób. Liczba
osób biorących udział w uroczystościach rodzinnych i w

weselach została ograniczona
do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni
publicznej konieczne jest
zakrywanie nosa i ust. Kancelaria Premiera tak scharakteryzowała zmiany w strategii
walki z koronawirusem: 1.
więcej łóżek dla pacjentów z
COVID-19, 2. sprawniejsza
koordynacja przepływu pacjentów, 3. większa rola POZ,
4. nowe zasady epidemiczne.
Premier nie zapowiedziała
na jaki okres wprowadza się
nowe zasady, ale ze względu
na widoczną dynamikę zdarzeń zapewne potrzeba ich
utrzymywania bądź nawet
potrzeba dalszych zaostrzeń
jest analizowana na bieżąco.
ms

Kontrowersyjne kwestie
na sesji
Wyjątkowo w remizie OSP w środę odbyła się sesja Rady Gminy Widuchowej.

Zawody latawców
i balonów
10.10 2020 r Liga Obrony Kraju organizuje: VII WOJEWÓDZKIE, INTEGRACYJNE ZAWODY LATAWCOWO
– BALONOWE „FESTIWAL LATAWCÓW”
Zawody zostaną zorganizowane zgodnie z reżimem
sanitarnym: uczestnicy, opiekunowie i widzowie obowiązani
są do zachowania odległości
co najmniej 1,5 m między sobą
oraz do zasłaniania ust i nosa,
przed wejściem na teren zawodów każdy z uczestników i opiekunów ma obowiązek zdezyn-

fekowania rąk płynem, który
zapewni organizator
Odbędą się na boisku bocznym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie ul. Sportowa
3, zbiórka zawodników przy
bramie głównej stadionu 10.10.
2020 r., godz.10.00, rozpoczęcie
zawodów godzina 10.30.
A. Szczepaniak

W ostatnim momencie podjęto uchwałę odnośnie dodatkowych autobusów. Skorzystano
z ostatniego naboru w ramach
Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych na 2020. Dodatkowe autobusy mają dowieźć
mieszkańców do miejscowości
gdzie są stacje PKP, czyli do
Krzywina, Widuchowej czy Pacholąt. Projekt kosztuje 40 tys.
zł, a dofinansowanie wyniesie 25
tys. zł.
Radni przygotowali też na sesję rozpatrzenie skargi na Piotra
Waydyka. W skardze zarzucono
dyrektorowi SP w Krzywinie
niedopełnienie
obowiązków
służbowych polegających na
niewykonaniu w pewnej części
prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyj-

Wójt i wicewójt w maseczkach.
nego w Szczecinie. Sąd wydał
bowiem wyrok w sprawie bezczynności dyrektora Piotra Waydyka "w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej".
Chodzi o informację dotyczącą

przydzielenia dodatku motywacyjnego nauczycielom. Dyrektor
tłumaczył się głównie nawałem
obowiązków zawodowych.
red

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Burmistrz zapłaci sam?
Urząd Gminy twardo trwa na stanowisku, że firma Kasprzyk nie zasłużyła na kary za opóźnienie wykonania
umowy. Tymczasem w Polsce niedawno w podobnym przypadku CBA uznało winę władz miasta.
Mimo 10- miesięcznego opóźnienia w wykonaniu projektu
dla centrum Przesiadkowego w
Gryfinie, burmistrzowie twierdzą, że wszystko było w porządku. Jakieś „nieprzewidziane
przyczyny” spowodowały, że z 6
miesięcy (tak było w warunkach
przetargu i umowie) – zrobiło
się 16 miesięcy. I nic! Tymczasem miesiąc temu w Gdańsku
CBA wyliczyło ogromną, niewyegzekwowaną przez miasto
karę za opóźnienie wykonania
przekopu pod Motławą (miasto

i 1 Maja w Gryfinie, gdyż nie
zaszła żadna okoliczność ani
przesłanki umożliwiające naliczenie danemu wykonawcy kar
umownych za nieterminowe dostarczenie dokumentacji.
Pozdrawiam Mariusz Andrusewicz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

się odwołuje).
Unikalna odpowiedź
Na nasze pytanie o kary za takie spóźnienie, dostaliśmy zgoła
unikalną odpowiedź, podpisaną
przez naczelnika wydziału inwestycji.
- Odpowiadając na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że
nieprawdą jest że Gmina nie
wyegzekwowała kar umownych
od firmy projektowej Maciej
Kasprzyk za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sprzymierzonych

Wymalujcie pasy!

Decydent, decydent!
Poprosiliśmy więc ponownie
o odpowiedź, ale podpisaną
przez decydenta – czyli burmistrza M. Sawaryna lub zastępcę -

Po częściowym remoncie jezdni ulicy Łużyckiej w Gryfinie pozostał problem.
Na ulicy Łużyckiej, będącej
jednocześnie fragmentem drogi
krajowej 31 oraz ulicą miejską,
jest kilkanaście przejść dla pieszych. Tymczasem, na nowej asfaltowej nawierzchni wciąż nie
pomalowano pasów na przejściach dla pieszych! O ile tam,
gdzie działa sygnalizacja świetlna i lampy uliczne dają stosunkowo dużo światła – problem na
razie jest niewielki. To na pozostałych przejściach już teraz robi
się niebezpiecznie. I przydałoby
się poprawić także te pasy, które
jeszcze są widoczne.
Kierowcy nie widzą
Podjeżdżając
do
takich
przejść kierowcy - nie widząc
białych pasów na jezdni mogą
być przekonani, że pieszy stojący na skraju jezdni wcale nie

ma tu pierwszeństwa. A wtedy
powstaje groźba wypadku, potrącenia pieszego, który “nagle
wtargnie”na jezdnię pod przejeżdżający samochód. Sam w
ostatniej chwili zauważyłem, że
kobieta wchodząca na jezdnię
po drugiej stronie jezdni ma tu
pierwszeństwo. Dlaczego nie
ma tu poziomego oznakowania
przejścia?

Obiecują za tydzień
Zapytaliśmy więc rzecznika
szczecińskiego oddziału GDDKiA – Mateusza Grzeszczuka
- czy nowa warstwa bitumiczna
na jezdni ulicy Łużyckiej musi
być odpowiednio “stara” by
można było wymalować pasy na
przejściach dla pieszych? Odpowiedział, że zwykle po ułożeniu
nowej warstwy bitumicznej
trzeba odczekać około trzech tygodni. Muszą się bowiem ulotnić z asfaltu substancje, które
bardzo skróciłyby trwałość wymalowanych pasów. Zapewnił,
że być może prace zaczną się już
w końcu tego tygodnia. A powinny się zakończyć za tydzień
i objąć wszystkie przejścia dla
pieszych na całej długości ulicy
rk
Łużyckiej.

Motocyklem uderzył
w auto
W sobotę 3 października około 13:30 służby ratunkowe zostały poinformowane, że na drodze wojewódzkiej W-146 pomiędzy Strzmielami a Rekowem (gmina Radowo Małe) doszło do zdarzenia motocykla z
samochodem osobowym.
Na miejsce natychmiast zadysponowano wszystkie służby.
Jak nas poinformowano sprawcą zderzenia był 36-letni Paweł
S. z Gryfina, który kierując
motocyklem marki Yamaha nie
dostosował prędkości w wyniku czego najechał na stojący
samochód osobowy marki VW
Golf należący do Przemysława
www.7dnigryfina.pl

N. z Węgorzyna. Motocyklista z obrażeniami ciała trafił
do szpitala.W trakcie policyjnych czynności okazało się, że
nie tylko mieszkaniec Gryfina
nie dostosował prędkości na
drodze. Dwaj inni motocykliści także „położyło motocykle
na drodze i zaliczyło upadek”,
w celu uniknięcia zderzenia z

pojazdem. Oni mieli jednak
więcej szczęścia – skończyło się
na uszkodzeniach motocykli i
zniszczonej odzieży. Utrudnianie w ruchu drogowym trwały
kilkanaście minut.
(sc)

T. Milera. Bo to oni zgadzali się
na opóźnianie oddania projektu,
podpisując kolejne aneksy. Przesuwały one datę dostarczenia
pełnej dokumentacji przez firmę Pracownia Projektowa Marcin Kasprzyk z Gryfina. Były
trzy aneksy, a pierwszy podpisał
burmistrz… w ostatnim dniu
przed upływem umownej daty
oddania gotowego projektu!
Podarowali kilkadziesiąt
tysięcy
A przecież - zgodnie z warunkami przetargu i umową za każ-

dy dzień opóźnienia firma zgodziła się na piśmie na płacenie
kary w wysokości 1,4 procenta
od ceny umowy brutto. Czyli
od 221 tysięcy, każdy dzień powinien kosztować spóźnialską
firmę ponad 300 złotych. Maksymalnie do kasy gminy mogło
wpłynąć nawet około 90 tysięcy.
Ale po przyjacielsku nie nałożono żadnych (!) kar, chociaż burmistrz nawet za krzywe spojrzenie potrafi grozić sądem.

Będziesz Miał
Wypadek?

R. Kwapisz

W poniedziałkowy wieczór, 5 października doszło do
kolejnego zderzenia motocykla i samochodu osobowego.

Na wyłożonej betonowymi
płytami jezdni ulicy Kwiatowej w Żórawkach zderzył się
lekki motocykl crossowy z
dużym samochodem osobowym marki BMW. Wyjeżdżający z polnej drogi samochód
uderzył w jadący ulicą Kwiatową od strony Pniewa - motocykl. Stało się to w miejscu
o ograniczonej widoczności
(skrzyżowanie dróg z żywopłotem).
Wyglądało to groźnie, ale
po uderzeniu motocyklista wraz ze swym pojazdem
wpadł na pryzmę ziemi na
skraju drogi, co zamortyzowało skutki wypadku. Jak
informuje rzeczniczka Pogotowia ratunkowego – Pauli-

na Targaszewska, ratownicy
medyczni na miejscu zastali
21- letniego motocyklistę
“przytomnego i w logicznym
kontakcie”. Opatrzyli ranne
lewe przedramię i zawieźli go
do szpitala w Szczecinie.
Choć to kierowca samochodu wezwał pogotowie
i był trzeźwy, w komentarzach w internecie pojawiły
się wpisy sugerujące szczególną podatność kierowców
samochodów tej marki do
powodowania
wypadków.
Przy tej okazji stare powiedzonko pod adresem właścicieli BMW – Będziesz Miał
Wydatki, przerobiono na Będziesz Miał Wypadek.
rk
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Narzekają na urzędników!
Także Urząd Miejski w Gryfinie pracuje zdalnie, ale sprawy można załatwiać także przez telefon. Bo przecież z pracownikami pracującymi
zdalnie (czyli z domu), można się już kontaktować telefonicznie. Tylko, że nie u nas!
Tymczasem – petenci skarżą się, że nie można się do
nich dodzwonić! Urzędniczki
zaś tłumaczą, że przecież są w
domu, więc nie mogą odbierać telefonów dzwoniących w
biurze. To jakaś paranoja! Bo
przecież istnieje coś takiego
jak przekierowanie rozmów.
Także z telefonu stacjonarnego na komórkowy!
Mają informatyków...
Urzędniczki nie muszą się
na tym znać. Ale przecież
w Urzędzie Miasta pracuje
dwóch etatowych informatyków! Oni nie powinni mieć
problemu z przestawieniem

czegoś tam w centrali telefonicznej Urzędu (a może tylko
w komputerze obsługującym
sieć telefoniczną UMiG), by
petenci dzwoniąc na telefon
stacjonarny w urzędzie, mogli
się połączyć z odpowiednim
urzędnikiem
pracującym
przecież (choć zdalnie).
Mogą czy nie?
Spytaliśmy więc informatyków za pośrednictwem
burmistrza (taka procedura
obowiązuje) Mieszkańcy Gryfina skarżą
się na to, że wielu urzędników
UM nie odbiera telefonów w
swoich biurach. Podobno od-

powiadają na te skargi wyjaśnieniem, że pracują zdalnie
w domu, więc odebrać telefonu w biurze nie mogą.
Jednak szeroko stosowana
jest metoda przekierowywania telefonów z biura nawet
na prywatne smartfony. Czy
w UMiG w Gryfinie istnieje
techniczna możliwość przekierowywania takich połączeń do urzędników pracujących zdalnie? Informatycy
odesłali nas do sekretarza
gminy. Tam więc wysłaliśmy
kolejne zapytanie. I czekamy...
rk

Im więcej oszczędzisz
tym więcej dopłacisz

OGŁOSZENIE

Komunikat Burmistrza
Miasta i Gminy Gryfino w sprawie
funkcjonowania Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie

Już za kilka dni rozpocznie się sezon grzewczy. Jak zawsze w związku z tym lokatorzy zastanawiają się ile tym razem będą płacili za ogrzewani mieszkań i ile jak
zawsze będą musieli dopłacić po jego zakończeniu.

Zastanawiają się również,
co robić, aby maksymalnie na
kosztach tych zaoszczędzić. Zawsze też są bardzo zdziwieni,
że mimo, iż oni oszczędzali, a
dopłacić do centralnego ogrzewania i tak trzeba. Tylko, że nie
wszystko w tym temacie zależy
od ich decyzji i działań. Lokatorzy oszczędzają, przykręcają
regulatory, nie otwierają okien,
itd. Problem leży jednak w
czymś zupełnie innym. Wszystko zależy od tego, ile jednostek
ciepła zamówi administrator
budynku; Spółdzielnia Mieszkaniowa, GTBS, czy Wspól-

nota. A zamówienia składa się
na podstawie danych zużycia
z ubiegłego sezonu grzewczego, z uwzględnieniem zapowiadanych prognoz pogody.
Również comiesięczną opłatę
za c.o. uiszcza się na podstawie
wyliczeń z poprzedniego sezonu grzewczego. Zużycie energii
cieplnej, to nie tylko odczyt z
urządzeń rejestrujących jej pobór w mieszkaniach. To jeszcze
straty ciepła na złączach, na sieci przesyłowej, w węzłach cieplnych i oczywiście stała opłata za
ogrzewanie pomieszczeń niemieszkalnych: klatek schodo-

wych, korytarzy, pralni, suszarni
i piwnic. Duże znaczenie ma tu
również prawidłowa izolacja
urządzeń i pomieszczeń węzłów
cieplnych. W niektórych z nich,
z powodu niewłaściwych zabezpieczeń temperatura w sezonie
grzewczym przekracza wszelkie normy i nagminnie są one
chłodzone poprzez wietrzenie,
co powoduje ogromne straty
ciepła. Po zakończeniu sezonu
zliczona jest ilość zużytej mocy
cieplnej według odczytów z
liczników, a różnicę pomiędzy
zamówioną a zużytą dzieli się na
wszystkich lokatorów, gdyż administracje muszą pokryć koszty wyprodukowanego i przesłanego według zamówienia ciepła,
bez względu na procent jego
zużycia. Jak więc z tego wynika,
warto oszczędzać na ogrzewaniu, lecz tylko pod warunkiem,
że zamawiający administratorzy
prawidłowo wyliczą ilość mocy
cieplnej potrzebnej w kolejnym
sezonie. Inaczej, żadne lokatorskie oszczędności nie przyniosą
właściwego efektu. Warto też, a
wręcz należy kontrolować działania administracji, stan techniczny sieci grzewczej i wszystkie nieprawidłowości pilnie
zgłaszać.
A. Szczepaniak

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia
wirusem Covid-19:

– W Urzędzie Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i
Dowodów Osobistych uruchomiony został kalendarz wizyt,
który umożliwi rezerwację konkretnego terminu na załatwienie sprawy. Rezerwacji można dokonać telefonicznie
pod numerem telefonu 91 416 20 11, wew. 203 lub 204.
– Obsługa spraw załatwianych przez Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie mające swoją siedzibę w budynku banku przy ul. Parkowej 3 odbywa się telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty. Dokumenty
można również składać do urny znajdującej się przy Biurze
Obsługi Interesantów w budynku Urzędu przy ul. 1 Maja 16.
Zalecam korzystanie z alternatywnych form kontaktu:
telefonicznie: Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 91 416 20 11 w. 424 /
Wydzial Edukacji i Spraw Społecznych 91 416 20 11 w. 450,
409 / Biuro Obsługi Interesantów 91 416 20 11 w. 106 lub
156;
pocztą tradycyjną: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1
Maja 16, 74-100 Gryfino;
pocztą elektroniczną: boi@gryfino.pl;
za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki podawczej urzędu: /UMIGG/skrytka lub /
UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
Przedsiębiorcy wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej mogą
złożyć w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce, lub elektronicznie bezpośrednio do CEIDG (dla osób posiadających
bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).
W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się
koronawirusa, zwracam się do mieszkańców z prośbą o
ograniczenie wizyt w Urzędzie do spraw najważniejszych.
W trosce o bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa takich jak zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk (noszenie rękawiczek), zachowanie bezpiecznych odległości.

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Dramat na Łużyckiej
Z powodu pandemii uczniowie już 15 klas gryfińskiego ZSP nie mogą przychodzić ma lekcje.
Dyrektor stara się o zgodę na
przerwę w zajęciach dla całej
szkoły, a Sanepid nie wyraża
na to zgody! I to mimo tego, że
zgoda starostwa prowadzącego
tę szkołę jest! Co się dzieje? Wygląda na to, że to decyzja polityczna. Chodzą słuchy o zakazaniu szefom placówek Sanepidu
wydawania zgody na zamykanie
całych szkół. Powód? Gdyby
tylko w Gryfinie zamknięto

tę jedną szkołę, a jest to około
1000 osób z pracownikami, to
wielokrotność tej ilości (rodziny uczniów i pracowników)
poszłaby na kwarantannę. Ilu
firm straciłoby pracowników?
Ile pieniędzy trzeba by wypłacić za zwolnienia lekarskie? A
po ewentualnym zamknięciu
tej szkoły, wydarzenie stałoby
się głośne w całym kraju. Inne
szkoły poszłyby im w ślad. Go-

spodarka mocno by ucierpiała,
a przecież nie wiadomo, jak długo potrwa ta fala zachorowań.
Dlatego czasem trzeba podjąć
decyzję – wysadzamy tamę,
woda zaleje parę wiosek, zginie
tysiąc osób. A może stanie sie
cud i nie zginie nikt? Co jednak
będzie, gdy zarażenia w szkole
będą narastać? To się okaże......
rk

Strażacy w kwarantannie
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie doszło do podejrzenia zarażenia korona wirusem COVID – 19.
Z tego powodu ośmiu strażaków z jednej zmiany zo-

stało skierowanych na kwarantannę. Ponieważ strażacy

to ludzie rozsądni i dbający
przede wszystkim o dobro
innych (nie jak nasz rząd),
nie spędzili kwarantanny w
domach, głównie, aby nie
narażać zdrowia swoich bliskich. Wszyscy zakwaterowani zostali w remizie jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radziszewie. Tam oczekują na dalszy rozwój sytuacji,
rozwój choroby lub negatywne wyniki badań.

Komunikaty dyrektora ZSP w Gryfinie
do rodziców uczniów tej szkoły
z dnia 8 października br.

Dzień dobry raz jeszcze,
Na prośbę pracowników Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej
z Choszczna raz jeszcze przekazuję informacje, że nikt z 10 klas
wymienionych we wczorajszej
wiadomości nie jest objęty kwarantanną. Jeśli ktokolwiek z Państwa sam zadzwonił do Sanepidu
w Choszcznie i otrzymał informacje o konieczności pozostania
w domu, to Panie przepraszają
za błędną informacje. Uczniowie zostają w domu na zdalnym
nauczaniu, a domownicy mogą
swobodnie się przemieszczać, iść
do pracy, na zakupy itp.

Gdyby ktoś miał wątpliwości odsyłam do Sanepidu w Choszcznie
pod nr telefonu: 95 765 72 82
.............
Dzień dobry,
Z informacji uzyskanej przed kilkoma minutami z Powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Choszcznie na szczęście nie
będzie konieczności objęcia kwarantanną uczniów oraz domowników ze wszystkich wskazanych we wczorajszej wiadomości 10 klas.
Podtrzymana jest natomiast moja decyzja o zdalnym nauczania
do poniedziałku 12 października 2020 r.
Mimo wszystko bardzo proszę uważnie obserwować pojawienie
się ewentualnych objawów choroby i jeśli takie wystąpią kontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
Pozdrawiam
Maciej Puzik
Dyrektor ZSP w Gryfinie

A. Szczepaniak

U nas też będzie?
W materiale na stronie Onet. Kobieta, właśnie zamieszczono obszerny materiał na temat walki z
pandemią covid. Między innymi wymieniono tam
wszystkie punkty pobrań wymazów na covid w kraju i naszym województwie. A co z Gryfinem?
Na liście tej jest kilkanaście
punktów pobrań w naszym województwie. Nie ma natomiast
- jako jednego z nielicznych w
województwie - szpitala powiatowego w Gryfinie. Tymczasem
jest on wymieniony wśród szpitali “drugiego poziomu”, które
decyzją wojewody mają także
utworzyć dodatkowe łóżka covidowe. Spytaliśmy więc prezesa
Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Piotra Ignaciuka.
Redakcja - Czy także u nas
powstanie taki punkt?
P. Ignaciuk - Szpital w Gryfinie planuje uruchomienie
mobilnego punktu pobrań w
kierunku COVID-19. Ponadto
nadmieniam, iż w Szpitalu w
Gryfinie od początku pandemii,
działa tzw. „Czerwona Strefa”,
gdzie pobierane są wymazy dla
www.7dnigryfina.pl

pacjentów oczekujących na
przyjęcie w oddziały szpitalne lub dla osób zgłaszających
się na Izbę Przyjęć, u których
występują objawy koronopodobne. Pacjent ze stwierdzonym (po wykonanym teście),
COVID-19, przekazywany jest
najbliższemu oddziałowi zakaźnemu.
Red. Jak działa mobilny
punkt pobrań wymazów?
- Jeśli pacjent jest np. w kwarantannie lub wyjeżdża do
uzdrowiska i potrzebne jest
wykonanie testu w kierunku
COVID-19, może skorzystać z
tzw. mobilnego punktu pobrań.
Punkt pobrań musi być czynny
7 dni w tygodniu, co najmniej
przez 2 godziny. Obowiązuje
telefoniczna rejestracja i umówienie się na konkretny dzień i

godzinę pobrania wymazu. We
wskazanym terminie pobrania
wymazu osoba przebywająca w
kwarantannie podjeżdża pod
MPP samochodem, zatrzymuje
się przed nim, NIE WYSIADA
Z NIEGO - uchyla okno i czeka.
Na podstawie dowodu tożsamości personel medyczny weryfikuje tożsamość zgłaszającej
się osoby, a następnie pobiera
wymaz. Całość procedury zajmuje ok. 10 minut. Po pobraniu

wymazu – samochód odjeżdża.
Po wykonaniu badania wynik
będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta, a jeśli
pacjent go nie ma, będzie o nim
poinformowany przez podmiot
zlecający badanie.
Red. A jeśli wynik badania
będzie dodatni?
- W przypadku dodatniego
(+) wyniku, należy skontaktować się ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i postępować

zgodnie z otrzymanymi zaleceniami.
Red. A co z izolatorium?
- W gryfińskim Szpitalu nie
ma możliwości utworzenia
izolatorium, natomiast istnieje
możliwość utworzenia 2 łóżek
dedykowanych pacjentom z
objawami COVID-19, którzy
do dalszej hospitalizacji byliby
przekazywani na oddział zakaźny.
R. Kwapisz
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Rośnie niepokój!

Ewolucja czy rewolucja? Jak przyszłość czeka Zespół Elektrowni Dolna Odra i jej pracowników? Sytuacji w elektrowni, możliwości podziału zakładu i redukcji etatów poświęcono kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym wziął udział przedstawiciel PGE – właściciela elektrowni. W specjalnie przyjętym stanowisku do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina wskazano, że
narasta niepokój społeczny.
Już od wielu miesięcy działające w Zespole Elektrowni
Dolna Odra związki zawodowe
alarmują, że przygotowywany
podział ZEDO na część „węglową” i „gazową”, a także wydzielenie Elektrociepłowni Szczecin
i Elektrociepłowni Pomorzany
uderzy głównie w pracowników.
Załoga ma słyszeć tylko ogólniki, brakuje analiz, a propozycji
pracowników się nie uwzględnia. W sierpniu Prezydium
WRDS wystąpiło o natychmiastowe spotkanie z Premierem,
Ministrem Aktywów Państwowych i przedstawicielami PGE.
Na zaproszenie odpowiedział
wiceprezes zarządu PGE Ryszard Wasiłek, który wyjaśniał
- Grupa PGE musi inaczej patrzeć na energetykę węglową, co
nie zmienia naszej wrażliwości
społecznej. Nie wiemy co będzie
za rok, za dwa, nie można siąść
i zadeklarować, że bloki będą
pracowały do 2028 - 2030 r. Jest
to niemożliwe przy tak zmieniających się uwarunkowaniach
zewnętrznych. PGE ma wpisane zachowanie bezpieczeństwa
energetycznego, ale jednocześnie
jesteśmy spółką prawa handlowego i musimy znaleźć rozwiązania, które będą korzystne dla
wszystkich i takiego rozwiązania
szukamy

Związkowcy przypominali, że
trudna sytuacja ZEDO wynika
m.in. z centralnych zakupów
węgla, które prowadzone lokalnie mogły by dać oszczędności
rzędu nawet 100 mln zł rocznie.
- Jesteśmy otwarci na rozmowy,
niech one będą trudne ale oparte o prawdziwe dane – mówiła
Anna Grudzińska, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w
ZEDO.
- Pan Prezes mówi, że respektuje porozumienia. My pokazujemy, że porozumienie etatyzacyjne, inwestycyjne, nie jest respektowane - dodawał Mirosław
Labuda,
przewodniczący

„Solidarności 80” w ZEDO.
- Nic pan prezes nie powiedział o pracownikach na blokach
węglowych. Co z ludźmi, którzy
pracują ciężko 40 lat w elektrowniach, o tym chcemy rozmawiać
– podkreślał Roman Michalski,
Przewodniczący ZZ PRC w
ZEDO.
Związkowcy dodali, że aby
uzyskać informacje o przedsiębiorstwie prosili o pomoc
zachodniopomorskich
parlamentarzystów. Członek Zarządu
Województwa Stanisław Wziątek zachęcał do partnerstwa,
prawdziwego dialogu i podkreślał, że problemy ZEDO to rów-

warto dać więcej kompetencji na
miejscu? – zachęcał Stanisław
Wziątek.
Już wcześniej podczas posiedzeń WRDS również marszałek
Olgierd Geblewicz wskazywał,
że strona samorządowa powinna poznać konkretne plany, a
proponowane przez PGE zmiany w ZEDO powinny być konsultowane z pracownikami.
- Energetyka w Polsce się zmienia, dyskutowaliśmy o tym wiele
razy, w czasach poprzednich i
obecnych rządów. Byłem zwolennikiem ewolucyjnej zmiany dla
naszej Dolnej Odry. Zawsze takie
rozwiązania będę wspierał, widzę wyzwania energetyczne, ale
i te związane z załogą. Redukcja
etatów powinna przebiegać w
oparciu o odejścia emerytalne –
mówił jeszcze w sierpniu marszałek Olgierd Geblewicz.
Dyskusję zamknięto przyjęciem stanowiska do Ministra
Aktywów Państwowych Jacka
Sasina. W piśmie czytamy, że
WRDS z niepokojem obserwuje
plany podziału ZEDO, a wdrażanie procesu optymalizacji bez
harmonogramu i perspektywy
czasowej wpływa na rosnące
niepokoje społeczne. Zdaniem
strony społecznej zagrożone jest
1 tys. miejsc pracy.

nież problemy bezpieczeństwa
mieszkańców i Pomorza Zachodniego.
- Mam wrażenie, że nie ma
planu biznesowego, macie państwo chaotyczne ruchy. Jeśli plan
biznesowy posiadacie, to proszę
o przesłanie takiego dokumentu, tak by poznały go okoliczne
samorządy. Tam gdzie będzie
potrzeba wspierać zmiany, to
chętnie się włączymy w ramach
możliwości RPO. Zachęcam do
partnerstwa, opierajmy się o
wiarygodne informacje. Co robicie z uwagą strony społecznej,
że straty wynikają z centralnych
decyzji o zakupie węgla? Może

red

Zakończyli sezon
Powiat
dofinansował OSP

W niedzielę 4 października, po raz ostatni wypłynęliśmy na zorganizowaną wyprawę na Międzyodrze i tym samym zamknęliśmy tegoroczny sezon kajakowy.

Do prawie 9:00 padał deszcz,
Podczas obrad XXI sesji Rady Powiatu bez rozpatrzeale
mimo to 26 osób stawiło się
nia pozostawiono projekt uchwały w sprawie petycji
na gryfińskiej plaży nad Odrą,
o ustalenie strefy ciszy na Jeziorze Strzeszowskim.
by zobaczyć jesień na międzyMocą uchwały udzielono pomocy finansowej
gminom: Mieszkowice w
wysokości 5 800,00 zł, Widuchowa - 4 100,00 zł , Cedynia - 2 000,00 zł, Moryń
- 2 000,00 zł i Stare Czarnowo-1 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację
zadań w zakresie poprawy
bezpieczeństwa. Środki te
otrzymają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w
miejscowościach: Mieszko-

wice, Zielin, Stare Łysogórki, Widuchowa, Krzywin,
Osinów Dolny, Moryń oraz
Żelewo na dofinansowanie
zakupu sprzętu i wyposażenia. Przyjęcie tej uchwały
umożliwi również udzielenie dotacji celowej jednostkom OSP w Nawodnej
i Wełtyniu, co przyczyni się
do wzrostu bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu.
A. Szczepaniak

odrzańskich kanałach. Pogoda

wynagrodziła odwagę i zatrzymała deszcz, nie wiał wiatr oraz
było ciepło. Usłyszeliśmy historię zatopionych barek w Mescherin, zobaczyliśmy salwinie

pływającą - paproć wodną objętą w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, umieszczoną na czerwonej liście roślin i grzybów
Polski w grupie gatunków narażonych na wymarcie, ale przede
wszystkim rozkoszowaliśmy się
ciszą i spokojem przygotowującego się do zimy miejsca w Gryfinie, po drugiej stronie Odry
Wschodniej.
Zwieńczeniem
było wspólne ognisko. Dziękujemy wszystkim, którzy nie
zrazili się pogodą i przybyli na
wspólne pływanie. W następnym roku w planach jest wyprawa 2-dniowa, z noclegiem na
Międzyodrzu, jeśli będą chętni.
cit

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Kolejne stypendium
wręczone

Słodka sobota

Dwóm osobom z gminy Stare Czarnowo przyznano w 2020 roku stypendia Wójta. Granty mają pomóc im w dalszej realizacji pasji i rozwoju talentu. Jedno wyróżnienie wójt Marzena Grzywińska wręczyła w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo
w piątek, 2 października.
Tym razem wyróżnienie
trafiło do Damiana Stępnia
z Kołbacza. - Osiągnięcia
uczniów, którzy otrzymali
stypendia, są powodem do
dumy nie tylko dla ich rodziców, ale dla wszystkich
mieszkańców gminy Stare
Czarnowo - powiedziała wójt
M. Grzywińska.
Damian Stępień jest absolwentem Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Zespole Szkół im. Mikołaja Reja w
Szczecinie. W roku 2020 był finalistą Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, co otworzyło
mu drzwi do wszystkich uczelni
na terenie Polski kształcących w
zakresie żywienia i żywności.
Przyznane przez Gminę Stare
Czarnowo stypendia są formą

pomocy dla szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, która odnosi sukcesy w różnych
dziedzinach wiedzy, sztuki lub
sportu. O granty mogli ubiegać
się laureaci olimpiad przedmio-

towych, konkursów, festiwali
artystycznych, zawodów sportowych, którzy chcą rozwijać
umiejętności i podnosić swoje
kwalifikacje, a równocześnie
charakteryzują się nienaganną
postawą w swoim środowisku.
Pierwszą nagrodę, 26 czerwca br. podczas zakończenia
roku szkolnego 2019/2020,
odebrała uczennica Zespołu
Szkół w Kołbaczu. Katarzyna
Sufin otrzymała stypendium
naukowe Wójta Gminy Stare
Czarnowo za szczególne osiągnięcia. Uczennica to laureatka
konkursu języka polskiego oraz
finalistka konkursu biologicznego zorganizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty.
pk

Pożegnanie lata
w Kłodowie
Czaruś i Kropka. Dzieci doskonale się bawiły w poszukiwanie diamentów, obserwowały
magiczne sztuczki Czarusia,
strzelały do celu z działa pneumatycznego i uciekały przed
deszczem z piany i baniek mydlanych. Po zabawie na uczestników czekały kiełbaski pieczo-

W ofercie były smaczne domowe wypieki oraz przetwory
z owoców. Kiermasz słodkości
cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i już
po godzinie wszystkie wypieki
zniknęły z półek. Oprócz tradycyjnych ciast sprzedawanych na
wynos powodzeniem cieszyły

się naleśniki z musem jabłkowym serwowane na miejscu.
Dzięki inicjatywie KGW „Lawenda” Słodką Sobotę z powodzeniem możemy włączyć do
kalendarza świąt nietypowych,
a panie zapowiadają powtórkę
kiermaszu jeszcze w tym roku.
Andrzej Stachura

Na progu jesieni!

Wspaniale pożegnano lato w sobotę 3 października w
Kłodowie.
Rada sołecka i Sołtys Kłodowa zorganizowali imprezę rekreacyjną dla dzieci. Tym razem
pogoda spisała się na medal,
było słonecznie i ciepło. Imprezę zorganizowano przy nowym
placu zabaw. Wspaniałe niespodzianki dla dzieci przygotowali
animatorzy – szczeciński duet

W pierwszą sobotę października Koło Gospodyń
Wiejskich „Lawenda” z Widuchowej zorganizowało
Słodką Sobotę.

ne na ognisku i napoje. Atrakcją
była wizyta motocyklistów i
przejażdżka trójkołowcem.
dost.

Październik to miesiąc, który nie odbiera nam jeszcze uroku lata.
Zdarzają się dni ciepłe,że wciąż możemy przebywać na plaży. Samorząd Gryfina pozbawił swoich podatników tej letniej atrakcji, bo
miejska plaża w Steklnie, to ułamek potrzeb lokalnej społeczności
w tym zakresie.
Październik, to również miesiąc owocowania. Szczególnego doglądu, czyli zbierania domagają się orzechy zarówno laskowe jak i
te włoskie.
W moim rodzinnym domu orzech był dominującym drzewem
w sadzie. Owocował co roku bardzo obficie. Aż pewnego dnia mój
tato zadecydował, że zajmuje zbyt dużo miejsca i trzeba go wyciąć.
Zajęła się tym specjalna ekipa z tartaku. Ponieważ był to olbrzym
praca przy nim trwała cały tydzień. A dla nas wiejskich dzieciaków
była to niesamowita okazja by przyjrzeć się pracy obcych ludzi. Bo
w latach 50 tych na wieś rzadko ktoś obcy przyjeżdżał. Wieś teraz
jest wsią agroturystyczną. Turyści przyjeżdżają dla jeziora, okolicznych grzybowych lasów, bliskości kurortów Międzyzdroje, Świnoujście.
Pozdrawiam turystów.
Zofia Górkiewicz

Niecodzienne grzybobranie
Niesamowita jest nasza polska przyroda
każdemu leśnemu spacerowiczowi
swoim jesiennym urokiem emocji doda
Jak ten spotkany smakowity okaz grzyba
Kozia broda.

Pozdrawiam Wanda Chruścicka

www.7dnigryfina.pl
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Zjednoczyli siły
W minioną niedzielę, 4 października w Chojnie odbył się festyn dla Grzegorza
,,Wygramy z rakiem’’.
Chojeński nauczyciel od
czerwca zeszłego roku lat walczy z nowotworem jasnokomórkowym nerki z przerzutami.
Usunięto mu już nerkę i dwa
guzy. Zebrana kwota zostanie
przeznaczona na nierefundowaną terapię, która jest wsparciem
dla chemioterapii i wzmocnieniem dla organizmu. Znajomi i
przyjaciele zorganizowali piknik
by pomóc zebrać środki na walkę z chorobą.
Towarzysząca
wydarzeniu
piękna pogoda i wiele atrakcji
sprawiły, że impreza przyciągnęła wielu mieszkańców miasta i okolic.
Były rozliczne kramy, na
których można było kupić różności, stoiska z domowymi
wypiekami i kiełbaskami z grilla. Można było się przejechać
pojazdami militarnymi, wziąć
udział w loterii i rozlicznych
licytacjach. Były rozgrywane
mecze piłki nożnej, parada militariów oraz liczne atrakcje dla
najmłodszych. Przybyli mieszkańcy byli bardzo hojni i chętnie wrzucali pieniądze do puszek. Jak dowiedzieliśmy się od
organizatorki akcji pani Barbary
Andrzejczak udało się wtedy zebrać ponad 40 tysięcy złotych.
Gryfińscy wolontariusze pod

wodzą Ewy Chludzińskiej -Lewczuk, oraz radni Rafał Guga i
Jolanta Witowska również czynnie wsparli akcję i przyczynili
się do tego sukcesu, który jest
wspólnym dziełem wszystkich,

którzy się w nią zaangażowali.
Wszyscy wierzymy mocno, że
pan Grzegorz wygra tę walkę i
pokona chorobę.
ak

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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
*Różaniec jest przede wszystkim najdoskonalszą modlitwą, którą sobie pomoc Boską wyprosić możemy. Wstępem do niej jest wyznanie wiary w Składzie
Apostolskim, bo wiara jest początkiem i podstawą modlitwy. Potem piętnaście razy rozpoczynamy jakby na nowo od Modlitwy Pańskiej, owego wzoru
modlitw, którego sam Bóg wcielony ludzi nauczył, i w którym wszystkie prośby zawarł, aby nas wszystkimi obsypywać dobrami, kiedy Go tymi słowy po
synowsku prosić będziemy. Po każdym zaś pacierzu do Ojca, który jest w niebiosach, dziesięć razy oddajemy cześć Orędowniczce i Matce naszej, u nóg tegoż Ojca za nami się wstawiającej. Witamy Ją najpiękniejszymi z Jej tytułów, słowami ponad wszystko Jej miłymi, w których anioł zwiastował jej wcielenie
Słowa. Potem prosimy Ją pokornie przez Boskie Jej Macierzyństwo, aby modliła się za nami teraz, bo o to teraz, w tej chwili starać się mamy – i w godzinę
śmierci, bo od tej godziny wieczność nasza zależeć będzie. Wreszcie kończymy każdą dziesiątkę, łącząc się z Chórami niebieskimi, w śpiewaniu chwały
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O. Marian Morawski SJ
Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła
na niego spokojnym wzrokiem. Chrześcijanie wygrali tę wojnę dzięki zmianie
wiatru, która utrudniała manewry muzułmanom. Papież Pius 7 był pewien, że
zwycięstwo zawdzięczają Maryi i uczynił
7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.

Matka Boża
Różańcowa
Październik jest miesiącem poświęconym Matce Bożej Różańcowej. Kościół zaprasza codziennie dzieci, młodzież i dorosłych na popołudniowe nabożeństwa różańcowe. W środę wspominaliśmy Matkę Boską Różańcową. Jest to wspomnienie na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi pod Lepanto.
Różaniec jest modlitwą pierwotnie
znaną pod nazwą Psałterza Najświętszej
Maryi Panny. Tradycję odmawiania różańca znamy od średniowiecza. Symbolika różańca oparta jest na objawieniach
maryjnych.

*Za Sługą Bożym Janem Pawłem II
chciałbym przypomnieć, że Różaniec jest
modlitwą biblijną, całą utkaną z Pisma
Świętego. Jest to modlitwa serca, podczas
której powtarzanie słów Zdrowaś Maryjo, kieruje myśl i uczucia ku Chrystusowi, by następnie zwrócić się z pełnym ufności błaganiem do jego i naszej Matki.
Jest to modlitwa, która pomaga rozważać Słowo Boże i przyjmować Komunię
Eucharystyczną na wzór Maryi, która
zachowywała w swoim sercu wszystko
to, co Jezus czynił i mówił, a także samą
Jego obecność.
Ojciec Święty Benedykt XVI
www.7dnigryfina.pl

7 października 1571 roku turecki
sułtan Selim II miał marzenie podbić
całą Europę i przekonać ją do muzułmaństwa. Panował wtedy papież Pius V,
który - przed zbliżającą się wojną – skierował w tej intencji modlitwy do Maryi.
Odmawiał różaniec, błagając Maryję o
wsparcie w walce. *Nagle doznał wizji:
zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia.

Różaniec znaczy tyle co wieniec róż.
To średniowieczne określenie. Kwiaty
wręczano wtedy ukochanej osobie, ale
składano też je Bogu, Maryi czy Jezusowi Chrystusowi. Różaniec jest modlitwą,
inaczej ofiarowaniem duchowych kwiatów. Odmawianie różańca porównywane
jest do dawania Matce Bożej róż, stąd
właśnie nazwa różaniec – wieniec róż.
Różaniec to modlitwa maryjna, która
jednoczy nas z Matką Jezusa Chrystusa. Razem z Maryja jednoczymy się z
Bogiem, Chrystusem i kościołem jako
wspólnotą ludzi odmawiających różaniec. Maryja jest naszą przewodniczką
wiary w odmawianiu różańca. Pełna modlitwa Różańcowa składa się z czterech
części czyli czterech całych fizycznych
różańców. Na cykl różańcowy składają
się tajemnice radosne, tajemnice światła,
tajemnice bolesne i chwalebne. Tajemnice radosne rozważane są w poniedziałki
i soboty, tajemnice bolesne we wtorki
i piątki, tajemnice chwalebne z kolei w
środy i niedziele, natomiast tajemnice światła przypadają na czwartek (tak
określił to Jan Paweł II, który zaprezentował je w 2002 roku). Różaniec to swoiste

streszczenie Ewangelii i składa się z
czterech części opisujących życie Jezusa
i Maryi.

*„Różaniec jest szkołą kontemplacji i
milczenia. Na pierwszy rzut mógłby wydawać się modlitwą z nagromadzeniem
słów, trudną zatem do pogodzenia z ciszą słusznie zalecaną do medytacji i kontemplacji. W rzeczywistości to rytmiczne
powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” nie zakłóca wewnętrznej ciszy, co więcej, wymaga jej i ją umacnia.... Cisza wypływa
ze słów i zdań nie jako pustka, ale jako
obecność ostatecznego sensu, który wykracza ponad same słowa, a równocześnie przemawia nimi do serca. Tak więc,
odmawiając „Zdrowaś Maryjo”, trzeba
uważać, aby nasz głos nie „zagłuszał”
głosu Boga... Jakże ważne jest zatem pielęgnowanie tej pełnej Boga ciszy zarówno w osobistym, jak i we wspólnotowym
odmawianiu Różańca”
(Ojciec Święty Benedykt XVI).
Różaniec to najpiękniejsza modlitwa,
jakiej uczą nas na lekcjach religii. Odmawiajcie ją szczególnie w październiku, bo
jej właśnie jest on poświęcony.
Różaniec od zawsze był orężem w walce ze złem, potężną bronią, która potrafiła zmieniać bieg wydarzeń. Dzisiaj jest
naszą nadzieją na lepsze, pełne duchowej
odnowy jutro.
Redakcja

Źródła:
*https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-07a.
php3
zdjęcia: pixabay.com.pl
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Covid-19 pokrzyżował plany

Klasa okręgowa. Grupa południowa

Derby dla Morzycka
Piłkarze Energetyka nieoczekiwanie przegrali w derbach z Morzyckiem Moryń
2:3. Podopieczni grającego trenera Marcina Łapińskiego po przerwie zdołali odrobić dwubramkową przewagę, ale ostatnie słowo należało do gości.
To była kolejka niespodzianek. Swoje spotkania przegrał
CRS Barlinek, i Sokół Pyrzyce. Ponieważ pauzowała Odra
Chojna, w czołówce tabeli nie
doszło do żadnych zmian.
Dla Energetyka porażka z
Morzyckiem była drugim z rzędu spotkaniem bez punktów.
Poprzednio gryfinianie przegrali 0:2 z CRS Barlinek. Za tydzień
Energetyk pauzuje.
Energetyk Gryfino – Morzycko Moryń 2:3 (0:2)
Bramki: Żeglin 49, Nikitiński
70 – Jędrasiak 24, 82, Blasius 43.
Energetyk: Kordowski – Żeglin, Stelmasik, Nycz, Nikitiński, Łapiński, Kubaczyński (46
Oleniec), Kaniecki (82 Duch),
Gnap, Gatkowski, Ułasowicz
Dużo lepiej od gryfinian wypadła Iskra Banie, która dzięki
wygranej 3:1 zdobyła komplet
punktów w spotkaniu z Osadnikiem Myślibórz.
Iskra Banie – Osadnik Myślibórz 3:1 (3:0)
Bramki: Janas 23, Bykowski
36, Kołasiewicz 42 – Paszkiewicz 72.
Iskra: Pawłowski, Skrobek (83

Okoń), Chmielnicki, Sikorski
(88 Durasiewicz), Kreft, Kołasiewicz, Janas, Bykowski (74
Koper), Sapiński (46 Anulicz),
Pleśniak, Karbowski.
Wyniki 10. kolejki: Stal Lipiany - Zorza Dobrzany 1:1, Iskra
Banie - Osadnik Myślibórz 3:1,
Orzeł Grzędzice - Orzeł Trzcińsko Zdrój 1:0, Sokół Pyrzyce
- Kłos Pełczyce 2:5, Unia Dolice - CRS Pogoń Barlinek 1:1,
Energetyk Gryfino - Morzycko
Moryń 2:3, Orkan Suchań 1. CRS Barlinek		
2. Energetyk Gryfino		
3. Odra Chojna		
4. Dąb Dębno			
5. Sokół Pyrzyce		
6. Morzycko Moryń		
7. Stal Lipiany			
8. Gavia Choszczno		
9. Unia Dolice			
10. Kłos Pełczyce		
11. Iskra Banie			
12. Orzeł Grzędzice		
13. Osadnik Myślibórz		
14. Zorza Dobrzany		
15. Orkan Suchań		
16. O. Trzcińsko Zdrój		
17. Ogniwo Babinek		

Ogniwo Babinek 2:1, Dąb Dębno - Gavia Choszczno 6:0.
Kolejka 11: (10/11-10) Orzeł
Trzcińsko-Zdrój - Stal Lipiany,
Kłos Pełczyce - Orzeł Grzędzice,
SCRS Barlinek - Sokół Pyrzyce,
Morzycko Moryń - Unia Dolice,
Ogniwo Babinek - Odra Chojna, Osadnik Myślibórz - Orkan
Suchań, AP Gavia Choszczno
- Iskra Banie, Zorza Dobrzany Dąb Dębno. Energetyk Gryfino
– pauza.
red

10
10
9
8
10
9
9
9
10
10
8
10
8
9
9
10
8

21
18
18
17
17
15
14
14
14
13
13
12
10
9
6
4
3

27-10
26-21
28-9
22-8
24-22
26-18
34-22
16-18
14-19
20-25
14-20
16-23
17-16
15-18
19-25
8-27
9-34

Z szachowego poletka

Sukcesy Liwii i Krzysztofa
COVID-19, choć aktywny, podstępny i nieobliczalny, dla pasjonatów Królewskiej
Gry nie jest przeszkodą. W ostatnim czasie odbyło się kilka ważnych turniejów z
udziałem gryfińskich szachistów z Białego Piona.
Najważniejsze z nich to mistrzostwa Polski w szachach
szybkich i błyskawicznych we
Wrocławiu. Nasi zawodnicy Liwia Babińska i Szymon Soszka
dzielnie walczyli w gronie ponad 400 uczestników. Efekt końcowy to zdobyte doświadczenie
i pierwsze od kilku lat punkty
do klasyfikacji centralnej zdobyte dla klubu i Gryfina przez
Liwię.
Kolejna impreza to międzywojewódzkie mistrzostwa województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz strefowe eliminacje do mistrzostw
Polski w szachach klasycznych.
W tych zawodach wzięli udział
Krzysztof Chęś i Liwia Babińska. Krzysztof, wśród 30
najlepszych szachistów z obu
województw zajął bardzo dobre

ósme miejsce. W rozegranych
siedmiu rundach uzyskał 4,5p.
Jeszcze wyższe miejsce zdobyła
Liwia, która zawody ukończyła
na 5 miejscu. Trochę pechowo,
bo awans do finału uzyskiwały
zawodniczki z miejsc 1-4, ale
nasza zawodniczka nie składa
broni i już zapowiada ambitną
walkę o finał w następnych zawodach.
Warto także wspomnieć o
udanych startach Liwii i Szymona w Polanicy Zdrój, Połczynie i
Szczecinie. Gratulujemy.
- Już niedługo życie szachowe
wróci do Gryfina. Rozpoczną
się zajęcia i turnieje w Pałacyku.
Szachy czekają na Was! - zapewnia Krzysztof Rudnicki trener i
organizator szachowego życia w
Gryfinie.
red

KPR Blejkan
rozpoczął ligę
od zwycięstwa
Od pewnego i wysokiego zwycięstwa rozpoczęli
nowy sezon II ligi piłkarze ręczni KPR Blejkan.
Mecz w Samborze stanowił debiut nie tylko dla kilku
nowych zawodników z naszej
drużyny, ale także szkoleniowca
Adama Zielińskiego, który po
prawie 20 latach pracy zastąpił Arkadiusza Augustyniaka.
Inauguracja wypadła bardzo
dobrze. Gryfinianie od początku do końca dyktowali warunki
gry. Zwycięstwo KPR różnicą 11
bramek dobrze oddaje przebieg
spotkania.
W sobotę po raz pierwszy w
nowej gryfińskiej hali nasi szczypiorniści zagrają o ligowe punkty. KPR o godzinie 18 podejmuje
Borowiaka Czersk. Rywale po
pierwszej kolejce są liderami,
KPR jest drugi, więc już na wstępie rozgrywek mamy w Gryfinie
spotkanie na szczycie ligowej tabeli. Ten mecz miał być ostatnim
z zaplanowanych na weekend w
nowej hali wydarzeń piłki ręcznej. W piątek na parkiet miała
wyjść reprezentacja Polski do
lat 16, a jej rywalem w towarzyskim spotkaniu miała być reTabela
1 MKS Handball Czersk
2 KPR Blejkan Gryfino		
3 MKS Brodnica		
4 KS Szczypiorniak Olsztyn
5 SMS ZPRP II Kwidzyn
6 ITS Jeziorak Iława		
7 UKS Jedynka Kodo Morąg
8 AZS UMK Toruń		
9 MKS SM - Agropom Tczew
10 KS AZS UKW Bydgoszcz

prezentacja Niemiec. W sobotę
zaplanowano rewanż. Niestety, u
jednego z zawodników wykryto
obecność Covid-19, w związku
z czym meczem musiały zostać
odwołane, a pozostali zawodnicy
poddani kwarantannie. W tych
trudnych czasach cieszmy się
zatem z możliwości oglądania w
akcji naszych gryfińskich szczypiornistów. I nie zapominajmy,
o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, wchodzeniu na obiekt
w maseczkach i zachowaniu bezpiecznej odległości.
DJ

Sambor Tczew – KPR Blejkan
18:29 (9:16)
KPR: Kacper Kłodziński,
Dawid Dobko, Grzegorz Słomczyński, Paweł Gołofit – Lucjan
Galus 8, Rafał Lasko 7, Mateusz
Jurkiewicz 5, Maciej Jezierski
4, Tomasz Grzegorek 2, Michał
Statkiewicz 1, Bartosz Dyzmański 1, Przemysław Kręcki 1, Marek Jezierski, Michał Klemens,
Szymon Tołyż, Kamil Prokopczyk.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
2
1
0
0
0
0

48:31
29:18
35:30
28:25
29:29
29:29
25:28
30:35
18:29
31:48

Ostatni bieg
Krzysztof Chęś zajął ósme miejsce w
gronie 30 startujących szachistów.

Liwia Babińska była o włos od awansu
do finałów mistrzostw Polski.

Na stronie www.biegniepodleglosci-gryfino.pl/zapisy/ trwają zapisy na ostatnie w naszym mieście tegoroczne, duże wydarzenie sportowe.
11 listopada 2020 odbędzie się 3. edycja Gryfińskiego Biegu Niepodległości. Podobnie jak w zeszłym roku, trasa poprowadzi nas
ulicami Gryfina, a dystans to równe, certyfikowane 10 km. Niestety,
wirus który rozprzestrzenia się po naszej kochanej planecie wymusił ograniczenia i organizatorzy także muszą się do nich dostosować, a więc maksymalnie pobiegnie 250 osób. Opłata startowa w
pierwszym terminie (do 11 października) to 60 zł. Przypominam
o zasadzie, że opłacamy startowe do 7 dni od zgłoszenia żebyśmy
nie zostali pozbawieni przez organizatora przyjemności startu, bo
samo zgłoszenie nie wystarczy aby zagwarantować sobie udział. Zaprezentowany został także projekt medalu. Zapraszamy!
Dost.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Pogoda dopisała – frekwencja także

Udane biegi masowe
W sobotę w Gryfinie odbyły się 88. Masowe Biegi Przełajowe. Impreza nie tylko z
nazwy jest masowa.
W biegach wzięło udział 462 zawodników, a zapewne byłoby dużo więcej, gdyby nie obawa przed
koronawirusem. Pogoda była świetna, zabawa przednia, wynik dla większości miał drugorzędne znaczenie, liczyła się udział.
W zawodach wystartowały między innymi zorganizowane grupy z Dobrej, Polic, Świnoujścia i Goleniowa.
Tradycyjnie najlepiej wypadli biegacze z MKS i KB Hermes, którzy 15 razy stawali na podium. Dobrze wypadli też zawodnicy Delfa Gryfino, którzy 7 razy stawali na podium. Jeden z biegów wygrała
Julia Sanecka.
DJ Foto: Jacek Stefański, Delf

Puchar dla
kajakarzy KS
„Energetyk”

11

W Tarnobrzegu odbyły się VII Otwarte Mistrzostwa
Podkarpacia w kajakarstwie. Uczestniczyła w nich
drużyna kajakarzy z KS „Energetyk” Gryfino pod kierownictwem trenera Lesława Dumy.
Indywidualnie wywalczyli miejsca: K-1, 200 m chłopców II-miejsce Damian Matuszewski, K-2, 500m juniorów Ml; I - miejsce
Artur Wojciechowski - Albert Kubiak, IV - miejsce Sylwester Welzandt - Dominik Maciejski. K -1, 200 m juniorów Ml: I - miejsce
Sylwester Welzandt, II - miejsce Albert Kubiak. K-2, 200 m młodzików; IV-miejsce Adrian Makowiecki – Patryk Mitręga. K-1,
500 mi juniorów Ml; I - miejsce Sylwester Welzandt. IV - miejsce
Artur Wojciechowski, V-miejsce Albert Kubiak. Wyniki te skutkowały tym, że drużyna kajakarzy z KS „Energetyk” Gryfino zdobyła
3-miejsce drużynowo i puchar w regatach o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego.
A. Szczepaniak

www.7dnigryfina.pl
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Rozmowa z Grzegorzem Braunem, posłem Konfederacji

Musimy uwolnić nasz kraj z biurokratycznego
ucisku
We czwartek, 24 września, nasz region odwiedził Grzegorz Braun. W auli Collegiun Salesianum w Szczecinie spotkał się z licznym gronem działaczy i sympatyków ideowej Prawicy, przybyłych z różnych zakątków Pomorza Zachodniego. Dla 7 Dni Gyfina to okazja do
przeprowadzenia wywiadu z posłem Konfederacji.
Jak dostrzega Pan potencjał
środowiska ideowej Prawicy na
Pomorzu Zachodnim?
Przede wszystkim kłaniam
się i mówię Szczęść Boże mieszkańcom tego regionu, w którym
zresztą bywałem nieraz jeszcze
jako
reżyser-dokumentalista.
Teraz przyjmują mnie państwo
gościnnie jako posła na Sejm
wprawdzie zupełnie innej ziemi,
leżącej po przekątnej mapy, bo
wybrali mnie rodacy z Podkarpacia. Ale realizuję przecież projekt polityczny ponadregionalny,
ogólnopolski. Nasza Konfederacja ma już prawie dwa lata; nasza,
tzn. Konfederacja polskich wolnościowców, narodowców, konserwatystów, tradycjonalistów,
słowem patriotów spod różnych
znaków, współdziałających, jak
widać efektywnie, gdyż wprowadziliśmy do Sejmu jedenastu
posłów, a dziś, po upływie zaledwie roku tej kadencji, sondaże
nie pozostawiają naszej konkurencji większych złudzeń, że nasz
projekt polityczny nie okazał się
krótkotrwały, lecz ma tendencje rozwojowe. Jeśli zaś chodzi o
sam potencjał ludzi Prawicy na
Pomorzu Zachodnim, to uważam, że jest on niezmierny. Mogliśmy to ocenić nawet podczas
spotkania w Szczecinie, kiedy to
w dzień powszedni, musiałem
się praktycznie przepychać przez
tłum zgromadzonych na auli
moich rodaków, najwyraźniej
szukających swojego miejsca w
życiu politycznym i odpowiedzi,
wyjaśnień stanu rzeczy, tzn. w jakiej sytuacji się znajdujemy jako
naród, co się dzieje z Polską.
Podczas pańskiego spotkania
z mieszkańcami naszego regionu nie obyło się bez komentarza
do wydarzeń bieżących w naszym życiu społeczno-politycznym.
Dokładnie. Poruszyłem podczas spotkania wiodące tematy,
m.in. terror sanitarny, pandemio
-psychoza, korona-panika, a pod
jej pretekstem tresura narodu,
zniewolenie i udręka bardzo wielu polskich rodzin, zamkniętych
w kwarantannie. Są rodziny, które przez długie miesiące rotacyjnie były pozbawione wolności;
noworodki odbierane matkom;
ludzie chorzy i w podeszłym
wieku samotni bez kontaktu z
bliskimi, umierający bez dostępu

Piotr Słomski w rozmowie z Grzegorzem Braunem, posłem Konfederacji.
do sakramentów, do kapelanów; nej jest to zagadnienie kluczowe.
policja rozdająca na polecenie in- Wszystkich organów władzy,
spektoratu sanitarnego mandaty instancji państwowych, admininaszym proboszczom czy pytają- stracji centralnej i lokalnej jest po
ca o listę gości na wesele; władza prostu za dużo. To wreszcie ktoś
zamykająca biznesy, rozdająca nie musi zmienić. Bo prawdziwa reswoje pieniądze, po to by napra- forma nie może polegać tylko na
wiać tę całą społeczno-gospodar- wymianie jednej partyjnej sitwy i
czo-polityczno-kulturalną kata- zastąpieniu jej drugą, jak to od lat
strofę, którą sama spowodowała. widzimy w naszym kraju.
Fakt, iż cały ten terror sanitarny
A jak na tym tle wygląda pana
uznali a nawet pobłogosławili zdaniem funkcjonowanie saniektórzy nasi biskupi nie stano- morządu? Czy widzi pan i tutaj
wi żadnego usprawiedliwienia. konieczność przeprowadzenia
Naród jest zdezinformowany, głębszych zmian?
zastraszony i sterroryzowany.
Samorząd jest paradoksalnie
Mamy falę donosicielstwa, która pod wieloma względami zdrowwzniosła się tak wysoko, jak się szy od układu centralnego. Dlato chyba nie zdarzało od czasów tego że właśnie samorząd, mimo
Hitlera i Stalina.
tych wszystkich układów peereTo, co się dzieje, także w lowskich i postpeerelowskich,
ostatnim czasie, pokazuje, że jest siłą rzeczy w jakimś bliższym
trzeba jeszcze sporo w różnych kontakcie z rzeczywistością. I
sektorach zrobić, by usprawnić dlatego już od dłuższego czasu
działanie naszego państwa, tak w wyborach samorządowych
by efektywniej służyło, nierzad- obserwujemy wyraźny odwrót
ko naglącym, potrzebom oby- od partyjniactwa. Partie cenwateli. Jaki sposób usprawnie- tralne, parlamentarne wcale nie
nia w tym kierunku państwa wi- wszędzie startują pod własnymi
dzi reprezentowana przez Pana szyldami, raczej chowają się pod
Konfederacja?
szyldy, które brzmią bardziej
Konfederacja idzie po władzę w swojsko, lokalnie. To oczywiście
Polsce nie po to, by ją zatrzymać nie rozwiązuje problemu, ale jest
w całości dla siebie. Konfederacja to pewna naturalna i ozdrowieńidzie z wielkim, ale jednocze- cza tendencja. Trzeba tylko, żeby
śnie bardzo prostym programem aparatu urzędniczego było mniej.
uzdrowienia państwa przez re- Mówiąc bardziej konkretnie –
dukcję aparatu urzędniczego, mniej posłów w sejmie, mniej
zniesienie obłędnych komplikacji senatorów, ministrów, wiceminii talmudyzmu biurokratycznego, strów i sekretarzy stanu, ale tak
czyli często niedostosowania w samo mniej radnych – miejskich,
ogóle biurokracji do pełnego wy- sejmików wojewódzkich - jeśli
chodzenia naprzeciw potrzebom mają one być utrzymane. Myślę
obywateli. W polityce wewnętrz- też, że trudno polemizować w tej

chwili z sensowną moim zdaniem
koncepcją zniesienia powiatów,
ponieważ ten szczebel samorządu stanowi dublowanie systemu
koryt, paśników dla cwaniaków;
trzeba by się więc z tym po prostu
rozstać. Wszystkiego więc mniej,
a wtedy sytuacja się przejaśni.
Zanim zaczniemy porządkować
nasz ogródek, trzeba najpierw
wyciąć chaszcze.
Do realizacji tej ozdrowieńczej wizji potrzeba wielu ludzi,
którzy podobnie rozumieją na
czym polega roztropna troska o
dobro wspólne.
Oczywiście, dlatego zachęcam
i zapraszam do wzmacniania naszej wielkiej, wspólnej Konfederacji, poprzez przystąpienie do mojego ugrupowania Korona, czyli
Konfederacji Korony Polskiej,
która to wespół z Ruchem Narodowym i Wolnością Korwina,
współtworzy Konfederację Wolność i Niepodległość. Odzew jest
szeroki i niech się nikt nie martwi, że werbując do mojej partii
utrudniam innym pracę polityczną, bo zadań do wykonania jest
dostatecznie wiele, żeby wszyscy
znaleźli tutaj jakieś zajęcie.
Wraz z upowszechnieniem
Konfederacji, to zdaje się, że aby
całość przetrwała i się wzmacniała, konieczne będzie dbanie
o zachowanie nienaruszalnej
struktury ideowej tej formacji
politycznej.
Daj Boże, tak. Musimy uważać,
żebyśmy się nie zatracili w bezpośredniej akcji politycznej. To
stanowi, według mnie, misję mojego ugrupowania czyli Korony

w ramach Konfederacji. Właśnie
chodzi o to, byśmy nie wylądowali w rowie, robiąc tak wielkie
postępy, których zresztą odzwierciedleniem są aktualne sondaże
polityczne, które nas cieszą chociaż niczego jeszcze na przyszłość
nie gwarantują, nie należy się
do tych sondaży przywiązywać,
tylko jeszcze z większym zaangażowaniem i pokorą działać.
Żebyśmy w tym entuzjazmie zaangażowania w pracę polityczną,
nie zapominali o pryncypiach,
korzeniach. Dla Konfederacji
Korony Polskiej istotny jest pion
cywilizacyjny, czyli całokształt
zasad i wartości, które się składają
na pojęcie cywilizacji łacińskiej,
tego chcemy się właśnie trzymać.
Nie jesteśmy grupą rekonstrukcji
historycznej, wybiegamy w przyszłość naszą myślą. Chodzi o to,
by idea wolnościowa i idea narodowa trzymając się bazy cywilizacyjnej, nam się nie wykoleiła.
Chodzi oczywiście o budowanie cywilizacji łacińskiej, którą
opisał dla nas niegdyś Feliks
Koneczny, charakteryzującą się
personalistycznym podejściem
do osoby ludzkiej.
Dokładnie o taką cywilizację
nam chodzi. Jednakże widzimy
wielką ofensywę rewolucji wprost
sprzeciwiającej się tak rozumianej
cywilizacji; rewolucji, która teraz
już niekoniecznie maszeruje pod
czerwonym sztandarem, ale pod
tęczowym, zielonym i pod różnymi innymi fałszywymi sztandarami. Niestety, u nas ta rewolucja
jest prowadzona pełną parą także
i pod białoczerwoną flagą. Aktualna władza po prostu kapituluje,
respektując cały ten system narzucanej nam poprawności politycznej i niestety w konsekwencji
wszystkie jego prawno-ustrojowe
implikacje, czyli wewnętrznego
zakłamania i autointoksykacji
propagandowej. I temu właśnie
Konfederacja Korony Polskiej
współtworząc Konfederację Wolność i Niepodległość stanowczo
się sprzeciwia i mam nadzieję, że
będzie nam dane dokonywanie
rekonkwisty, czyli odzyskiwania
naszego obszaru właśnie w duchu
tej cywilizacji, którą tak pięknie
opisał i którą tak pomaga nam
docenić Feliks Koneczny.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Piotr Słomski

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Uroczystość bierzmowania
Niedzielne bierzmowanie w kościele w Wełtyniu przeprowadził ksiądz profesor dr hab. Henryk Wejman, biskup pomocniczy Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej.
To on wygłosił homilie zaś ks.
Proboszcz Zenon Latus złożył
sprawozdanie z życia parafii. Do
bierzmowania przystąpiło czternaścioro młodych mieszkańców parafii w Wełtyniu. Sakrament bierzmowania udzielany
jest uczniom najstarszych klas
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest to sakrament wprowadzający młodego

chrześcijanina w dojrzałe życie
religijne. Bierzmowani przyjęli
także z rąk ks. biskupa komunię
świętą.
Tego dnia w wełtyńskim kościele było bardzo uroczyście
i atrakcyjnie. Licznie przybyli
miejscowi strażacy. Wszyscy
uczestnicy mieli na twarzach
maseczki ochronne. Śpiewała
Maja Świbut wraz zespołem

Schola te deim laudamus z Wełtynia, a na zakończenie zaśpiewała kapela Wełtynianka.
rk

Biskupowi podczas ceremoniału bierzmowania pomagał
mieszkaniec Wełtynia Marek
Kuligowski, który jest alumnem
na 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

Łapa w łapę, noga w nogę
Po stworzeniu świata na ziemi zaczął się ruch. Powoli pojawiały się zwierzęta czterołape, skrzydlate, pływające i pełzające. A wśród tej gromady również człowiek, któremu pozwolono być panem wszystkiego co jest na ziemi. I to był chyba błąd.
Życie na ziemi rozwijało się i ulegało przemianie.
Jedne zwierzęta wyginęły
bezpowrotnie, a jeszcze inne
zamieszkały obok człowieka z
obustronnym pożytkiem. W
tym bardzo różnym współistnieniu i ciągle zmieniającym
się świecie dotarliśmy do dnia
dzisiejszego. Relacje człowiek
- zwierzęta na przestrzeni wieków były różne i nie zawsze
szczęśliwe.
Czas więc, żeby człowiek,
który poczuł się władcą ziemi, stał się mądrym władcą,
szanującym, a nie niszczącym
środowisko, w którym żyje.
Niestety, za sprawą człowieka
ginie wiele gatunków fauny i
flory. Zysk przesłania ludziom
zdrowy rozsądek. Okrucieństwo goni okrucieństwo. Nie
brak go również w dzisiejszym
cywilizowanym świecie. Ziemia woła o opamiętanie.
Już w 1931 roku!
Ekolodzy ruszyli na ratunek
planecie, na ratunek zwierzętom. W 1931 roku na konfewww.7dnigryfina.pl

Natomiast z człowiekiem
mieszka cała ich różnorodność
m in. chomiki, papugi, żółwie
i przede wszystkim tysiące kotów i psów.
A gdzieś obok nas pękają w
szwach schroniska, umierają
w klatkach hodowane na futra zwierzęta. Na wsiach psy
na metrowych łańcuchach
i zupełnie zaniedbane koty
rencji ekologów we Florencji
zrodził się pomysł wprowadzenia do kalendarza Światowego Dnia Zwierząt. Wszystkich zwierząt. Pomysł miał na
celu zwrócenie uwagi na los
i problemy zwierząt, którym
wreszcie coś się od nas należy
(w Polsce obchodzony od 1993
roku). Zdecydowano, że Światowy Dzień Zwierząt zacznie
się czwartego października z
możliwością wydłużenia na
cały październikowy miesiąc.
Całe szczęście istnieje jeszcze
zwierzęcy świat. Żyją w wodach, afrykańskich gąszczach
na Syberii i w naszych lasach.

czekają na poprawę losu. Nad
wodami i lasami „pohukują”
myśliwskie strzelby. Owszem,
coś wśród ludzi drgnęło,wieś

powoli wychodzi z myślenia
średniowiecznego i bardzo
powoli budzi się człowieczeństwo. Można zadać pytanie Co daje człowiekowi kontakt
ze zwierzęciem? Pytanie, na
które odpowiedz jest jak rzeka.
Pies od prehistorycznych czasów towarzyszy człowiekowi.
Polował z nim i bronił go. Dziś
łapa w łapę kroczy z policjantem, ratownikiem, pasterzem.
Kontakt z każdym zwierzęciem jest czymś wyjątkowym.
W tym zabetonowym świecie,

za pozamykanymi drzwiami
jest często pociechą dla starszych i samotnych. Towarzyszem dziecka i twoim, czasem
jedynym przyjacielem. Doceń
to człowieku i pamiętaj, że jesteś mu coś winien.
TS

Uwaga wszelki zwierzyniec!
W sklepach są promocje na
karmy, zabawki i różne „oporządzenia”. Maszerujcie ze
swoim człowiekiem w sklepowe strony.
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KINO GRYF 9 - 13.10.2020
Jak zostać gwiazdą, sb.-nd. 16:00
Pinokio, pt., pn.-wt. 15:30, sb.-nd. 13:40
Skandal. Ewenement Molesty, pt., pn.-wt. 18:00, sb.-nd. 18:15
Szarlatan, pt., pn.-wt. 19:30, sb.-nd. 19:45
CO JEST GRANE
W tym tygodniu kino GRYF premierowo pokaże najnowszy obraz
Agnieszki Holland „Szarlatan”. Koprodukcja europejska była już pokazywana na festiwalu w Berlinie i opowiada o życiu Jana Mikolaska – czeskiego zielarza i uzdrowiciela. Ten
dramat jak i wszystkie filmy pani Holland warto zobaczyć. W repertuarze

DARMOWE
bilety do kina

gryfińskiego kina znajdziecie także
dokument o kultowym składzie „Molesta” („Skandal. Ewenement Mole-

90’ założyć zespół Mistic Molesta. Dla
fanów klasycznych opowieści kino
GRYF przygotowało filmową wersję
historii o chłopcu z drewna, który
chce być prawdziwym chłopcem
(„Pinokio”). Każda z tych propozycji
ma w sobie coś. Ja w tym tygodniu
wybieram jednak film Agnieszki Holland. Zapraszam do kina.

sty”), czyli historię kilku chłopaków z
blokowiska zafascynowanych MTV.
To Oni postanawiają w połowie lat

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.

Amp

Kto jest reżyserem filmu „Szarlatan”?
Kto napisał scenariusz do tego obrazu?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 9 - 15.10.2020

HELIOS (CHR Kupiec)
Kino Kobiet:
Jak zostać gwiazdą, śr. 18:00
Kultura Dostępna
Sala samobójców. Hejter, czw.
13:00, 18:00
Kino Konesera:
Niedosyt, pn. 18:00
Premiery:
Pinokio, 10:30, 16:45
Polecamy:
Jak zostać gwiazdą, pt.-nd., wt.
14:45, 17:30, 20:15, pn., śr.-czw. 14:45,
20:15

Greenland, 14:00, 19:30
25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy, pt.-nd., wt. 13:30, 18:00,
20:40, pn. 13:30, 17:30, 20:30, śr.
13:30, 17:30, 21:10, czw. 13:30, 17:30,
20:40
Pętla, pt.-nd., wt., czw. 20:50, pn., śr.
20:45
Helios dla dzieci:
Trolle 2, pt.-śr. 10:00, 11:00, 12:20,
13:20, 15:40, 18:30, czw. 10:00, 10:45,
12:20, 15:40, 18:30
Tarapaty 2, pt.-wt., czw. 11:30, 16:15,
śr. 12:00, 16:15

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna
Sala samobójców. Hejter, 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Niedosyt, pn. 18:00
Kino Kobiet:
Jak zostać gwiazdą, śr. 18:00
Premiery:
Pinokio, 11:30, 14:15, 17:00
Gniazdo, pt.-nd., wt.-śr. 13:30, 18:15,
20:50, pn., czw. 13:30, 19:30, 22:00
Polecamy:
Jak zostać gwiazdą, pt.-wt., czw.
10:45, 16:00, 18:45, 21:30, śr. 10:45,

16:00, 21:30
Skandal. Ewenement Molesty, pt.wt. 21:00, śr.-czw. 21:15
Greenland, 12:15, 17:30, 20:15
25 lat niewinności – sprawa Tomka
Komendy, pt.-nd., wt. 12:00, 14:45,
18:00, 20:40, pn., czw. 12:00, 14:45,
18:15, 20:40, śr. 12:00, 14:45, 18:45, 20:40
After 2, 19:45
Pętla, pt.-nd., wt.-śr. 19:30, 22:00, pn.
21:30, czw. 21:00
Helios dla Dzieci:
Trolle 2, 10:15, 11:00, 11:45, 13:15,
14:00, 15:45, 16:15, 18:30
Tarapaty 2, 10:00, 15:00, 17:15
Mulan (dubbing), pt.-śr. 12:45, 15:30,
czw. 15:30

KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Szarlatan, 18:00
25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy, pt., pn.-czw. 20:05, sb.-nd.
15:45, 20:05
KLUB KINIARNIA
Pinokio, sb.-nd. 15:00
Niedosyt, 17:30
Szarlatan, 19:30

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Życie na naszej
planecie
()

Ten dokument po prostu musicie zobaczyć! David Attenborough niestety nie istniał w mojej świadomości do tej chwili – a
szkoda. To legendarny narrator
programów o dzikiej przyrodzie
i przyrodzie w ogóle. Tym razem
ponad 90-letni dokumentalista i
miłośnik przyrody, zwierząt i naszej planety zrobił dokument o
tym, co zrobiliśmy z naszą planetą na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Attenborough opowiada
o ewolucji życia na Ziemi, zwracając naszą uwagę na zanikającą

dziką przyrodę i niepewną przyszłość. „Życie na naszej planecie”
ma niezwykłe, przepiękne zdjęcia i przykuwającego uwagę
narratora, ale to co jest w tym
filmie najważniejsze, najciekawsze i przerażające, to fakty, liczby, zdjęcia. Niszczymy powoli
naszą planetę, naszą Ziemię. To

Euphoria
(serial)
()

Świat młodzieży jest mi dzisiaj
dalszy niż kiedykolwiek indziej i
będzie coraz dalszy – dopóki mój
syn nie będzie w tym wieku. Czy
do tej pory zrozumiem? Nie wiem,
mam nadzieję. Serial „Euphoria”
próbuje nam pokazać, z jakimi
problemami starają się sobie radzić współcześni młodzi ludzie.
Serial robi to świetnie, chociaż ja
mam nadzieję, że „aż tak” nie jest,
a przynajmniej nie tu, gdzie ja jestem. Narkotyki w mojej szkole
podobno były, ale mnie nie doty-

czyły. Alkohol bywał jak wszędzie.
Nie było social mediów, więc nie
było aż takiego hejtu i oceny jak
dzisiaj. Seks kiedyś były inny – trochę bardziej skryty. Dzisiaj wszystko się pokazuje, wszystko podlega ocenie, każdy chce być akceptowany, chce wydawać opinie, nie
chce być hejtowany. Co nie zmienia faktu, że w moich czasach w

jest fakt niezaprzeczalny, z którym trudno polemizować. Film
Attenborougha przeraża i jest
jak zimny kubeł wody w gorący
dzień. Zastanawiam się, co jeszcze musi się stać, byśmy zrozumieli i zauważyli, byśmy zmienili
swoje zachowanie, swoje nawyki, swoje przeświadczenie, że nie
jesteśmy tutaj najważniejsi. Nie
jesteśmy Panami tej planety,

podstawówce nie hejtowano na
przerwach… za ubiór, za rodziców, za brak pieniędzy, za charakter, sposób bycia. Hejtowano i to
jak! W podstawówce byłam w grupie trzymającej władzę. Nie hejtowałam, ale nic nie robiłam, żeby
to powstrzymać, Do dzisiaj się
tego wstydzę. Czy te osoby sięgały po środki, dzięki którym czuły
szczęście? Nie wiem, mam nadzieje, że nie. Główna bohaterka serialu „Euphoria” potrzebuje wsparcia,
bo nie daje sobie rady z życiem,
więc bierze… różne narkotyki. Zawodzi wszystkich wokół. Wszystko
zmienia się, gdy poznaje dziewczynę, przyjaciółkę, kogoś bliskie-

chociaż tak nam się wydaje. Ten
przepiękny dokument zmienia
myślenie, wchodzi w nasze myśli
i zmienia wszystko. Trzeba coś
zrobić, żebyśmy nie zginęli, a raczej nie my, bo walczymy bardziej o miejsce do życia dla naszych wnuków i dzieci. Pewnych
rzeczy już nie zmienimy, ale inne
możemy. Musimy to jednak zrobić wspólnie, gremialnie i często
odgórnie, by cokolwiek odniosło skutek. Można sobie mówić,
że to spisek. Można w to nie
wierzyć, ale gdy porównuje się
liczby – trudno im nie wierzyć. Z
ponad 60 procent powierzchni
dzikiej przyrody zrobiliśmy 40
kilka procent. Wycinamy, zabija-

my, robimy wszystko pod siebie.
Wydaje nam się, że rządzimy?!
Zatrzymajcie się kiedyś raz na
moment. Zostawcie za sobą beton i spaliny wielkich miast. Zajrzyjcie pod kamień czy w szuwary przy jeziorze. Zobaczycie tam
mikrokosmos. Zobaczycie tam
życie, które warto chronić. Czyż
kolorowy motyl nie jest przepiękny? Co czujecie widząc pręgi tygrysa? Ja czuję podziw. Natura jest niesamowita, nieprzewidywalna, przepiękna. I ona
sobie poradzi, a my? Pomyślcie
o tym i obejrzyjcie dokument
„Życie na naszej planecie”.

go. Czy to wystarczy, by zrezygnować z łatwego dostępu do
chemicznego szczęścia? Kilku bohaterów z problemami. Pokolenie
Z, czyli Ci urodzeni po 2000 roku.
Ich problemy to m.in.: narkotyki,
rodzina, przemoc, pieniądze.
Przyczyna? Emocjonalny niedo-

statek, brak bliskości, miłości, akceptacji, chwalenia – co rodzi niską samoocenę, a ta jest przyczyną mnóstwa problemów. Mocny
serial. Intrygujący bohaterowie.
Świetne zdjęcia, muzyka, montaż.
Rewelacyjne aktorstwo. Pytanie
jest jedno, czy chcemy oglądać
taki temat (problemy, narkotyki)?
Ja jeszcze nie wiem, czy sięgnę po
drugi sezon – jeśli powstanie.
Zdecydowanie wolę formę „Sex
Education”. Co nie zmienia faktu,
że „Euphoria” to bardzo dobry
film, który porusza bardzo ważny
temat.

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

Jakiś czas temu pisałam Wam o niezwykłej, magicznej
książce o emocjach, a raczej o ich odcieniach. „Kolorowy
potwór” Anny Llenas to opowieść o stworku, któremu
wszystko się poplątało i nie wie, co się z nim dzieje. Poplątały mu się emocje i sam już nie wie, co tak naprawdę
czuje. Znajdzie się ktoś, kto mu pomoże wszystko poukładać i ponazywać, a my razem z nim dowiemy się, jak nazywają się poszczególne uczucia i co oznaczają. Autorka
książki jest nauczycielką i artterapeutką, specjalizującą
się w sztuce i edukacji emocjonalnej. Po przeczytaniu jej
książki przekonałam się, że emocje to jest metaforyczna
kulka chaosu, która często nas trafia i nie możemy sobie
z nią poradzić, ani się od niej uwolnić. Dzieci często się
złoszczą, jak im nie wychodzi, jak się nudzą, jak muszą
na coś czekać. Płaczą z błahych powodów. Potrzebują
przytuleń milion na dobę. To wszystko są emocje, których
potrzebują i które jak kolorowy potwór przyczepiły się do
nich i nie chcą odejść.

Kolorowy
potwór
idzie do
przedszkola

wana (tak na poły normalnie jak w kolorowance, a na
poły, jakby ktoś sfotografował wycięte z tektury i pomalowane… ptaszki lub listki). Po kartach bajki biega
pokolorowany stworek, z którego wystają końcówki kolorowej włóczki – tak to wygląda. Za rękę prowadzi go
mała dziewczynka, która pomoże mu poradzić sobie z
nową sytuacją. Obrazki są bardzo realne, przekonujące
i bardzo kolorowe, co jest sednem opowiadania o różnobarwnych emocjach.

wszystkim ludzie. „Kolorowy potwór” moim zdaniem
jest idealną propozycją czytelniczą dla małym adeptów
sztuki emocji, bo w zabawny, przystępny sposób tłumaczy i określa emocje, jakie nami targają.

Tym razem kolorowy potwór wybiera się pierwszy
raz do przedszkola i jego zielony spokojny kolor zmienia się w kolorowy, bo przed pójściem pierwszy raz w
nowe miejsce każdy z nas jest pełen wątpliwości i pełen
sprzecznych emocji – cieszymy się, jesteśmy podekscytowani, ale i zdenerwowani. Kolorowy potwór porównuje przedszkole do dżungli pełnej dzikich zwierząt i
przygotowuje się na niebezpieczną podróż w nieznane.
Do plecaka zabiera gogle przeciw kosmitom i maść na
nietoperze. Dziewczynka, która prowadzi potwora za
rękę, stara się go oswoić z tym miejscem i mówi mu, że
nie ma się czego bać, ale potwór na początku się boi,
dopiero jak zobaczy, że to nic strasznego, zmieni swój
kolor na żółty i zacznie się dobrze bawić. Koniec końców kolorowy potwór polubi przedszkole i pokocha
swoich kolegów i koleżanki, a następnego dnia z radością tam powędruje. Początki bywają trudne, gdy nie
znamy miejsca ani ludzi, ale po nich zawsze jest lepiej
i łatwiej.

„Kolorowy potwór” idzie do przedszkola to kontynuacja udanej, bestsellerowej już książki o emocjach, które mieszkają w pewnym kolorowym potworze. Dzięki
niej dzieci mogą poznać najważniejsze uczucia, jakie
nimi kierują. Kolorowy potwór już wie, że ma emocje,
ale teraz wybiera się pierwszy raz do przedszkola i musi
poradzić sobie z emocjami, jakie to w nim wywołuje.
PS Kocham książki, które w nawet najmniejszy sposób wspierają rozwój emocjonalny dziecka i starają się
wspierać jego naukę o świecie. Książki o kolorowym
potworze bardzo nam pomogły, gdy mój syn nie rozumiał swoich emocji. Zresztą, wciąż jeszcze często ich
nie rozumie, ale po lekturze i poznaniu kolorowego
stwora jest mu łatwiej, bo w nerwowych momentach
przypominam mu nastroje, emocje, uczucia i ich kolory. To pomaga rozładować atmosferę. Emocje wpływają
na całe nasze życie. Emocje to jest życie. Każde zdarzenie w naszym życiu związane jest z jakimiś emocjami,
dlatego bardzo ważne jest, by uczyć dzieci o emocjach
i ich zmienności. Wśród młodych ludzi emocje bywają nierozumiane. Bardzo wiele jest chorób emocjonalnych. Nie tylko młodzi nie radzą sobie ze swoimi stanami emocjonalnymi. Ratujmy się przed tym, czytając
i rozmawiając o emocjach z przedszkolakami. To nigdy
nie zaszkodzi, a może pomoże.
Mama, która czyta, bo kocha

„Kolorowy potwór” wraca. Tym razem idzie do
przedszkola. Pierwszy raz w przedszkolu wiąże się z
mnóstwem emocji, jakie towarzyszą dzieciom i rodzicom. Żałuję, że ta książka trafiła do księgarń i bibliotek
dopiero teraz, bo przydałaby się mi i mojemu synowi
rok temu, gdy przeżywaliśmy nasz „pierwszy raz” w
przedszkolu. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet, gdy
przedszkole już dobrze znamy, to ta książka wciąż jest
świetną lekturą do wspólnego czytania. Mój syn z radością i ogromnymi emocjami wziął do ręki ulubionego
potwora i od razu chciał się dowiedzieć, co mu się nowego przydarzyło. Co więcej, po lekturze zaraz zaczął
znowu malować kolorowe potwory.
„Kolorowy potwór” jak pamiętacie jest kolorowy,
bo kolory utożsamiają wszystkie emocje, jakie w nim
tkwią i jakie tkwią w każdym z nas. Każda emocja jest
pomalowana wyrazistym kolorem. Przypomnę Wam,
że książka „Kolorowy potwór” jest nietypowo namalowww.7dnigryfina.pl

Kolorowy potwór idzie do przedszkola
Autor: Anna Llenas
Wydawnictwo: Mamania
Źródła:
Foto: pixabay.com.pl; plus archiwum prywatne

Każda kolejna lektura „Kolorowego potwora” oswaja
mojego syna z emocjami w różnej formie. Już umie je
nazywać, rozmawiać o nich, tłumaczyć swoje zachowanie. Zadaje nam pytania o nasze emocje i mówi nam,
jak on się czuje. Myślę, że to duży postęp w nauce o
emocjach, a duża w tym zasługa właśnie „Kolorowego potwora”. Książka Anny Llenas jest dla wszystkich
– małych i dużych. Emocje sprawiają problemy nawet
nam dorosłym, nie umiemy sobie z nimi radzić, a co
dopiero dzieci? Emocje to nasze stany i uczucia, które
w danej chwili czujemy. Wszystko, co nas spotyka wywołuje reakcję w nas – złość, ciekawość, smutek czy
radość. Emocje wywołują w nas także, a może przede
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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.

Kontakt: 691 057 180
Pionowo:
1. plamka na czole hinduski
2. galaretka z wodorostów
3. radziecki samochód ciężarowy
4. zastępca atamana na Zaporożu
5. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
6. mauzoleum zasłużonych Polaków
w krakowskim kościele
7. eksponat na wystawę
8. numer ciężarowy włókna
9. stan w północnej Brazylii
10. lekarskie zalecenie
11. ruda, siarczek ołowiu
12. miasto w Iranie
13. port lotniczy Osaki
14. dżuma XX wieku
15. knut
16. lubi pojeść
17. czyni cuda
18. np. lodowcowa
19. Honorowa
20. koleżanka Oli
21. następny dzień

22. jednostka dziedziczenia
23. miasto w pd. zach. Nigerii, ośrodek wydobycia złota
24. ustanowił słynną nagrodę
25. mazurskie miasto
26. młodszy syn Adama i Ewy
27. niewidoczna granica ogrodu
28. miasto we Włoszech (Sycylia)
29. moneta równa 1/100 korony
30. szkic, pobieżny opis
31. słone jezioro w Turcji
32. zasila Dunaj w Austrii
33. np. żółw
34. koń koloru sadzy
35. miękki, lekki metal
36. zdrobniale Mirosław
37. hiszpańska Agnieszka
38. gatunek płaszczki
39. miasto w Birmie
40. środek odurzający
41. Gray, botanik
42. pled.

Poziomo:
43. przeciwieństwo „nie”
44. wysyła towary za granicę
45. solenizantka z 1 II
46. głos węża
47. rzadki podział jądra komórkowego
48. taniec
49. mityczna siostra Baala
50. barwnie upierzona papuga
51. wskrzeszony przez Chrystusa
52. pensja króla
53. ciało zmarłego
54. muzułmański miesiąc postu
55. pani z 3 I
56. Saikaku (1642-93), pisarz jap.,
pierwszy realista w lit. japońskiej
57. w mitologii asyryjskiej córka
boga burzy
58. podejrzany lokal
59. sentencja, zdanie formułujące
myśl ogólną
60. twórca kierunku Korin-ha

61. forma protestu
62. cenne drewno na meble
63. mieczniki
64. mechanizm zegarka
65. brat Mojżesza
66. szekspirowski król, ojciec trzech
córek
67. cierpi na katar sienny
68. ... Sumac, piosenkarka
69. aśćka
70. Kinga, żona Tomasza Lisa
71. tradycyjny strój szkocki
72. podarunek
73. można ją dostać
74. Akademicki Związek Sportowy
75. Montand, aktor
76. tato
77. osłona błotnika samochodowego
78. morderca.

reklama

reklama

reklama

reklama

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

SKUP AUT

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

TEL. 792 419 148

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

Tel. 605 955 850

PODPOWIEDŹ: IFE, IHARA, TILAKA,
TITR, WERK, YVES

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 10 listopada 2020 r., o godzinie 1130, w sali nr 34
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na
sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino:
- działka nr 498/5 o pow. 0,1952 ha (KW 72597/2).
Cena wywoławcza netto 92.000,00 zł. Wadium – 9 200,00 zł.
- działka nr 498/6 o pow. 0,2206 ha (KW 72598/9).
Cena wywoławcza netto 104.000,00 zł. Wadium – 10 400,00 zł.
- działka nr 498/7 o pow. 0,2403 ha (KW 72599/6).
Cena wywoławcza netto 113.000,00 zł. Wadium – 11 300,00 zł.
- działka nr 498/8 o pow. 0,2123 ha (KW 72600/7).
Cena wywoławcza netto 100.000,00 zł. Wadium – 10 000,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,

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

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

4 kolory 12,00

9,00

6,50 5,40

Kalendarze jednodzielne

główka i plecy razem 6,00 zł/szt

że w dniu 10 listopada 2020 r., o godzinie 1100, w sali nr 34
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na
sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino:
- działki nr 498/1,498/2,498/3,498/4 o łącznej pow. 0,6110 ha
(KW 39294/5).
Cena wywoławcza netto 287.000,00 zł. Wadium – 28 700,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie
pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

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

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

Tel. 512 464 449
Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie
prowadzisz działalności, nie masz majątku.
Pomogę zgłosić upadłość.
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080,
www.szczecin-syndyk.pl
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com

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

B
A
N
E
tel. 91 392 21 65
R
Y
J
E
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z projektem
z dostawą

e-mail: grafik@djmedia.pl

oraz inne
WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE
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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 centrum
Gryfina. Tel. 694 923 462
•• Posiadam do wynajęcia pokój z dostępem do kuchni
i łazienki, Górny Taras. Tel. 881 767 726, +49 152 138
97 184
•• 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

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

•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow.
38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel. 514 527 877
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2, Stare
Miasto. Tel. 791 546 826
LOK ALE - W YNA JEM
•• Do wynajęcia lokal użytkowy w Gryfinie ul.
Krasińskiego. Czynsz 1000 zł + opłaty. Tel. 668 317
776
•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino, Górny
Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt wynajmu do uzgodnienia. Tel. 500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy przy ul.
Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel. +48 537
747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w
okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z prądem 382 volt. Tel.
884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 52 m2
na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu. Tel. 535 222 237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem
na warsztat lub magazyn. Tel. 600 662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum Gryfina o pow.
35 m2, na działalność gospodarczą. Tel. 509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze pod
działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w centrum
(kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność lub
magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring,
ogrodzony teren. Gryfino ul. Czechosłowacka 2. Cena
500 zł. Tel. 600 662 053
MIESZK ANIA - POSZUKUJĘ
•• 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 m2, na III

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

piętrze z balkonem na podobne - na parterze lub I
piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698 644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, kuchnia
połączona z jadalnią, możliwość zrobienia 3 pokoju na
mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2, do III p. Tel. 691
688 605
MIESZK ANIA – SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam rozpoczęty domek, działka 870 m2,
uzbrojona, okolice Widuchowej. Cena 55 tys. zł.
Tel. 0048 575 364 920, 1521 47 82 541, 578 027 642
•• Sprzedam rezerwację/kaucję kupna mieszkania przy ul.
Flisacza. Cena mieszkania 186 tys. zł. Tel. 691 250 724
•• Odstąpię partycypację TBS w Gryfinie, Stare Miasto, 3
pokoje, parter. Tel. 508 626 052
•• Sprzedam budynek mieszkalny wolnostojący 25 ar,
Żabowo. Tel. 695 359 355
•• Sprzedam partycypację kawalerka 33 m2, ul.
Mazowiecka. Tel. 663 44 23 13
•• Sprzedam domki holenderskie. Tel. 0048 604 302 001
•• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na parterze o pow.
57,3 m2, umeblowane, kuchnia w zabudowie, gotowe do zamieszkania, bezczynszowe, w miejscowości
Baniewice. Do mieszkania przynależna jest piwnica 15
m2 oraz garaż. Tel. 784 539 407, 602 507 039
•• Sprzedam dom dwurodzinny w Pniewie. Tel. 519 323
107
•• Sprzedam dom w Chwarstnicy z 2004 roku wraz z zabudowaniami. Tel. 784 539 407, 604 52 23 24
•• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym na ul.
Reymonta 14 lub zamienię na 2 mieszkania M3 w
Gryfinie. Tel. 91 415 22 22 lub 781 415 222
•• Sprzedam pół domu lub wynajmę. Cena do uzgodnienia. Tel. 697 631 896
•• Sprzedam pół domu (do remontu, ale można mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 2
piwnice i poddasze oraz zabudowania gospodarcze
na działce o pow. 3650 m2 w Wierzchlasie. Tel. 664
094 054
•• Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 180 m.kw.
nowa dachówka, ogrzewanie gazowe solar na ciepłą
wodę, garaż do otynkowania, wiata, grill z garażem
dwustanowiskowy i działki o różnych wielkościach.
lub zamienię na mieszkanie dwupokojowe nad morzem lub w Szczecinie. Tel. 91 41 45 238 , 603 795 459,
609 536 459
MIESZK ANIA - KUPNO
•• Kupię lokal nieruchomość w okolicach Gryfina, może
być do remontu. Tel. 730 154 579
•• Kupię łąki i nieużytki koło Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię dom na wsi w okolicach Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię gospodarstwo na wsi w okolicach Gryfina. Tel.
783 415 222
•• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w Gryfinie do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie – za gotówkę. Tel. 510 354
903
•• Kupię partycypację TBS GRYFINO. Tel. 693 822 550
•• Kupię małe mieszkanie w Gryfinie na parterze. Tel. 603
421 366
•• Kupię dom jednorodzinny lub bliźniak, może być do
remontu w Gryfinie. Tel. 669 862 596
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie, najchętniej z balkonem.
Tel. 607 834 614
•• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w
Gryfinie. Tel. 790 209 609
•• Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego, bliźniaka lub parteru/piętra domu w miejscowości Gryfino.
Może być do odświeżenia, do 280 tys. Numer kontaktowy: 693 775 502
•• Kupię mieszkanie w Gryfinie 2 lub 3 pokoje do 2 piętra,
najlepiej do generalnego remontu. Bez pośredników.
Tel. 501 549 719
•• Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszkanie w Gryfinie
(lub w okolicy). Rozważę każdą propozycję. Tel. 781
508 681
•• Kupię domek murowany na działkach lub boks wędkarski. Tel 602 523 178
•• Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 pokoje w Gryfinie na
Górnym Tarasie. Tel. 502 543 765
•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/Mazurska
lub Górny Taras – Jana Pawła II/Armii Krajowej. Tel.
668 817 752
NIERUCHOMOŚCI – SPR ZEDA Ż

•• Sprzedam działkę budowlaną o pow.10a w Pniewie. Tel.
668 435 671 lub 663 578 475
•• Sprzedam 1/2 nieruchomości zabudowanej położonej
w Cedyni. Cena 145 000 zł. Tel. 503 162 438
•• Sprzedam ziemię pod zabudowę deweloperską. Tel.
697 587 435
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną o pow. 566
m2 nr 312/IV. Na działce znajduje się mały domek
z piwnica murowaną, narzędziownią z wc oraz grill
murowany. Więcej informacji udzielę pod nr tel. 793
064 920
•• Sprzedam działkę warzywną rejon V nr 94. Tel. 608 486
307
•• Steklno, sprzedam tanio działkę rolną 3000 m2. Idealne
miejsce na odpoczynek, z dala od zgiełku, do jeziora
kilkaset metrów. Cena 30 tys zł. Zapraszam do oglądania. Tel. 530 577 513
•• 1/ Sprzedam nad morzem - 2 km. od Rewala, w
Ninikowie - działki budowlane, po 30 arów - uzbrojone prąd, woda , z warunkami zabudowy , tereny
ekologiczne. .Droga asfaltowa - 200 m. Ładnie położone. Cena zal. od położenia od 30zł.do 35 zł/m2.
2/ .Sprzedam w Mieszkowicach działki budowlane
-woda- o różnych wielkościach od 11 do 20 arów.
.Ładnie usytuowane. Cena 30 zł. m2. Kontakt: 91 414 52
38 , 603 795 459, 609 536 459, e-mail: waw2006@op.pl
oraz zdj. na www.schiwa.gadno.eu
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną przy ul
.Wojska Polskiego, Rej. 3 działka nr 33. Tel. 608 124 463
•• Sprzedam lub wydzierżawię nieruchomość ponad
5000m2, zabudowaną w Pniewie - okolice Dolnej
Odry. Pomieszczenia na kwatery pracownicze, parking dla aut ciężarowych. Tel. 609 614 997
•• Krajnik k/Gryfina. Sprzedam tanio działkę 0,36 hektara
z budynkiem gospodarczym 60 m2 przy lesie oraz 1
hektar ziemi rolnej. Tel. 731 758 138, 57 44 08 965
•• Sprzedam działkę warzywną nr 94 na rejonie 5. Tel.
608 486 307
•• Sprzedam działkę budowlaną w Czepinie 19 arów. Tel.
519 323 101
•• WYDZIERŻAWIĘ duże powierzchnie magazynowe
z przeznaczeniem - pod hurtownię, bazy transportowe, składy opału lub materiałów budowlanych.
Duży utwardzony plac manewrowy, wszystkie
media, całość ogrodzona, dobry dojazd. Tel. 609
461 954
•• Działki budowlane o pow. 1200 m2 z warunkami
zabudowy, obręb N. Czarnowo. Media przy drodze
asfaltowej. Tel. 609 461 954
•• Sprzedam w Gryfinie ul. Letnia działkę budowlaną o
pow. 1116 m2. Tel. 668 262 919
•• Sprzedam działkę warzywno-owocowo-rekreacyjną
przy ul. A. Krajowej kwatera II nr 169. Szklarnia 15 m2,
oczko wodne z rybami, woda, prąd, antena. Tel. 604
066 230
•• Sprzedam działki budowlane w Steklnie nad jeziorem.
7-13 arów. Tel. 503 418 790
•• Sprzedam działkę w Moryniu. Tel. 601 639 800
•• Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Dołgie.
Cena 20 tys. zł. Tel. 601 707 573
•• Sprzedam nieruchomość o pow. 106 m2 w Gardnie. Tel.
508 163 770
•• Sprzedam działkę nr 94 rej. 5. Tel. 608 486 307
•• Sprzedam działkę rejon IV nr 268. Tel. 91 4692 823
•• Sprzedam działki budowlane z warunkami zabudowy
w okolicy Krzypnicy. Tel. 507 158 583
•• Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare Łysogórki.
Wieś skanalizowana z usługami agroturystycznymi,
blisko przejścia granicznego, w otulinie Cedyńskiego
Parku Krajobrazowego. Tel. 601 707 573, dzwonić w
godz. 10-18
•• Sprzedam działki budowlane obręb Czepino, prąd,
woda, od 12 do 17 arów. Cicha, spokojna okolica. Tel.
732 855 373
•• Sprzedam działkę usługowo-handlową, 40 arów. Tel.
732 855 373
•• Kupię uzbrojoną działkę budowlaną z bezpośrednim
lub bliskim dostępem do ul. Jana Pawła II w Gryfinie.
Tel. 502 816 108
•• Tanio sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodniczą przy
ul .Wojska Polskiego, Rejon IV - działka 314. Tel. 796
600 819
•• Sprzedam działkę budowlana w okolicach Armii
Krajowej. Powierzchnia 1180 m2. Cena 90zł/m2. Tel.
662 227 227
•• Sprzedam działki budowlane o pow. 15 arów przy ul.
Wojska Polskiego w Gryfinie. Tel. 602 15 11 46
•• Sprzedam działki budowlane w Wełtyniu. Tel. 733 599
105
•• Sprzedam łąki w Piasecznie, 0,7 h, czarnoziem, torf. Tel.
557 089 188
•• Sprzedam nieuzbrojoną działkę w Daleszewie o pow.
0,82 ha. Tel. 601 859 652
•• Zamienię działkę budowlaną przy ul. Jana Pawła II (przy
samym asfalcie) na mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie,
może być zadłużone. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam działkę koło Jana Pawła II lub zamienię na
mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22

•• Sprzedam lub zamienię dwie działki 1200 arów i 1400
arów przy ul. Jana Pawła II, możliwość rzemieślniczej
działalności nieuciążliwej. Uzbrojenie pełne, tuż przy
asfalcie. Tel. 91 415 22 22
•• Działka budowlana w okolicach ulicy Armii Krajowej.
Plan zagospodarowania przewiduje budowę domu
jednorodzinnego o kącie nachylenia dachu 40-45
stopni. Parter z poddaszem użytkowym. Kontakt: 662
227 277
GAR A ŻE - SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka I. Pow. 15
m2, podłączony prąd, doskonały wjazd. Cena 42 tys. zł.
Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m x3m) .
Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena 1350
zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z instalacją
elektryczną. Garaż na os. Południe (nr 21) od strony
bloków. Posiada bramę uchylną. Cena 35 tys. zł. Tel.
790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel. 603 971 396
GAR A ŻE – W YNA JEM
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany w Gryfinie.
Tel. 693 99 17 41
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany z prądem
przy torach ul. Kolejowa. Tel. 694 667 297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice ulic Łokietka,
Popiełuszki i Mieszka I. Wynajem długoterminowy. Tel.
668 929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane przy ul.
Flisacza. Możliwość ogrzewania. Tel. 539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony z możliwością podłączenia prądu. Polecam! Tel. 798 528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o pow. 15 m2,
ul. Słowiańska za restauracją Wodnik od 31 czerwca
2017. Opłata 150 zł/ miesiąc. Tel. 691 057 180
GAR A ŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do rozbiórki. Tel.
600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w Gryfinie.
tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. Tel.
691 057 180
MOTORY Z AC JA – SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam ciągnik siodłowy marki IVECO STRALIS, rok
prod. 2004, z hydrauliką. Cena do uzgodnienia. Tel.
600 164 238
•• Sprzedam VW Passat B6, rocz. 2011, diesel, automat.
Cena 21900 zł do uzgodnienia. Tel. 509 415 439
•• Sprzedam skodę fabie 1.2 benzyna z 2010 r., kolor czerwony. Kontakt 502 816 108
•• Sprzedam przyczepkę samochodową 2019 rok, dł.
3 m, szer. 1,5 m. Cena 4500 zł. Tel. 661 521 678
•• Sprzedam samochód Lupo poj. 1000 l, kolor czarny,
przebieg 134 tys. km, przegląd i ubezpieczenie do
grudnia 2020 r. Wiadomość Gryfino nr tel. 602 577 756
•• Sprzedam RENAULT CLIO II. Rok prod. 2001; przebieg –
139 000 km; poj. 1,2; 3 drzwiowy; Cena – 3 tys. zł do
negocjacji; Stan – gotowy do użytkowania. Tel. 661
277 507
•• Skoda octavia 1.4 kombi, czarny, 02.2010 r. - SPRZEDAM.
Tel. 502 816 108
•• Sprzedam 4 zimowe opony z felgami stalowymi do
Mercedesa rozmiar 195/65/R15 91T – 250 zł za sztukę.
Tel. 608 493 649
•• Sprzedam samochód ciężarowy IVECO ML75E15, 2002 r.
prod., z windą załadunkową, 2,8 t, do rejestracji, cena
10 tys. zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459
•• Sprzedam Audi A-Line 98R, 2,6 l Quatro. Cena 7500 zł.
Tel. 723 885 663
•• Sprzedam tanio Mercedesa, rok prod. 1998, poj. 2,9. Tel.
502 263 521
•• Sprzedam 4 letnie opony ze stalowymi felgami, rozmiar
205/55 R16 w bardzo dobrym stanie po przebiegu
16.000 km. Cena 150 zł za sztukę. Tel. 500 711 469
•• Sprzedam garażowany Renault Kangoo 1,5, rok prod.
2005. Tel. 603 421 366
•• Hyundai Santa Fe, rok prod. 2004, poj. silnika 20 cm3,
diesel , automat, 4x4, kolor czarny. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 026 703
•• Sprzedam motocykl Suzuki Free Wind, poj. 650, rok
prod. 1997, nie wymaga wkładu finansowego. Tel. 692
120 030
•• 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
MOTORY Z AC JA – KUPNO
•• Kupię motocykl średniej klasy 250-300 cm, względnie i
ładnie wyglądający. Tel. 781 747 903
•• Kupię zużyte silniki samochodowe i elektryczne. Tel.
547 856 274
•• Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
PR AC A
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe – Niemcy,
Holandia, Anglia, Austria, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385
20 18 lub 601 759 797
SZUK AM
•• Rencista stopień umiarkowany z Chojny poszukuje
pracy jako opiekun. Posiadam doświadczenie. Tel.
501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej osoby
24h. Staż pracy w Niemczech ok. 15 lat. Tel. 660 974 992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel. 660 974 992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w Gryfinie lub okolicach, najchętniej bez żadnych umów. Tel. 507 890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka mieszkań
od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889 729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy - sprzątanie
mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków, robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w Gryfinie, raz w
tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i transportem
poszukuje pracy. Tel. 724 874 777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września. Posiadam duże
doświadczenie. Tel.727 687 666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona w pracy z
dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każdym wieku.
Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową pracę, znajomość języka niemieckiego. Gryfino, okolice
także strefa przygraniczna. Tel. 798 441 629
Z ATRUDNIĘ
•• Zatrudnię fachowców Szwecja- Goteborg, prace ogólnobudowlane i dekarskie, zarobki do uzgodnienia.
Mile widziana znajomość j. angielskiego i prawo jazdy
kat. B. Tel. 669 772 356
•• Zatrudnię pomocnika budowlanego przy budowie
domku jednorodzinnego. Tel. 512 322 058
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL. 601 420 009
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w Gryfinie. Tel.
602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel. 783 415 222
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów Dolny. Tel.
515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z możliwością zamieszkania Gryfino ul. Reymonta 14. Tel. 781 415 222,
783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu Gryfino. Tel. 721
146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel. +46762185566 - Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli. Tel. 785
104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel 91 415
03 31
•• Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel. 517 60 10 22
•• Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców. Wszelkie informacje pod nr tel. +46
762 185 566
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach Berlina,.
Zakwaterowanie, stawki niemieckie, dowolny system
pracy. Tel. 533 284 260
•• 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 ŁUGI
•• Remont i lakierowanie łodzi wędkarskich oraz
jachtów. Gryfino ul. Czechosłowacka 2E. Tel. 694
766 207
•• Bezpyłowe szlifowanie ścian i sufitów, malowanie, tapetowanie, układanie płytek.
Ogólnobudowlaniec czeka na zlecenia. Tel. 724
874 777
•• Przyjmę zlecenie na mycie okien i sprzątanie mieszkań.
Cena umowna. Tel. 53 40 21 868
•• „Srebrna rączka” poleca się: mocowanie karniszy, półek, szafek. Montaż kinkietów i żyrandoli.
Naprawa domowej elektryki i hydrauliki. Tel. 665
18 44 88
•• PŁYTKI GLAZURA TERAKOTA fachowe położenie
płytek w Twoim domu. Tel. 601 761 536
•• Usługi remontowo-budowlane, wykończenia
wnętrz, szpachlowanie, malowanie, ścianki działowe z płyty GK, sufity podwieszane, terakota,
ceramika oraz panele podłogowe. Tel. 576 314 405
•• Opiekun zaopiekuje się starszą osobą potrzebującą pomocy. Tel. 794 299 368
•• Szukam kogoś kto potrafi szpachlować, ma możliwość
dojazdu (19 km od Gryfina) i sprzęt. Wynagrodzenie do
ustalenia na miejscu. Tel. 576 550 499
•• Zlecę remont kuchni: położenie glazury, malowanie i
inne drobne prace. Tel. 697 995 957
•• Oferuję usługi remontowo – budowlane w zakresie
malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, tapetowanie, panele itp. Tel. 606 187 863 (Tomasz)
•• Pisanie, przepisywanie, korekta prac. Tel. 664 301 105
EDUK AC JA
•• Nauka jęz. niemieckiego. Tel. 509 740 063
•• Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
•• Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepetycji z
języka niemieckiego na każdym poziomie, z dojazdem
do klienta. Tel. 69 78 08 128
•• Nauka gry na perkusji. Tel. 694 161 215
•• Nauka języka hiszpańskiego. Tel. 794 998 104
•• Korepetycje z jęz. angielskiego dla uczniów i dorosłych.
Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 501 168 276
•• Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 697 288 030
•• Rosyjski indywidualnie i grupowo. Nauczyciel dyplomowany. Tel. 696 068 527
•• Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich poziomach nauczania. Rzetelne przygotowanie do matury
i innych egzaminów. Wieloletnie doświadczenie. Tel.
793 305 835
•• Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie do
sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, indywidualnie lub w małych grupach. Tel.
887 682 252
ROLNIC T WO – DZIER Ż AWA /SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam kuca rocznego. Tel. 510 380 642
•• Sprzedam kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy Bizon,
ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę niewywrotkę 8 ton, przyczepę samozbierającą małą, pług
3-skibowy, siewnik talerzowy, śrutownik bijakowy,
Orkan do koszenia zielonki, rozrzutnik do zielonki,
grabiarka gniazdowa, sprężarka mała, duża obora do
najmu na każdą działalność. Tel. 667 477 772
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do obornika dwuosiowy, opryskiwacz do zboża, grabiarka do siana,
mała glebogryzarka, dmuchawa do zboża, 2 silniki
elektryczne. Tl. 91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha lasu i pod budowę teren uzbrojony. Tel. 724 049 451
•• Szkółka w Karsku koło Nowogardu poleca drzewa owocowe w pojemnikach 3-4 letnie owocujące już od 20
zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80 cm. po 10 zł za
sztukę. Tel 606 106 142
•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 537 131
•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie Steklna. Tel.
609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, sprawny technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę działkę o
pow. 1500 m2- sad owocowy (15 drzew wiśni i czereśni) w bliskiej odległości ul. Jana Pawła II. Teren ogrodzony. Tel. 888 587 575
•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głównej trasie
nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub wejdę we współpracę hodowlaną ptactwa domowego w ekologii na
wybiegu na trawie lub dofinansuję taką hodowlę. Tel.
513 288 745
ROLNIC T WO – KUPNO

•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych zbiorów.
Tel. 665 023 603 Odbiór własnym transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22
•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w ilościach samochodowych, zapewniam swój transport oraz 100%
przedpłaty. Tel. 501 459 374
RÓŻNE
•• Posiadam chodziki i wózki dla niepełnosprawnych,
wypożyczę za darmo dla potrzebujących. Tel. 781
415 222
•• Oddam: meblościankę /6 elementów/-”Turkus” dł: 380
wys. 190. Tel. 507 24 13 11
•• Biurko z szufladami i półką na klawiaturę. Tel. 507 24
13 11
•• Przyjmę za darmo meble do dużego pokoju oraz dwuosobowy, rozkładany tapczan z wysuwaną skrzynią.
Tel. 66 57 299 26
•• Oddam łóżko z materacem 200 x 180 cm, obicie z materiału. Tel. 601 086 479
•• Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bardzo dobry
stanie. Tel. 663 507 887
SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam zadbany, długi camping Hobby. Cena ok. 5
tys. zł. Tel. 0048 575 364 920, 1521 47 82 541, 578 027
642
•• 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
•• Sprzedam boks wędkarski koło Laguny, po remoncie,
stanowisko na łódź. Tel. 600 986 405
•• Sprzedam nie używaną, segmentową bramę garażową Wiśniowski Uni Therm. Kolor brązowy. Wymiary:
2500x2125 cm. Tel. 507 24 13 11
•• Pilne. Sprzedam kocioł grzewczy typu Duraterm do
centralnego ogrzewania 7 KW. Używany w bdb stanie.
Cena 1000zł. Do negocjacji. Tel. 697 292 060
•• 1. Sprzedam silnik Suzuki DT 30 C, cena 6.500 zł. 2.
Rozdzielacze hydrauliczne do sterowania -15 szt.
Cena po 200 zł./szt. 3. Siłowniki pneumatyczne. Cena
50 zł. Jeden hydrauliczny dwustronny. Cena 150 zł. 4.
Sprzęgło motorowe na wał 35mm. Cena 1. 500 zł. 5.
Śruby do łodzi motorowej - różne - Pi 45 l i P-25x35,
Pi 35-20x35, Pi 30-20x35, Pi 35- 25x30.Cena od 50 zł.
do 200 zł. 6. Manetki, panele, rolery. Tel. 91 414 52 38,
603 795 459, 609 536 459, e-mail waw2006@op.pl zdj.
www.schiwa.gadno.eu
•• 1. Sprzedam kręgielnię 2 torową Spielmanna, 23 m.
długa, 8 kul,rok prod.86-92, zdemontowana. Cena
10.000zł. 2. Sprzedam krzesła tapicerowane w dobrym stanie 50 szt.x 40 zł. 3. Kije do do golfa -USA,
7 szt. Cena 100 zł. 4. Silnik Suzuki DT 30 C-1997 rok,
zbiornik paliwa,22,1 KW. Cena 6. 500 zł. 5.Akcesoria do
łodzi; śruby, cylindry, panele, przeguby, manetki, roler,
panel z zegarami, sprzęgło szwedzkie na wał. Cena
do uzgodnienia. 6. Sprzedam frytkownice Clatronic
2000W, 3 l. schładzarka do wina, pochłaniacz Miele,
zlewozmywak 2 - komorowy ze stali nierdzewnej z
półką. 7. Sprzedam kuchnia Miele, kuchenka mikr.
Samsung Cena 2. 600 zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459,
609 536 459, email waw2006@op.pl, zdj. na www.schiwa.gadno.eu
•• Linia gastronomiczna ze stali nierdzewnej składająca
się: I. kuchnia MIELE z płytą ceramiczną wbudowaną
w blat ze stali nierdzewnej 190x60, który pokrywa
stolik ze stali nierdzewnej(z półką dolną) , II. pochłaniacz MIELE DA130(2 filtry); III. zlewozmywak dwukomorowy 120x60 ze stali nierdzewnej; V. schładzarka
do wina 50x50x70, z mocowaniem ze stali nierdzewnej; VI. Frytkownica Clatronic 2000 W, 30 x 15 x15,3 l;
VII. Kuchenka mikrofalowa Samsung 2950 W, z półką
ze stali nierdzewnej. Cena 2.600 zł - całość lub osobno. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, mail-waw2006@op.pl, zdj. na www.shiwa.gadno.eu
•• Sprzedam rusztowanie budowlane, cena 2000 zł. Tel.
537 747 314
•• Sprzedam Krajzegę w dobrym stanie, moc silnika 4KW,
stół aluminiowy. Tel. 91 416 26 41
•• Sprzedam: prostownik spawalniczy Bester SPB 315. Tel.
507 24 13 11
•• Pralkę automatyczną Whirlpool. Tel. 507 24 13 11
•• Sprzedam wózek dziecięcy; rower 28 Fiszera; spawarkę
400A; akwalung; fotel do rehabilitacji; przewód spawalniczy. Tel. 696 818 153
•• Sprzedam komplet mebli do przedpokoju – szafa płytka i głęboka + szafa na buty + komoda lustro i wieszak.
Cena do uzgodnienia. Tel. 607 185 108
•• Sprzedam plastikowe formy do polbruku (różne), stół
wibracyjny i betoniarkę do produkcji. Tel. 697 44 11 51

•• Sprzedam ryby kolorowe do oczek wodnych, stawów.
Większa ilość z basenem. Tel. 608 55 66 46
•• Sprzedam boks wędkarski piętrowy, 80 m2, dostęp
do wody. Tel. 60 99 31 425, 785 440 711
•• Sprzedam samowar, szybkowar, kolumny, radio z magnetofonem, komplety do kawy i obiadowy, adapter
bambino, dużo wazonów. Tel. 607 127 726
•• Sprzedam białą szafę trzydrzwiową z dużym wbudowanym lustrem rozm. 245x204 cm oraz kompletne
łoże małżeńskie białe rozm. 235x205 cm. Cena do
uzgodnienia. Odbiór we własnym zakresie w Gryfinie.
Tel. 91 416 23 22
•• Sprzedam rower dziecięcy 5-8 lat, Trek MT60, aluminiowa rama, terenowe opony 20, osprzęt shimano,
regulowana wysokość i kąt kierownicy, amortyzatory.
Cena 350 zł. Tel. 604 088 805
•• Sprzedam za złotówkę używany, sprawny tapczan w
kolorze łagodnej zieleni z drobnymi wzorkami. Tel.
608 254 778
•• Sprzedam silnik elektryczny 11KW 2,930 obrotów. Tel.
603 421 366
•• Sprzedam łódź kabinową z silnikiem 115 KM. Tel. 600
986 425
•• Sprzedam tanio akordeon 80 basów. Tel. 692 120 030
•• Sprzedam wannę akrylową, nowa, nieużywana, z
otworami w wannie, rozm. 140x70 cm. Tel. 723 865 548
•• Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac rozm. 160x200
cm; 2 szafki nocne; szafę 3drzwiową z 2 lustrami, kolor
olcha; słupek do łazienki 30x35x160 biały wysoki połysk; tapczan+2 fotele; ławostół; lodówkę, zamrażarkę;
zmywarkę. Odbiór własny. Tel. 502 263 521
•• Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej w
Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel. 505 719 178
•• Sprzedam maszynę do szycia Singer Model 4210. Stan
bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790 444 13 01 po godz.
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•• Sprzedam router internetowy TP Link. Tel. 696 068 527
•• Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem zaburtowym
Suzuki 70 KM. Gryfino. Tel. 509 023 772
•• WYPOCZYNEK typu KLER SPRZEDAM - sofa (nierozkładana), 2 fotele (szerokie), kremowa skóra,
używany, stan bardzo dobry, cena 1500 zł. Tel. 500
075 664
•• Sprzedam rower górski w bardzo dobrym stanie
(zakupiony rok temu), damsko-męski (kolor niebieski). Cena 300 zł. Tel. 608 252 945
•• Oddam dwa fotele, stół rozkładany, okap kuchenny.
ul. Krasińskiego 19-2. Tel. 786 268 818
•• Sprzedam kosiarki, pompy, odkurzacze do liści.
Stan b. dobry, moc kosiarek od 1000 W do 1600
W. Ceny już od 100 zł. Wiadomość Gryfino tel. 60
25 777 56
•• Sprzedam piec wszystkopalny z zasobnikiem, moc
20 kW, stan bdb, mało używany. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41

•• Sprzedam butle CO2, różne wielkości i pojemności.
Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam komplet wypoczynkowy 3, 2 i 1. Stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99
17 41
•• Sprzedam lodówkę Samsung side-by-side, używana, stan dobry. Tel. 507 24 13 11
•• Sprzedam jacht - 11x3x 1,1 - żaglowo-motorowy,
stalowy, autopilot navi., silnik Yanmar 20 KW. Cena
31 tys. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459
•• Sprzedam akordeon Delicja Junior, trzygłosowy,
72 basy, ciemnozielony, w bardzo dobrym stanie.
Cena 1000 zł. Tel. 502 998 693
•• Sprzedam rower szosowy Triban 500 B’tween w
idealnym stanie, rozmiar XL. zakupiony pół roku
temu. Cena do negocjacji. Tel. 694 161 215
•• Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 724 049 451
•• Oddam kwiat doniczkowy - agawę. Tel. 888 740 876
•• Sprzedam lodówkę, duża, używana - 300 zł; Klatki
dla królików szt. - 5 - 150 zł. Tel. 508 106 461
•• Sprzedam okno dwuskrzydłowe, kolor ciemny
orzech, 147x148. Cena 200 zł. Tel. 725 296 147, 725
397 785
•• Sprzedam wyposażenie domu - meble, sprzęt AGD,
RTV i inne. Tel. 513 814 085
•• Sprzedam boks wędkarski 26 m kw. Cena 49 tys. Tel.
508 537 642
•• Sprzedam tanio meble do 2 pokoi i dywany 100%
wełna. Tel. 91 416 22 54
•• Sprzedam 6 szt. Toi Toi na przystani wędkarskiej
koło Laguny. Stan idealny, cena do uzgodnienia. Tel.
505 719 178
•• Sprzedam używane antyki. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażarkę. Tel. 91 415 22 22
RÓŻNE – KUPNO
•• Rower stacjonarny niedrogo kupię. Tel. 662 816 072
•• Kupię kontenery samochodowe 13 m na 6-8 m. Tel. 783
415 222
•• Kupię stare belki z rozbiórki w dobrym stanie. Przekrój
25x20 lub podobny. Gryfino, Banie i okolica. Tel. 690
240 241
•• Kupię stare polskie komiksy i literaturę polską. Tel. 790
716 816
•• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
•• Kupię kostkę brukową używaną wys. 6 cm, obrzeża. Tel
601 715 764
•• Kupię kuchnię gazową do 200 zł. Tel. 501 416 299
•• Kupię czerwoną cegłę rozbiórkową w dobrym stanie. Tel. 690 240 241
•• Kupię kontenery wszelakie. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790 716 816
•• Kupię kontener z rynku. Tel. 509 733 999

DYŻURY APTEK
9.10. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
10.10. Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14
11.10. Apteka Gryfińska
ul. Piastów 8
12.10. Apteka Dr.Max
ul. B. Chrobrego 30
13.10. Apteka Cefarm
ul. Grunwaldzka 6
14.10. Apteka Centrum Zdrowia
ul. Niepodległości 28
15.10. Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
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:
Kierowca Międzynarodowy-praca Pniewo
Księgowa-praca Gardno
Mechanik samochodów osobowych-praca Pniewo
Monter konstrukcji stalowych- praca Nowe Czarnowo
Nauczyciel wychowania fizycznego- praca w Widuchowej
Nauczyciel współorganizujący kształcenie –
praca w Widuchowej
Socjoterapeuta- praca Gryfino
Surdopedagog- praca Gryfino
Szwaczka- praca Gryfino
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Ekologia i świat mody
Od wieków kobiety uparcie twierdzą, że nie mają co na siebie włożyć. Mimo, że szafy pękają od ubrań, wciąż kupujemy następne, które
po pewnym szybko stają się niemodne i lądują na śmietnikach.
Chociaż to stwierdzenie
nadal jest aktualne, to jednak
powoli zauważamy, że nasza
planeta zaczęła wołać o opamiętanie. Hałdy śmieci wkrótce zaczną przykrywać Ziemię,
a przemysł modowy w dużej
mierze się do tego przyczynia. Zaczyna się jednak coś
zmieniać. Rośnie świadomość
ekologiczna jeszcze powoli, ale
na wielu poziomach. Bardzo
popularnym i rozsądnym staje
się dawanie różnym przedmiotom, a przede wszystkim
ubraniom tzw. drugiego życia. Pomysł bardzo dobry i
na czasie. Warto zrobić przegląd zalegających we własnej
szafie ciuchów. Zdecydować
co zostawić, a co oddać lub
sprzedać za przysłowiowy
grosz. Skoro nam się już nie
przydadzą, a ktoś może zrobić
z nich użytek. Dzięki temu też
na śmietnikach będzie mniej.
- Ubrania wyrzucane do przeznaczonych do tego pojemników, bardzo często walają się
po osiedlu - mówi pani Kasia. Dobrym pomysłem były
„spotkania ciuchowe” organizowane przez koła czy stowarzyszenia, na których można
było wymienić się ubraniami.
Może warto do tego pomysłu
powrócić. Oprócz możliwości
,,koleżeńskich” wymian są w
naszym mieście istnieją sklepy z używaną odzieżą, które to
się zamykają, to otwierają.
Klienci żałują „ciuch- budy”
z ul. Niepodległości. Była fajna
i po drodze. Niestety czynsz
za piwnicę był bardzo duży i
właścicielka musiała zamknąć
sklepik. Właściciel nie „odpuścił”, a lokal stoi pusty. Coś
jest w powiedzeniu że „chytry
dwa razy traci” A wystarczyło
tylko trochę spuścić z ceny.

się z przyjemnością zagląda.
Czyste, przestronne, z miłym
personelem. Pani Marta, studentka pierwszego roku prawa, nie uznaje rzeczy z drugiej
ręki. Uważa, że w sieciówkach
są nowe i nie tak znowu drogie. Cóż, bywa i tak. W sklepach odzieżowych większość
kupujących to panie. Wiele z
nich nawet jeżeli kupuje nowe
rzeczy, to wybiera produkty
polskie i jak najbardziej ekologiczne. Powoli do wszystkich
zaczyna docierać, że sztuczność i plastik nas zalały. Alarmowe dzwony przypominają,
że katastrofa ekologiczna zagrażając planecie zagraża człowiekowi. Wspomagajmy więc
ekologię gdzie się da i jak się
da. Jest to w naszym obopólnym interesie. Robimy to dla
siebie i przyszłych pokoleń.
TS

Lumpeksy omijane kiedyś
wstydliwie, dziś zaczęły przeżywać swój renesans i odwiedzają je nie tylko ci z chudszymi portfelami. Zaglądają również klienci szukający rzeczy
stylizowanych,
markowych,
oryginalnych. Pani Hania do
lumpeksów zagląda często. Wolę takie ciuchy aniżeli z sieciówek. Dziś już trudno znaleźć
coś odlotowego. Co prawda nie
znajdzie się ani Armaniego, ani
Coco Chanel, ale zawsze coś
się upoluje. Bywa że nowego i
markowego, a każda rzecz to
historia. No i samo szukanie.
Tylko nie podoba mi się, często mała dbałość sklepowego
personelu. Ciuchy na wieszakach są tak ciasno upchane, że
trudno się ,,przebić”, a i ceny
bywają trochę za wysokie. Obsługa również mogłaby być
mniej „naburmuszona’’. Są jednak second handy, do których

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

