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Kiedy przestawimy
zegarki?

W czwartek po godzinie 13 w Gryfinie zawyły syreny.
Pogotowie, Policja, Straż Pożarna i Straż Miejska jechały na ul. Chrobrego – do domu pod Nóżkami.

Zmiana czasu z letniego na zimowy następuje zawsze w ostatnią niedzielę października, w tym roku będzie to w nocy z 24 na 25 października. O godz. 3.00
wskazówki zegara trzeba będzie przesunąć na godz. 2.00.

Na miejscu zdarzenia widziano strażaków w maskach, pogotowie szybko odjechało. Pojawiła się pogłoska o czyjejś śmierci,
choć raczej wyglądało to na
zadymienie w piwnicy klatki nr
20. Paulina Targaszewska, rzecz-

W automatycznych mechanizmach czas sam się zmieni.
Niewykluczone, że po raz ostatni. W związku z propozycjami
Komisji Europejskiej od przyszłego roku może obowiązywać
ujednolicony czas środkowoeuropejski letni. W 2018 r. w
krajach Unii Europejskiej przeprowadzono ankietę, z której
wynikało, że większość respondentów opowiada się za zniesie-

niczka Pogotowia Ratunkowego,
pytana o to zdarzenie, powiedziała nam tuż przez wysłaniem
gazety do drukarni. - Nie zabieraliśmy nikogo do szpitala. Nikomu nic poważnego się nie stało!
Red.

niem zmiany czasu. W marcu
ubiegłego roku Parlament Europejski zatwierdził decyzję na
temat likwidacji zmiany czasu,
co oznaczałoby, że w naszym
kraju obowiązywałby czas środkowoeuropejski letni. Planowo
ostatni raz zmiana czasu miałaby miejsce w marcu 2021 r.
Ostateczna decyzja należy jednak do państw członkowskich.
Według badań większość Pola-

ków opowiada się za tym, aby
nie przestawiać zegarków. Często podnoszonym argumentem
jest niekorzystny wpływ zmiany czasu na zdrowie. Istnieją
obawy, że może to prowadzić
do rozregulowania zegara biologicznego, a w dzień po przestawieniu zegarków istnieje
wyższe prawdopodobieństwo
wystąpienia zawału serca.
A. Szczepaniak

Sygnały Czytelników @ 

Rekord zarażonych
W okresie ostatnich 12 dni na terenie powiatu gryfińskiego przybyła rekordowa ilość – sześćdziesiąt
osiem osób zarażonych koronawirusem COVID - 19.
Tym razem są to: siedmioro
dzieci w wieku szkolnym, siedem kobiet w starszym wieku,
dwadzieścia cztery kobiety w
średnim wieku, czterech mężczyzn w starszym wieku, szesnastu mężczyzn w średnim

wieku, pięć młodych kobieta
i pięciu młodych mężczyzn.
Wzrasta też liczba osób przebywających na kwarantannie i w
izolacji. Obecnie ich ilość przekroczyła już 150 osób.
A. Szczepaniak

Weź udział
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przygotowuje się do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dlatego Ośrodek chciałby zasięgnąć opinii mieszkańców na temat problemu przemocy.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gryfino do wypełnienia anonimowej ankiety,
której wyniki zostaną wykorzystane do stworzenia Programu
na kolejne lata.
Ankietę można znaleźć na
stronie https://www.interankiety.
pl/f/LvEqeV0v. Albo skorzystać
z linka na stronie Centrum Aktywności Lokalnej na FB.

Jednocześnie informujemy, że
możecie Państwo zgłaszać własne
sugestie, opinie dotyczące problemu przemocy na terenie Gminy Gryfino do Przewodniczącej
Zespołu Interdyscyplinarnego
za pośrednictwem poczty elektronicznej: paulina.pawlowska@
ops.gryfino.pl lub telefonicznie:
91 416 25 27 wew. 132.
dost.

Jak nam powiedzieli gryfińscy taksówkarze rezydujący na tymczasowym postoju koło
przejazdu na ulicy Kolejowej, jest ich ponad 20.
Dlatego postój taksówek powinien mieć miejsce dla co najmniej 10 – 12 samochodów. Tymczasem, na starym miejscu – po zakończeniu
budowy Centrum przesiadkowego, postawiono
dla nich placyk o pojemności zaledwie 6 samochodów. Można by zrealizować ich potrzeby
udostępniając im kilka miejsc z sąsiedniego
placu parkingowego oddanego innym użytkownikom (prawdopodobnie pracownikom
Urzędu Miejskiego).			
rk
kondolencje

„Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy,
dobiliśmy już do kresu życia...”
                                       R. Mayer

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

profesora Bogdana Matławskiego,
kulturoznawcy, etnologa i regionalisty, miłośnika gminy Gryfino,
człowieka o wielkiej wiedzy, erudycji i kulturze.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
W imieniu Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie
najbliższym
składam
wyrazy głębokiego współczucia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie
Rafał Guga

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Cmentarz – glina, ale idą w zaparte
Chociaż gmina posiada działki pod nowy cmentarz na osiedlu Południe, uparcie dąży do rozbudowy starego. Burmistrzowie nawet udają, że nie rozumieją otrzymywanych informacji!
wyjaśnić sprawę przydatności
nazwożonego gruntu. Odpowiedź brzmiała - Po uzyskaniu
informacji z PSSE w Gryfinie,
władze Gminy Gryfino nie
kontaktowały się w żaden sposób z Inspekcją Sanitarną w
temacie cmentarza.

Gdy dotarła do nas wiadomość, że na cmentarz zwożony jest grunt z zewnątrz,
spytaliśmy Sanepid o jego
przydatność dla pochówków.
Odpowiedź była jednoznaczna. Ziemia nawieziona na
potrzeby pagórka bądź nasadzenia nie stanowi gruntu
przeznaczonego do pochówku
(przestrzeni grzebalnej, gdzie
zachodzi proces mineralizacji
zwłok i szczątków) o jakim
mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym
są odpowiednie na cmentarze.
Małgorzata Kapłan, rzecznik
prasowy
Po wydrukowaniu przez nas
tej opinii, gmina nie reagowała. Spytaliśmy więc ponownie
Sanepid, czy burmistrzowie
kontaktowali się z nimi, by

Dziki atakują!
Już nie pojedyncze dziki, ale całe watahy podchodzą nocami do wiosek i ryją...
trawniki. Może to sygnał nadchodzącej ostrej zimy?!
Od tygodnia do naszej redakcji docierają sygnały o inwazji
dzików ryjących każdy kawałek
zielonej trawy. Widać to zresztą nie tylko w lesie i na skraju
wiosek, ale także w ich środku.
Nawet na poboczu betonowej
wiejskiej drogi, tuż przy ogrodzeniu posesji. Najbardziej szokujący obraz aktywności dzików
widzieliśmy w Żórawkach przy
ul. Kwiatowej. Wielki trawnik
wewnątrz ogrodzenia jednej z
posesji został kilka dni temu zryty niemal całkowicie! Właściciel
jest wściekły, bo kilka dni wcześniej widzieliśmy jak pracowicie
wałuje ten swój wielki zielony
kobierzec.
Dlaczego tak się dzieje?
Spytaliśmy o to Marcina Łuczaka, zastępcę nadleśniczego z
Nadleśnictwa Gryfino. Nie miał
dobrych wieści dla naszych czytelników.
- To niestety powtarza się o tej
porze roku. Zmniejszyła się ilość
pokarmu na polach – zbiory niemal zakończone. Jednocześnie,
zbliża się zima. Dziki starają
się znaleźć taki pokarm, który
pozwoli odbudować im tkankę
tłuszczową. Do tego najlepsze
są... trawniki. Bo właśnie teraz
www.7dnigryfina.pl

w trawnikach przybywa robaków
i pędraków. A to przecież bezcenne białko zwierzęce. Dlatego
dziki przychodzą tam, gdzie są
trawniki. Nocna ciemność im nie
przeszkadza. Bo mają bardzo
dobry węch. Podobnie jak świnie,
które bywają używane do poszukiwania trufli – podsumowuje
M. Łuczak. Dlatego posiadacze
trawników są obecnie zagrożeni
przez inwazje dzików.
Norniki i jeże też!
Z ulicy Sienkiewicza w Gryfinie dostaliśmy sygnał, że na
czterech sąsiadujących ze sobą
posesji pojawiły się norniki. Robiły to samo co dziki – choć na
skalę swojej wielkości. Ryły w
trawnikach poszukując pędra-

ków i larw owadów. Chyba udało
się je przepędzić przy pomocy
specjalnych preparatów.
Wygląda więc na to, że nie tylko dziki zaczęły na większą niż w
poprzednich latach skalę objadać
się białkiem przed nadejściem
zimy. Czyżby był to sygnał, że w
tym roku czeka nas zima znacznie ostrzejsza niż dotąd? I to
mimo ogólnego ocieplenia klimatu? Przekonamy się wkrótce.
Nagła – dawniej powiedzielibyśmy - listopadowa pogoda, w
ostatnich dniach zdaje się to potwierdzać. Taką hipotezę może
potwierdzać także sygnał jaki
otrzymaliśmy z Krajnika. Tam
pojawiło się mnóstwo... jeży, które chodzą po wsi.
R. Kwapisz

Mają projekt, ale...
Gmina twierdzi, że ma ważny projekt rozbudowy cmentarza. Spytaliśmy więc, czy
uwzględniono w nim opinię
WSSE (potocznie Sanepid).
Odpowiedź była niesamowita.
Proszę zwrócić uwagę na zdanie wydrukowane przez nas
pochyłą czcionką.
„Informuję, że projekt rozbudowy i urządzenia cmentarza komunalnego w Gryfinie
został zatwierdzony pozwoleniem na budowę Decyzją nr
560/2007 z dnia 20.11.2007
r. zmienioną decyzjami nr
71/2008 z dnia 05.02.2008 r.;
665/2013 z dnia 23.12.2013
oraz 28/2019 z dnia 24.01.2019
r. Gmina Gryfino nie posiada żadnej informacji z WSSE
o ziemi zwożonej na teren
cmentarza nie nadającej się
do pochówków, która jedno-

znacznie została określona
w dokumentacji projektowej
i musi być przepuszczalna
o frakcjach piaszczystych,
natomiast poniżej poziomu
pochówku, do formowania
skarp, pod parkingi, alejki,
miejsce na kolumbarium, uzupełnienie pozostałych elementów zagospodarowania cmentarza można zastosować inny
typ gleby”.
Walą głupa
Sanepid mówi, że gmina się
z nimi w tej sprawie nie kontaktowała. A burmistrzowie
mówią, że nie mają o tym wiadomości od Sanepidu! Skoro
się nie zwracali w tej sprawie,
to nie znają stanowiska! Było
wydrukowane w naszej gazecie i jego teskt wysłaliśmy w
zapytaniu mailowym. Ale co
to dla nich!? Zrobią jak zechcą, nie licząc sie z opiniami.
Wygląda więc na to, że w
gminie postanowiono - nie
licząc się z mieszkańcami,
chować kolejnych zmarłych
na gliniastym podłożu kwatery od strony ulicy Kołłątaja. A
jaki jest stan tej części cmentarza mieszkańcy znają. W tych
dniach – po deszczach nie
radzimy tam iść. Już w środę,
po pierwszym deszczu na gliniastym gruncie zbierały się
kałuże.
R. Kwapisz

Spadł
z 4 metrów!
W środę, 14 października w Gryfinie doszło do groźnego wypadku na budowie.
Zgodnie z handlowym prawem mówiącym, że jeden duży
sklep przyciąga kolejny duży
sklep, trwa budowa nowego
obiektu handlowego na placu
koło Biedronki, przy placu Solidarności i ulicy Sportowej. Tam
właśnie przedwczoraj doszło do
dramatycznego wydarzenia.
O godzinie 14.35 zawyły syreny służb ratunkowych. Pogotowie Ratunkowe otrzymało
bowiem wezwanie do wypadku
na budowie. Jak wiedzą wszyscy mieszkańcy Gryfina, stacja
Pogotowia mieści się dosłownie
100 metrów od miejsca tego
wydarzenia, dlatego pomoc medyczna nadeszła błyskawicznie.
Jak naszej redakcji powiedziała rzeczniczka Pogotowia Ratunkowego Paulina Targaszewska – Otrzymaliśmy wezwanie
do 31–letniego mężczyzny, który

spadł z wysokości 4 metrów.
Ratownicy medyczni ocenili, że
odniósł on uraz głowy, barku i
kończyny dolnej. Po opatrzeniu
został odwieziony do szpitala w
Szczecinie – dodaje rzeczniczka.
Co policja i prokuratura?
Na miejsce zdarzenia przyjechała także gryfińska Policja,
która prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego wypadku. Informacji
na razie nie udziela. Natomiast
rzecznika Prokuratury Okręgowej w Szczecinie spytaliśmy, czy
w związku z tym wypadkiem
prowadzi ona jakieś czynności
– bowiem w czwartek na budowie nie zastaliśmy żadnych
robotników. Jednak odpowiedź
nie dotarła do zamknięcia tego
wydania naszej gazety.
rk
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Każą im objeżdżać przez las!
Zebranie Wiejskie w Czepinie dla mieszkańców ulic Topolowej, Świerkowej i Leśnej zgromadziło prawie 20
przedstawicieli na 17 zamieszkałych tu rodzin. Tak liczna obecność spowodowana była bulwersującą informacją o zamiarze wprowadzenia przez gminę ruchu jednokierunkowego na ulicy Topolowej.
Tę decyzję wiceburmistrz T.
Miler tłumaczy brakiem środków na odzyskanie zajętego
gruntu gminnego (ok. 90 m2), co
można zrobić przez rozebranie
muru oporowego na wyjeździe z
Topolowej na DK 31. Pomysł ten
gmina konsultowała z naczelnikiem drogówki z Gryfina, który
też w obecności Sołtysa zaproponował to rozwiązanie, jeżeli nie
ma możliwości poprawienia tego
niebezpiecznego wyjazdu. Sołtys
w tej sprawie był zobligowany
przez gminę do konsultacji, a
mieszkańcy jednogłośnie zaprotestowali! Ich argumenty to: wyjazd obywać się miałby przez ul.
Piaskową, a tam dojazd jest przez
las drogą gruntową, ok. 1 km.
Oraz to, że ten wyjazd nie jest
wcale bezpieczniejszy.

Stan prawny na dziś
Nakaz Sądu Rejonowego na
przywrócenie własności na 90
m2 gruntu gminnego zajętego
przez wł. działki 435. Koniecznością byłaby rozbiórki muru
oporowego i płotu betonowego
(kosztorys 90 tys. zł) i następnie
odzyskanie komornicze. Część
mieszkańców dała do zrozumienia, że byłoby to krzywdzące dla
sąsiada, który jest chory, a poza
tym po 15 latach starają się przy-

zwyczaić do sytuacji, że zamiast
60 m mają tylko 30 m widoczności.

Bezpieczeństwo
Przy tej okazji wnioskowano,
aby gmina odkupiła ok. 100 m2
sąsiedniego gruntu wzdłuż DK
31, tak, aby można byłoby przesunąć wyjazd. A przy okazji zbudować dojście do nowego przejścia dla pieszych i w ten sposób
poprawić też bezpieczeństwo
pieszych. Inny temat to prośba
o wymianę lustra, które gmina
skierować do zarządcy DK 31 już
4 lata temu. Sołtys (jest od roku)
dobija się o to lustro i dopiero
teraz ma podać gminie jakie lustro proponuje. Lustro zwykłe to
połowiczne rozwiązanie, bo gdy
ludzie wyjeżdżają z rana to jest
rosa i tylko podgrzewane lustro
zdałoby egzamin.
Pobocze i śmieci
Następny temat to usunięcie
pobocza przez właściciela. działki 435 wzdłuż jego posesji poprzez podkop płyt betonowych,
tak, że powstał uskok w wysokości 15 cm. Naczelnik drogówki
jak i sołtys już rok temu mieli
interweniować w gminie o odtworzenie pobocza.(…). Mieszkańcy, którzy nie segregują śmie-

Ul. Topolowa, lampy - inwestycja
zaczęta w 2018, miała być dokończona
w 2019, a jest koniec 2020.
ci zaniepokoili się, że usunięto
pojemniki na segregację. Zauważono, że wprawdzie zrobiło się
czysto – bo pod pojemniki nagminnie wieś podrzucała swoje
śmieci, ale teraz obawiają się, że
śmieci będą wywożone do lasu
jak to było jeszcze 10 lat temu.
Sołtys wyjaśnił, że od nowego
roku wszyscy będą zobowiązani
do segregacji, a jeżeli nie segregują to będą płacić za wywóz
śmieci wielokrotną stawkę.

Co z lampami!?
Mieszkańcy Topolowej upomnieli się o brak 3 lamp z inwestycji z ubiegłego roku, Świerkowa zauważyła, że na końcu

tej ulicy też trzeba postawić 2
lampy. Sołtys Grzegorz Adamczyk, wygląda na bardzo zaangażowanego i widać, że się stara,
ale dopiero po roku zanotował
pierwszy sukces, bo po dwóch
dniach od zebrania zniknął wielki korzeń, mimo że twierdził że
gmina będzie musiała ogłosić
przetarg. Sukces jego był jednak
pozorny, bo to w przeddzień zebrania były radny Z. Kmieciak
zadzwonił do burmistrza i poprosił o usunięcie zawalidrogi.
Sołtys sugerował, aby mieszkańcy nie pisali do burmistrza, bo
on buduje specjalne z nim relacje
i dzięki temu będzie mógł dużo
więcej załatwić.

Potwierdza się przeciek
Dzięki pismu jednego z mieszkańców do burmistrza wszyscy
(też prasa) dowiedzieli się oficjalnie, jaki jest status prawny
zajętego gruntu gminnego i
zabudowanego wyjazdu Topolowej na DK – dotychczas to
były przecieki od urzędników
jakie pozyskiwali mieszkańcy i dziennikarze (dotychczas
na ten temat było 4 artykuły).
Czyli potwierdziło się, że były
dwukrotne nakazy burmistrza o
usunięcie obiektów budowlanych
(muru i płotu betonowego) i 2

nakazy Sądu Rejonowego w tej
sprawie z możliwością egzekucji komorniczej przez Gminę.
Wpłynęło też pismo od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który na podstawie
informacji uzyskany od Gminy,
jak i od Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
potwierdził powyższe informacje. Dodatkową informacją jaką uzyskaliśmy 5 dni po
Zebraniu od Z. Kmieciaka, to że
GDDKiA zamierza przywrócić
cały wyjazd z Topolowej zgodnie
z pierwotnym projektem w ciągu
2 lat, co by potwierdzało informację od urzędniczki, że Gmina
- nie mając pieniędzy na przebudowę, ma zamiar zwrócić się z
tym problemem do GDDKiA.
Dost. (kp)

Nasze pytanie do
rzecznika GDDKiA
Gdy kilkanaście lat temu
GDDKiA
modernizowała
DK-31, w Czepinie na wylocie
ulicy Topolowej postawiono
murek oporowy. Stwarza on
ogromny problem kierowcom
włączającym się do ruchu na
DK 31. Całkowicie zasłania
też widok w lewo, na pas, na
który muszą wjechać.
Czy murek ten znajduje się
w pasie drogowym?
Czy GDDKiA zamierza
rozebrać lub przesunąć ten
murek?

Ból głowy kierowców z Gryfina!

W tym tygodniu nastąpiła zmiana organizacji ruchu na węźle drogowym Szczecin Kijewo. Pogorszyło to i tak trudną sytuację osób jadących samochodem do Szczecina.
Most na Odrze zachodniej zamknięty. Teraz jeszcze
zamknięto dla nas rozjazd
w Kijewie. Dotąd, jadąc do
centrum Szczecina, w stronę
Głębokiego lub Dąbia (oraz
kilku wielkich osiedli jak Słoneczne), wystarczyło wjechać
na autostradę w Radziszewie.
Jak teraz dojechać do centrum
Szczecina i Dąbia, jeśli komuś
przez Pomorzany zbyt daleko?
Węzeł Kijewo zamknięty!
W poniedziałek wieczorem,
12 października rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przysłał
nam następującą informację.
- Na węźle drogowym Szczecin Kijewo została otwarta dla
ruchu nowa łącznica relacji
Stargard-Świnoujście.
Uruchomienie tej łącznicy oznacza równocześnie konieczność
zamknięcia łącznicy dla relacji

Kołbaskowo-Szczecin, która
zostanie przecięta przez najazd na nowy wiadukt węzła.
Kierowcy jadący od strony
Kołbaskowa i węzła Klucz
(droga ekspresowa S3), będą
musieli zawrócić na następnym węźle (Szczecin Dąbie),
lub skorzystać z wcześniejszego węzła (Szczecin Podjuchy)
po to, aby zjechać na Szczecin.
Otworzą drogę przez
Podjuchy?
Gdybyśmy chcieli zawrócić
w Podjuchach zjeżdżając z autostrady, mamy problem. Bo
przecież ciąg ulic od Podjuch
do Dąbia jest dostępny tylko dla autobusów i pojazdów
specjalnych. Może w tej sytuacji otworzą tam ruch także
dla samochodów osobowych?
Sprawdziliśmy na miejscu we
wtorek. Niestety, droga nadal zamknięta – co widać na

naszym zdjęciu. Wracać do
Radziszewa? Ale to przecież
ponad 10 kilometrów. A objeżdżając przez Pomorzany
(ulicą Krygiera, d. Szosa Poznańska) - jeszcze dalej. Już we
wtorek zadaliśmy Mateuszowi
Grzeszczukowi, rzecznikowi
GDDKiA pytanie, czy trasa od
zjazdu z autostrady w Podjuchach do ronda w Dąbiu zostanie nam udostępniona. Na
odpowiedź czekamy.
Węzeł po nowemu
Węzeł Szczecin Kijewo stanowi połączenie autostrady
A6 z Drogą Krajową 10. Jest to
również główny węzeł łączący
Szczecin z siecią autostrad i
dróg ekspresowych. Węzeł ten
powstał „za Niemca”, w latach
30. ubiegłego wieku, a następnie został rozbudowany w latach 70-80.
Po przebudowie węzeł bę-

Podjuchy - droga zamknięta
dzie miał nowe, szersze wiadukty, pod którymi będzie
miejsce nie tylko na dwie
jezdnie autostrady, ale również
na jezdnie „zbiorczo-rozprowadzające”, co poprawi płynność przejazdu przez węzeł.
Nawierzchnia autostrady w
rejonie węzła zmieni się betonowej na bitumiczną. - Nowe
łącznice będą miały łagodniej-

sze łuki oraz pasy włączeń i
wyłączeń, których dotychczas
brakowało. W efekcie powstanie nowy, większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno
znaczącą poprawę płynności,
jak i bezpieczeństwa ruchu
drogowego - zapewnia rzecznik
R. Kwapisz

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Przypominamy nasz artykuł o jednej z inicjatyw Bogdana Matławskiego

My tu budujemy matecznik polskości
Jubileusz dwóch małych wiosek, niegdyś niemieckich a obecnie polskich, zebrał w Żabnicy szacowne i liczne grono gości z obu państw.
Była to uroczystość w wielkim stopniu unikalna. Polacy
i Niemcy świętowali wspólnie 270-lecie dwóch wiosek,
które zmieniły przynależność
państwową. Jak się wyraził
pomysłodawca, prof. Bogdan
Matławski. - My tu polonizujemy zgermanizowane Pomorze. I budujemy swój lokalny
matecznik polskości.
Nawet miejsce gdzie rozmawialiśmy po jubileuszowej
uroczystości jest świadkiem
tej historii – polski dom (w
Żabnicy- red.), prof. Matławskiego, który wybudowali
przecież przed wojną Niemcy.
A on go potem przebudował. Pierwsi polscy osadnicy,
przywieźli tu ze sobą polską
kulturę duchową, która zderzyła się z zastaną niemiecką
kulturą materialną i jakoś
musiała się do niej przystosować. Większość Polaków
widzi w filmie “Sami swoi”
komedię charakterów. A
przecież to także prawda historyczna. Zmarła niedawno
pani Helena (kuzynka autora
scenariusza „Samych swoich”), w wywiadzie dla naszej gazety opowiadała, jak
Polacy z kresów wschodnich
przeżywali szok kulturowy
widząc na swych nowych podwórkach w byłych Prusach
maszyny (i toalety), których
dotąd nawet nie widzieli. Ale
dostosowali się i wykorzystali
zastaną kulturę techniczną do
tego stopnia, że jeszcze w la-

nych inicjatywach mieszkańców miejscowości nadgranicznych. Burmistrz Sawaryn
podszedł do sprawy jak historyk i przypomniał między
innymi, że tymi ziemiami
rządzili także przez 150 lat
Szwedzi! Konsul honorowy
Niemiec w Szczecinie – Bartłomiej Sochański przeprowadził wywód językoznawczy
wychodząc od niemieckiej
nazwy Żabnicy - Monchkappe (czepek mnicha). Karl
Lau, burmistrz Rosow mówił
o celach i działaniu założonego w 2002 roku stowarzyszenia Kościół Pamięci Rosow.

tach 90-tych XX wieku u nas
(!), na Pomorzu żartowało
się, że “w Polsce Europa kończy się na Wiśle”.
Piękne słowa
Jeden z mówców podczas
jubileuszowej
uroczystości
porównał ją do mostu – gdy
stoimy po jego środku, do
obu brzegów jest równie daleko. Ale warto o tym pamiętać,
gdy idziemy na swój brzeg historii. Tamten drugi brzeg pozostaje jednak ważny i warto
się z nim zapoznać. Tak myślą
Polacy tu mieszkający, dzieci i
wnukowie osadników z 1945
roku, dla których to już jest
Ich Mała Ojczyzna. Ale też
Niemcy, których przodkowie
tu żyli od 270 lat. Spotkanie w

Żabnicy było uroczyste i pełne przyjaznych gestów. Mowy
na cmentarzy wygłoszono po
polsku i niemiecku. W dwóch
językach zabrzmiał psalm
Dawidowy. Był polski starożytny hymn “Gaude Mater
Polonia” i niemiecki “Herr,
deine Gute reicht so weir”. Na
końcu wspólnie odśpiewano
Odę do młodości (niemiecką). Ale hymn państwowy był
tylko polski!
Każdy z mówców (przeważali Polacy), odniósł się innego aspektu wspólnej przecież
historii. To prof. Cezary Korc
(z Niemiec), mówił o tym
moście historii. Wicemarszałek J. Rzepa mówił o wejściu
do Unii Europejskiej i oddol-

Sport i koncerty
Uroczystości
rozpoczęły
rozgrywki sportowe na odnowionym boisku szkoły w Żabnicy. Po głównej uroczystości
na cmentarzu, w miejscowym
kościele odbyły się koncerty
polsko- niemieckiego chóru

Spotkanie, kwintetu instrumentów dętych Five Brass,
chóru Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i ulubionego zespołu gryfinian - orkiestry dętej
elektrowni Dolna Odra.
Bardzo wielu pomagało
Komitet
organizacyjny
uroczystości liczył prawie 20
osób. Ale tych, którzy pomagali, było kilkakrotnie więcej.
Nauczyciele szkoły w Żabnicy, strażacy ochotnicy (i ich
młodzieżówka), rady sołeckie
Dębiec i Żabnicy oraz osoby
prywatne, firmy i instytucje. Ważne, że do wspólnych
działań włączyły się także organy władzy po obu stronach
Odry. Może “tam na górze”
wojenka. U nas miło i przyjaźnie.
R. Kwapisz

Po tym, jak kilka miesięcy temu w szczecińskiej
Książnicy zaprezentowano specjalne wydanie, poświęcone Jego osiągnięciom (a przecież niewiele wcześniej
został odznaczony!), rozmawiałem z profesorem Bogdanem Matławskim. Zażartowałem wtedy – Jak tak dalej pójdzie, to niedługo postawią Ci pomnik!
Teraz już Go nie ma. I nie czas na żarty. Ale chyba się
Państwo zgodzą, że na tablicę pamiątkową Bogdan Matławski zasłużył. Proponujemy powołanie Społecznego
komitetu upamiętnienia zasług prof. Bogdana Matławskiego dla naszej lokalnej społeczności.
Ryszard Kwapisz i redakcja 7 Dni Gryfina

kondolencje

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

prof. Bogdana Matławskiego

ŚP. prof. US dr hab.
Bogdana Matławskiego

kulturoznawcy, etnologa i społecznika,

Wielki Człowiek. Znawca regionu.
Pomysłodawca Żabnickich imprez.
Rodzinie i Najbliższym

wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego,

całe życie związanego z podgryfińską wsią,
niezwykle cenionego i życzliwego człowieka.
Rodzinie i bliskim
serdeczne wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Przewodniczący i radni Rady Miejskiej w Gryfinie
www.7dnigryfina.pl

składamy
szczere wyrazy współczucia.
Sołtys Jerzy Piasecki,
Rada Sołecka,
Mieszkańcy Żabnicy
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Nasz felieton
Repolonizacja= nacjonalizacja czyli jak
PiS kupi sobie Głos Szczeciński za nasze…

1. Brytyjski „The Economist”
informuje, że państwowy
koncern paliwowy Orlen prowadzi rozmowy z
niemieckim
koncernem
Verlagsgruppe Passau w
sprawie kupna Polska Press
Grupy. Polska Presse jest
właścicielem i wydawcą
20-stu (na 24 obecnie wydawane) dzienników regionalnych a także prawie
150 tygodników lokalnych
i branżowych (m.in. „Nasza Historia”, „Moto Salon”, „Moto Salon Classic”,
„Strefa Biznesu”, „Strefa
Agro”). Grupa zatrudnia
ponad 2 tys. pracowników
i posiada w Polsce także 6
drukarń prasowych- w tym
drukarnię w Koszalinie. Na
naszym terenie zachodniopomorskim Polska Presse
jest wydawcą Głosu Szczecińskiego oraz lokalnych
mutacji bezpłatnego „Nasze
Miasto” (między innymi w
Goleniowie)
2. Przejęcie Polska Press
Grupy ma wpisywać się w
zapowiadany od kilku lat
przez polityków PiS plan
repolonizacji mediów. Temat repolonizacji mediów,
określanej też jako dekoncentracja kapitałowa, wrócił do debaty publicznej po
wyborach prezydenckich.
Pod koniec lipca w wywiadzie dla Polskiego Radia
mówił o niej prezes Prawa
i Sprawiedliwości, Jarosław
Kaczyński. Zapowiedział, że
w bieżącej kadencji Sejmu
zostaną przyjęte przepisy
dotyczące repolonizacji mediów.
3. Prezes wtedy nie powiedział
jednak jak będzie przebiegała ta repolonizacja, ani
kiedy dokładnie do niej
dojdzie. Ale cytowane już
wyżej doniesienia brytyjskiego tygodnika świadczą
o tym, że repolonizacja mediów może polegać w rze-

czywistości na ich realnej nacjonalizacji (w drodze
wykupu przez państwowe
koncerny kapitałowe) a to
oznacza ….
4. …a to oznacza włączenie tych „odzyskiwanych
z obcych rąk” mediów do
domeny mediów publicznych i w efekcie zmianę
profilu wydawniczego i
oferowanie treści znanych
już dobrze z mediów narodowych takich jak TVP czy
PR. Oczywiście trzeba będzie za to wszystko zapłacić
ponieważ jak potwierdzaokreślając naturę planowanego procesu repolonizacji
mediów - poseł PiS Ryszard
Czarnecki: „nikt nie mówi
o zabieraniu, trzeba będzie
odkupywać od kapitału niemieckiego, szwajcarskiego
wydawane prze nich tytuły…” A Kto zatem zapłaci za
to odkupywanie? …
5. Zapłacimy oczywiście My
wszyscy …. najwyraźniej
bowiem do przeprowadzenia „technicznie” tego
skupowania mediów wyznaczono Orlen czyli spółkę
Skarbu Państwa a taka spółka niezależnie jak zarabia na
podstawowej działalności
(w tym wypadku paliwa)
dysponuje pieniędzmi publicznymi. A są to pieniądze
ogromne …roczne przychody Orlenu to od lat około
100 mld (dochód netto około 4 mld) złotych co oznacza że firma obraca rocznie
kwotami
stanowiącymi
prawie 30 procent wartości
dochodów budżetu państwa! Zatem Orlen idealnie
nadaje się do przeprowadzania wielkich operacji finansowych, których nie może
wprost przeprowadzać budżet Państwa a za którymi
w istocie stoją rządzący. A w
polskiej – odziedziczonej po
rzekomo odrzuconej komuszej przeszłości - praktyce
rządzący to znaczy- rządzącą partia,
6. I to ta partia, partia dzisiaj
rządząca będzie głównym
beneficjentem propagandowym i politycznymkosztownego dla finansów
narodowych- procesu zwanego ładnie repolonizacją

mediów a w istocie jak
wykazaliśmy ich nacjonalizacją czyli, w praktyce dnia
codziennego- pisacją.
7. Jeśli dojdzie do finalizacji
rozmów, o których pisze
The Ekonomist to w naszym
regionie Orlen stanie się
wydawcą zarówno Głosu
Szczecińskiego jak i koszalińskiego Głosu Koszalińskiego oraz lokalnych mutacji Nasze Miasto w tym odpowiednich przynależnych
do wymienionych tytułów
portali.
8. Za tym pójdą oczywiście
zmiany personalne w tych
mediach, zmiany które mają
zapewnić rządzącym oferowanie, w orlenowskich już
periodykach, pożądanych
przez nich treści i „polityke
informacyjną” godną „poziomu” znanego już dobrze
na przykładzie tego co oglądamy i słyszymy w TVP I
PR. Już są gotowe też kadry”
a jak mawiał Lenin – „kadry
sa najważniejsze”… Przez
lata kute były one w pocie
czoła przez media narodowe…również i w Szczecinie
zatem nie zabraknie kandydatów na naczelnych odzyskanego mienia prasowego,
kandydatów dzisiaj siłą
rzeczy biegających tylko z
sitkiem po ulicach jako
dziennikarze zatrudnieni w
lokalnym TVP czy PR.- co
bardziej gorliwi i krzykliwi
maja zatem awans w kieszeni..!
9. Jeśli już tak się stanie czyli,
że Orlen kupi aktywa Polska
Presse to skutek- tej okrzyczanej jako odzyskanie suwerenności medialnej - repolonizacji mediów w Polsce można będzie określić
jako klasyczną egzemplifikacje znanego powiedzenia
ludowego ..trafić z deszczu
pod rynnę…”. Chodzi oczywiście o Czytelnika tych odkupionych mediów. To on i
tylko on bowiem trafi z pod
niemieckiego europoprawnego deszczu informacyjnego pod rynnę lejącą stałym obfitym strumieniem
najczystszej pisowskiej propagandy zwanej polityką informacyjną dobrej zmiany.

Zapraszamy
na warsztaty
Już jutro, w sobotę 17 października w Bartkowie i
Wirowie odbędą się polsko-niemieckie warsztaty
ogrodnicze.
Temat warsztatów nawiązuje
do problematyki obserwowanych współcześnie zmian klimatu. Działanie pełni również
rolę integrującą przygraniczne
społeczności.
„Polsko-Niemieckie Warsztaty Ogrodnicze”
odbędą się w ramach umowy,
jaką Gmina Gryfino zawarła
ze Stowarzyszeniem Gmin Pol-

skich Euroregionu Pomerania.
Projekt dofinansowany zostanie
z Funduszu Małych Projektów
Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca z Programu Współpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.
Dost.

Tchnienie
impresjonizmu
Od wtorku w małej galerii Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie goszczą prace malarskie zainspirowane twórczością mistrzów impresjonizmu.
Obrazy są autorstwa uczestników sekcji malarskiej GUTW,
która na co dzień tworzy w
Gryfińskim Domu Kultury pod
okiem instruktora Kariny Tyły.
Formę odtwórczą jaką prezentują, traktują jako ćwiczenie
i świetną zabawę.
Obrazy nie są wiernymi kopiami dzieł Vincenta Van Go-

gha, Gustava Klimta i Paula
Gauguina, a jedynie ich tchnieniem.
Zapraszamy serdecznie w
imieniu swoim i twórców.
Wystawa potrwa do 6. listopada.
Wstęp wolny.
Zwiedzanie w maseczkach.
Dost.

Marek Słomski

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

7

16-22.10.2020 r.

Nagrodzeni pedagodzy

Nagrodzeni nagrodą
Starosty Gryfińskiego zostali:

Adriana Salamończyk – dyrektor ZSP w Chojnie,

W środę, 14 października przypadał Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich Jolanta Majewska – dyrektor PPP w Gryfinie,
Maciej Puzik – dyrektor ZSP w Gryfinie,
nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników oświaty.
Obchodzony jest w rocznicę
powstania w 1773 r. Komisji
Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa

oświaty, które przeprowadziło
reformę szkolnictwa w Polsce.
Z tej okazji, tradycyjnie jak co
roku, Starosta Gryfiński nagro-

dził nauczycieli szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat,
wyróżniających się zaangażowaniem i szczególnymi osiągnię-

Sławomir Głuszak – dyrektor I LO w Gryfinie,
Edward Piotrowski – dyrektor SOSW w Chojnie,
Agnieszka Bylewska – wicedyrektor, nauczyciel fizyki
i chemii w ZSP w Chojnie,
Małgorzata Limanówka – wicedyrektor, pedagog szkolny
w ZSP w Chojnie,
Justyna Chmielewska – wicedyrektor ZSS w Nowym
Czarnowie,
Urszula Wojtowicz – nauczyciel języka niemieckiego
w ZSP w Gryfinie,
Aleksandra Domańska – nauczyciel języka polskiego
w ZSP w Gryfinie,
Anna Bednarczyk – nauczyciel języka polskiego
w I LO w Gryfinie,
Bernarda Pasek-Macyszyn – pedagog w SOSW w Chojnie,
Anna Kwaśniak – pedagog w PPP w Gryfinie, filia w Chojnie.

ciami w pracy dydaktycznej,
opiekuńczej i wychowawczej.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, tegoroczne powiatowe obchody Dnia Edukacji
miały symboliczny charakter.
Starosta Wojciech Konarski
wraz z wicestarostą Ewą Dudar

Październikowe świąteczne dni

Kto mieszka za tymi drzwiami
Wieżowce, bloki, stare kamienice i mnóstwo drzwi, a
za każdymi z nich mieszka człowiek, który nie zawsze
chce je otworzyć. Czasem jednak w zamku zazgrzyta
klucz. I uchylą się drzwi, mimo że świat został opanowany wirusowym strachem.
W takim nastroju nadszedł październik, trochę deszczowy, trochę słoneczny z pierwszymi złoto
- żółtymi liśćmi i odlatującymi
ptakami. Jesienny miesiąc trochę
inny od poprzednich, bo z pandemią na karku. Chwali się jednak
wieloma świątecznymi dniami,
a wśród nich, bardzo ważnym
Dniem Edukacji Narodowej.
Dzień Edukacji każdego roku
przypomina nam o minionych
szkolnych latach, o nauczycielach.
O dwójach złapanych, a wiedzy
zdobytej. (…) U pani Eli Sikorskiej leciutko się uchyliły drzwi.
W uchylonych drzwiach pokazuje
się czarny koci pyszczek. Gdzieś
w głębi snuje się muzyka. Czyżby
koty słuchały Mozarta?

dy rok w szkole, czy na studiach to
fantastycznie spędzony czas i bycie ze wspaniałymi pedagogami,
z których wielu pani Elżbieta pamięta do dziś. - Mój nauczycielski
zawód to również ogromna pasja.
Uczyłam zawsze w szkole średniej.
Miałam kontakt zarówno z młodzieżą, jak i dorosłymi uczniami
szkoły wieczorowej. Bardziej dojrzałymi i odpowiedzialnymi, wiedzącymi czego oczekują od życia.
Młodzież, ta wczorajsza, inna jest
już dziś. Zmienił się świat, przyszła
nowa epoka. Zawsze uważałam, że
bycie nauczycielem to wielka odpowiedzialność, odpowiedzialność
za drugiego człowieka - opowiada
dawna nauczycielka, dziś już na
emeryturze.

Polonistka
Pani Elżbieta Sikorska - absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Polonistka, od 1976 roku w Gryfinie,
w którym jest zakochana do dziś,
podobnie jak każdy kto potrafi
zobaczyć srebro odbijające się w
Odrze, park krajobrazowy i odpoczywające w trawie żurawie.
Trzydzieści trzy lata w zawodzie
nauczycielskim. Zawodzie wymarzonym od najmłodszych lat. Każ-

A co się zmieniło?
Pytam panią Elę, jak to było gdy
o normalnej porze nie zadzwonił
budzik, a godzin nie odmierzał
szkolny dzwonek? - W pierwszym
momencie ulga, że wreszcie odpoczynek. Po pewnym jednak czasie
zabrakło mi jednak kontaktu z
ludźmi, który jest potrzebny każdemu człowiekowi. Postanowiłam
podjąć pracę w miejscu zupełnie
niezrozumiałym dla moich znajomych i przyjaciół. Ale moja nowa
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sklepowa praca bardzo mi się podoba. Spotykam się z dawnymi kolegami i uczniami. Mam również
kontakt z młodzieżą. Nie wszystko
akceptuję w zachowaniu, czy ubraniach młodych ludzi, ale uważam,
że młodzież nie jest taka zła, jak
krążą wieści. Bywa mądra i kulturalna. Życie ucieka, czasy się zmieniają. Mimo, że doceniam zdobycze cywilizacji, to dawny urokliwy
świat nie poszedł w niepamięć.
Mam wrażenie, że żyję jakby na
granicy dwóch różnych światów.
Tym z bibelotami, audycjami radiowymi i ukochanymi książkami i
tym współczesnym.
Kontakt z przyrodą i szacunek
dla każdego drzewa, zwierzaka
uważa za coś nie tylko wyjątkowego, lecz obowiązkowego. Żyje aktywnie, „dogadała” się z kijkami.
Rozmawia ze swoimi kudłatymi
przyjaciółmi a świat się kręci. I
tylko żal i bunt, że gdzieś w odległym świecie z nieba spadają
bomby, a zarazem ciche szczęście,
że w kraju w którym mieszka tylko z drzew spadają kasztany. TS

odwiedzili szkoły i placówki i
– z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego – przekazali na ręce
dyrektorów życzenia dla wszystkich pracowników oraz wręczyli
nagrody wyróżnionym pedagogom.
Dost.

Asystent osobisty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w tym roku
rozszerzył zakres usług społecznych skierowanych
do osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Dzięki pomocy asystenta
osoby niepełnosprawne mogą
podejmować aktywność społeczną. Asystent wspiera w wykonywaniu codziennych czynności m. in. pójście do sklepu,
do urzędu, rodziny i znajomych.
Pierwsze osoby z gminy Gryfino
korzystają już ze wsparcia.
Jeśli legitymujesz się umiarkowanym lub znacznym stopniem
niepełnosprawności i chciałbyś
uzyskać wsparcie asystenta,
zgłoś się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gryfinie.
Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 91 416

25 27 wew. 133 w godzinach
urzędowania Ośrodka, szczegółowych informacji udziela Pani
Agnieszka Kraśniak.
Realizacja nowej usługi społecznej jest możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę Gryfino
środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w
kwocie 52 109,25 zł na realizację Programu Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020. Program realizowany jest do 31 grudnia 2020 r.
Na zdjęciu - osoba korzystająca ze wsparcia oraz asystentka
tuż po wycieczce do Szczecina.
Dost.
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Figi rosną w Gryfinie!
OPIEKA
NAD GROBAMI

Gospodyni jednej z posesji w Gryfinie przy ulicy Sienkiewicza pochwaliła się nam niezwykłym drzewem rosnącym w jej ogrodzie. Okazało się, że ta efektowna roślina z wielkimi liściami to figowiec! I
to owocujący. Wydał się nam trochę za mały jak na dorosłe drzewo tego gatunku. Jednak gospodyni
wyjaśniła, że przez wiele lat to drzewo było systematycznie przycinane. 			
rk

PUK Sp. z o.o. w Gryfinie świadczy
usługi opieki nad grobami
na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie
Podstawowa usługa obejmuje:
•
•
•
•

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

Usługi dodatkowe:

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

Możliwa częstotliwość wykonywania usług:
•
•
•
•

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

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

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

Chcesz dać ogłoszenie - reklamę w gazecie
na powiatach: goleniowskim, gryfińskim, łobeskim, stargardzkim
zadzwoń: 506 638 789, 91 392 21 65, napisz: karolinasb@djmedia.pl
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
^Święta Jadwigo, pozdrawiamy Cię jako przyjaciółkę Boga i chwalebną patronkę naszego kraju. Pozdrawiamy Cię również jako możną we wszystkich potrzebach wspomożycielkę i opiekunkę ubogich, smutnych, chorych i umierających. Jesteś skarbem i perłą Trzebnicy (naszej parafii, naszego
miasta), ozdobą Śląska i całej Polski, zwierciadłem pokory i cierpliwości, przykładem miłości Boga i bliźniego. Spojrzyj życzliwie na nas i oddal od
nas wszystkie niebezpieczeństwa duszy i ciała. Bądź nam przewodniczką na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości. Błagamy Cię gorąco, racz wyjednać u Boga wszystko, co jest nam potrzebne w tym życiu do osiągnięcia królestwa Bożego. Wesprzyj nasze prośby, które zanosimy do naszego
Ojca … Święta Jadwigo, wspierając nasze prośby, racz nam wyjednać podobną uległość Woli Bożej, jakiej Ty byłaś przykładem. Uproś nam prawdziwą bojaźń Bożą i taką miłość, jakiej nasz Ojciec Niebieski od nas oczekuje. Święta Jadwigo, bądź naszą opiekunką w każdym dniu i pospiesz nam ze
szczególną pomocą w godzinie naszej śmierci. Amen.

Wspomnienie świętej
Jadwigi Śląskiej
W dniu, w którym ten numer naszego Tygodnika trafi do kiosków (piątek), w kościele wspominamy życie świętej Jadwigi Śląskiej – świętej kościoła katolickiego, żony
Henryka I Brodatego (księcia wrocławskiego), matki Henryka II Pobożnego, córki
hrabiego Bertolda VI von Andechsa (księcia Meranii), fundatorki kościołów i klasztorów.
Urodziła się między 1174 a 1180 ro*Dnie całe przepędzała na chwale
kiem nad jeziorem Amer w Bawarii. Bożej, nie ustając w modlitwie i rozmoOtrzymała bardzo dobre wychowanie wie z niebem. (…) Jedną tylko suknią i
na rodzinnym zamku, a potem trafiła prostym płaszczem okrywała ciało swoje
do klasztoru Benedyktynek. Był to bar- wątłe i tak dalece wycieńczone postami,
dzo znany ośrodek kulturalny, w którym że pod skórą same tylko blade a zimne i
uczono łaciny, czytano pisma Ojców Ko- biczowaniem schropowaciałe przeglądaścioła i żywoty świętych, ale to, co zwra- ły w niej kości.
ca uwagę – uczono haftu i malowania, a
także pielęgnowania chorych i muzyki.
Jako 12-latka Jadwiga została wysłana na
dwór we Wrocławiu, by poślubić przyszłego męża Henryka, z którym miała
siedmioro dzieci.

Jadwiga bardzo dbała o swój dwór.
Wspierała ubogich i zdolnych, którzy
chcieli się uczyć, pomagała więźniom
poprzez łagodzenie ich życia w zamknięciu – wysyłała im jedzenie i ubrania.
**Macierzyńską troską otaczała służbę
dworu. Wyposażyła wiele kościołów w szaty liturgiczne haftowane ręką jej i jej dwórek. Do dworu księżnej należała również
niewielka grupa mężczyzn duchownych i
świeckich. Księżna bardzo troszczyła się o
to, aby urzędnicy w jej dobrach nie uciskali
poddanych kmieci. Obniżyła im czynsze,
przewodniczyła sądom, darowała grzywny
karne, a w razie klęsk nakazywała mimo
protestów zarządców rozdawać ziarno,
mięso, sól itp. Zorganizowała także szpitalik dworski, gdzie codziennie znajdowało
utrzymanie 13 chorych i kalek (liczba ta
miała symbolizować Pana Jezusa w otoczeniu 12 Apostołów). W czasie objazdów
księstwa osobiście odwiedzała chorych i
wspierała hojnie ubogich.

Jadwiga doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich dzieci. Los doświadczył ją bardzo, bo
osoby z jej najbliższej rodziny cierpiały
lub umierały. Gdy jej mąż dostał się do
niewoli, boso szła z Wrocławia do Czerska, by błagać o jego uwolnienie. Udało
się, ale na Henryka spadła klątwa za przy-

właszczenie sobie dóbr kościelnych i w
ten sposób umarł. Po jego śmierci Jadwiga
zamknęła się w klasztorze sióstr cystersek,
a wcześniej zdała rządy żonie Henryka
Pobożnego. Postanowiła cierpieć, nakładać sobie pokuty, posty, biczowania i czuwania nocne. Była pobożna i miłosierna.
40 lat jadła pokarmy tylko 2 razy dziennie. W wieku 60 lat zmarła. Do jej grobu
zaczęły przybywać liczne pielgrzymki
z całej Polski. W 1251 roku zaczęto co
roku obchodzić pamiątkę śmierci Jadwigi.
**[…] w roku 1260 odwiedził Trzebnicę legat papieski Anzelm, siostry wniosły prośbę
o kanonizację. Tę inicjatywę poparł polski
Episkopat i Piastowicze. Przeprowadzono
badania, ale kanonizacji dokonał dopiero
Klemens IV i rozciągnięto kult św. Jadwigi na cały kościół. Było to w 1680 roku.
Jadwiga jest patronką m.in.: Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej i diecezji
w Gorlitz, miasta Wrocławia i Trzebnicy,
Europy, pojednania i pokoju.
^Jezu, ukrzyżowany za nas, oddany
Ojcu bezgranicznie, zwłaszcza w chwili
swojego największego cierpienia, wraz
ze św. Jadwigą modlimy się za chorych
i cierpiących pod ciężarem swojego życia. Wielu z nich znajduje się w sytuacji
bez wyjścia, nie potrafią przyjąć i unieść
krzyża, jaki spadł na nich z Twojej odwiecznej woli. Prosimy Cię, Panie, przez
cierpienia, jakie przeżywała na ziemi
św. Jadwiga, zarówno służąc chorym
jak i dźwigając swój własny krzyż, ulżyj
wszystkim cierpiącym, dodaj im sił,
uświęć ich cierpienie. Niech się ono stanie
dla nich drogą ku świętości zbawionych,
aby kiedyś mogli przebywać z Tobą i królować na wieki. Amen.
Na obrazach Jadwiga przedstawiana
jest jako młoda mężatka w książęcym
płaszczu z diademem na głowie, czasami
w długiej sukni lub płaszczu cystersów.
**Jej atrybutami są: but w ręce, krzyż,
księga, figurka Matki Bożej, makieta kościoła w dłoniach, różaniec.

Redakcja
Źródła:
^https://trzebnicasds.wordpress.com/modlitwy
-i-piesni-do-sw-jadwigi-slaskiej/
*Żywot świętej Jadwigi (XIII w.), cyt. za: Beata
Maciejewska, Święta księżna z butami pod pachą,
„Ale Historia”, w: „Gazeta Wyborcza”, 6 sierpnia
2012
**https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-16a.
php3
zdjęcia: pixabay.com.pl
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Wygrywali choć wiatru nie było
Na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie odbyły się VII WOJEWÓDZKIE, INTEGRACYJNE ZAWODY LATAWCÓW I BALONÓW „FESTIWAL LATAWCÓW” zorganizowane przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gryfinie.

Celem zawodów było: opanowanie modeli latających i
doskonalenie
umiejętności
współzawodnictwa sportowego, popularyzacja modelarstwa
wśród dzieci i młodzieży, ich
aktywne uczestniczenie w zawodach sportowych, zabawa na
świeżym powietrzu połączona
z elementami rywalizacji sportowej, szerzenie wśród dzieci i
młodzieży kultury technicznej
oraz rozbudzanie zainteresowania wszystkimi rodzajami lotnictwa, a także integracja dzieci
niepełnosprawnych i zdrowych
podczas zawodów. Zawody zostały przeprowadzone zgodnie
z obowiązującym reżimem sanitarnym. Uczestnicy zawodów
wykonali latawce własnoręcznie,
a balony dostarczył organizator.
Startowano w czterech kategoriach wiekowych: I – szkoły
podstawowe (klasy III - VIII),
II – szkoły ponadpodstawowe,
III – open i IV – osoby niepełnosprawne. Były dwa rodzaje
latawców: I – płaskie i II skrzynkowe. W zawodach udział wzię-

ło 70 dzieci wraz z opiekunami.
Uczestników zawodów powitał Prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK Franciszek Bąk, a
burmistrz Mieczysław Sawaryn
ogłosił ich oficjalne otwarcie.
Następnie Sędzia Główny Adam
Lewiński przedstawił zasady
przebiegu zawodów oraz sposób
oceniania latawców.
Świetna atmosfera
Jak zawsze podczas każdej
edycji tych zawodów atmosfera
była wspaniała. Rywale poma-

gali sobie nawzajem. Zdobywcy pierwszych trzech lokat w
każdej konkurencji otrzymali
puchary, medale i dyplomy, a
pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i medale za udział.
Ponadto pamiątkowy medal i
dyplom otrzymała najmłodsza
uczestniczka zawodów Agata
Byczkiewicz.
Za naszym pośrednictwem
organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie finansowe i
rzeczowe: Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, Urzędowi
Miasta i Gminy w Gryfinie,
Firmie Ubezpieczeniowej Teresy Duniec – Łuksza, Piekarni
„Kruszynka”, Pizzerii na Deptaku oraz OSiR Gryfino i KP PSP
w Gryfinie.
A. Szczepaniak

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Latawce płaskie - szkoły podstawowe (indywidualnie); I - Surudo Oskar (SP 1), II - Zmitrowicz Mirella (SP 1), III - Figlarz
Hanna (SP 1).
Latawce płaskie - szkoły podstawowe (drużynowo); I - Chmielewska Julia i Misior Roksana (SP
2), II - Staszak Kinga i Iwan Wiktoria (SP 2), III - Grabarski Maksymilian i Płoch Tomasz (SP 2).
Latawce płaskie - szkoły ponadpodstawowe (indywidualnie);
I - Ignar Inga (ZSP w Chojnie),
II - Paździor Adrian (LO Nr 1 w
Szczecinie)
Latawce skrzynkowe – szkoły
podstawowe (indywidualnie); I Bodys Jan (SP 1),
II - Kajetan Pisula (SP 1), III Witkowski Wojciech (SP 1).
Latawce skrzynkowe – szkoły
podstawowe (drużynowo); I - Nowak Elena i Nowak Alex (SP 1).
Latawce płaskie - szkoły podstawowe osoby z niepełnospraw-

nością (indywidualnie);
I - Siołkowski Jakub (SP 1), II
- Rozczyński Jakub (SP 1), III Kaya Emin Can (SP 1).
Latawce płaskie - szkoły podstawowe osoby z niepełnosprawnością (drużynowo);
I - Szala Bartłomiej i Kowalski
Jakub (SP 1).
Latawce skrzynkowe – szkoły
podstawowe osoby z niepełnosprawnością (indywidualnie); I
- Warkowska Zuzanna (SP 1), II Mikołajczyk Daniel (SP 1).
Latawce skrzynkowe – szkoły
podstawowe osoby z niepełnosprawnością (drużynowo); I Szala Bartłomiej i Kowalski Jakub
(SP 1).
Balony – szkoły podstawowe
(indywidualnie); I - Żurek Wiktoria (SP 3).
Balony – szkoły podstawowe
(drużynowo); I - Alici Cebrail,
Baryła Jarosław i Warkowska Zuzanna (SP 1), II - Chmielewska
Julia, Misior Roksana i Staszak
Kinga (SP 1), III - Stroka Maja,
Gołdyn Julian i Surudo Oskar (SP
1).
Balony - szkoły podstawowe
osoby z niepełnosprawnością
(drużynowo);
I - Szala Bartłomiej, Kowalski
Jakub, Kaya Emin Can i Mikołajczyk Daniel (SP 1).
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Dwa lata temu

Klasa okręgowa. Grupa południowa

Dwa mecze – sześć
punktów

11

Wtedy burmistrz kajakarzom obiecywał pomoc. Teraz też obiecuje pomoc. A baza klubu nadaje się już
tylko do rozbiórki.

To był udany weekend dla naszych zespołów, które zdobyły komplet punktów.
Swoje spotkania wygrała zarówno Odra Chojna, jak i Iskra Banie. Po dwóch wcześniejszych porażkach z rzędu Energetyk w tej kolejce pauzował.
Piłkarze Odry pojechali do
Babinka na mecz z outsiderem
Ogniwem Babinek. Nasi piłkarze byli faworytami i nie zawiedli, choć gospodarze długo
stawiali opór. Wszystkie bramki
padły w drugiej połowie. Odra
zapewniła sobie zwycięstwo
dopiero w ostatnim kwadransie. Wcześniej prowadziła od 50
minuty, ale gospodarze szybko
wyrównali po niefortunnej interwencji Dopierały.
Po tym zwycięstwie Odra
awansowała na drugą pozycję w
tabeli.
Ogniwo Babinek – Odra
Chojna 1:3 (0:0)
Bramki: Dopierała 52 (samobójcza) – Latuszek 50, Przybylski 75, Tao 90+3
Odra: Odra: Tarnowski – Turkiewicz (85 Borczyński), Stasiak, Przybylski, Nagaj, Madera
(55 Rudik), Latuszek, Kusiak,
Głowacki, Dopierała (55 Toa),
Skóra.
Teoretycznie dużo trudniejsze zadanie czekało Iskrę Banie,
która w Choszcznie zmierzyła
się z sąsiadem z tabeli, Gavią.
Zdawała się to potwierdzać
pierwsza połowa, po której
gospodarze prowadzili 1:0. Po
zmianie stron nasz zespół bardzo szybko wyrównał, a następnie po dwóch trafieniach Krefta

wygrał 3:1.
Gavia Choszczno – Iskra Banie 1:3 (1:0)
Bramki: Drobisz 34 – Anulicz
48, Kreft 64, 70
Iskra: Pawłowski, Skrobek (83
Okoń), Chmielnicki, Sikorski
(88 Durasiewicz), Kreft, Kołasiewicz, Janas, Bykowski (74
Koper), Sapiński (46 Anulicz),
Pleśniak, Karbowski.
Wynik 11. kolejki: CRS Pogoń Barlinek – Sokół Pyrzyce
2:1, Gavia Choszczno – Iskra
Banie 1:3, Kłos Pełczyce – Orzeł
Grzędzice 0:3, Morzycko Moryń
– Unia Dolice 4:0, Ogniwo Babinek – Odra Chojna 1:3, Orzeł
Tabela
1. CRS Barlinek
2. Odra Chojna
3. Dąb Dębno		
4. Morzycko Moryń
5. Energetyk Gryfino
6. Sokół Pyrzyce
7. Iskra Banie		
8. Orzeł Grzędzice
9. Unia Dolice		
10. Gavia Choszczno
11. Stal Lipiany
12. Kłos Pełczyce
13. Osadnik Myślibórz
14. Zorza Dobrzany
15. OT Zdrój		
16. Orkan Suchań
17. Ogniwo Babinek

11
10
9
10
10
11
9
11
11
10
10
11
9
10
11
10
9

Trzcińsko Zdrój – Stal Lipiany 3:1, Zorza Dobrzany – Dąb
Dębno 0:4, Osadnik Myślibórz
– Orkan Suchań 1:1.
Kolejka 12: 17/18-10): Stal
Lipiany - Dąb Dębno, ISKRA
Banie - Zorza Dobrzany, Orkan Suchań - AP GAVIA
CHOSZCZNO, Odra Chojna Osadnik Myślibórz, Energetyk
Gryfino - Ogniwo Babinek, Sokół Pyrzyce - Morzycko Moryń,
Orzeł Grzędzice - SCRS BARLINEK, Orzeł Trzcińsko-Zdrój
- Kłos Pełczyce UNIA Dolice
- pauza
RED

24
21
20
18
18
17
16
15
14
14
14
13
11
9
7
7
3

29-11
31-10
26-8
30-18
26-21
25-24
17-21
19-23
14-23
17-21
35-25
20-28
18-17
15-22
11-28
20-26
10-37

W Gryfinie mamy lidera
Piłkarze ręczni KPR Blejkan Gryfino w sobotę po raz pierwszy zagrali w nowej
hali. I pewnie wygrali z Handballem Czersk 36:25 (16:9).

www.7dnigryfina.pl

po pierwszej kolejce spotkań,
ale szybko stało się jasne, że
po meczu nastąpi zmiana na
pierwszej pozycji. Gryfinianie
zagrali bardzo dobrze i ani
przez moment nie pozostawili
rywalom wątpliwości kto jest
lepszy.
Za tydzień kolejny mecz
na szczycie z udziałem KPR.
Nasza drużyna wyjeżdża do
Brodnicy na mecz z MKS. To
bardzo trudny rywal, najtrudniejszy z jakim dotychczas
grał KPR. Trzymamy kciuki za
pomyślne wieści z Brodnicy.

Niemal dokładnie dwa lata
temu, podczas kampanii wyborczej na burmistrza Gryfina,
uczestniczyliśmy z aparatem w
dwóch jego spotkaniach. Oba
odbyły się na terenie przystani
koło Laguny. Podczas drugiego
Mieczysław Sawaryn w imieniu
gminy podarował młodym kajakarzom klubu Energetyk Gryfino… wiosła. Supernowoczesne
kajaki – jedynki (18 tysięcy
złotych sztuka), oraz czwórkę za
35 tys. kupiła im na zakończenie sezonu Elektrownia Dolna
Odra.
Zawiesili działalność?
W ostatnich dniach po Gryfinie poszła plotka, ze trener
Lesław Duma zawiesił działalność sekcji kajakowej Energetyka! Czyżby założona w 1994
roku sekcja miała nie doczekać
swego 25- lecia? Okazało się, ze
zawieszono działalność tylko na
kilka dni. - Stan bazy kajakarzy
jest tak fatalny, że rodzice grozili nie wypuszczaniem dzieci na

II liga piłki ręcznej

Sportowe święto popsuł koronowirus. Organizatorzy na
trybuny mogli wpuścić jedynie 75 kibiców, którzy wypełnili 25% miejsc siedzących.
Na pół godziny przed rozpoczęciem meczu limit został już
wyczerpany i bramy hali zostały zamknięte. Smutne to...
Zawiedzeni kibice mogli
mecz oglądać na żywo w internecie. Działacze KPR podali, że liczba wejść przekroczyła
600. Zainteresowanie jest zatem ogromne.
Do Gryfina przyjechał lider

Przy nowych kajakach – prezes Lesław Duma i zawodnicy – Dominik Maciejewski
i Artur Wojciechowski . Zdjęcie z 2018 roku.

Działacze KPR zapowiadają,
że zrobią wszystko, aby mecz
można było obejrzeć w internecie.
DJ

KPR Blejkan Gryfino - MKS
Handball Czersk 36:25 (16:9)
Kłodziński, Słomczynski, Gołofit - Lasko 8, Jezierski Maciej
6, Jurkiewicz 5, Grzegorek 4,
Galus 3, Statkiewicz 3, Kręcki
3, Jarząbek 2, Jezierski Marek
1, Dyzmański 1, Prokopczyk,
Klemens, Tołyż,

treningi! - przyznaje L. Duma.
Trzeba więc było zrobić przynajmniej kosmetyczne poprawki. Okazało się jednak, że to na
nic. - Najlepiej zburzyć i stawiać
na nowo – dodał L. Duma w
rozmowie z naszą redakcją.
Klub dostaje od gminy granty
na wyjazdy na zawody. Ale tu
konieczna jest inwestycja! Tym
bardziej, że „medalistów ci u
nas dostatek”!
Trenują
Choć mamy październik,
to kajakarze trenują cały rok
– podkreśla Lesław Duma. Siłownia, biegi, basen i normalny
trening na wodzie gdy tylko
pogoda na to pozwoli. Nie
przerywamy więc treningów
tym bardziej, że za kilka dni w
ośrodku olimpijskim odbędą się
konsultacje dla kandydatów do
kadry narodowej juniorów w
kajakarstwie. A my w Gryfinie
takich mamy.
Rk

Triathlonowe wieści

Kalina druga,
Olek trzeci
Triathloniści Delfa Gryfino wywalczyli dwa medale w Ogólnopolskim Duathlonie Żaków, który odbył się w Rumi.
Srebrny medal zdobyła 12-letnia Kalina Grabowska, brązowy
krążek wywalczył o rok starszy
Aleksander Turowski.
Najwyżej z młodzików Delfu
uplasował się Szymon Janaszkiewicz, który zajął 6 miejsce.

Bartosz Peta ukończył zawody
na 11 pozycji, Bartosz Celmer
był 12, Bartosz Ratajczak 14,
a Paweł Kowalczyk 16. Dagna
Dąbrowska wśród młodziczek
wywalczyła piąte miejsce. Gratulujemy!
DJ
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dla dzieci i młodzieży

ZRÓB TO SAM

NOBLIŚCI
Olga Tokarczuk

jest najmłodszą polską

laureatką literackiej Nagrody Nobla.
Akademia Szwedzka przyznała jej nagrodę za
rok 2018.
Autorkę doceniono za „narracyjną wyobraźnię,
która z encyklopedyczną dokładnością oddaje
przekraczanie granic jako formę życia”.
Jej twórczość charakteryzuje wrażliwość na drugiego człowieka. Kocha zwierzęta, jest osobą
niezwykle skromną. Niechętnie opowiada o sobie, twierdzi, że wszystko o niej, można znaleźć
w jej książkach.
Charakterystyczną fryzurą Olgi Tokarczuk są dredy poprzetykane kolorowymi koralikami. Dredy są dla niej symbolem zamazania granic między kulturami i rasami.
Jest wegetarianką i broni praw zwierząt.
W swojej książce „Prowadź swój pług przez kości umarłych” stworzyła bohaterkę, Janinę Duszejko, która bierze odwet za niewłaściwe, barbarzyńskie traktowanie
przyrody i zwierząt. Na podstawie tej powieści Agnieszka Holland nakręciła „Pokot”,
wyróżniony na festiwalu filmowym w Berlinie Srebrnym Niedźwiedziem. Na jednym
z transparentów, w czasie protestów przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej było
napisane: „Janina Duszejko wam tego nie wybaczy”.
Jest dobrze znana nie tylko w Polce, ale i na świecie jej książki przetłumaczono na
ponad 30 języków.
Zachęcam was do przeczytania przynajmniej jednej z jej powieści (chociaż nie wiem,
czy będziecie się w stanie powstrzymać od przeczytania następnej, ja czytam trzecią
i już wiem, jaką przeczytam kolejną). Polecam powieść „E.E”, która po raz pierwszy
została opublikowana 25 lat temu. To historia o 15-letniej dziewczynie – Ernie, która
na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym na tle rówieśniczek. Wystarczy jednak
wgłębić się w kolejne strony, aby przekonać się, że córka fabrykanta jest medium –
ma zdolności parapsychiczne, które ostatecznie traci. To piękna historia o tym, co
wszyscy doskonale znamy – o niespełnionych marzeniach i wielkich pragnieniach.
Miłej lektury .

Młody artysta

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Gryfino stara się o miliony na inwestycje
Gmina Gryfino aktywnie bierze udział w naborach na dofinansowanie inwestycji w mieście i na terenach wiejskich. W 2020 r. złożono
łącznie 16 wniosków.
Większość wniosków wciąż
podlega ocenie ekspertów i
decyzja o ewentualnym dofinansowaniu powinna zostać
ogłoszona z końcem roku.
Ścieżki rowerowe z dofinansowaniem
W marcu br. zostały złożone
dwa wnioski o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych na odcinkach Gryfino
- Wełtyń i Wełtyń - Strefa
Przemysłowa w Gardnie, biegnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 120. Wnioski
uzyskały pozytywna ocenę i
decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
otrzymały dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 931 250 zł.
Nowa trasa rowerowa będzie sprzyjać rozwojowi ekologicznych form przemieszczania się między gryfińskimi
miejscowościami. Znacząco

poprawi również bezpieczeństwo osób uprawiających
wzdłuż drogi do Gardna różne formy rekreacji.
12 wniosków do
Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych
Po ogłoszeniu naboru do
funduszu, Gmina Gryfino złożyła 12 wniosków o dofinansowanie różnorodnych dzia-

łań inwestycyjnych na łączną
kwotę 56 435 000 zł. Wśród
wnioskowanych
projektów
są m.in. przebudowa Placu
Księcia Barnima I, remont
Pałacyku pod Lwami oraz termomodernizacje budynków
komunalnych i szkół.
Polsko-islandzka
kooperacja
W związku z ogłoszonym

naborem na „Realizację inwestycji w zakresie zielono
-niebieskiej infrastruktury w
miastach” współfinansowanych ze środków Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2014-2021, Gmina Gryfino
wraz z islandzkim przedsiębiorstwem Verkis z siedzibą w
Reykjavíku złożyła wniosek o
dofinansowanie projektu pn.
„Adaptacja do zmian klimatu
poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”.
Verkis jest najstarszą firmą
inżynieryjną w Islandii. Jego
pracownicy posiadają bogatą wiedzę nt. opracowywania
projektów budowlanych, zarządzania inwestycjami i doradztwa w zakresie rozwiązań
inżynieryjnych i ochrony środowiska, popartą realizacjami
na terenie całego świata.
Wnioskowane działanie ma

na celu utworzenie nowych
terenów zielonych w mieście
wraz z elementami małej architektury i niebieskiej infrastruktury oraz rewitalizacji
już istniejących terenów.
Działania inwestycyjne objęłyby m.in. założenie zieleni
niskiej i wysokiej oraz miododajnych łąk, utworzenie
ogródków edukacyjnych dla
młodzieży szkolnej i zielonego
miejsca pamięci historycznej,
montaż zbiorników na wodę
deszczową do pielęgnacji roślin przy Żłobku Miejskim
w Gryfinie oraz wykonanie
dwóch stref ekologiczno-edukacyjnych w Centrum Wodnym „Laguna”.
W ramach projektu Gmina
Gryfino ubiega się również
o dofinansowanie działań
szkoleniowych dla młodzieży
szkolnej oraz mieszkańców
gminy.
Dost.

Kresowiakom i osadnikom

Gryfińskie koło Stowarzyszenia Wspólnota Polska przygotowało sztandar w hołdzie Kresowiakom i Osadnikom, którzy przybyli tu 75 lat temu.
Został na nim wykorzystany fragment obrazu, który
przyjechał z nimi z Kałusza.
Drzewce jest zwieńczone
polskim orłem wzoru 1939.
Sponsorem tego dzieła jest
dyrekcja Polskiej Grupy Energetycznej – Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w
Bełchatowie. Sztandar zostanie poświęcony niestety dopiero po przejściu pandemii
koronawirusa.
rk

Gryfińscy seniorzy pożegnali lato
Gryfiński Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował w dniu 8 października dla swoich członków i sympatyków imprezę na terenie - Binowo Park Golf Club.
Okazją było pożegnanie lata. O imprezie poinformowały nas panie z zarządu - Eleonora Zakrzewska i Krystyna Pijanka. Dla gości specjalnie na tę okazję przygotowano kulinarne niespodzianki, oraz dużo muzyki na żywo, którą zaproszonym gościom serwował Tadek Wasilewski, od wielu lat współpracujący z gryfińskimi seniorami.
dost.

www.7dnigryfina.pl
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KINO GRYF 16 - 20.10.2020
Tajemniczy ogród, 16:00
Pinokio, sb.-nd. 13:40
Raz, jeszcze raz, 18:00
Banksterzy, 20:00
CO JEST GRANE
W tym tygodniu gryfińskie kino premierowo pokaże „Tajemniczy ogród”
Marca Mundena, czyli opowieść, którą
wszyscy dobrze znamy z Colinem Firthem w jednej z głównych ról. Magia,
ogród i pewna ciekawska dziewczynka
zabierają nas do niesamowitej krainy,
gdzie wszystko może się zdarzyć. Dodatkowo w kinie GRYF zobaczymy
„Banksterów” Marcina Ziębińskiego,

DARMOWE
bilety do kina

czyli rzecz o bankach, frankach szwajcarskich, inwestycjach i bankowych finansach. W głównych rolach zobaczymy Tomasza Karolaka, Jana Frycza, Ra-

fała Zawieruchę, Antoniego Królikowskiego. W repertuarze znajdziecie także
polską komedię sensacyjną „Raz, jeszcze raz” – gdy szare życie grupki przyja-

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.

ciół przerywa wizyta tajemniczej kobiety, która okazuje się narzeczoną jedne-

go z nich. W głównych rolach wystąpili
m.in.: Bartek Kasprzykowski i Daniel Olbrychski. Wciąż jeszcze możecie pójść z
dziećmi na nową, filmową wersję opowieści o „Pinokio” – drewnianym chłopcy, który chce być prawdziwy (pamiętajcie jednak, że film jest od 8 lat i radzę
się tej cezury wiekowej trzymać). W tym
tygodniu jest z czego wybierać, zapraszam do kina.
Amp

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

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 16 - 22.10.2020

HELIOS (CHR Kupiec)
Kultura Dostępna
Mayday, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Nadzieja, pn. 18:00
Premiery:
Tajemniczy ogród (dubbing), pt.
10:10, 13:30, 17;30, sb. 10:20, 12:45,
nd.-czw. 11:00, 13:30, 17:30
Tajemniczy ogród (napisy), 15:30
Banksterzy, pt., nd.-śr. 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:00, 22:00, sb. 13:15,
15:15, 18:00, 19:30, 20:30, 22:00, czw.
16:00, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00
Polecamy:

Jak zostać gwiazdą, pt., nd.-czw.
11:45, sb. 12:15
Greenland, pt., nd., wt.-śr. 19:15, sb.
19:10, pn. 20:45, czw. 20:30
25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy, pt., nd., wt.-śr. 18:00,
20:45, sb. 20:30, 21:50, pn., czw. 19:15
Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: 44 Koty, cz. 3, nd.
10:30
Pinokio, pt., nd.-czw. 10:00, 14:30, sb.
10:10, 15:00
Trolle 2, pt., nd. 12:30, 17:00, sb.
13:00, 15:30, pn.-czw. 10:15, 12:30,
17:00
Tarapaty 2, pt. 14:50, sb. 10:30, nd.czw. 14:45

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna
Mayday, 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Nadzieja, pn. 18:00
Premiery:
Banksterzy, pt.-nd., wt.-śr. 12:20,
15:00, 16:20, 18:00, 19:00, 20:30,
21:30, pn. 10:15, 12:20, 15:00, 16:20,
19:00, 20:30, 21:30, czw. 10:15, 12:20,
15:00, 16:20, 19:00, 20:30, 21:30
Tajemniczy ogród (dubbing), pt.sb., pn.-czw. 10:00, 11:15, 13:50,
18:30, nd. 11:15, 13:50, 18:30
Tajemniczy ogród (napisy), 16:00,

19:45
Raz, jeszcze raz, 11:45, 17:15
Polecamy:
Gniazdo, 13:20, 20;00
Jak zostać gwiazdą, 14:15
Greenland, 12:00, 19:30
25 lat niewinności – sprawa Tomka
Komendy, 12:40, 17:30, 20:15
After 2, 14:45
Pętla, 21:00
Helios dla Dzieci:
Filmowe Poranki: 44 Koty, cz. 3, nd.
10:30
Pinokio, 10:30, 17:00
Trolle 2, pt.-śr. 11:00, 13:30, 15:45,
17:45, czw. 10:45, 15:45, 17:45
Tarapaty 2, pt.-nd., wt.-śr. 10:15,
15:15, pn., czw. 10:00, 15:15

KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Szarlatan, pt., pn.-czw. 18:00, sb.-nd.
16:00, 18:00
Gniazdo, 20:05
KLUB KINIARNIA
Pinokio, sb.-nd. 15:05
Sekret Bogini Fortuny, pt., pn.-czw.
17:30, sb.-nd. 19:30, pn.-czw. 19:50
25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy, sb.-nd. 19:30, pn.-czw.
17:30

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Ratched
(serial)
()

Producentem tego ciekawego
projektu jest m.in. Michael Douglas,
który zachwala go na swoich social
mediach. Muszę przyznać, że broniłam się przed obejrzeniem tego wyglądającego na lekko horrorowaty
seansu. Nie lubię horrorów. Siostra
Ratched przekonała mnie do siebie
jednak już od samego początku.
Nie, nie polubiłam jej, ale zaintrygowała mnie jej historia, jej stroje, jej
świat i ten dziwny ośrodek dla osób
chorych psychicznie, które zostają

poddawane terapiom cokolwiek
dziwnym i cokolwiek o wątpliwej
skuteczności działania. Można powiedzieć, że serial „Ratched” to prequel niesamowitego „Lotu nad kukułczym gniazdem” Milosa Formana, gdzie właśnie występuje siostra
Ratched. Możemy zobaczyć, jakie
było jej życie zanim trafiła na
McMurhy’ego (postać, którą w „Locie nad kukułczym gniazdem” od-

Emily w Paryżu
(serial)
()

Ten serial stworzyli twórcy „Seksu w wielkim mieście”, co z jednej
strony zobowiązuje, a z drugiej w
jakimś sensie już na wstępie określa pewien konkretny styl opowieści. Nie zmienia to jednak faktu, że
ta powiedzmy rekomendacja
mnie zachęciła do obejrzenia właśnie tego serialu. Co niestety było
okropnym błędem. Główna bohaterka Emily jest ambitną menadżerką z Chicago, która w wyniku
malutkiego zbiegu okoliczności
dostaje pracę w Paryżu. W Chicago zostawia chłopaka i zaczyna

twarza Jack Nicholson). Nie miała łatwego życia, ale szczegółów nie
zdradzę, bo klimat i magia tego filmu to właśnie historia, często nieprzewidywalna i zaskakująca, a do
tego przepiękne stroje, niezwykłe
kolory, a jaka scenografia – perełka,
plus to, co najważniejsze - świetne

aktorstwo i jak nigdy piękna Sharon
Stone. Oczywiście największe wrażenie robi tutaj główna bohaterka,
którą zagrała Sarah Paulson, jednak
w mojej pamięci utkwiły dwie inne
damy: Sharon Stone i Cynthia Nixon
którym się obraca. Po prostu Emily jest wiecznie uśmiechnięta (jakby miała uśmiech przyklejony do
twarzy), do tego wszystko naokoło niej jest takie perfekcyjne, kolorowe, wystylizowane, piękne, dobrane, odpicowane. Nie umiem
oglądać takich filmów i nie zgo-

nowe życie. Gdy jej firma przejmuje luksusową francuską agencję marketingową, młodej kobiecie powierzone zostaje opracowanie odpowiedniej strategii w mediach społecznościowych. Na
wstępie muszę przyznać, że film
technicznie jest zrobiony bardzo
dobrze, mój największy zarzut to
konstrukcja i wizja świata Emily, w

dzę się, że ten film przypomina
„Seks w wielkim mieście”, bo nie
przypomina. To zupełnie inna historia, która przy okazji oczywiście jest miła, lekka, przyjemna… i
idealna na ciężki dzień lub by się
zrelaksować, ale ja po stokroć
wolę po raz setny obejrzeć „Przy-

(dla mnie to one błyszczały w tym
serialu). „Ratched” prowadzi nas po
nitce do kłębka tej niepokojącej życiowej intrygi i nie możemy się od
niej oderwać. Oglądanie kolejnych
odcinków mija szybko, chociaż są
długie, jednak dojście do zakończenia lekko rozczarowuje (zbyt wiele
dramatów i dramatycznych scen pozostawiono właśnie na koniec, jak
dla mnie jest ich za dużo). Podsumowując, technicznie świetnie, klimatycznie również, kilka minusów za
samo zakończenie, ale i tak ten serial wygląda i ogląda się naprawdę
nieźle.
Anna Pietras

jaciół” niż oglądać przygody Emily. Nie kupuję takiego świata i takiego Paryża. Okazuje się, że nie
tylko ja jestem niezadowolona,
podobno Francuzom także nie
podoba się sposób w jaki zostali
przedstawieni w filmie – stereotypowo i absurdalnie. W „Emily w
Paryżu” Francuzi są lekko niemili,
niechętni do pracy, nielojalni. Lubię lekkie i przyjemne filmy i seriale, ale i w tej materii mam swój
ranking, któremu przoduje „Kocha, lubi, szanuje”. Nie zapiszę w
nim serialu „Emily w Paryżu”, bo
jest po prostu dla mnie zbyt infantylny i zbyt przewidywalny.
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

Dzieci to niezapisana karta, którą codziennie uzupełniamy treściami. Jakie to będą treści, zależy tylko i wyłącznie
od nas. Jestem pewna, że każdemu rodzicowi zależy na tym,
by były to treści wartościowe i pouczające, które uzbroją
małego człowieka w wiedzę i siłę na przyszłe dorosłe życie.
Jednym z takich ważnych atrybutów, które pomogą naszym
dzieciom w życiu jest znajomość języka angielskiego.
Maluchy chłoną jak gąbka każdą wiedzę, którą im
podamy w wieku od przedszkolaka do starszaka. Można
to sprawdzić na bardzo prostym przykładzie, gdy moje
dziecko bawi się przy włączonym radiu, chwilę potem jest
w stanie zanucić piosenkę, która leciała, a nawet powtórzyć
reklamę, którą akurat puścili w tym radiu. Przedszkole to
najlepszy czas na naukę najlepszych i najważniejszych,
najbardziej potrzebnych rzeczy. Język angielski jest jedną
z takich rzeczy, a możemy zacząć jego naukę od czytania
książek. Zauważyłam, że ostatnio w bibliotekach pojawiło
się bardzo dużo książeczek anglojęzycznych dla dzieci. To
bardzo dobrze, bo w końcu mamy wybór i możemy dzieciom zaproponować różne opowieści właśnie w tym języku.
Oczywiście książeczki muszą być dostosowane do wieku
naszego malucha i jego zainteresowań, wtedy łatwiej o jego
uwagę.

poznawało słownictwo, nie ma też większego problemu z zapamiętywaniem – magia młodego umysłu. Do
tego wyrabia się nawyk czytania w ogóle i nawyk czytania właśnie po angielsku. Warto zwrócić uwagę, przy
wyborze lektury do czytania, na wiek, zainteresowanie,
poziom językowy i długość książki. Chodzi o to, by
dziecko się nie zraziło, a było zainteresowane i ciekawe
tego, co mu proponujemy.
*Dlaczego warto czytać dzieciom po angielsku?
^Dziecko osłuchuje się z brzmieniem języka,
^Rozwija słownictwo, poznaje nowe zwroty i wyrażenia
^Przyswaja gramatykę, choć robi to nieświadomie
^Kształtuje pozytywne nastawienie do języka obcego
^Uczy się wieloma zmysłami – wykorzystując wzrok,
słuch, dotyk, czasem nawet węch J
^Poznaje elementy kultury krajów anglojęzycznych, kanon literatury
^Rozwija swoją wiedzę o świecie, poznaje nowe ciekawostki
^Rozwija swoją wyobraźnię
^Rozwija koncentrację
^Spędza miło czas w towarzystwie rodzica/opiekuna.

Po angielsku
- In English

Nie ma odpowiedniego wieku na rozpoczęcie nauki
angielskiego czy czytania książek właśnie po angielsku.
Każdy moment jest dobry. Warto zaczynać jak najwcześniej, bo najmniejsze dzieci najlepiej przyswajają wiedzę, często nieświadomie, ale powtarzane wiadomości
zostaje w głowie na dłużej. Chodzi przede wszystkim
o to, by dziecko osłuchiwało się z brzmieniem języka i

Istnieją różne metody czytania dziecku po angielsku.
Ja robię tak, że czytam najpierw zdanie po angielsku,
a potem je tłumaczę. Jak przeczytamy całą książkę, to
wracamy do poszczególnych sytuacji czy przedmiotów
lub postaci i powtarzamy ich nazwy po angielsku. Można też najpierw obejrzeć z dzieckiem książkę, potem objaśnić mu słownictwo, opisać ilustracje, a potem przejść
do właściwego tekstu. Warto jest się zaangażować w czytanie i modulować glos w trakcie, wtedy prawie na pewno nasze dziecko zainteresuje się tym, co czytamy. Dodam jeszcze, że uważam, że każdy dodatkowy kontakt
z językiem jest dla dziecka wartościowy. Wiem też, że
niektórzy rodzice obawiają się, że nie sprostają czytaniu
po angielsku, ale jest to obawa zupełnie niepotrzebna,
bo teksty są zazwyczaj bardzo proste, a do tego możemy
się posiłkować internetowymi translatorami.

Last but not least jako przykład podam tytuły książek
anglojęzycznych, które czytam z synem i które nas zauroczyły. Polecam serię „Why I Love…”, w której znajdziecie m.in. „Why I Love the Ocean”, „Why I Love the
Moon” – przepięknie namalowane, z krótkim mądrym
tekstem zabierają nas w świat kosmosu i oceanu. Oba
te światy są kosmiczne, magiczne, przepiękne (a do
tego obie książeczki są w twardej oprawie i mają twarde
strony – idealne dla młodszych dzieci). Bardzo przyjemnie czyta się też serię „Me and My…”, wśród której
znajdziemy opowieści o Tacie („Me and My Dad”),
Mamie („Me nad My Mum”), Dziadku („Me and My
Grandad”), Babci („Me and My Grandma”). Wzruszające, poruszające, pełne empatii historie o miłości,
przywiązaniu, uczuciach i przytulaniu (i o wspaniałych
chwilach wśród przyrody właśnie z np. Tatą). Cudownie się to czyta, a do tego język jest prosty, ilustracyjny.
Przepiękne obrazki uprzyjemniają czytanie i zainteresują każdego malucha.

Polecę Wam jeszcze jedną z moich ulubionych książek dla dzieci po angielsku. Tym razem jest to bajeczka o radzeniu sobie ze smutkiem po stracie kogoś bliskiego. Każdy z nas musi się nauczyć żegnać… na co
dzień z kolegą, koleżanką, mamą czy tatą, ale są takie
momenty w życiu, że żegnamy się z kimś niestety na
zawsze, np. z babcią. Trudno jest poradzić sobie z uczuciami, które wtedy w nas siedzą. Dorośli nie umieją sobie z nimi poradzić, a co dopiero dzieci. „Are You Sad,
Little Bear?” mówi o nauce mówienia „żegnaj”. Babcia
Niedźwiedź odeszła na zawsze, a mały Niedźwiadek
jest bardzo smutny, więc jego mama proponuje mu
wędrówkę po lesie i eksplorację przyrody, by wygonić
jego smutne myśli z głowy, ale nie tylko – miś pyta bowiem, czy wszystko musi się zmieniać, czy nie może
być zawsze tak samo? Mama proponuje mu, by poszukał odpowiedzi na to pytanie w lesie. Tam Miś dostanie
kilka odpowiedzi na to, że życie i przyroda to wieczny
ruch i zmiany. Mądra, pięknie zilustrowana bajka, która
pomaga zrozumieć, czym jest naturalny krąg życia.
PS Czytajcie dzieciom po angielsku i czytajcie dzieciom w ogóle, bo to rozwija, kształtuje, uczy empatii.
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Are You Sad Little Bear
Autor: Rachel Rivett
Tytuł: Me and My Grandad
Autor: Alison Ritchie, Alison Edgson
Tytuł: Why I Love the Moon, Why I Love the Ocean
Autor: Daniel Howarth
źródło:
*https://ksiegarniakangurek.pl/faq
foto: pixabay.com.pl
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KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą

KRZYŻÓWKA

(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

KUPIĘ ciągnik

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

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

576 314 405

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

500 31 02 49

Pokój do wynajęcia
osobie
na emeryturze, rencie.
Aktualne.

Kontakt: 691 057 180
Pionowo:
1. Charlotte (1816-55), pisarka ang.,
„Dziwne losy Jane Eyre”
2. stan w USA
3. postać z „Tanga” Mrożka
4. wrzawa
5. przesadne kłanianie się
6. krętoróg z Azji
7. rodzaj fryzury
8. syn Posejdona
9. surogat
10. rozstrzyga w sprawach administracyjnych
11. w starożytności: miasto Wolsków
12. wojskowy pilnie strzeżony
13. raksloty
14. obiekt z karuzelą
15. miasto w Ugandzie
16. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
17. miasto w płn. Węgrzech
18. marmur włoski
19. nałogowa gra o pieniądze
20. ssak z rodziny krętorogich

21. ojciec farmacji
22. jednoosobowa sala w szpitalu
23. stolica Baszkirii
24. niefachowiec, dyletant
25. miasto w Saksonii
26. psie pięcioraczki
27. arabska kraina historyczna
28. pierzynka oseska
29. wyspa obok Sumatry
30. seicento lub maluch
31. miasto w Holandii
32. wulkan na Luzonie
33. zabawa Krakusów
34. maniera właściwa danemu artyście
35. wędrowna ryba
36. płyta z płyt
37. dźwięk w Hadesie
38. himalajski potwór
39. pańskie konia tuczy
40. poznański kartofel
41. narty dziadka
42. w Zodiaku przed Lwem
43. trójchloroetylen

44. napój marynarzy
45. elegancka fryzura.

reklama

reklama

reklama

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

SKUP AUT

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

TEL. 792 419 148

Poziomo:
46. kolor śniegu
47. zasady przyznawania punktów
48. krewny po matce
49. krajan, ziomek
50. brytyjskie wojska lotnicze
51. fizyk, który stał się jednostką
52. strój sportowy
53. ocalała z potopu
54. ze stolicą w Kinszasie
55. miasto w zach. Kenii
56. wulkaniczny komin
57. kukła
58. rezydencja Vaclava Havla
59. miasto w Nigerii
60. kostur, laska
61. dziki bawół z Azji
62. winny degustator
63. dziki karp
64. teolog muzułmański
65. krzywa szabla turecka

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

Tel. 605 955 850

66. hańba, niesława
67. niebieska odmiana korundu
68. znak niwelacyjny
69. japońska forma szermierki
70. lichy wyrób
71. gatunek pacyficznego łososia
72. mebel z książkami
73. etiopski książę
74. w parze z Cyrylem
75. miasto w USA
76. bieszczadzka rzeka
77. wielka tajemnica
78. naprawia instalacje
79. pieje o świcie
80. koniec karnawału
81. miasto uniwersyteckie w Boliwii
82. miasto w Japonii (Honsiu)
83. sanki w kształcie łódki
84. boczna linia Plantagenetów
85. ślusarski uchwyt.
PODPOWIEDŹ: ATINA, BRONTE, INFAMIA, ISE, KARAR, PYRRA.
reklama

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Wtorkowa uroczystość
tel. 91 392 21 65

2021

grafik@djmedia.pl

dostarcz zdjęcie my zrobimy resztę

We wtorkowe wczesne przedpołudnie gryfińskie ulicy zasnuwa lekka mgła. Na
ulicach prawie wszyscy przechodnie w maseczkach. Nie wiadomo, czy to obawa
przed mandatem czy rozsądek.
Przed Gryfińskim Domem
Kultury pusto. Pustką świeci
również sala kinowa, w której
odbywa się inauguracja jedenastego roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Koronawirus bardzo skrócił
listę obecności studentów mogących uczestniczyć w uroczystości. Nie pojawili się również
zaproszeni goście. W tej dziwnej, niebywałej atmosferze - podobnie jak w ubiegłych latach
zabrzmiał studencki Gaudeamus Igitur. Prezes Uniwersytetu Urszula Kwietniewska – Łacny przywitała obecnych, omówiła program spotkania i przedstawiła Helenę Grochowską,
matematyczkę z wykształcenia,
autorkę książek m.in. „Pokłon”,
”Poklask” i „Poprawiny”.
Pani Helena opowiadała o
pisaniu i niełatwych pięćdziesiątych latach wspominanych
w książkach. Nie zabrakło opowieści o rodzicach, wnuczkach,
dawnym czasie tak innym od
dzisiejszego. Wspominała o rodzicach, toksycznych ludziach.

Było wiele i ciekawie. Było
jeszcze śpiewnie i muzycznie.
Ze sceny powiało dawnością
nie tylko w piosenkach. Wokaliści: Teresa, Jola i Piotr z Klubu
Trzynastu Muz ze Szczecina

przypomnieli widzom o tym co
w duszy gra. Co w duszy śpiewa.
I dzięki temu nie było tak smutnawo.

Upadłość konsumencka

Zatrudnimy pracowników
ogólnobudowlanych
oraz pomocników.

TS

OGŁOSZENIE

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

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

Tel. 512 464 449

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

Kontakt: 502 311 515

Firma poszukuje

Malowanie,
tapetowanie

w Baniach lub okolicach

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

Solidnie, na czas • Dbam o czystość

Tel. 735 956 777

731 556 321

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

Elewacje, wykończenia, polbruki.

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

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989

mieszkań i biur

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

E
NI

A

T
AJ

N

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
MIESZK ANIA - W YNA JEM
•• 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
MIESZK ANIA – Z AMIANA
•• Zamienię mieszkanie w bloku 54 m2 (3 pokoje), I piętro,
po remoncie na domek wolnostojący (najlepiej na wsi).
Tel. 512 464 449
•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum Chojny,
c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60 m2 na mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974 992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31 m2 na 2
pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie M3 i M4 na mieszkanie
w centrum Szczecina z dopłatą na M3 i M4. Tel. 783
415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul. Jana Pawła II na
mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie (parter,41m2 GT) na mieszkanie 3 lub 4 pokojowe do 3
piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na 2 mieszkania M3
lub 1 M3 i 1 M4 na parterze. Tel. 783 415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na mieszkanie 2 pokojowe I lub II piętro. Tel. 531 847 341
•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w Mieszkowicach (nowy
budynek, usługi medyczne - w tym rehabilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. Tel. 601 707 573

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

•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 m2, na III
piętrze z balkonem na podobne - na parterze lub I
piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698 644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, kuchnia
połączona z jadalnią, możliwość zrobienia 3 pokoju na
mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2, do III p. Tel. 691
688 605
MIESZK ANIA – SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam rozpoczęty domek, działka 870 m2,
uzbrojona, okolice Widuchowej. Cena 55 tys. zł.
Tel. 0048 575 364 920, 1521 47 82 541, 578 027 642
•• 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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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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
S Z U KAM
•• 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

www.7dnigryfina.pl

•• 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
16.10. Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
17.10.	Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
18.10.	Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
19.10. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
20.10. Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14
21.10. Apteka Gryfińska
ul. Piastów 8
22.10 Apteka Dr.Max
ul. B. Chrobrego 30
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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Pomorze Zachodnie wspiera
regionalnych pszczelarzy
Poprawia żywotność pszczół i podnosi jakość produkowanego miodu. Już drugi rok z rzędu Samorząd Województwa wspiera zachodniopomorskich pszczelarzy przy zakupie węzy. Dlaczego warto pomagać pszczelarzom i pszczołom wyjaśnia wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.
Pomorze Zachodnie jako
drugi region w Polsce zdecydował się na pomaganie pszczelarzom i pszczołom. Dlaczego jest to konieczne?
Olgierd Kustosz: Ponad 1/3
produkcji żywności jest zależna od pszczół, od tego czy uda
im się dokonać zapylenia. W
naszej szerokości geograficznej takiej pomocy potrzebuje
zdecydowana większość roślin.
Sami możemy sobie odpowiedzieć, co by się stało gdyby nie
było pszczół. Te nie mają łatwo. Zaczyna brakować łąk do
pozyskiwania nektaru i pyłku,
rolnictwo staje się monokulturowe, coraz częściej występują
choroby. Zdecydowaliśmy się
więc uruchomić wsparcie, które pomoże rodzinom pszczół
i pszczelarstwu na Pomorzu
Zachodnim. Jednym z najprostszych sposobów jest zadbanie o
systematyczną wymianę węzy.
Jest to specjalny szablon z komórkami, który umieszczony w
ulu ułatwia budować plastry w
ulach. Wymiana węzy pozwala
zachować czystość, chroni przed
chorobami, wspomaga rozwój i
kondycję pszczół oraz wpływa

udało się dotrzeć w ubiegłym
roku do blisko połowy, z naszego wsparcia skorzystało ponad
1200 pszczelarzy. W tym roku
przewidujemy, że uda się zakupić 5000 kg węzy, która trafi do
ok. 1300 pszczelarzy. Chcemy
tę współpracę jeszcze bardziej
rozwijać i nie brakuje nam kolejnych pomysłów.
Czego się możemy
spodziewać w przyszłości?
OK.: Wsparcie wymiany
węzy to dobry krok, ale potrzena ich liczebność. Wysoka cena
węzy powoduje, że pszczelarze
oszczędzają i zaniedbują systematyczną, coroczną wymianę,
a to niestety pogarsza zdrowie
pszczelich rodzin, a w niektórych sytuacjach prowadzi do ich
śmierci.
Drugi rok z rzędu samorząd
województwa przeznaczył na
ten cel 300 tys. zł. Co uda się
zrobić?
OK.: Te pieniądze trafiły do
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie, który
dzieli rozdysponuje środki w
regionie. Nieoficjalnie mówi się,
że na Pomorzu Zachodnim jest

ok. 2,5 tysiąca pszczelarzy z czego absolutna większość traktuje
to zajęcie hobbystycznie. Nam

ba szerszych działań. Planujemy np. dofinansować zakup
karmy
miodowo-cukrowej,

która podawana jest zagrożonym głodem rodzinom pszczelim. Chcielibyśmy, by przyszły
rok był rokiem ekologii na Pomorzu Zachodnim, a trudno o
bardziej ekologiczny produkt
niż miód. Chcemy, żeby napszczelenie u nas rosło i było równomierne, co przyniesie korzyści zarówno ludziom jak i naturze. Myślimy o promocji i tworzeniu tzw. łąk kwietnych oraz
akcjach związanych z nasadzeniami drzew i krzewów miododajnych. Nie mamy złudzeń,
że konieczne jest ujednolicenie
prawa określającego lokalizację
pasiek. Ubolewam, że w wielu
miastach nie ma zrozumienia
dla kwestii pszczół i zapylania, tego jak to jest ważne jeśli
chcemy żyć w zgodzie z naturą. Tam, gdzie jest to prawnie
dozwolone, m.in. w Lublinie
czy Wrocławiu ule mają swoje
lokalizacje np. na dachach budynków. Chcielibyśmy by było
to powszechne. Mogę zdradzić,
że przygotowujemy stanowisko
w tej sprawie.
Dziękuję za rozmowę.

Park Barlinecki jest już nasz!
Barlinecki Park Krajobrazowy, który dotąd kierowany był z Gorzowa, został wydzielony z Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Teraz znajdzie się pod nadzorem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Taka decyzja zapadła na
posiedzeniu Sejmiku 21 września br.

Do tej pory nadzór nad parkiem sprawował zespół parków
krajobrazowych z siedzibą w
Gorzowie Wlkp. Sprawiało to
wiele utrudnień przy finansowaniu działań, w tym inwestycyjnych. Zwłaszcza kiedy
województwa zaczęły sięgać po
środki unijne. - Powołanie Barlineckiego Parku Krajobrazowego
i oddanie go pod pieczę Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
pozwoli nam efektywniej zadbać
o ochronę tych cennych terenów.
To otwiera nam także nowe drogi do tego, aby przybliżyć mieszkańcom i turystom na Pomorzu
Zachodnim, jakim bogactwem
przyrodniczym dysponujemy –
podkreśla marszałek Olgierd
Geblewicz.

Gdzie on się znajduje?
Nowy park ma powierzchnię
ponad 11 tys. ha, a zlokalizowany jest na terenie gmin Barlinek,
Nowogródek Pomorski (powiat
myśliborski) i Pełczyce (powiat
choszczeński). Na jego terenie,
w przeważającej części położonym na obszarze Puszczy Barlineckiej, znajdują się dwa rezerwaty przyrody – Markowe Błota
oraz Skalisty Jar Libberta.
Szczególnymi celami ochrony Parku będą m.in. ochrona
ekosystemów Puszczy Barlineckiej i doliny rzeki Płoni, jarów
i wąwozów ze znajdującymi się
tam skałami, ochrona obiektów tradycyjnego budownictwa
szkieletowego, układów zieleni
komponowanej, starych drzewostanów dębowych.

poczynku dzieci i młodzieży na
wodach jeziora Barlineckiego
oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na
obszarach wodnych Parku.

Najpierw były konsultacje
Utworzenie
Barlineckiego
Parku Krajobrazowego konsultowane było z samorządami
lokalnymi. Projekt uchwały
uzgodniły rady gmin położonych na terenie projektowanego parku, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Szczecinie, a pozytywną opinię wydały

również Rada Zespołu Parków
Krajobrazowych
Województwa
Zachodniopomorskiego
oraz Zachodniopomorska Rada
Działalności Pożytku Publicznego.
Do projektu wprowadzono
m.in. rozwiązania zwiększające
możliwości organizacji współzawodnictwa sportowego, wy-

Mamy 7 już Park
Barlinecki Park Krajobrazowy stał się siódmym parkiem
krajobrazowym na Pomorzu
Zachodnim pod nadzorem Zespołu Parków Krajobrazowych
naszego regionu. Aktualnie na
terenie naszego województwa są
to parki: Szczeciński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy
Dolina Dolnej Odry, Cedyński
Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Ujście Warty, Iński
Park Krajobrazowy oraz Drawski Park Krajobrazowy.
dost.
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