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Kolejny rekord
zarażonych
w powiecie

PKS nie dba o swoich
pasażerów

W okresie ostatniego tygodnia na terenie powiatu
gryfińskiego padł kolejny rekord zarażonych koronawirusem COVID - 19.

Oczywiście wiadomo, że nie
jest to wynik negatywnych działań kierownictwa PKS, a tylko
naszych rodzimych wandali.
Rozkłady jazdy nagminnie są
zrywane, zdrapywane, lub zamalowywane sprejami. Mimo to
jednak, winę za taki stan rzeczy
ponosi administracja tej przewozowej firmy. To do jej obowiązków należy stała kontrola
przystanków, w tym i tego, czy
pasażerowie autobusów są na
bieżąco informowani o godzinach odjazdów, jak i wprowadzanych zmianach. Dziś takie

Tym razem jest to 87 osób,
a są to: sześcioro dzieci w
wieku szkolnym, jedenaście
kobiet w starszym wieku,
trzydzieści jeden kobiet w
średnim wieku, dziewięciu
mężczyzn w starszym wieku,
dwudziestu trzech mężczyzn
w średnim wieku, trzy młode
kobiety i czterech młodych
mężczyzn. Wzrasta też liczba osób przebywających na
kwarantannie i w izolacji.
Obecnie ich ilość przekro-

czyła już 300 osób. Najgorsze
jest jednak to, że z powodu
braku izolatorni na terenie
naszego powiatu, członkowie
rodzin i inne bliskie im osoby
przebywając wraz z nimi w
mieszkaniach i nie wiedząc o
tym, czy są zakażone, wychodząc z domów, np. po zakupy roznoszą chorobę wśród
mieszkańców powiatu
A. Szczepaniak

Jutro przestawimy
zegarki
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. W automatycznych mechanizmach czas sam
się zmieni.
A. Szczepaniak

kondolencje

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość
niczym nie dająca zapełnić pustką...”,

którą czujemy po stracie

Ks. Tadeusza Giedrysa
Z ogromnym żalem żegnamy
przyjaciela, kolegę, nauczyciela.

Pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Lubanowie

WÓJT GMINY BANIE
informuje
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie został wywieszony wykaz nr 4/2020/z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomość rolną
niezabudowaną oznaczoną nr działki gruntu 486 o powierzchni 1,37 ha obręb Swobnica.
Treść wykazu dostępna jest pod adresem internetowym www.bip.banie.pl., zakładka nieruchomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
Banie pod nr tel. 91 41 66 381 wewn. 12.

Już od dłuższego czasu na przystankach PKS w Gryfinie można zauważyć braki
rozkładów jazdy.
zaniedbania można zwalić na
koronawirusa, gdyż ograniczono kontrole z powodu chorych
lub przebywających na kwarantannie pracowników. Wiadomo
też, że przecież nie kierowcy autobusów liniowych będą się tym
zajmowali, ponieważ nie mają
na to czasu. Są jednak kontrolerzy biletów, którzy przesiadając się z autobusu do autobusu
mają czas sprawdzić czy na
przystanku znajduje się aktualny rozkład jazdy. Jest to bardzo
ważne, może nie tyle dla stałych
pasażerów, którzy każdego dnia

korzystają z poszczególnych
przystanków, ale dla wielu, którzy korzystają z nich sporadycznie lub są w ogóle z poza terenu.
Tym bardziej, że władze Gryfina
każdego roku dopłacają do kursowania liniowych autobusów
PKS grube miliony złotych. I
nie jest to tylko (jak niektórzy
mniemają) dopłata do cen biletów, aby gryfinianie płacili za
nie niższą cenę. Trzeba zadbać
również o odpowiedni stan taboru i przystanków, by pasażerowie czuli się komfortowo.
A. Szczepaniak

Jak wjechać do Niemiec?
Federalne Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Federalne
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaklasyfikowały Polskę jako obszar zagrożony koronawirusem. Instytut Roberta Kocha opublikował w czwartek listę nowo
wyznaczonych obszarów ryzyka, która zacznie obowiązywać w sobotę 24 października 2020 r. o godz. 12.
Ma to konsekwencje dla
mieszkańców Brandenburgii,
którzy chcą na przykład robić
zakupy lub zatankować paliwo
w sąsiednim kraju. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kwarantanny
SARS-CoV-2, wszystkie osoby,
które wjeżdżają do Brandenburgii z zagranicznego obszaru zagrożonego koronami, są
zasadniczo zobowiązane do
poddania się kwarantannie w
domu przez okres 14 dni bezpośrednio po wjechaniu doNiemiec.
Osoby, które wjeżdżają do
Brandenburgii drogą lądową,
morską lub powietrzną z zagranicy, a przebywały w strefie
ryzyka w dowolnym momen-

cie w ciągu 14 dni przed wjazdem, są zobowiązane do pozostania tutaj w izolacji przez
okres 14 dni. Ale są wyjątki,
na co zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia Brandenburgii.
Wyjątki
Ta krajowa kwarantanna nie
dotyczy osób, które podróżują tylko przez terytorium
Brandenburgii lub posiadają
zaświadczenie lekarskie (które
nie jest starsze niż 48 godzin),
albo muszaz zrobić test w
ciągu 10 dni po wjeździe (na
żądanie właściwego organu
zdrowia), w języku niemieckim lub angielskim, potwierdzające, że nie są zakażeni wirusem SARS-CoV-2.

Istnieją również wyjątki od
obowiązku kwarantanny dla:
kierowców ciężarówek, maszynistów i pilotów, a także
osób dojeżdżających do pracy.
To jest dla każdego, kto przekracza granice w celach zawodowych, lub którzy podróżuje
do Brandenburgii codziennie
lub na maksymalnie pięć dni.
A także dla tych, którzy przyjeżdżają do Brandenburgii
w celu skorzystania z oferty
edukacyjnej, szkoleniowej i
zaawansowanej w celach zawodowych.
Informacja została umieszczona 22 października na stronie https://kkm.brandenburg.
de/
red

Planowe wyłączenia

23 października w godz. 8:00 – 14:00 Gryfino ul. Popiełuszki 5.
26 października w godz. 8:00 – 16:00 Wełtyń, ul. Gryfińska 1 do 10, Podgórna 14b, 22.
27 października w godz. 9:00 – 15:00 Gryfino, ul. Czechosłowacka 1c, 4a do 4i, 6, 6c, 10 do 16 parzyste, dz. nr 125/4, 125/13, 146/10, 298/1, 308, 310/22. Steklinko dz. nr 34/15.

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
nr do interwencji 502 552 908

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, nie odpowiada za treść ogłoszeń, listów oraz zastrzega sobie prawo do adiustacji i zmiany tytułów. Listy anonimowe nie są rozpatrywane, dane nadawcy można zastrzec do wiadomości redakcji

ADRES REDAKCJI: ul. Asnyka 31 , 74-101 Gryfino
TEL. 91 404 50 14, fax 91 404 10 14

E-MAIL: rkwapisz.7dnigryfina@gmail.com, WWW: www.7dnigryfina.az.pl
WYDAWNICTWO: DJ Media sp. z o.o.

Nowe 7 Dni Gryfina

REDAKTOR NACZELNY: Ryszard Kwapisz
DYREKTOR WYDAWNICZY: Piotr Słomski
ZESPÓŁ: Monika Dudkiewicz, Tamara Szymańska,
Andrzej Szczepaniak Anna Pietras, Dariusz Jachno,
SKŁAD: Tomasz Tracz

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

3

23-29.10.2020 r.

Plotki kadrowe, czyli...

Sawaryn odwoła Saneckiego?

Podczas pandemii koronawirusa ludzie mało interesują się roszadami kadrowymi w instytucjach, od których może zależeć jakość ich
życia. To niedobrze, bo dzieje się wiele ciekawego.
Już dwa nabory ogłaszał
burmistrz Gryfina na “wolne
stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, w Wydziale
Inwestycji i Rozwoju”. Chodzi
rzecz jasna o zarządcę nowej
hali sportowej. Ogłoszono je 4 i
21 września br. – oba nie zostały rozstrzygnięte. A wiemy o co
najmniej jednym startującym
kandydacie! Dlaczego o tym piszemy?
Rzecz w tym, że po dwóch
“nieudanych” naborach w drodze konkursu, można już w
trzecim kroku zrezygnować z
konkursowej formy i zatrudnić
„właściwą osobę”. W internecie
pojawiła się plotka, że stanowisko to jest z góry zarezerwowane dla współpracownika gazety
brata zastępcy burmistrza od
inwestycji. A ogłoszenia o naborze są tylko fikcją. Wkrótce się
okaże...
Kombinacja z menadżerem
Szeroko znany w Gryfinie i
okolicach Marek Sanecki od
połowy tego miesiąca pracuje
na Lagunie jako menadżer. To
kolejne genialne pociągnięcie
burmistrza, dzięki czemu M.
Sanecki może pozostać radnym
i głosować na Sawaryna. To zapewne wyjaśnia też, dlaczego

głosował tak, jak głosował na
sesji RM, podczas której ważyły się losy absolutorium dla
burmistrza. A może się komuś
zdawać, że M. Sanecki może być
nadal radnym, bo w Ustawie
o samorządzie gminnym nie
ma zakazu zasiadania w radzie
przez “menadżera”. Niestety, wygląda na to, że nasz burmistrz prawnik robiąc tak, oparł się na
nieważnej już wersji Ustawy o
samorządzie gminnym.
Bo w pierwotnej wersji Ustawy z 1990 roku, w art.24.b.1.
napisano: Osoba wybrana na
radnego nie może wykonywać
pracy w ramach stosunku pracy
w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać
funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy.
Wtedy można jeszcze było
kombinować ze stanowiskiem
„menadżera” na zasadzie - co
nie zabronione, to jest dozwolone. A funkcji menadżera pełnić
nie zabraniano.
Teraz już się nie da
Jednak przez lata ustawa się
zmieniała i w obecnie obowiązującej wersji Ustawy o samorządzie gminnym, z roku 2019
(Dz. Ustaw 2019 poz. 506) - Art.

Marek Sanecki radny i menadżer
24f. Brzmi: Radni nie mogą
prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub
wspólnie z innymi osobami z
wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny
uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością.
Już nie ma słowa kierownik i
zastępca kierownika, jest ogólne
sformułowanie „zarządzać”. A
Laguna jest mieniem komunalnym w 100 procentach własnością gminy. Natomiast słownikowo „menadżer” to - osoba,
której podstawowym zadaniem
jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podej-

Znikające bankomaty
Jeszcze niedawno na Górnym Tarasie w Gryfinie działało 5 bankomatów. Dziś pozostały tylko trzy. Zniknęły bankomaty przy Centrum Handlowym „Delikatesy”
oraz przy „Netto”.
Z jednej strony jest to zrozumiałe, ponieważ coraz
więcej osób płaci za zakupy
kartami płatniczymi. Z drugiej jednak powoduje to wiele utrudnień. Po pierwsze,
bankomaty bardzo często się
zawieszają i wówczas trzeba
szukać innych. Równie często
kończą się w nich pieniądze
i jest problem z ich pozyskaniem. Jest to szczególnie
uciążliwe w dni wolne od pracy, gdy nagle okazuje się, że
potrzebna jest gotówka.
Po drugie, mimo wszystko
jeszcze wiele osób woli płacić w sklepach pieniędzmi, a
pobieranie środków płatniczych z bankomatów dodatkowo umożliwia im kontrolę
www.7dnigryfina.pl

wydatków i stanu konta. I
ostatnia sprawa. Bardzo często zdarza się, że starsi ludzie
płacąc w sklepach kartą mylą
numery PIN i to po kilka
razy, co powoduje blokowanie
terminali płatniczych i inni
klienci miewają kłopoty.
Wybierają z kont?
W ostatnim czasie coraz
częściej słyszy się, że klienci
banków wybierają z kont swoje pieniądze i w bankach pozostaje ich coraz mniej. Czyżby to był sposób na ukrócenie procederu nadmiernego
czyszczenia kont? Tylko, że
pieniądze w bankach są własnością ich klientów i powinni oni mieć jak najszerszą

mowanie decyzji, organizowanie –motywowanie i kontrolowanie. (Wikipedia)
W Słowniku Wyrazów Obcych (PWN), menedżer (menadżer) to – osoba zarządzająca
przedsiębiorstwem lub jego częścią. A CW Laguna to rodzaj
przedsiębiorstwa gminnego.
Odwoła czy sam
zrezygnuje?
Gdy M. Sawaryn zaczynał
pierwszą swą kadencję na stanowisku burmistrza Gryfina,
napisałem pod jego adresem
pean pochwalny. Sugerowałem
nawet przyznanie mu orderu

samorządowego! A powodem
był genialny pomysł na zatrudnienie od razu kilkunastu bliskich sobie współpracowników.
Przypomnijmy, pisałem wtedy,
że wybrane przez niego osoby
zwalniały się z dotychczasowego miejsca pracy i rejestrowały
w PUP jako bezrobotni. A 6 lat
temu sytuacja na rynku pracy
była zupełnie inna niż teraz!
Gdy M. Sawaryn objął stanowisko burmistrza, zwrócił się do
Powiatowego Urzędu Pracy o
skierowanie do Urzędu Miasta
bezrobotnych, spośród których
wskazał właśnie tych wybranych
wcześniej. Zostali zatrudnieni
do wykonywania pomocniczych prac administracyjnych.
I przez pół roku, gdy nabywali niezbędnych umiejętności,
około połowy pensji płacił im
PUP! Oszczędność jak diabli. A
wierni wybrańcy mogli liczyć na
szybki awans.
Teraz też awansował Marka
Saneckiego – tyle że od razu na
stanowisko menadżera. Niestety, wbrew obowiązującej od
roku wersji Ustawy o samorządzie gminnym. Ktoś tu będzie
musiał podjąć decyzję – Marek
Sanecki: albo radny, albo menadżer.
R. Kwapisz

Energetycy jak
górnicy?

Związkowcy z polskich elekmożliwość korzystania z nich. trowni żądają, by wreszcie
A nasz bank spółdzielczy? zaczęto ich traktować poCzy także Bank Spółdziel- ważnie. Choćby tak jak górniczy w Gryfinie będzie likwi- ków, z którymi strona rządodował bankomaty? Prezes wa podpisała porozumienie.
Małgorzata Kaźmierczak zaprzecza. - Mamy w Gryfinie
dwa bankomaty – w naszej
siedzibie przy Niepodległości i
na Lagunie. Na terenie powiatu gryfińskiego jeszcze w Baniach i Widuchowej. Oprócz
tego na terenie powiatu polickiego w Przecławiu, Trzebieży,
Policach i Nowym Warpnie.
Jednak żadnego z tych bankomatów nie zamierzamy likwidować - podkreśla prezes M.
Kaźmierczak..
A. Szczepaniak

Atmosfera wśród pracowników elektrowni Dolna Odra oraz
Pomorzany i Szczecin jest coraz
gorsza. Oni też czują i zaczynają
rozumieć, że polski rząd ugina
się pod presją Europy i zaczyna
się przyspieszone zwijanie energetyki opartej na węglu. Jednak
są to działania chaotyczne i towarzyszy temu “ciemność informatyczna”. Wprawdzie na razie
trudno sobie wyobrazić strajki
w elektrowniach, jednak nacisk
załóg na związkowców narasta.
Oni coraz ostrzej naciskają wła-

dze spółki PGE i Ministerstwo.
Do rozmów włączyła się Rada
Dialogu Społecznego, która miała posiedzenie wczoraj, w czwartek 22 października. Jej członkiem jest Roman Michalski, szef
związku zawodowego pracowników ruchu ciągłego. Posiedzeniu
rady (oczywiście – zdalnemu),
tym razem przewodniczyła strona rządowa w osobie ministra
Sasina. Niestety, do chwili wysłania tego wydania naszej gazety
do druku posiedzenie się nie zark
kończyło.		
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5 milionów za PGR-y
dla Gryfina?

Umowa
za złotówkę?

250 mln złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafi do gmin, w których
funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów. Pieniądze na rachunki samorządów
mają jeszcze trafić w grudniu 2020 r. Celem jest wsparcie inwestycji lokalnych.

Być może w tym tygodniu skończy się dziwna wojna
między Gminą Gryfino i Starostwem powiatowym w
sprawie korzystania z nowej hali przez uczniów Liceum w parku.

Z pewnością, każda popegeerowska Gmina złoży wnioski. I
każda z nich 5 milionów złotych
wsparcia przyjmie z radością
i nie będzie miała problemu z
umotywowaniem wniosku. 29
lat po likwidacji PGR-ów, wsie
w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne są
enklawą wstydu. Zaniedbana
infrastruktura i zagubieni mentalnie ludzie wciąż czekają na
wsparcie.
Projekt swym zasięgiem obejmuje ok. 600 gmin. Także gminę Gryfino, bo tu PGR-ów było
sporo. Gardno, Stare Brynki,
Drzenin, Wysoka Gyfińska.
PGR-ry ciągnęły się aż do Widuchowej, a w Nowym Czarnowie na terenie niegdyś pegeerowskim od 1976 działa Zespół
Elektrowni Dolna Odra.
Kiedy i ile?
W ocenie skutków regulacji
czytamy, że pieniądze, za pośrednictwem wojewodów, mają
trafić na rachunki samorządów
najpóźniej w grudniu 2020 r.
Zostaną one przeznaczone na
konkretne inwestycje proponowane przez samorządy.
Każda gmina może złożyć
maksymalnie trzy wnioski o
wsparcie maksymalnie trzech
inwestycji. Wartość jednej inwestycji nie może być mniejsza niż
50 tys. zł ani większa niż 5 mln
zł. Również łączna wartość inwestycji, w przypadku złożenia
przez gminę więcej niż jednego
wniosku, nie może przekroczyć
5 mln złotych.
- Każde wsparcie cieszy i oczywiście składamy taki wniosek

– zapewnia burmistrz gminy
Gryfino Mieczysław Sawaryn
i zamierza złożyć 3 wnioski
na budowę świetlic w Nowym
Czarnowie.
W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wsparcie
w szczególności obejmować
będzie m.in. rozbudowę infra-

struktury kanalizacyjnej czy
drogowej, budowę centrów
umożliwiających integrację i
aktywizację mieszkańców czy
termomodernizację budynków.
Pieniądze mogą też być przeznaczone na finansowanie zadań rewitalizacji oraz na przedsięwzięcia niskoemisyjne.
Autorzy projektu liczą, że
propozycja przyczyni się m.in.
do przeciwdziałania nierównościom społecznym, budowy infrastruktury społecznej, a także
poprawy życia mieszkańców.
Być może budowę świetlic w
Nowym Czarnowie można uzasadnić, ale czy faktycznie przyczynią się one do przeciwdziałania nierównościom społecznym
na terenach poPGR-owskich w
gminie Gryfino?
Barbara Gondek
Samorząd.pap.pl

Wygląda na to, że burmistrz
Gryfina odgrywa się na Liceum
za wycofanie się powiatu ze
zgody na prowadzenie Liceum
przez gminę. Krążyły pisma, ale
wciąż nie można się było doczekać porozumienia i podpisania
umowy. Nie jest jednak podpisana nawet w dniu gdy piszę ten
tekst (22.X).
Towarzyszą temu zagrania
poniżej pasa. W ubiegłym tygodniu burmistrz na łamach
swego nieoficjalnego medium
“wpuszczał uczniów liceum do
hali i poganiał dyrektora LO
do roboty”. Jakby nie było wiadomo, że hala jest własnością
gminy, ale dyrektor LO podlega
staroście, a nie burmistrzowi.
Za ile?
Częściowo rozładowała atmosferę czwartkowa (15 października), wizyta dyrektora
Jarosława Głuszaka u burmistrza Mieczysława Sawaryna.

Dyrektor dowiedział się, że
gmina zażąda “symbolicznej”
opłaty. Może 10 złotych za godzinę? W tym tygodniu projekt
umowy na korzystanie z hali
przez uczniów Liceum wpłynął
do starostwa. Mowa w nim o
złotówce netto za każdą godzinę
lekcyjną, oraz innych opłatach
w rodzaju pokrycia części kosztów eksploatacyjnych. Jak nam
powiedział w czwartek dyrektor
Głuszak, tekst umowy jest dość
dziwny. Zawiera bowiem różne
sformułowania o charakterze
„wolicjonalnym”, oraz żądanie
zgody dyrektora (bo to on ma
podpisać umowę) w sprawach,
których decyzję może podjąć
tylko zarząd powiatu. - Tekst
projektu umowy jest analizowany przez radcę prawnego i być
może jeszcze dzisiaj zajmie się
nim zarząd powiatu na swoim
posiedzeniu – powiedział nam
J. Głuszak w czwartek, 22 paźrk
dziernika.		

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno”
w Nowogardzie

ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie p.n.

„Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
przy ul. Zielonej w Nowogardzie”
Termin składania ofert upływa 6 listopada 2020 r.
o godz. 14.00
Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za odpłatnością 20 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6, tel. 91 3910010 .
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach,
tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Nasi na proteście branży fitness
W sobotę 17 października o godz. 10 na Placu Zamkowym w Warszawie miał miejsce protest zorganizowany przez Polską Federację
Fitness w celu wyrażenia sprzeciwu wobec ogłoszonego 15 października przez premiera planu zamknięcia (od soboty 17 października)
basenów, aquaparków czy siłowni w związku z pandemią koronawirusa. W stolicy w proteście uczestniczyło ok. 2000 osób. Nie zabrakło
też protestujących z naszego miasta, gdyż w demonstracji wzięli udział bracia Marcin i Maciej Grzeszczuk, działający w branży fitness.
- Pojechałem do Warszawy
by zademonstrować moje niezadowolenie w związku z decyzją ministerstwa o zamknięciu branży, w której jestem
właścicielem siłowni - mówi w
rozmowie z naszą gazetą Marcin Grzeszczuk prowadzący w
Gryfinie klub fitness The Body
– Udałem się więc do stolicy
wyrazić swój sprzeciw wobec
tych decyzji mając jednocześnie nadzieję, że dzięki zgromadzonym na Placu Zamkowym
ludziom, media zainteresują się
tym tematem i go odpowiednio
nagłośnią, aby pokazać jak duże
jest niezadowolenie zarówno
właścicieli jak i osób, które
pracują w siłowniach i klubach
fitness, studiach treningów personalnych itd. – podkreśla M.
Grzeszczuk - Ta demonstracja
została zorganizowana spontanicznie; każdy kto należy do
branży otrzymał informację
o wydarzeniu. Do Warszawy
udałem się z moim bratem,
Maciejem, który jest jednocześnie moim wspólnikiem, oraz
naszym kolegą ze Szczecina,
który protestuje przeciw wszelkim obostrzeniom, jakie rząd
nielegalnie wprowadza. W czasie protestu podeszły do mnie
dwie policjantki i mnie spisały,
ponieważ chodzę bez maseczki, gdyż zgodnie z konstytucją
i ustawą nie mam nakazu noszenia maski i dlatego też jej nie

Przedsiębiorcy branży fitness Marcin Grzeszczuk (z prawej) wraz z bratem Maciejem podczas protestu w Warszawie
noszę. Chcę podkreślić, że panie policjantki były nastawione
bardzo pokojowo, oznajmiając,
że tylko mnie spiszą – relacjonuje
- Mam tu zresztą porównanie, ponieważ 16 maja również
uczestniczyłem w podobnym
proteście, jednak znajdował
się już na nim kordon policji,
dochodziło do gazowania czy
zawożenia uczestników na komendę. Sam zostałem wtedy
przewieziony na sygnale na
komisariat. O godz. 20 funkcjonariusze dokonali mojego zatrzymania i do godz. 2 w nocy
znajdowałem się na komisariacie. Mogę więc stwierdzić, że
obecnie policja, a przynajmniej
patrol , na który sam trafiłem,
ma już zupełnie inne podejście,
o czym się przekonałem osobi-

ście podczas sobotniej demonstracji 17 października. Policjantki zresztą same mówiły, że
rozumieją nasz protest – zaznacza Marcin Grzeszczuk.
Skutki zamknięcia branży
mogą być nieodwracalne
- Ponowne zamrożenie naszej branży może być tragiczne w skutkach – podkreśla M.
Grzeszczuk - Rząd nie poinformował nas, jak długo nasza
branża będzie zamknięta oraz
czy należą się nam z tego tytułu
jakieś odszkodowania – mówi
właściciel siłowni – Zdaje się,
że w przypadku zamrożenia
siłowni na krótszy okres czasu,
dałbym jeszcze radę finansowo,
natomiast w dłuższej perspektywie, a tak naprawdę nie wiadomo na razie jak długiej, byłbym

zmuszony do zamknięcia biznesu, na dodatek zostając z długami i ogromnymi leasingami,
ponadto oczywiście straciłoby
pracę 10 osób, które zatrudniam. W konsekwencji musiałbym albo wyjechać za granicę
albo szukać pracy w wyuczonym zawodzie – oznajmia.
Szuka możliwości prawnych
by nadal prowadzić
działalność
- Mimo obostrzeń i tak chcę
by mój fitness klub funkcjonował. W tym celu rozpocząłem
współpracę z trzema kancelariami prawnymi – informuje M.
Grzeszczuk - Obecnie szukamy
odpowiedniego
rozwiązania,
gdyż w rozporządzeniu jest
zapisane, jakie dokładnie wymogi muszą spełniać kluby, by

mogły mimo zamrożenia funkcjonować. Obecnie prawnicy
przygotowują dla mnie strategię działania, jaką będę mógł
wprowadzić u siebie w firmie.
W ogóle bardzo dużo właścicieli siłowni w Polsce już tak robi,
korzystając z zapisów zawartych
w rozporządzeniu i zgodnie z
literą prawa, zaczyna ponownie
otwierać swoje kluby. Zresztą
samo to rozporządzenie, zgodnie z artykułem 22 Konstytucji,
powinno być wprowadzone w
drodze ustawy, a rządzący ograniczają się wyłącznie do wprowadzenia samego rozporządzenia z pominięciem ustawy, więc
jest ono nielegalne – zaznacza
M. Grzeszczuk.
Przypomnijmy w tym kontekście, że wspomniany przez
naszego rozmówcę Art. 22 Konstytucji RP brzmi następująco
„Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i
tylko ze względu na ważny interes publiczny.”
- Uważam, że żyjemy w kraju,
w którym nie ma już praworządności i tak naprawdę cała
Polska powinna dziś być na ulicach miast i protestować przeciw temu, że rząd ponownie
wprowadza kolejne ograniczenia w sposób nielegalny – podkreśla M. Grzeszczuk.
Piotr Słomski

Śmierć w naszym życiu
Zmarli w ostatnich dniach dwaj księża z terenu naszego powiatu - Zenon Mach i
Tadeusz Giedrys. W obu przypadkach podejrzewa się, że byli ofiarami pandemii
koronawirusa.
Tadeusz Giedrys był jednym
z kilku księży, którzy przez lata
współpracowali z naszą redakcją, pisząc artykuły na stronę
kościelną. Oprócz niego byli to
także księża – Tadeusz Łapyr,
Bogusław Gurgul i Krystian
Dylewski.
Ksiądz Tadeusz Giedrys był
nie tylko lubianym proboszczem z parafii w Lubanowie,
ale także społecznikiem. Od
2016 roku razem z miejscowym Centrum Kultury organizował popularny Festiwal
Papieski – Totus Tuus w Baniach (w tym roku niestety
www.7dnigryfina.pl

odwołany). Stanowił on dowód
jego wdzięczności za spotkania
z Karolem Wojtyłą. Najpierw w
roku 1973 w Kościanku - jeszcze jako kardynałem w Polsce.
A potem także jako papieżem
Janem Pawłem II podczas jego
wizyty w Szczecinie. Tu cytat
ze wspomnień ks. T. Giedrysa. - Mnie, kleryka Wyższego
Seminarium Duchownego w
Szczecinie ksiądz Kazimierz
Mańkowski wyznaczył do asysty
we Mszy Papieskiej 11 czerwca
1987 roku na Jasnych Błoniach,
nie mogłem w to uwierzyć! I tak
przeżywałem tę decyzję, że nie

mogłem zasnąć w nocy. Przypomniały mi się chwile z Kościanka. Miałem nosić krzyż papieski
– bakulus.” Te spotkania ks. T.
Giedrys opisał na naszych łamach w maju 2017 roku.
Ksiądz Tadeusz Giedrys był
też erudytą o rozległej wiedzy literackiej. Dzisiaj, z powodu śmierci ks. Tadeusza
oraz z okazji zbliżającego się
Dnia Wszystkich Świętych
przypominamy jeden z jego
pięknych tekstów zatytułowany - „Śmierć w naszym życiu”.
Można go przeczytać na stronie 7.		
Redakcja

Ksiądz Tadeusz Giedrys na Festiwalu Papieskim w Baniach w 2018 roku
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U nas równie
źle jak w całej Polsce
Jak oceniają zmiany w latach aktywności fizycznej dzieci i młodzieży nasi lokalni
wychowawcy? Jeden z nauczycieli wychowania fizycznego w szkole podstawowej, który od wielu lat uczy dzieci i młodzież w naszym mieście twierdzi z pełnym przekonaniem, że sytuacja jest beznadziejna.
- Z aktywnością dzieci w
szkole podstawowej jest bardzo
kiepsko i nie zanosi się na poprawę tej sytuacji.
Niedofinansowane szkoły i
nauczyciele nie są w stanie byle
czym przyciągnąć uwagę dzieci.
Z roku na rok zainteresowanie i zaangażowanie uczniów
w sport maleje i trudno będzie
odwrócić tą tendencję.
Przekleństwem naszych czasów są komputery i smartfony,
gdyż zajęły czas, który kiedyś
dzieci spędzały na powietrzu i w
ruchu. Też mam dzieci i pragnę
podkreślić, że kluczową rolę w
budowaniu odpowiedniego nawyku ruchu odgrywają rodzice.
Nie oczekujmy cudów od na-

uczycieli, skoro sami nie dajemy
im dobrego przykładu.
A sytuacja w naszych
szkołach średnich?
Nauczyciel z 20-letnim stażem jednego z gryfińskich liceów stwierdza z przerażeniem:
- Z przykrością muszę się
zgodzić z tym raportem. Z aktywnością i sprawnością ruchową naszej młodzieży jest coraz
gorzej. Wyniki zdobywane w
moich czasach szkolnych są dziś
nierealne do osiągnięcia. Młodzież niechętnie uczestniczy w
lekcjach wychowania fizycznego i tu prym wiodą dziewczęta.
Mają wiele wymówek, by wyłączyć się z zajęć. Chłopców nieco

łatwiej zachęcić do grania w piłkę, czy ćwiczeń na siłowni. Tak
popularne niegdyś biegi górskie,
czy przełajowe dziś nie mają
zbyt wielu zwolenników i nawet
obietnica podwyższenia oceny z
w-f ’u nie jest wystarczająca zachętą. Im starsi uczniowie, tym
mniejsza frekwencja w biegach.
Chcąc wytypować reprezentację
szkoły na zawody często nie ma
z czego wybierać. Reasumując
powiem, że martwię się jak to
będzie dalej, do czego doprowadzi to ciągłe spędzanie czasu
w domach, w bezruchu, przed
komputerami, telefonami. Brak
aktywności, sportu, ruchu na
świeżym powietrzu z pewnością
AK
odbije się w przyszłości.

Sprawdźcie gaz!
Konieczny jest przegląd przyłączy gazowych w posesjach na odcinku drogi krajowej 31 - Czepino i Nowe Brynki.

Mieszkańcy obu tych miejscowości obawiają się, że także
oni siedzą na gazowej bombie.
Po wybuchu w Czepinie, gdzie
6 sierpnia br. zniszczony został
dom mieszkalny, wciąż nie ma
oficjalnego komunikatu o przyczynie tego dramatycznego wydarzenia. Nie opublikowała go
ani policja, ani nadzór budowlany.
Wtedy wprawdzie nikt nie
zginął, ale można to zaliczyć

do rodzaju – cud. Bo zapewne
drewniana konstrukcja tego
domu uratowała mieszkańców –
zawalił się tylko punktowo.
Mieszkańcy opowiadają nam,
że wprawdzie po wybuchu widzieli pracowników gazowni
sprawdzających skrzynki gazowe i niektóre przyłącza, jednak
robili to bardzo pobieżnie. Nikt
nie widział w ich rekach specjalistycznego sprzętu w rodzaju
czujników gazu, który przecież

mają nawet strażacy!
Wysłaliśmy więc do Urzędu
Gminy Gryfino oraz Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
Oddział Zakład Gazowniczy w
Szczecinie- zapytanie dotyczące
aktualnych ustaleń przyczyny
wybuchu sprzed dwóch miesięcy w Czepinie. Oraz o planowanie dokładnej kontroli przyłączy
w obu tych miejscowościach.
rk

Smartfon
i tablet
zastępują sport
NIK w tych dniach opublikował kolejny raport dotyczący rezultatów zwiększenia nakładów na aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Niestety wzrost wydatków publicznych ukierunkowanych na to zadanie
nie przełożył się na osiągniecie celu..

Na aktywność fizyczną młodzież i dzieci przeznaczają coraz
mniej czasu. Lokalnie sytuacja
w tym zakresie wygląda podobnie- młodzi lubią aktywność
fizyczną, ale jej nie uprawiają….
Zwiększenie o blisko 100 proc.
środków publicznych na realizację programów pobudzających aktywność fizyczną dzieci i
młodzieży nie przełożyło się na
realizację tego celu- pisze NIK
w raporcie z badań który ukazał
się kilka dni temu. Zmalał odsetek dzieci i młodzieży – czytamy
dalej w raporcie- podejmujących
aktywność fizyczną w wymiarze
zgodnym z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
- co najmniej 60 minut dziennie
przez 7 dni w tygodniu.
NIK skontrolowała, czy realizacja programów Ministra
Sportu i Turystyki w latach
2016 - 2019 wpłynęła na wzrost
aktywności fizycznej dzieci i
młodzieży. Pomimo, iż Minister
Sportu i Turystyki w badanym
okresie prawidłowo realizował
dotyczące tego programy, to aktywność fizyczna dzieci i młodzież nie osiągnęła zakładanego
poziomu. Cele i priorytety odnośnie aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży określono w Programie Rozwoju Sportu do roku
2020. Z czterech zaplanowanych
wskaźników dotyczących rozwoju aktywności fizycznej dzieci i
młodzieży wzrost osiągnięto tylko w jednym.
NIK podziela pogląd Ministra,
że istotny wpływ na obniżenie
aktywności fizycznej dzieci i
młodzieży mają czynniki cywilizacyjne m.in. rozwój technologii

cyfrowych (spędzanie przez dzieci i młodzież większej ilości czasu przed komputerem, ze smartfonem i tabletem).
Zdaniem NIK także współpraca Ministra Sportu z Ministrem
Edukacji Narodowej w zakresie rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym była niewystarczająca.
Dotyczyła przede wszystkim opiniowania przez Ministra zmian
w przepisach oświatowych, natomiast w zbyt małym stopniu inicjowała działania mające na celu
wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jednocześnie NIK
stwierdza, że realizowane przez
Ministra programy inwestycyjne przyczyniły się do poprawy
szkolnej bazy sportowej. Efektem
wsparcia w wysokości ponad
466 mln zł było w latach 20162018 wybudowanie i przebudowanie 1 080 oraz modernizacja
131 obiektów sportowych w 986
szkołach w Polsce. Gminy prawidłowo zrealizowały zadania inwestycyjne dotyczące szkolnych
obiektów sportowych. Szkoły zapewniły bezpieczne i higieniczne
warunki korzystania z obiektów
sportowych, przy czym w dwóch
z ośmiu skontrolowanych szkół
nie zapewniono bezpiecznego korzystania z obiektów, a w
jednej obowiązkowych kontroli
stanu technicznego obiektów.
Jednocześnie jak wynika z przeprowadzonego równolegle przez
NIK badania ankietowego młodzież lubi (i to na poziomie 90
procent) aktywność fizyczna.
Zatem pytanie dlaczego jej nie
uprawia na co dzień pozostaje
Dost.
otwarte? 		
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Jan Paweł II i ja
18 maja obchodziliśmy kolejną, 97. rocznicę urodzin polskiego papieża, świętego Jana Pawła II. W czerwcu natomiast przypada 30. rocznica pielgrzymki ojca
świętego do Szczecina. Z tej okazji proboszcz parafii w Lubanowie, ksiądz Tadeusz Giedrys, wspomina swoje spotkania ze świętym Polakiem.

Kiedy spotykamy kogoś wyjątkowego, od razu czujemy
dreszcz przebiegający po całym ciele. W jego słowach, w
jego obecności, wyczuwamy
dobrą aurę. Wiemy, że to dobry człowiek, właściwy adres.
Takie właśnie były moje spotkania z wielkim Polakiem,
wielkim człowiekiem, Ojcem
Świętym Janem Pawłem II.
Czy jako młody człowiek mogłem przypuszczać jak wielkie
piętno odcisną owe spotkania
na dalszej drodze mojego życia?
Pierwsze spotkanie
Moje pierwsze spotkanie z
kardynałem Karolem Wojtyłą,
przyszłym papieżem, miało
miejsce na Kopiej Górce w
Krościenku, w dniu wspólnoty
oaz. Miało to miejsce w dwunastym dniu rekolekcji – w
dniu Zesłania Ducha Świętego, 29 lipca 1973 roku.
Byłem wówczas wyznaczony
jako ministrant do asysty we
Mszy Świętej, której przewodniczył ksiądz kardynał Karol
Wojtyła. Z tego dnia zapamiętam bardzo głębokie, duchowe, pełne skupienia uczestniczenie w Najświętszej Ofierze
przyszłego Ojca Świętego, które zmuszało innych do autenwww.7dnigryfina.pl

tycznego przeżywania męki,
śmierci i zmartwychwstania
Jezusa.
Aby się nie bać…
W czasie homilii ogromne
wrażenie wywarły na mnie
słowa przyszłego świętego
– aby się nie bać, by dawać
świadectwo swojej wiary w rodzinie i szkole, a Duch Święty,
gdy się na niego otworzymy,
doda nam odwagi mądrości.
Zaskoczeniem było też bardzo
długie uwielbienie po komunii świętej, w ciszy, namacalnie, czuło się niewidzialne
działanie Ducha Świętego.
Wtedy w sercu przepełniła
mnie pewność, że słowa, których uczył Jezus są Prawdą.
Zrozumiałem, że nie można
mówić Prawdy i bać się. Zrozumiałem, że nie można z
prawdą chować się jak zając w
kapuście, lecz trzeba otwierać
drzwi swego serca i z odwagą
nieść Ewangelię swoim życiem.
Pójdź za mną…
Po Mszy Świętej krótko
pochwalił mnie ten Wielki
Człowiek za piękne wykonanie psalmu responzoryjnego.
Zapytał mnie, skąd jestem.
Odrzekłem, że przyjechałem

ze Szczecina, bo tam jeszcze
nie działał ruch Światło Życie.
To spotkanie zmobilizowało
mnie do kontynuowania formacji duchowej, uczestnicząc
w spotkaniach oazowych. To
był jeden z etapów dojścia do
odpowiedzenia Bogu tak na
wezwanie „Pójdź za mną”.
Drugie spotkanie
Gdy dowiedziałem się, że
mnie, kleryka Wyższego Seminarium Duchowego w
Szczecinie ksiądz Kazimierz
Mańkowski wyznaczył do
asysty we Mszy Papieskiej 11
czerwca 1987 roku na Jasnych
Błoniach, nie mogłem w to
uwierzyć! I tak przeżywałem
tę decyzję, że nie mogłem zasnąć w nocy. Przypomniały mi
się chwile z Kościanka. Miałem nosić krzyż papieski – bakulus. Dni oczekiwania na ten
upragniony dzień, strasznie się
dłużyły.
Zapamiętał mnie!
I wreszcie przyszedł dzień
– 11 czerwca 1987 roku. Było
upalnie. Na Jasnych Błoniach
wokół ogromnego ołtarza,
ustawionego na tle pomnika
Czynu Polaków z 27-metrowym krzyżem, zgromadziło
się około 700 tysięcy wier-

nych. Krótko przed 11.00
czekaliśmy z kolegą alumnem
Arturem Minierskim wewnątrz ołtarza papieskiego w
zakrystii. Papież się spóźniał.
Wreszcie kilka minut po jedenastej wszedł ksiądz kapelan
Stanisław Dziwisz, ceremoniarz papieski Piero Marini
i fotograf Arturo Mori i Jan
Paweł II. Wyglądał na zmęczonego. Witał się, ale w ręce nie
miał siły. Zaskakujące, że mnie
poznał, bo stwierdził po cichu:
„Jak tam na Kopiej Górze?”.
Jak modlitwa dziecka…
Ksiądz Dziwisz chciał ubrać
papieża w albę, jednak Ojciec
Święty podszedł do klęcznika,
aby się pomodlić. Wszyscy
wokół niego zaczęli się nerwowo uwijać, a papież w skupieniu, jakby w innym świecie,
półgłosem rozmawiał z Bogiem. Jego modlitwa wyglądała jak modlitwa dziecka. Po
kilku minutach wstał, odnowiony, silniejszy i pogodniejszy. Ubrał się do Eucharystii.
Czytałem i słyszałem wiele
o modlitwie Jana Pawła II.
Wszyscy świadkowie mówili,
że dar modlitwy, zamiłowanie
do niej i radość z niej towarzyszyły mu od dzieciństwa. Nigdy go nie opuściły. Dzień Ojca
Świętego zaczynał się od porannej adoracji Najświętszego
Sakramentu, jutrzni i medytacji. Potem była Msza Święta
– dla niego absolutnie główny
punkt każdego dnia. Po obiedzie – modlitwa w kaplicy. Po
południu – różaniec w całości – jego ulubiona modlitwa.
Stała lektura Pisma Świętego
– w czwartki. Godzina Święta w piątki i droga krzyżowa.
Modlitwa przemieniała cały
dzień i wszystkie jego czynności stawały się modlitwą.
Napełniony mocą Boga
Wówczas zobaczyłem na
własne oczy żarliwe skupienie. Całkowite oddanie się
modlitwie, pogrążenie się w
modlitwie całym sobą. Wiedziałem, że jego modlitwa
była osobistym miłosnym
spotkaniem z Bogiem. Spotkaniem dziecka z Ojcem.
Na modlitwie Jan Paweł II
rozpoznawał głos kochającego Ojca, który wskazywał,
co ma czynić, jaka jest teraz
wola Boga. Widziałem jak
modlitwa napełnia Go mocą
i był gotowy do głoszenia
Prawdy, do pracy, do walki.
Zrozumiałem, że wszystko, co robi, dzieje się przez
modlitwę. To nie działał on,
lecz przez niego działał sam

Bóg. Jeden z funkcjonariuszy
Biura Ochrony Rządu pełen
podziwu mówił o Ojcu Świętym: „to nadczłowiek. Nie
śpi w nocy, nie odpoczywa.
Tylko się modli. Skąd ma tyle
siły?”.
Rodzina Bogiem silna
W homilii Jan Paweł II
mówił o małżeństwie i rodzinie: „Nie ma skutecznej
skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich
odrodzenie przez zdrowie rodziny. […] Rodzina Bogiem
silna – to znaczy rodzina
jako siła człowieka, rodzina
szlachetnych ludzi, wzajemnie obdarzających się miłością i zaufaniem. Rodzina
szczęśliwa i uszczęśliwiająca.
Arka Przymierza”. W tych
chwilach byłem dumny z
mojej licznej rodziny z moich
rodziców, którzy przez wiele
lat słuchali docinek o naszej
rodzinie. Dziękowałem za
czworo mojego rodzeństwa.
Gdy wielu się chwaliło, że
było w Watykanie u papieża,
ja wtedy odpowiadałem, że
nie muszę jechać do Watykanu, bo Ojciec Święty był u
mnie. Jasne Błonia są przecież zaledwie 300 metrów od
mojego domu rodzinnego…
(...)
Żegnając się z zebranymi
na Jasnych Błoniach, Jan Paweł mówił: „Drodzy Bracia i
Siostry. Pragnę podziękować
Szczecinowi, że nas powitał
tak piękną pogodą – słońcem i wiatrem od morza…
Ten wiatr jest ewangelicznym
znakiem Ducha Świętego”.
I czułem działanie Ducha
Świętego na Placu Zwycięstwa. Czułem tegoż Ducha w
Szczecinie. Widać Go było,
gdy wiatr otwierał trumnę z
symbolem Totus Tuus, gdy
przewracał karty księgi leżącej na niej, muskał słowa
Pisma Świętego, rozpinał jak
żagle nad głowami marynarzy mnóstwo biało-czerwonych flag obok transparentów Subito Santo, wreszcie
– owiewał twarze tłumu. Ten
sam wiatr. Jak powiew Ewangelii.
Gdy byłem przy Karolu
Wojtyle – Janie Pawle II, zawsze odczuwałem Ducha
Bożego. Dlatego zawsze będę
dziękował za dar Papieża
Polaka i łączył się z jego duchem w tajemnicy świętych
obcowania.
Ks. Tadeusz Giedrys
Tekst archiwalny
z nr 83, 30.10.2015 r.
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Miałeś wypadek, zdarzenie drogowe, kolizję?
Potrzebujesz pomocy w zakresie ubezpieczenia?
AUTO-KOMFORT świadczy usługi
w ramach napraw blacharsko-lakierniczych samochodów
i likwidacji szkód komunikacyjnych z ubezpieczeń OC/AC
wszystkich ubezpieczalni
- przyjmujemy pojazd zgodnie z obowiązującymi procedurami firm ubezpieczeniowych, pełna obsługa szkód komunikacyjnych OC i AC
- oferujemy pomoc klientowi w zgłoszeniu szkody, uzupełnienie wszelkich
dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności za szkodę,
- przeprowadzenie oględzin przednaprawczych uszkodzonego samochodu,
a także oceny dodatkowej, jeśli zachodzi taka potrzeba,
- sporządzenie kalkulacji przednaprawczej w systemie eksperckim i ustalenie
wysokości odszkodowania z ubezpieczalnią
- auto zastępcze na czas naprawy z polis OC (AC)
- oferujemy bezgotówkową naprawę samochodów ubezpieczonych
- przyjmujemy uczniów na praktyczną naukę zawodu

Firma działa na rynku od 1977 roku

Czepino, ul. Gryfińska20
Zdzisław Kmieciak
tel 601 41 86 86, 91 416 22 77

Cowidowa
paranoja
W jednej z gryfińskich szkół podstawowych nauczycielka zrobiła uczniom VII klasy wykład na temat korona wirusa COVID 19. Najbardziej zaskakujące były
jej dwie, całkowicie ze sobą sprzeczne informacje.

Zszokowała nimi uczniów,
którzy oczywiście zaraz po
powrocie do domów przekazali je rodzicom. W pierwszej
z nich stwierdziła, że korona
wirus został do naszego kraju sprowadzony specjalnie,
aby spowodować choroby i
śmierć ludzi starszych, między innymi tych, którzy prze-

bywają w domach pomocy
po to, aby państwo zaoszczędziło na ich utrzymaniu,
leczeniu oraz przede wszystkim na wypłacaniu emerytur.
Druga wypowiedź całkowicie
zaprzeczała pierwszej. Według niej, w kraju naszym w
ogóle nie ma żadnej pandemii. Wcale nie ma potrzeby
nosić na twarzach maseczki.
Wszystkie obostrzenia to wymysł rządu, żeby ograniczyć
ludziom wolność i okiełznać
wszystkich, którzy nie dają
się mu podporządkować. Komentować tego nie będę, bo
nie ma jak. Ale w głowie się
nie mieści, żeby nauczyciel w
szkole opowiadał dzieciom
takie bzdury.
A. Szczepaniak

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
*Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami
i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej
pewności nauk, których ci udzielono. […] *W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi,
imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa
i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Początek z Ewangelii wg św. Łukasza
***Ewangelię według św. Łukasza cechuje atmosfera modlitwy, radości, pokoju, chwały Bożej, łagodności i dobroci.
Łukasz jest bardziej niż inni ewangeliści,
wrażliwy na rolę i misję kobiet. Wskazuje, że kobiety na równi z mężczyznami
są zobowiązane do przyjęcia Ewangelii i
odpowiedzialne za jej głoszenie.

Wspomnienie
św. Łukasza Ewangelisty
W minioną niedzielę wspominaliśmy życie i śmierć św. Łukasza – Ewangelisty, Patrona Służby Zdrowia. **Dlatego wszystkich pracowników Służby Zdrowia: Lekarzy,
Pielęgniarki, Ratowników, cały Personel Medyczny otaczamy dziś naszą modlitwą i życzymy: wytrwałości, wielu łask od Boga, opieki Matki Bożej i wstawiennictwa waszego
Patrona w służbie cierpiącemu człowiekowi w tym trudnym czasie pandemii. Dzisiaj
także modlimy się za naszego kleryka Łukasza w dniu jego imienin i życzymy mu wytrwałości na drodze powołania kapłańskiego i zapewniamy o naszej modlitwie.
Łukasz Ewangelista był najwierniejszym towarzyszem i współpracownikiem
Pawła Apostoła, ale nie był Apostołem
(nie należał do dwunastu). Towarzyszył
mu w wyprawach misyjnych. Jest autorem trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Wspomina o nim św. Ireneusz
w swoim dziele „Adversus Haereses III
1,1: „Łukasz, który był towarzyszem

Pawła, spisał w księdze głoszoną przez
niego Ewangelię. To samo możemy przeczytać w „Kanonie Muratoriego”, a także
znajdziemy tam informację, że św. Łukasz był lekarzem (ale także historykiem
i teologiem). Celem pisania Jego dzieł
była misja ewangelizacyjna wśród narodów. Był to czas, gdy kościół zaczynał
przeradzać się w większą społeczność.

Miejscem urodzenia św. Łukasza była
Antochia Syryjska. Był Poganinem, co
potwierdzają słowa Pawła Apostoła w
Liście do Kolosan. Z zawodu był lekarzem. Był wykształcony, oczytany i obyty
w świecie. Umiał pięknie się wysławiać
i miał w sobie coś z kronikarza. Gdzieś
około 50 roku Łukasz spotyka na swojej
drodze Pawła i odtąd podróżują razem.
Łukasz nie opuszcza Pawła nawet wtedy,
gdy Ten trafia do więzienia. Paweł umiera w wieku 67 lat, Łukasz przeżywszy 84
lata oddaje ostatnie tchnienie w Beocji.
Paweł zmarł śmiercią męczeńską, z kolei o Łukaszu mówi się, że odszedł pełen
Ducha Świętego.
Święty Łukasz zostawił po sobie dwie
bardzo ważne księgi: Dzieje Apostolskie
i Ewangelię. Prawdopodobne jest, że sam
nigdy nie poznał Jezusa Chrystusa, ale
rozmawiał z Jego uczniami i świadkami.
Jego Ewangelia ubogaca relację z tamtych
wydarzeń w wiele istotnych szczegółów,
których brak u Jego poprzedników. Jako
jedyny opisał scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, pokłon
pasterzy, nawiedzenie świętej Elżbiety,
ofiarowanie Jezusa i znalezienie Go w
świątyni.
****Zawdzięczamy mu niejeden
szczegół z życia Matki Bożej. On także
przekazał pierwsze wystąpienie Jezusa
w Nazarecie i próbę zamachu na Jego
życie, wskrzeszenie młodzieńca z Nain,
opowiadanie o jawnogrzesznicy w domu

www.7dnigryfina.pl

Szymona faryzeusza, o posługiwaniu
pobożnych niewiast, zapisał okrzyk niewiasty: „Błogosławione łono, które Cię
nosiło”, gniew Apostołów na miasto w
Samarii, rozesłanie 72 uczniów oraz
przypowieści: o miłosiernym Samarytaninie, o nieurodzajnym drzewie, o
zaproszonych na gody weselne, o zgubionej owcy i drachmie, o synu marnotrawnym, o przewrotnym włodarzu, o
bogaczu i Łazarzu. Przekazał nam scenę
uzdrowienia dziesięciu trędowatych i
nawrócenie Zacheusza.

Dzieje Apostolskie to z kolei jedyny
dokument opowiadający o początkach
Kościoła i wydarzeniach, które miały
miejsce po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa – stąd tak bardzo cenny.
****Dante określił Łukasza „historykiem
łagodności Chrystusowej”. Nie wiadomo,
gdzie znajduje się grób św. Łukasza. Do
jego relikwii przyznawały się m.in. Efez,
Beocja, Padwa. Na obrazach Łukasz
malowany jest jako młody mężczyzna o
krótkich włosach w tunice. Często maluje obraz, a jego atrybutami są m.in.: księga, paleta malarska, narzędzia medyczne.
Podobno malował portrety Jezusa Chrystusa, apostołów, a nawet Maryi.
****Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy,
rzeźników, złotników.
Redakcja
Źródła:
*https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=316
**http://www.parafia.nar.gryfino.ehost.pl/index.php/parafia/ogłoszenia
***https://zielonyzeszyt1977.pl/tag/ewangelia
-wg-sw-lukasza
****https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-18.php3
zdjęcia: pixabay.com.pl
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Dla Polaków na Litwie
,,e-Polska Szkoła”- pomoc Kancelarii Premiera dedykowany młodym Polakom z Wileńszczyzny.
E-polska szkoła to projekt
skierowany do polskich szkół z
Rejonu Trockiego na Litwie. Projektem zostały objęte 4 polskie
szkoły: Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Płukniu, Gimnazjum im. Henryka
Sienkiewicza w Landwarowie,
Gimnazjum w Trokach i Szkoła
Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. W ramach realizowanego
zadania publicznego do szkół
zostały przekazane tablety, aby
uczniowie mogli uczestniczyć w
zdalnych zajęciach. Dla uczniów
i nauczycieli biorących udział w
działaniach projektowych została
stworzona platforma edukacyjna
– www.e-polskaszkola.pl. Platforma służy polskim szkołom
jako baza wiedzy oraz do nauki
zdalnej. Zajęcia prowadzone są
w trzech ścieżkach tematycznych: patriotyzm, nowoczesność
i zdrowie, na podstawie scenariuszy przygotowanych przez

Polskie dzieci w polskiej szkole na Litwie

ekspertów z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym.
Wśród tematów lekcji, spora
część została poświęcona historii
„Solidarności” i postaciom związanym z jej działalnością. Na
platformie edukacyjnej zostały
zamieszczone materiały edukacyjne w postaci opracowań,
materiałów źródłowych i pomocy dydaktycznych dla najmłodszych. Na początku trwania projektu, została przeszkolona grupa polskich nauczycieli z Litwy z
obsługi platformy i prowadzenia
zajęć webinaryjnych.
Projektem objęto 400 polskich
uczniów mieszkających na Litwie. Zadanie publiczne jest realizowane przez Stowarzyszenie
„Solidarni Razem”, a współfinasowane przez Kancelarię Prezesa
Rady Ministrów. Koordynatorem
projektu jest Artur Gałęski, były
zachodniopomorski
kurator
oświaty i dyrektor CKE.
red

Uroki
jesieni!
Tylko remis z outsiderem
Klasa okręgowa. Grupa południowa

Kolejne rozczarowanie w Gryfinie. Energetyk w trzech ostatnich meczach doznał
dwóch porażek i odnotował remis i ligowa czołówka coraz bardziej mu się oddala.
Tym razem nasza drużyna podzieliła się punktami z ostatnim
w tabeli Ogniwem Babinek. To,
o jak dużym rozczarowaniu możemy mówić, najlepiej świadczy
fakt, że był to pierwszy zdobyty
przez Ogniwo punkt w meczach
wyjazdowych w tym sezonie...
Na pozycję lidera wysunęła się
za to Odra Chojna, która pokonała 2:0 Osadnik Myślibórz. Nasz
zespół wykorzystał fakt, że mecz
dotychczasowego lidera Pogoni
Barlinek został przełożony.
Pechowo swoje spotkanie z
Zorzą Dobrzany przegrała Iskra
Banie. Rywale zwycięską bramkę
Tabela
1. Odra Chojna		
2. CRS Barlinek		
3. Dąb Dębno			
4. Morzycko Moryń		
5. Energetyk Gryfino		
6. Sokół Pyrzyce		
7. Gavia Choszczno		
8. Iskra Banie			
9. Orzeł Grzędzice		
10. Unia Dolice		
11. Kłos Pełczyce		
12. Stal Lipiany		
13. Zorza Dobrzany		
14. Osadnik Myślibórz		
15. Orzeł Trzcińsko Zdrój
16. Orkan Suchań		
17. Ogniwo Babinek		

zdobyli w samej końcówce spotkania. DJ
Energetyk – Ogniwo 1:1 (1:1)
Bramki: Kaniecki 9 – Woźniewski 26.
Energetyk: Kordowski – Żeglin,
Stelmasik, Nikitiński (80 Kubaczyński), Makuła, Kosmalski, Kaniecki, Gatkowski, Duch (46 Oleniec), Ułasowicz, Grąbczewski
Odra Chojna – Osadnik Myslibórz 2:0 (2:0)
Bramki: Rudik 16, Przybylski
24
Odra: Odra: Tarnowski – Turkiewicz (89 M. Dopierała), Stasiak, Przybylski (82 A. Dopie11
11
10
11
11
12
11
10
11
11
12
11
11
10
12
11
10

24
24
23
21
19
17
17
16
15
14
14
14
12
11
8
7
4

33-10
29-11
29-9
33-20
27-22
27-27
20-22
18-23
19-23
14-23
23-31
36-28
17-23
18-19
14-31
21-29
11-38

rała), Nagaj, Madera, Latuszek,
Głowacki, Borczyński (55 Skóra)
Rudik, Toa.
Iskra Banie – Zorza Dobrzany
1:2 (1:1)
Bramki: Sikorski 45 – Dziewiński 19, Kościelniak 90.
Iskra: Pawłowski, Skrobek (42
Okoń), Chmielnicki, Sikorski,
Kreft, Kołasiewicz, Bykowski, Sapiński (85 Fryda), Pleśniak, Karbowski, Anulicz (30 Kuzio).
Wyniki 12. kolejki: Odra Chojna - Osadnik Myślibórz 2:0, Orkan Suchań - Gavia Choszczno
1:3, Iskra Banie - Zorza Dobrzany 1:2, Stal Lipiany - Dąb Dębno
1:3, Orzeł Trzcińsko Zdrój - Kłos
Pełczyce 3:3, Sokół Pyrzyce - Morzycko Moryń 2:3, Energetyk
Gryfino - Ogniwo Babinek 1:1.
Orzeł Grzędzice - CRS Pogoń
Barlinek odwołany.
Kolejka 13: (24/25-10): Kłos
Pełczyce - Stal Lipiany, SCRS
Barlinek - Orzeł Trzcińsko-Zdrój, Morzycko Moryń - Orzeł
Grzędzice, Ogniwo Babinek Unia Dolice, Osadnik Myślibórz
- Energetyk Gryfino, AP Gavia
Choszczno - Odra Chojna, Zorza
Dobrzany - Orkan Suchań, Dąb
Dębno - Iskra Banie. Sokół Pyrzyce – pauzuje.

Babie lato mamy niestety chyba już za sobą.
Moje klubowe koleżanki zdążyły w miniony weekend dotlenić
swój organizm wędrując brzegiem morza. Właśnie teraz zaczyna
się nad morzem okres, kiedy możemy mimo słoty wzmocnić swój
układ oddechowy. Dojazd i warunki pobytu w tym okresie są też
do przyjęcia nawet dla emerytów budżetówki.
Przeszkodą jest pandemia, ale na ten fakt nie mamy wpływu.
Warto też wybrać się na spacer do lasu, choćby na skraj. Głębiej nie
radzę, bo trwa niby planowa, ale gołym okiem widać rabunkowa
wycinka na cele przemysłowe.
Las, to nasz niby wspólny majątek, ale od lat bogaci niewielu. Ten
fakt znany jest kolejnym decydentom. Zmian na lepsze nie widać.

Już jesień...
Skończyło się lato i nic nie poradzimy na to......
Pomimo że jesień już do nas przybyła!!!!!!
aktywności życiowej nas nie pozbawiła.
Aktywny tryb życia ciągle prowadzimy
W każdą wolną chwilę z domów wychodzimy.
Korzystając z pięknej słonecznej pogody
Spacerujemy brzegiem morza
dla relaksu,zdrowia i urody
Choć na spacerach i wędrówkach brakuje luzu i wygody
Przestrzegając ponownych obostrzeń
zakazów i zakrytych twarzy o pełnej
o swobodzie życia każdy Polak ciągle marzy...
Ach!!!! żeby tak jak te wolne ptaki
wieść żywot wolny, swobodny ,spokojny
bez nakazów, zakazów i bratniej
ciągle na języki wojny.........

Z pozdrowieniami
Wanda Chruścicka
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Ku pamięci Wojciecha
Parady

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

W ubiegłym tygodniu w wieku 54 lat zmarł redaktor Wojciech Parada. Dziennikarz, którego znał w naszym województwie każdy, kto interesował się piłką nożną i w ogóle sportem. Pisał o Pogoni Szczecin, ale także o Energetyku Gryfinie,
piłkarzach ręcznych, kolarzach lekkoatletach. W zasadzie orientował się w każdej
dyscyplinie sportu.
Miałem to szczęście, że przyjaźniłem się z Wojtkiem od prawie 40 lat. W 1981 roku zasiedliśmy w VIII LO w jednej szkolnej
ławie. I od początku naszej znajomości sport, a zwłaszcza piłka
nożna, była naszą wspólną pasją.
Nasz pierwszy wielki turniej to
mistrzostwa świata w Hiszpanii. Wojtek już wtedy zadziwiał
mnie sposobem w jaki oglądał
mecze biało-czerwonych. To nie
było zwykłe kibicowanie. Wojtek
analizował mecze, miał propozycje składu w jakim na boisku
powinni wybiec podopieczni
Antoniego Piechniczka, potrafił
to logicznie argumentować. A
miał wówczas kilkanaście lat.
Naszą prawdziwą miłością
była Pogoń. Z wypiekami na
twarzy podglądaliśmy treningi
prowadzone przez Jerzego Kopę
w hali przy ulicy Narutowicza.
Emocjonowaliśmy się sukcesami Portowców z początku lat
80-tych, przeżywaliśmy kolejne
kroki kariery naszego starszego
szkolnego kolegi z ogólniaka
Marka Leśniaka, razem byliśmy
świadkami pucharowych występów Pogoni z FC Köln, czy
meczów eliminacji IO z NRD z
udziałem Adama Kensego rozgrywanych na Twardowskiego.
Wojtek pokochał wtedy Pogoń
miłością dozgonną. Niestety,
nie do końca odwzajemnioną...
Podczas ostatniej drogi Wojtka,
ze złamanym sercem stwierdziłem, że w Jego pożegnaniu nie
uczestniczy oficjalna delegacja z

Pogoni Szczecin. Byli kibice, byli
trenerzy, byli przedstawiciele
wszystkich mediów, byli dziennikarze piszący w internecie o
Pogoni. Nie było nikogo z obecnej Pogoni...
A o Pogoni Wojtek zaczął pisać na łamach „Piłki Nożnej” już
w 1985 roku. Ostatnio wpadł mi
w ręce jego artykuł z tamtych
czasów. Choć miał zaledwie 20
lat pisał z pasją, rzetelnie, ciekawie. Nikt go tego nie uczył,
Wojtek po prostu urodził się z
piórem w ręku.
Nasza przyjaźń trwała. W czasie studiów, spędzaliśmy razem
wakacje, a rozmowy o futbolu
i sporcie wypełniały nam czas.
Z Wojtkiem nie sposób było
się nudzić. Zawsze imponował mi wiedzą na temat sportu.
Miał niesamowitą pamięć do
dat i faktów. Potrafił z encyklopedyczną wręcz dokładnością
wspominać sportowe zdarzenia
sprzed kilkudziesięciu nawet lat.
To dzięki jego poleceniu w
1992 roku trafiłem do Głosu
Szczecińskiego i tak jak Wojtek
zostałem dziennikarzem. Obie
redakcje mieściły się wówczas
w tym samym budynku przy pl.
Hołdu Pruskiego. Choć Głos
i Kurier stanowiły dla siebie
konkurencję, zawsze mogłem
liczyć na Jego wsparcie. Był dla
mnie mistrzem w swoim fachu.
Jego relacje z meczów Pogoni
zawsze były niezwykle ciekawe.
Nie opisywał akcji i bramek, kibice sami je przecież widzieli w

telewizji. Analizował i komentował. Jak Pogoń zasłużyła to
pochwalił. Ale gdy trzeba było
to krytykował, choć nie było w
tym za grosz krytykanctwa. Był
sprawiedliwy w ocenach. Jeżeli
wskazywał błędy, to z nadzieją,
że zostaną naprawione i wyjdzie
to Pogoni tylko na dobre. Był
bezkompromisowy w ocenach.
W żaden sposób nie można było
wpłynąć na to co i jak pisze, a
zawód dziennikarza traktował
jak misję.
A przy tym był wyjątkowo
skromny. Wszelkie nagrody
odbierał z niekłamanym zakłopotaniem. Przez wiele lat namawiałem go, aby przyjął tytuł
propagatora piłki nożnej w Plebiscycie organizowanym przez
ZZPN. Zgodził się po sześciu
latach namów. A przecież nie
było w naszym województwie
drugiego dziennikarza tak mocno promującego piłkarzy. Choć
pisał o dużym futbolu niemal co
tydzień, można go było spotkać
na meczach dzieci i młodzieży.
Znał każdego utalentowanego
chłopca z naszego województwa. Zależało mu na ich sportowym rozwoju. Ostatnio śledził i
informował o sukcesach Jakuba
Iskry.
Odszedł od nas wyjątkowo
zaangażowany pasjonat sportu.
Straciliśmy wspaniałego człowieka i nietuzinkowego dziennikarza, którego nikt nie zastąpi.
Żegnaj Przyjacielu
Dariusz Jachno

Piłka ręczna. II liga

Trzeci mecz – trzecie
zwycięstwo
Piłkarze ręczni KPR kontynuują świetną serię. W sobotę w Brodnicy pokonali dotychczasowego współlidera MKS Brodnica.
Mecz miał jednostronny przebieg. KPR rozstrzygnął losy
spotkania już w pierwszej połowie, którą wygrał różnicą 11
bramek. Jeżeli w dalszym ciągu
nasza drużyna będzie grała tak
skutecznie, cel jakim jest awans
do I ligi, wydaje się być całkiem
www.7dnigryfina.pl

realny...
MKS Brodnica - KPR Blejkan
Gryfino 26:36 (10:21)
KPR: Dobko, Golofit, Słomczynski - Grzegorek 8, Galus 6,
Jezierski Maciej 5, Lasko 4, Prokopczyk 3, Statkiewicz 3, Jurkiewicz 2, Dyzmański 2, Dziapa 1,

Klemens 1, Kręcki 1, Jezierski
Marek, Kostrzewa
W kolejnym spotkaniu nasza
drużyna zmierzy się 31 października z UKS Jedynką Mrągowo. Początek spotkania o godzinie 18.
DJ

że w dniu 25 listopada 2020 r., o godzinie 900, w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony zostanie czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino:
- działka nr 146/10 o pow. 0,0881 ha (KW 71795/3).
Cena wywoławcza netto 88.000,00 zł. Wadium – 8 800,00 zł.
- działka nr 146/11 o pow. 0,0896 ha (KW 71796/0).
Cena wywoławcza netto 89.000,00 zł. Wadium – 8 900,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie
pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 25 listopada 2020 r., o godzinie 930, w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony zostanie czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń:
- działka nr 205/5 o pow. 0,1168 ha (KW 43111/0).
Cena wywoławcza netto 77.000,00 zł. Wadium – 7 700,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 25 listopada 2020 r., o godzinie 10⁰⁰ w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzone
zostaną pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino
oznaczonej numerem działki 459/18 o pow. 906 m2 (KW
SZ1Y/00071958/4).
Cena wywoławcza netto 75.000, 00 zł.
Zaliczka na poczet rokowań – 7.500,00 zł.
Do uzyskanej w rokowaniach ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o rokowaniach wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących
przedmiotem rokowań można uzyskać w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w
Gryfinie, w pokoju nr 203 (II piętro) w budynku Banku Pekao S.A.
przy ul. Parkowej nr 3 w Gryfinie, tel. 91 416-20-11 wew. 413 lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem nieruchomości@gryfino.pl

Reklama i ogłoszenia w gazecie
e-mail: kontakt.7dnigryfina@gmail.com • tel. 91 404 50 14
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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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Barwny pogrzeb barwnej postaci
Sobotni pogrzeb profesora Bogdana Matławskiego zebrał nie tylko liczną publiczność. Był też inny od zwykle ponurych – czarnych pogrzebów.
Podczas nabożeństwa pożegnalnego ksiądz wygłaszający homilię na temat Zmarłego, wielokrotnie użył słowa DIALOG. Bogdan Matławski był człowiekiem DIALOGU. On
ciągle i ze wszystkimi DIALOGOWAŁ – podkreślał ksiądz. A obecni w kościele i potem maszerujący w kondukcie pogrzebowym ludzie nawet swym wyglądem potwierdzali
ową DIALOGOWOŚĆ Profesora. I barwność jego osobowości.
Pięknie prezentowali się w kolorowych strojach członkowie zespołów regionalnych. Jeden z nich był nawet w azjatyckiej tiubitiejce na głowie. Inny założył staropolski strój
męski. A jeszcze inny założył oficerki buty kupione od rosyjskiego żołnierza przed jego wycofaniem z Polski. Byli w czerwonych płaszczach członkowie świeckiego Przeoratu
św. Stanisława i strażacy w galowych mundurach. Tu ciekawostka. Strażacy z Radziszewa przyjechali na ten pogrzeb dlatego, że Bogdan Matławski przed laty namówił ich,
by w Żabnicy (nie mającej własnej OSP), założyli drużynę – filię Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie! Po prostu – człowiek orkiestra. Nie mogło więc nie być na Jego
pogrzebie także orkiestry dętej Elektrowni Dolna Odra...
R. Kwapisz
Wideo z przemarszu konduktu pogrzebowego można obejrzeć na naszej stronie na facebooku

www.7dnigryfina.pl
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KINO GRYF 16 - 20.10.2020

23 – 27.10
Tajemniczy ogród, pt.-nd. 14:00, pn.-wt. 16:00
Polot, 20:10
Raz, jeszcze raz, pt.-nd. 16:00
Banksterzy, 18:00
CO JEST GRANE?
W tym tygodniu w kinie GRYF
wciąż jeszcze będziecie mogli zobaczyć „Tajemniczy ogród” Marca Mundena – moją ukochaną opowieść z
dzieciństwa (tym razem z Colinem
Firthem w jednej z ról). Magia, ogród
i pewna ciekawska dziewczynka zabierają nas do niesamowitej krainy,
gdzie wszystko może się zdarzyć. Na
afiszu gryfińskiego kina dalej „Bank-

DARMOWE
bilety do kina

sterzy” Marcina Ziębińskiego, czyli
rzecz o bankach, frankach szwajcarskich, inwestycjach i bankowych
finansach, a także polska komedia

sensacyjna „Raz, jeszcze raz” – gdy
szare życie grupki przyjaciół przerywa wizyta tajemniczej kobiety, która
okazuje się narzeczoną jednego z

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.

nich. Premierowo do kina GRYF tym
razem trafi film „Polot” – polski film
Michała Wnuka z główną rolą Macieja
Musiałowskiego. Opowieść o utalen-

towanym, przedsiębiorczym 25-latku, który pracuje w rodzinnej firmie
i prowadzi własny biznes. Po śmierci
ojca na jego barki spada obowiązek
poprowadzenia rodzinnej firmy i zaopiekowania się mamą. Jego pomysłem na przyszłość jest skonstruowanie innowacyjnego sterowca. Polecam zwłaszcza tę ostatnią propozycję
i zapraszam do kina.
Anna Pietras

Kto jest reżyserem filmu „Tajemniczy ogród”?
Czy w obrazie wystąpił Colin Firth?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 23-29.10.2020

KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Kwiat Szczęścia, pt., pn.-czw. 17:30,
sb.-nd. 15:30
Szarlatan, pt., pn.-czw. 19:45, sb.-nd.
19:45
Gniazdo, sb.-nd. 19:45
KLUB KINIARNIA
Pinokio, sb.-nd. 15:20
Sekret Bogini Fortuny, pt., pn.-czw.
20:00, sb.-nd. 17:50
25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy, sb.-nd. 20:00
HELIOS
(CHR Kupiec)
Kultura Dostępna
Jak zostałem gangsterem. Historia
prawdziwa, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:

Szarlatan, pn. 18:00
Przedpremiera:
Psy i koty 3: Łapa w łapę, sb.-nd.
16:45
Premiery:
Czyściec, pt.-nd., wt.-śr. 20:45, pn.
21:00, czw. 21:30
Polot, 15:00, 19;00
Saint Maud, 19:40, 21:45
Polecamy:
Tajemniczy ogród (dubbing), 11:00,
13:30, 16:00, 17:15
Banksterzy, pt.-nd., wt.-śr. 10:30,
13:00, 15:30, 18:30, 21:00, pn. 10;30,
13:00, 15:30, 20:30, czw. 10:30, 14:15,
20:45
Greenland, 12:15
25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy, pt.-nd., wt.-śr. 18:00, 21:15,
pn. 18:20, 21:15, czw. 18:30, 21:15
Helios dla dzieci:
Madison, pn.-czw. 9:30

Pinokio, pt.-nd. 11:30, pn.-śr. 11:45,
czw. 10:45
Trolle 2, pt., pn.-śr. 10:00, 14:30,
16:45, sb.-nd. 10:00, 14:30, czw. 10:00,
15;00, 16:45
HELIOS
(Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna
Jak zostałem gangsterem. Historia
prawdziwa, 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Szarlatan, pn. 18:00
Helios na Scenie:
To nie jest kraj dla wielkich ludzi,
pt. 18:00
Giselle, śr. 18:00
El Clasico:
FC Barcelona – Real Madryt, sb.
15:45

Przedpremiera:
Psy i koty 3: Łapa w łapę, sb. 10:15,
14:45, 17:00, nd. 10:45, 15:20, 17:20
Premiery:
Polot, 14:10, 18:45, 21;00
Saint Maud, 14:30, 19:15, 21:30
Czyściec, pt., pn.-śr. 11:15, 18:15,
sb. 12:30, 18:00, nd. 13:00, 18:15, czw.
10:45, 18:15
Polecamy:
Banksterzy, pt., pn., czw. 11:45,
14:20, 15:45, 19:30, 20:30, 22:00, sb.
10:30, 13:00, 15:30, 19:30, 20:15, 22:00,
nd. 10:30, 13:15, 15:45, 19:30, 20:30,
22:00, wt.-śr. 11:45, 14:20, 15:45, 17:00,
19:30, 20:30, 22:00
Tajemniczy ogród (dubbing), 11:00,
13:30, 16:00, 17:30
Tajemniczy ogród (napisy), 20:00
Raz, jeszcze raz, 16:30
Gniazdo, 16:45
Jak zostać gwiazdą, 11:30

Greenland, pt., wt. 15:15, 20:15, sb.
20:30, nd. 15:10, 20:15, pn. 15:15, 20:30,
śr.-czw. 15:15, 20:45
25 lat niewinności – sprawa Tomka Komendy, pt., nd.-śr. 12:30, 18:30,
21:15, sb. 13:10, 18:30, 21:15, czw. 18:30,
21:15
Pętla, pt.-sb., pn.-czw. 15:00, nd.
14:45
Helios dla Dzieci:
Madison, pn.-czw. 9:30
Pinokio, 12:00
Trolle 2, pt., pn., czw. 10:00, 12:15,
17:00, sb. 10:00, 12:15, 18:15, nd., wt.
10:00, 12:15, 18:00, śr. 10:00, 12:15
Tarapaty 2, pt., pn.-śr. 10:15, 13:40,
sb. 10:45, nd. 10:15, czw. 10:30, 12:45

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Proces Siódemki
z Chicago
()

Aaron Sorkin od kilku lat robi
kino zaangażowane społecznie
i politycznie. Jest twórcą m.in.
filmów: „Ludzie honoru”, „Wojna
Charliego Wilsona” czy „The Social
Network”, a także seriali: „Newsroom” czy „Studio 60”. Tym razem reżyser Sorkin proponuje nam swój
najnowszy film „Proces Siódemki
z Chicago” – opowieść o procesie
organizatorów demonstracji antyrządowej latem 1968 roku podczas
konwencji Partii Demokratycznej

w Chicago. To właśnie wtedy na
ulicach doszło do zamieszek i przepychanek demonstrantów z policją.
Przepychanki to chyba zbyt słabe
słowo, bowiem wtedy zginęli ludzie, a wielu z tych, którzy wtedy
uczestniczyli w tej demonstracji,
zostało rannych. Proces, który miał
miejsce i który możemy obejrzeć
w filmie „Proces Siódemki z Chica-

Crown(3 sezon)
(serial)
()

Pierwszy sezon serialu, który próbuje odtworzyć życie na
dworze brytyjskiej królowej zadebiutował pod koniec 2016 roku.
Dla Claire Foy, która odtwarza
w dwóch pierwszych sezonach
młodziutką królową, ta rola była
odskocznią do popularności i
lepszych ról, a cały serial stał się
bardzo popularny i polubili go
serialomaniacy, a także kinomaniacy – jak ja. Co w nim jest takiego? Przede wszystkim w „Crown”
kryje się kawałek historii, którą

go” to zdarzenie polityczne, które
miało na celu osądzenie pewnego
działania i odpowiedź na pytanie,
na ile można pozwolić jednostkom
się buntować, gdy zabiera się im ich
prawa. Ten film to przede wszystkim bardzo ważny temat, który jest
bardzo aktualny i świetne, zbudowane zmyślnie i inteligentnie dialo-

sezon 4, w którym królową zagra
Olivia Colman, księżniczkę Małgorzatę odtwarza Helena Bohnam
Carter i pojawia się w nim postać
księżniczki Diany. Czekamy na ten
sezon, ale zanim go obejrzymy,

chcemy bliżej poznać i zajrzeć za
kulisy życia brytyjskiej rodziny
królewskiej. Dodatkowo a może
przede wszystkim ten serial jest
świetnie zrobiony pod względem
technicznym i aktorskim. Za kilka tygodni premierę będzie miał

gi, które aż miło się słucha. „Proces”
wciąga i intryguje, a jego przebieg
nie raz sprawi, że zastanowicie się
nad tym czy owym. Jestem pewna, że ta sprawa nie pozostawi
Was obojętnymi, nie raz wkurzy,
a nawet rozczaruje, ale w efekcie
przyjdzie wiele refleksji na temat
wolności i jej ograniczeń narzucanych przez państwo. „Siódemka” to
tak naprawdę ósemka działaczy antyrządowych, którzy zostają oskarżeni o wywoływanie zamieszek
podczas konwencji Partii Demokratycznej. Proces wydaje się z góry
przegrany, bo już na wstępie sędzia
i prokurator stają po stronie wła-

dzy. Wiadomo, chodziło o skazanie
„sprawy” i żeby więcej takich grup
wolnościowych się nie tworzyło,
ale reżyser stoi po stronie swobód
obywatelskich, demokracji i działań
prowolnościowych. Trzeba korzystać ze swojego prawa wyborczego,
a jak to jest za mało, to walczyć właśnie poprzez demonstracje. Tylko,
że działanie wbrew systemowi ma
swoje konsekwencje. W procesie
„Siódemki z Chicago” nie chodziło
o sprawiedliwy proces, a o politykę
i wojnę w Wietnamie, która zabierała życie młodym Amerykanom (czy
potrzebnie?).

możemy sobie przypomnieć lub
po raz pierwszy zobaczyć sezon
3, który ma taką samą obsadę jak
„czwórka” i prezentuje wybitny
poziom filmowego kunsztu. Ciekawa fabuła, interesujące postaci,
bardzo dobre aktorstwo, scenografia i kostiumy, muzyka. Wszystko w tym serialu gra jak trzeba
i wciąga jak trzeba. Trzeba tylko
jeszcze interesować się historią
brytyjskiego dworu, ale o to nie
trudno. Zresztą, nawet jeśli nie interesuje Was historia, to możliwe,
że zainteresują Was zakulisowe
rozgrywki na najwyższych szczeblach władzy – to zawsze intryguje
i przyciąga uwagę. Można powie-

dzieć, że „Crown” to plotkowanie
w najlepszym wydaniu i tak po
części jest, gdyby nie to, że słowo
plotkowanie niesie ze sobą negatywny pierwiastek, a negatywnych
rzeczy w tym serialu po prostu
brak. Ja kocham takie kostiumowe
historie i historie rozgrywające
się na dworach, za zamkniętymi
drzwiami, za lekko zasłoniętymi
firankami. Olivia Coleman robi
świetną robotę – to najlepsza aktorka, jaka dane mi było ostatnio
poznać! Polecam Wam wszystkie
sezony serialu „Crown”.

Anna Pietras

Anna Pietras
FOTO: dystrybutor

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

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Jakiś czas temu pisałam Wam o książce wydanej w formie 3D, która opowiada o kosmosie. Niesamowita pozycja, która zachwyca i intryguje, a przede wszystkim rozwija i ubogaca w wiedzę, którą każdy szkolniak, a w moim
wypadku nawet przedszkolniak powinien znać lub chce
poznać. Mój syn ma kilka bloków tematycznych, które
go fascynują – jednym z nich jest właśnie wspomniany
kosmos, innym są Gwiezdne Wojny, jeszcze innym jest
ciało człowieka, które akurat jest swoistym przygotowaniem do tego, czego będzie się uczył w szkole. Jakiś czas
temu kupiliśmy mu puzzle właśnie z ciałem człowieka.
Podzielone na kategorie: mięśnie, kości, układ krwionośny, chłopiec i dziewczynka – sprawiły nie lada przyjemność młodszemu Kubusiowi. Dzisiaj już nie chce ich tak
często układać, bo to, co miał się z nich nauczyć, to na
pewno już przyswoił. Teraz potrzebuje już mocniejszych
bodźców, dlatego na 4. urodziny otrzymał książkę, która
w najlepszy możliwy sposób zabiera go na drugi poziom
poznawania ciała człowieka.

Ciało Człowieka.
Trójwymiarowa podróż
po ludzkim organizmie

Pięknie wydana, zdumiewająca podróż w głąb
naszego ciała to właśnie książka „Ciało Człowieka”.
*Spójrz w serce, prześwietl mózg, zajrzyj do wnętrza
jelit – oto zaczyna się fascynująca podróż przez skryte zakamarki wnętrza naszego ciała. Sprytne pociągane wypustki, przekręcane kółka i klapki tej książki
sprawiają, że odkrycia anatomiczne stają się nie tylko nauką, lecz także doskonałą zabawą . Naładowana informacjami i ciekawostkami opowieść o „Ciele
Człowieka” to piękna mapa ludzkiego organizmu,
którą odkrywałam niejako na nowo z moim synem.

Ta książka przyda się nie tylko w szkole, ale przede
wszystkim wtedy, gdy Wasz przedszkolak zada Wam
pytanie, dlaczego mrugamy? lub gdzie znajdują
się płuca, czy jak wygląda serce? Właśnie takie, te
podstawowe, ale i mniej lub bardziej szczegółowe
informacje znajdziecie w publikacji „Ciało Człowieka”. Nauka i przyjemność, bo książka została pięknie, kolorowo i fantazyjnie wydana. Na pierwszej
stronie znajdziemy informacje o naszych kościach
i wiadomości o ruchu człowieka, a dla przykładu z
dwóch stron niejako wychyli się do nas szkielet człowieka (ale przyjemny i nawet uśmiechnięty, więc
nic strasznego – spokojnie, za to dużo obrazowego,
można nawet policzyć wszystkie kości przykładowemu człowieczkowi). Na tej samej stronie dostajemy
informacje o tym, co to są stawy zawiasowe, stawy
złożone i stawy kuliste, a także jak ważna jest siła
mięśni, która sprawia, że możemy się poruszać.

Na kolejnej stronie możemy podziwiać i obserwować mięsień serca w pełnej krasie. To chyba najciekawszy i najdoskonalszy z organów, jakie w sobie
kryje nasze ciało. Mój syn bardzo długo przypatrywał się temu mięsistemu organowi, który daje nam
życie. Oczywiście jak tylko otworzymy dwie strony
z sercem, serce człowieka niejako do nas wychodzi –
jak to przy efekcie 3D. Możemy zajrzeć w żyły i aorty, a także mniej więcej wyobrazić sobie, jaki kształt
ma nasze serce. Oprócz obrazu serca, na danych
stronach dostajemy informacje o naszym układzie
krwionośnym, krwi i obrońcach naszego ciała. Serce
to niesamowity organ.

Na kolejnej stronie mamy płuca – organ, bez którego nie moglibyśmy żyć, bo sprawia, że możemy
swobodnie oddychać. Organ, który dzisiaj w dobie
koronawirusa bywa kluczowy – koronawirus wpływa na działanie naszych płuc, osłabia je i sprawia,
że trudniej jest nam oddychać. Płuca to wielozadaniowy narząd. Zajmują się nie tylko wymianą gazową, pomagają nam mówić, a także uczestniczą w
kichaniu i kaszlu, gdy potrzebujemy oczyścić nasze
drogi oddechowe. Z tej strony dowiecie się, co to
jest czkawka i dlaczego ziewamy? Co się dzieje, kiedy oddychamy? Płuca na obrazku w książce „Ciało
Człowieka” wyglądają przepięknie i trochę jak stwór
z kosmosu (ale taki przyjemny, gąbczasty, pozytywnie nastawiony).
Kolejnym zagadnieniem, jakie poruszają autorzy
„Ciała Człowieka”, jest nasz mózg i jego tajemnice
(szare komórki, skąd się bierze mrowienie?, co to

www.7dnigryfina.pl

jest móżdżek i pień mózgu, a także co to jest „wielki sen” i skąd biorą się sny?). Mózg to niesamowity
organ, który umożliwia nam myślenie, reagowanie,
czucie, odczuwanie, liczenie, mówienie i bieganie.
Wszystko zaczyna się właśnie tam. Gdy otworzymy
te dwie strony, pojawi się przed nami ludzki mózg
w pełnej krasie podzielony na płaty (skroniowy, potyliczny, ciemieniowy, czołowy). I jeszcze raz podkreślę, że obrazki są tutaj bardzo delikatne i łagodne,
więc nie ma się czego bać i dzieci nie będą się bać.
Mam na myśli oczywiście przedszkolaków. Mniejsze
dzieci mogą nie być jeszcze gotowa na takie obrazki
i doznania, a przede wszystkim na takie informacje.

Pod koniec książki znajdziemy informacje o naszych zmysłach i o układzie trawiennym. Każdy
temat „Ciała Człowieka” został tu bardzo ładnie i
rzetelnie opracowany. Grafiki przyciągają uwagę, a
efekt wychodzących obrazków (3D) dodaje wszystkiemu uroku. Nie mogę zapomnieć o informacjach
w przyklejonych kartkach, które można wysunąć czy
rozłożyć – tajemnicze informacje najbardziej ciekawią dzieci. „Ciało Człowieka” to idealna publikacja
dla mniejszych i większych dzieci, bo jest po części
zabawą, ale głównie jednak uczy i jest podręcznikiem wiedzy, do której prędzej czy później dziecko
zajrzy. Uważam, że każdy przedszkolak powinien

taką książkę mieć w domu albo po prostu powinien
ją przejrzeć (taką lub inną o tej samej tematyce). Tak
jak i uważam, że książka o kosmosie także jest warta
przejrzenia, bo to wiedza ogólna, którą warto poznawać od najmłodszych lat.
Mama, która czyta, bo kocha
Tytuł: Ciało Człowieka. Trójwymiarowa
podróż po ludzkim organizmie
Projekt i papierowe modele: Andy Mansfield
Ilustracje: Kim Thompson
Ilustracja na przodzie okładki: Steve Kingston
Tekst: Emily Hawkins i Sue Harris
Tłumaczenie: Patrycja Zarawska
Wydawnictwo: Debit
Źródło:

*cytat pochodzi od wydawcy
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. Cooper, aktor amerykański
2. założyciel zakonu Orionistów
3. odmiana rymu, rym niedokładny
4. krater wypełniony wodą
5. typ lasu liściastego
6. bóg zakochanych
7. głowa konia
8. pieprz żuwny
9. drobne szczegóły
10. okręg węglowy w Polsce
11. szed (ryba)
12. okręt do ochrony konwojów
13. skok do wody
14. sprawuje kuratelę
15. nici do haftowania
16. autor szkiców literackich
17. własny dom
18. przestankowy lub interpunkcyjny
19. dawniej o dekolcie
20. biblijny symbol Boga
21. przy butach alpinisty
22. hetera

23. japońska forma poetycka
24. olejek z lawendy
25. Wiktor, architekt z TV
26. miała ją Ariadna
27. stołek w kuchni
28. skóra na podeszwy
29. uderzenia kół o szyny
30. najstarsza epoka jury
31. kamień ozdobny lub rodzaj batystu
32. między siódmą a dziewiątą
33. dzisiaj jest republiką Konga
34. szczyt Pirenejów
35. miasto w płn. Węgrzech
36. kalendarzowy termin
37. państwo Elamitów
38. autor „Nany”
39. płaca aktora
40. szwedzki drobniak
41. Michał, były minister pracy
42. dźwięk „A” obniżony o dwa półtony
43. w pasiece.

Poziomo:
44. stan w Indiach
45. wypływa z bajki
46. druga po Wiśle
47. klub piłkarski z Londynu
48. dopływ Renu
49. z rodziny kukułek
50. mityczny władca wiatrów
51. Marcelo, słynny tenisista chilijski
52. duży samolot pasażerski
53. drób, czyli ... domowe
54. miasto w stanie Nowy Jork
55. przyjaciel człowieka
56. część świątyni greckiej
57. lek z bożej apteki
58. maniera właściwa danemu artyście
59. obcięty kawałek czegoś
60. pierzynka niemowlaka
61. materiał dla sztukatora
62. kleryk
63. sąsiadka Łotyszki
64. narzeczony Barbie
65. miasto w pn. Francji

66. stos, kupa
67. najwyższy szczyt Krety
68. tablica z nazwą firmy
69. nadziemna część buraka
70. biwak
71. w starożytnej Grecji suma zalet
72. etat
73. miasto w Nigerii
74. Onufry z Trylogii
75. siły zbrojne
76. przesłodzony napój
77. żądłówka
78. matka wiatrów
79. ojciec Odyseusza
80. winna pociecha
81. przodek młyna
82. zawilec, zakwita wczesną wiosną
83. papuga z długim, kolorowym
ogonem
84. dźwięk „E” z krzyżykiem.

reklama

reklama

reklama

reklama

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

SKUP AUT

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

TEL. 792 419 148

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

Tel. 605 955 850

PODPOWIEDŹ: EGER, ENUGU, GENRE, MAAR, OERE, RIOS

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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Złoto u siebie!
tel. 91 392 21 65

2021

grafik@djmedia.pl

dostarcz zdjęcie my zrobimy resztę

Kolejny VI Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt przeszedł do historii.
W tym roku o Puchar CICONIA CUP, symbol Powiatu
Gryfińskiego rywalizowały zespoły czwórek rocznika 2008
i młodsze. Zgodnie z harmonogramem festiwal odbył się 3
października. Pomimo trudnej
sytuacji epidemicznej w zawodach uczestniczyły wszystkie
wcześniej zgłoszone zespoły. W
wyniku rywalizacji systemem
„każdy z każdym” w turnieju
zwyciężył zespół gospodarzy
LIBERO Banie I, drugie miejsce
zajął zespół POMORZANIE

-POGODNO-SP 48 Szczecin,
a trzecie SPS Zbąszynek. Najlepszymi siatkarkami turnieju zostały: Hanna Borowiec
(LIBERO Banie I), Hanna Piskorowska
(POMORZANIE
-POGODNO-SP 48 Szczecin),
Amelia Rolla (SPS Zbąszynek),
Ada Barańska (VOLLEY SP 71
Szczecin). Dodatkowe wyróżnienia w zespołach otrzymały
Oliwia Poborska (VOLLEY SP
71 Szczecin), Anna Czerkas
(BUKOWE Szczecin), Anastazja Tatys (SMS Police), Nela Da-

ról (SPS Zbąszynek), Lena Stefańczyk (POMORZANIE-POGODNO-SP 48 Szczecin), Martyna Krajewska (LIBERO Banie
I) i Zuzanna Butryn (LIBERO
Banie II). Ponadto wyróżnienia
Prezesa LIBERO Banie otrzymały siatkarki ze zwycięskiego
zespołu Nadia Janicka i Natalia
Górecka.
Zawody odbyły się w ramach
zadania publicznego sfinansowanego przez Powiat Gryfiński.

Upadłość konsumencka

Zatrudnimy pracowników
ogólnobudowlanych
oraz pomocników.

md

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
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Ogłoszenia drobne
91 40 45 014

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

91 40 41 014

Cena 1 zł za słowo - NIERUCHOMOŚCI • 70 gr za słowo - pozostałe działy
MIESZKANIA - WYNAJEM
•• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w centrum
Gryfina. Tel. 694 923 462
•• Posiadam do wynajęcia pokój z dostępem do kuchni
i łazienki, Górny Taras. Tel. 881 767 726, +49 152 138
97 184
•• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w centru,m
Gryfina. Tel. 606 187 399
•• Wynajmę mieszkanie w Baniach od już. Jestem zainteresowany każdą ofertą. Proszę o kontakt SMS lub telefonicznie 724 711 085
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę w centrum Gryfina,
umeblowana i wyposażona. Tel. 662 466 917
•• Posiadam do wynajęcia pokój na domkach z dostępem
do kuchni i mediów. Tel. 783 415 222
•• Pani wynajmie pokój dla 1 lub 2 pań, domek jednorodzinny przy ul. Łużyckiej. Tel. 511 299 055
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie na
Górnym tarasie dla firm. Tel. 664 183 887
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie od 1 lutego 2020.
Blok 4rodzinny, I piętro, pow. 49 m2, 2 pokoje, duża
kuchnia, centralne ogrzewanie na gaz. Pomieszczenia
umeblowane, częściowo wyposażone. Cena za czynsz
do uzgodnienia. Tel. 661 104 684
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe ok. 65
m2, okolice Łużyckiej. Tel. 506 493 741
•• Posiadam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę. Tel.
604 669 366
•• Posiadam mieszkanie 38 m2 do wynajęcia. Stare
Miasto. Tel. 501 384 249 po godz. 16.
•• Pokój do wynajęcia od lipca. Preferowane osoby uczące się, osoby starsze. Kontakt w godz. 12-18. Tel. 91 823
62 55; 514 789 874
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe – kuchnia, łazienka,
przedpokój, w Daleszewie. Tel. 501 77 82 39
•• Posiadam do wynajęcia od zaraz mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia pokój 1 osobowy z prywatą
łazienką 700,00 za miesiąc od 15.04. Posiadam do
wynajęcia pokój 3 osobowy od.11.04. CZEPINO UL.
GRYFIŃSKA 52. Tel. 607 215 935
•• Posiadam pokój do wynajęcia na os. Południe. Tel. 693
929 315
•• Do wynajęcia pokój jednoosobowy w Gryfinie. Tel. 881
772 488
•• Wynajmę pokój Pani. Tel. 512 622 407
•• Posiadam do wynajęcia pokój dwuosobowy i trzyosobowy w Gryfinie. Tel. 790 453 674
•• Posiadam do wynajęcia umeblowane mieszkanie typu
kawalerka na Górnym tarasie. Tel. 693 99 17 14
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os. Południe o
pow. 54 m2 III piętro. Cena 1200 + gaz i prąd, kaucja
zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój jednoosobowy (umeblowany). Tel. 731 490 270
•• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe o pow. 54 m2 na os.
Południe w Gryfinie, III piętro, 1400zł+media, kaucja
zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój dla mężczyzny na os.
Południe. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę na Górnym Tarasie.
Tel. 723 132 553
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zwrotna kaucja. Tel.
511 304 517
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w centrum Gryfina. Tel. 518 066 251
•• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, jadalnia, kuchnia, łazienka, duże podwórko, ogrzewanie centralne trzeba
samemu opalać. Daleszewo ul. Gryfińska 38. Tel. 664
160 810
•• Wynajmę pokój na domkach, z dostępem do kuchni itd.
mediów. Tel. 91 415 22 22
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, o
pow. 40 m2, w Babinku, piwnica, chlewik, podwórko.
Tel. 602 839 600
•• Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój w Gryfinie.
Tel. 885 831 732

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

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

rehabilitacja i pogotowie) - zamienię na większe.
Tel. 601 707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 m2, na III
piętrze z balkonem na podobne - na parterze lub I
piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698 644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje,
kuchnia połączona z jadalnią, możliwość zrobienia 3
pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2, do
III p. Tel. 691 688 605
MIESZK ANIA – SPR ZEDA Ż

•• 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

•• 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 – Z A MIANA

MIESZK ANIA - KUPNO

•• 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

•• 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

MIESZKANIA - POSZUKUJĘ

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

•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/Mazurska
lub Górny Taras – Jana Pawła II/Armii Krajowej. Tel.
668 817 752
NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 14,55 arów w
Gryfinie przy ul. Artyleryjskiej. Tel. 517 662 522
•• 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
GARAŻE - SPRZEDAŻ
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka I. Pow. 15
m2, podłączony prąd, doskonały wjazd. Cena 42 tys. zł.
Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m x3m) .
Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena 1350
zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z instalacją
elektryczną. Garaż na os. Południe (nr 21) od strony
bloków. Posiada bramę uchylną. Cena 35 tys. zł. Tel.
790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel. 603 971 396
GARAŻE – WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany w Gryfinie.
Tel. 693 99 17 41
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany z prądem
przy torach ul. Kolejowa. Tel. 694 667 297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice ulic Łokietka,
Popiełuszki i Mieszka I. Wynajem długoterminowy. Tel.
668 929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane przy ul.
Flisacza. Możliwość ogrzewania. Tel. 539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony z możliwością podłączenia prądu. Polecam! Tel. 798 528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o pow. 15 m2,
ul. Słowiańska za restauracją Wodnik od 31 czerwca
2017. Opłata 150 zł/ miesiąc. Tel. 691 057 180
GARAŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do rozbiórki. Tel.
600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w Gryfinie.
tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. Tel.
691 057 180
MOTORYZACJA – SPRZEDAŻ
•• 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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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23-29.10.2020 r.
•• Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5 diesel,
116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336 400km, OC do
10/2018 przegląd do 09/2018, PIERWSZY właściciel w
kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyberdach. Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Cena 3200 zł. Tel. 695 927 388
•• Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105 KM, rocz.
2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092 176
•• Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997, 115 KM,
przebieg 202 tys. km, przegląd do 15.12.2018. Cena
4500 zł do negocjacji. Tel. 515 285 671
•• SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r., jeden właściciel,
faktura vat - sprzedam za dobrą cenę. Tel. 502 816 108

do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone
oferty, legalne. Tel. 737 451 825 lub 737 886 919
•• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie, 1000 – 1300
euro na rękę. Więcej na housecare.pl. Tel. 534 122 124
•• Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu przemysłowego. Tel. 668 660 026
•• Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz – szpachlowanie,
malowanie, zabudowa kartonowo-gipsowa, itp. Tel.
662 495 081
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie krajowym.
Tel. 509 740 304
•• Zatrudnię kierowcę międzynarodowego kat. C+E. Tel.
91 404 56 50

MOTORYZACJA – KUPNO

USŁUGI

•• 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

•• 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

PRACA
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe – Niemcy,
Holandia, Anglia, Austria, Belgia, Norwegia. Tel. 71/385
20 18 lub 601 759 797
SZUKAM
•• Rencista stopień umiarkowany z Chojny poszukuje
pracy jako opiekun. Posiadam doświadczenie. Tel.
501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej osoby
24h. Staż pracy w Niemczech ok. 15 lat. Tel. 660 974 992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel. 660 974 992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w Gryfinie lub okolicach, najchętniej bez żadnych umów. Tel. 507 890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka mieszkań
od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889 729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy - sprzątanie
mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków, robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w Gryfinie, raz w
tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i transportem
poszukuje pracy. Tel. 724 874 777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września. Posiadam duże
doświadczenie. Tel.727 687 666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona w pracy z
dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każdym wieku.
Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową pracę, znajomość języka niemieckiego. Gryfino, okolice
także strefa przygraniczna. Tel. 798 441 629
Z 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

www.7dnigryfina.pl

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 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
23.10. Apteka Cefarm
ul. Grunwaldzka 6
24.10.	Apteka Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
25.10.	Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
26.10. Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
27.10. Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
28.10. Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
29.10. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
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
Pracownik biurowy- praca Babinek
Socjoterapeuta- praca Gryfino
Surdopedagog- praca Gryfino
Szwaczka- praca Gryfino
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Dwa miliony złotych dla OSP. Dostaną
także strażacy z naszego powiatu!
Strażacy z naszego województwa zostaną doposażeni w kombinezony, rękawice i gogle ochronne, aparaty oddechowe, ozonatory, namioty pneumatyczne, agregaty prądotwórcze, opryskiwacze spalinowe. Sprzęt w pierwszej kolejności trafi do 104 jednostek OSP, które
zostały wyznaczone do walki z COVID-19. To kolejna forma wsparcia służb w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.
Umowa została zawarta w piątek, 16 października 2020 r.
- Dzisiejsze podpisanie umowy jest najlepszym dowodem na
to, że nie daliśmy się zaskoczyć
drugiej fali pandemii. Zarząd
Województwa
odpowiednio
wcześniej zadbał o zabezpieczenie służb, za które jako samorządowcy czujemy się odpowiedzialni. Ochotnicza Straż Pożarna była już wcześniej wspierana
przez województwo, a obecnie
widzimy konieczność kontynuacji tego wsparcia w obliczu
zagrożenia
koronawirusem.
Aby skutecznie pomagać innym,
strażacy ochotnicy muszą sami
czuć się bezpiecznie. A choćby
ostatnie dni pokazały, że są nieodzowni nie tylko w razie pożarów, ale np. nawałnic, które dały
się we znaki mieszkańcom wybrzeża. Chciałbym serdecznie
podziękować za waszą pracę, ale
dziękuję także Unii Europejskiej
– wspaniałej idei, która pozwala nam solidarnie stawiać czoła
zagrożeniom - mówi Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Dzięki przyznanemu wsparciu w pierwszej kolejności doposażone zostaną jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych
z Krajowego Systemu Ratow-

nictwa-Gaśniczego, dlatego jako
priorytetowe będą traktowane
OSP znajdujące się na terenie
powiatów: Szczecin, Białogard,
Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Sławno, Stargard,
Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz, Łobez.
Za dystrybucję sprzętu odpowiadać będzie Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego.
U nas kto dostanie?
W naszym powiecie mamy
9 gmin. Burmistrzowie i wójtowie wyznaczyli na terenie
każdej z nich jedną jednostkę,
która będzie odpowiedzialna za
działania związane ze zwalczaniem COVID 19. Sprzęt, który
zostanie zakupiony z projektu
to: maseczki, rękawiczki, gogle,
płyny dezynfekujące, kombinezony, a także aparaty odo, namioty pneumatyczne, agregaty
prądotwórcze i opryskiwacze
spalinowe.
W pierwszej kolejności będą

Stare Czarnowo ma najbardziej oryginalnie zlokalizowany urząd gminy - razem ze strażakami. No i ta krowa przy wejściu.
to jednostki działające w systemie Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, czyli OSP
Mieszkowice, Cedynia, Moryń,
Chojna, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, Banie, Kołbacz i Radziszewo.
Pieniądze, które skierowane
zostały do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w
Szczecinie pochodzą z Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopo-

morskiego działanie 7.7. z przeznaczeniem dla poszczególnych
powiatów dla 104 jednostek
OSP.
Chrońmy ratownika!
Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kowalski
mówi - Nasz związek opracował
strategię poprawy bezpieczeństwa w województwie zachodniopomorskim. Pan marszałek

ją przyjął i wspiera nas w różnych obszarach, abyśmy mogli
realizować jej założenia. Dzięki
temu mieszkańcy mogą czuć się
bezpieczniej. Dziękuję za reakcję samorządu województwa na
ten trudny moment, w jakim
wszyscy się znaleźliśmy. Naszą
dewizą jest: „Chrońmy ratownika. Nie dajmy się wyeliminować.
Skąd 2 miliony?
Na
realizację
projektu
„Wsparcie Ochotniczych Straży
Pożarnych w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup wyposażenia przeznaczonego do walki i zapobieganiu COVID-19” zostało przeznaczone 2
mln zł. Na tę kwotę składają się
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości
1,7 mln zł oraz finansowe krajowe (300 tys. zł).
- Ochrona zdrowia, to obszar który został wsparty przez
Europejski Fundusz Społeczny
w tej perspektywie. Sytuacja
epidemii spowodowała, że kwestie zdrowia publicznego stały
się szczególnie istotne i dziś te
środki są nie do przecenienia
– dodaje Andrzej Przewoda,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, instytucji
która odpowiada za zarządzanie
środkami EFS w regionie.
Sprzęt trafi docelowo do 192
jednostek OSP w regionie.
Red.

Umowa została podpisana na terenie OSP Śmierdnica.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com

