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To ustalą na
Im pandemia nie straszna
sesji 5 listopada

Już po ogłoszeniu, że na skutek rozprzestrzeniania się korona wirusa cała Polska
objęta została czerwoną strefą, jednego dnia odebrałem cztery telefony.

Za tydzień, 5 listopada ma się odbyć kolejna – tym
razem zdalna – sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Każdego z naszych czytelników i mieszkanców gminy
najbardzej zainteresują skutki głosowania radnych
w następujach sprawach. A wszystkie związane z porządkiem i odbiorem odpadów.
Oto one
Podjęcie uchwały w sprawie
„Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Gryfino” – DRUK NR 9/
XXVI.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną opłatę

za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – DRUK NR 10/
XXVI
Podjęcie uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
a/ wariant 1 - DRUK NR
11-1/XXVI
b/ wariant 2 - DRUK NR
11-2/XXVI
c/ wariant 3 - DRUK NR
11-3/XXVI

Planowe
wyłączenia
30 października w godz. 9:00 – 15:00 Steklno - przepompownia.
2 listopada w godz. 9:00 – 15:00 Gryfino, ul. Pomorska 73.
3 listopada w godz. 9:00 – 12:00 Radoszki (gm. Widuchowa) od
numeru 100 do 105.
4 listopada w godz. 9:00 – 12:00 Miejscowość Ognica (gm. Widuchowa) od budynku numer 55 do 60 A.
5 listopada w godz. 8:00 – 12:00 Dębogóra (gm. Widuchowa) numery 42, 44, 45, 46, 48, 49, 57, 58, 59.
9 listopada w godz. 8:00 – 11:00 Dębogóra (gm. Widuchowa) numery 42, 44, 45, 46, 48, 49, 57, 58, 59.

Dwa razy dzwoniono do
mnie na numer stacjonarny i
dwa razy na komórkowy. Za
każdym razem, choć były to
różne osoby zapraszano mnie
na reklamowe spotkanie firmy
sprzedającej ekspresy do kawy.
Gdy rozmówcom swoim przypominałem, że przecież trwa
pandemia, że istnieje zagrożenie zarażeniem się COVID 19

i przecież zabronione jest organizowanie jakichkolwiek masowych spotkań w lokalach gastronomicznych, skądinąd sympatyczne osoby usiłowały mnie
przekonać, że na organizowanych przez nich spotkaniach
nic mi nie grozi. Na spotkania zapraszają tylko!!! pięć do
dziesięciu par i odbędą się one
zgodnie z przestrzeganiem za-

sad bezpieczeństwa epidemicznego. Nie przekonano mnie. Po
pierwsze, nie chodzę na takie
spędy, gdzie naciąga się przede
wszystkim ludzi starszych na
zakupy towarów o zawyżonej
cenie. A po drugie ze względu
na własne bezpieczeństwo, czyli
możliwość zarażenia się koronawirusem.
A. Szczepaniak

Kolejny rekord
W okresie ostatniego tygodnia na terenie powiatu gryfińskiego padł kolejny rekord zarażonych koronawirusem COVID - 19.
Tym razem jest to 106 osób.
A są to: sześcioro dzieci w wieku szkolnym, jedenaście kobiet
w starszym wieku, trzydzieści
siedem kobiet w średnim wieku, ośmiu mężczyzn w starszym
wieku, dwudziestu siedmiu
mężczyzn w średnim wieku,

jedenaście młodych kobiet i sześciu młodych mężczyzn. Wzrasta też liczba osób przebywających na kwarantannie i w izolacji. Obecnie ich ilość przekroczyła już 400 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

Mucha pozytywny
W czasie odbywania kwarantanny poddałem się badaniu
na COVID 19. Mam wynik pozytywny. Pozostaję w izolacji.
Dbajmy o siebie i najbliższych, w tym Seniorów. Bardzo wiele
zależy od nas! Choroba nie wybiera, ale możemy ograniczyć
jej zasięg: dystans, dezynfekcja, maseczka.
10:09 29.10.2020 Twitter

Czytelnicy zwrócili naszą
uwagę na dziwną studzienkę
kanalizacyjną na ulicy 1 Maja
w Gryfinie, tuż obok Banku
Spółdzielczego
Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!

Wejście tylko
od podwórka

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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10 nowych Strażników!
Od czerwca do września br. burmistrz Gryfina ogłosił aż cztery nabory na stanowiska w Straży Miejskiej! Każde mówiące o dwóch stanowiskach. I wszystkie
zostały rozstrzygnięte. Czyli, przyjęto 8 nowych ludzi.
A przecież już wcześniej, bo
w lutym i marcu rozstrzygnięto
nabory na pojedyncze stanowiska w SM. Po co tylu strażników.
Gdzie oni będą pracować. Jako,
że komendant Roman Rataj i
jego zastępca są na zwolnieniu
lekarskim, pytanie o nowych
pracowników SM wysłaliśmy do
sekretarz gminy Gryfino, Ewy
Sznajder. Niestety, odpowiedzi
nie otrzymaliśmy. A sprawa jest
bulwersująca, gdyż Urząd Miejski w Gryfinie ma wyjątkowo
dużo pracowników.
W Urzędzie Miasta Gryfino
- łącznie w budynku na 1 Maja
i poza nim, zatrudnionych jest
107 osób łącznie z burmistrzem
i jego zastępcami. Ale bez straży
miejskiej. Czy to dużo? Porównajmy z 70 tysięcznym Stargardem. Jak państwo myślicie, ilu
tam jest pracowników Urzędu

Miasta? Okazuje się, że ledwo
66 osób plus prezydent, jego zastępca i 4 osoby z kolegium doradczego! Łącznie 72 osoby, a u
nas w 20 tysięcznym Gryfinie o
50 procent więcej!
Tylko Straż Miejska
podobna
Porównaliśmy też liczebność
straży miejskich w obu miastach. Wiesław Dubij, Komendant Straży Miejskiej w Stargardzie poinformował nas, że w
Stargardzie Straż Miejska liczy
23 osoby, w tym 21 mundurowych. A jak jest u nas? Z BIP na
stronie głównej Gryfina można się dowiedzieć, że w naszej
straży pracuje 7 osób - Roman
Rataj – komendant, Arkadiusz
Rybicki - z-ca komendanta oraz
strażnicy - Adam Jędrzejczyk,
Piotr Kawka, Robert Kukiełka,

Anna Zawierucha i Michał Dudek. Czyli, w proporcji do liczby
ludności, podobnie.
Gdzie znikli nowi
strażnicy?
Nieoficjalnie wiemy, że z piątki szeregowych pracowników
gryfińskiej straży w tym roku
odeszło czworo. Zastąpili ich
nowi. Ale przyjęto 10 nowych
osób! Co się stało z pozostałą
szóstką? Wygląda to, na kolejny
prawniczy „myk” Mieczysława
Sawaryna. Przeszli od razu do
innych wydziałów? Chwyt może
się kryć w sformułowaniu treści
wszystkich tegorocznych naborów do SM. Zawsze pisano, że
chodzi o stanowisko urzędnicze
w Straży Miejskiej. Wygląda
więc na to, że z góry zakładano
przesunięcie nowych „strażników” do innych wydziałów. Bo

Śmiertelnie pokłócili
się o kobietę
Ta sprzeczka zakończyła się śmiercią jednego z kolegów, bo dużą rolę mógł odegrać…alkohol.

z jakiegoś powodu zatrudnić ich
tam wprost się nie dawało.
O co chodzi?
Może właśnie o tych strażników - urzędników? Bowiem
zgodnie z rozporządzenia Rady
Ministrów z 18 marca 2009 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - stanowiska strażników miejskich
są stanowiskami urzędniczymi.
Wobec tego możliwe jest przeniesienie służbowe strażnika
miejskiego na inne stanowisko

w jednostce miasta (art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
ustawy o pracownikach samorządowych). Pod warunkiem
oczywiście, zgody pracownika,
porozumienia pracodawców i
posiadania przez strażnika odpowiednich kwalifikacji. A te
uzgodnienia zapewne zapadały
już na etapie ogłaszania naborów. Bo można nawet podejrzewać, że wiadomo było też, kto
zostanie przyjęty...
R. Kwapisz

Zaczynają
Krasińskiego...
od wycinki
Wyczekiwana przebudowa jezdni ulicy Krasińskiego
w Gryfinie wreszcie rusza. Za 9 milionów ma to zrobić firma Maldrobud.
Pierwszym fragmentem ulicy,
który zostanie poddany przebudowie jest odcinek między
światłami a ulicą Iwaszkiewicza.
Dopiero potem przebudowany zostanie fragment z drugiej
strony swiateł – do sklepu Delikatesy. Wynika to z wymogów
technologicznych budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
Ale tak naprawdę sama przebudowa drogi rozpocznie się
dopiero po nowym roku. Jak
wyjaśnia Mariusz Durma ze
starostwa powiatowego, chodzi
o to by na święta i nowy rok nie

Panowie pili alkohol wieczorem w pobliżu jednego ze sklepów w Moryniu. Jak twierdzą
świadkowie, nagle zaczęli się
sprzeczać o jedną kobietę. Z tej
wymiany słów zrodziła się bójka.
W pewnym momencie jeden z
mężczyzn wyciągnął nóż i ugodził nim współbiesiadnika. Jak
się okazało, cios był śmiertelny.
www.7dnigryfina.pl

Na miejscu próbowano jeszcze
reanimować rannego. Przyjechali miejscowi strażacy z OSP. Potem dotarła karetka. Niestety, nie
dojechał żywy nawet do szpitala.
Całe zdarzenie zarejestrował
sklepowy monitoring. Policja
zanim go przejrzała szybko
sama odnalazła podejrzanego.
Na podstawie zeznań świadków

i analizy monitoringu, prokuratura analizuje dane. Podejrzany
został aresztowany.
Do morderstwa doszło w
ostatni wtorek, 27 października przed jednym ze sklepów
w Moryniu. Sprawę prowadzi
Prokuratura Rejonowa w Gryfinie.
Red.

zostawić na ul. Krasińskiego
utrudnień w ruchu. Postanowiono więc wspólnie z wykonawcą rozpocząć pracę polegające na rozbiórce starej oraz
budowie nowej jezdni zaraz po
nowym roku, jak tylko pozwoli
na to pogoda.
Natomiast jeszcze w tym roku
zostaną wykonane szczegółowe
pomiary geodezyjne niezbędne
wykonawcy oraz wycinka kilkudziesięciu drzew i krzewów, co
okazało się nieuniknione przy
tak poważnej przebudowie drogi. 			
rk
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Dramat kotów pani Tamary
Coronavirus jest groźny dla ludzi. Ale jego ofiarami padają także domowe zwierzęta zarażonych osób. W Gryfinie zorganizowano pomoc
dla zwierząt pani Tamary.
Nie wszyscy znają jej nazwisko, ale mało kto w Gryfinie i
okolicy nie widział seniorki lokalnego dziennikarstwa. Ponad
80-letnia pani Tamara Szymańska bywa wszędzie gdzie coś się
dzieje. Początek roku szkolnego,
pożar w kamienicy, wizyta biskupa czy demonstracja feministek. Nieduża staruszka z aparatem jest wszędzie. W wydaniu
7 Dni z 16 października ukazał
się jej artykuł – Kto mieszka za
tymi drzwiami.
Gdy zaczęła się pandemia
coronavirusa pani Tamara relacjonowała, rozmawiała i fotografowała na odległość. Mimo
to stało się nieszczęście. Wirus
dopadł także ją. Zaczęło się w
nocy z niedzieli na poniedziałek. Pani Kasia w sobotę zawiozła jej zupę, a potem sprawdziła
czy zjadła. Odpowiedziała, że
nie ma apetytu. Wyglądało to
niedobrze. Znajomi zorientowali się, że jest z nią coś nie tak,
gdy późnym wieczorem jeszcze
mogli się z nią kontaktować, ale
o północy już mówiła nieskładnie. Pani Ala przez telefon zmusiła ją do zbadania temperatury,
miała ponad 37 st. C! W wieku
84 lat to groźne. Objawy grypy
czy gorzej? Kolejna rozmowa
telefoniczna wyglądała jeszcze
bardziej alarmująco. Pani Tamara mówiła coraz bardziej nieskładnie. Na szczęście jej rozmówczyni nie tylko skojarzyła,
że jest źle, ale zdecydowała się
obdzwonić wszystkie medyczne
instancje i spowodowała, że kilka godzin po północy do Gry-

podłóg, wietrzenia – tyle sama
już zrobiła pani Elżbieta. Materiały dezynfekcyjne i sprzęty
dostarczyła pani Kasia. Żwirek
do kuwet podjęła się dostarczyć
pani Ewa ze starostwa. Sytuacja
została opanowana.

Tamara Szymańska odbiera prywatną nagrodę burmistrza Sawaryna
fina przyjechała specjalistyczna
karetka pogotowia i zawiozła ją
do szpitala w Szczecinie.
Wspaniali medycy
Pani Ala, która organizowała
ratunek podkreśla wspaniałą postawę lekarza pełniącego
wtedy dyżur opieki nocno-świątecznej w Gryfinie. Nie tylko
wystarał się o szybki przyjazd
karetki, ale cały czas informował ją o przebiegu akcji, łącznie z informacją, że karetka już
podjeżdża do domu pani Tamary. Także medycy z karetki
utrzymywali z nią stałą łączność
telefoniczną i sami (!) pojechali
do lekarza po skierowania pani
Tamary do szpitala, a bez tego
dokumentu by jej tam nie przyjęto. Profesjonalnie pomagał
gryfiński sanepid w organizowaniu akcji ratowania kotów, swą
pomoc zadeklarował też powiatowy lekarz weterynarii.

...zaczęła się druga
odsłona dramatu
Pani Tamara mieszka nie całkiem sama. Ma cztery koty, z
których dwa to rzadkie okazy,
a jeden – chory. Idąc do karetki zostawiła dla nich jedzenia
i picie. Ale od razu poprosiła
znajome panie o zajęcie się pozostawionymi w zamkniętymi
w mieszkaniu kotami. Wtedy
sprawa dotarła do naszej redakcji. Bowiem pierwsza wersja
pomocy dla kotów zakładała, że
zostaną one zabrane z mieszkania i zawiezione do garażu pani
Kasi. Nie wykluczaliśmy nawet,
że my będziemy w tę akcję zaangażowani. Jednak we wtorek
rano okazało się, że zmieniono
plan ratunkowy. Pani Kasia dotarła do burmistrza Mieczysław
Sawaryna, który podjął się uruchomić pomoc. Do mieszkania
pani Tamary musiała się bowiem wybrać dwuosobowa eki-

pa w specjalnych kombinezonach. Dostarczyła je pani Kasia,
ale ona pójść nie mogła, bo po
drodze sama trafiła na kwarantannę.
Do mieszkania z kotami udała się zatem pani Ela wraz z…
naczelnikiem wydziału spraw
komunalnych UM - Mariuszem
Tarką. Zabrali ze sobą materiały
dezynfekcyjne, jedzenie i picie
dla kotów. I szczęście, bo karma
już się skończyła. Nakarmili je i
zostawili w mieszkaniu, oszczędzając im kolejnego stresu w
postaci zmiany otoczenia (a
koty to zwierzęta terytorialne).
Natomiast następnego dnia (w
środę) już tylko pani Ela udała się do kotów, karmiąc je, ale
też sprzątając i wymieniając
poidło, karmniki i kuwety. Bo
wprawdzie zwierzęta wirusa
nie przenoszą, ale na sprzętach
w mieszkaniu mogły one być.
Dwie godziny sprzątania, mycia

Powróćmy do pani Tamary
W rozmowie telefonicznej w
środę mówiła nam, że czuje się
źle, ale głównie obawiała się o
swoje koty. Wieści o zorganizowanej pomocy przyjmowała
dość sceptycznie. Tymczasem
trwała ona nadal. Tym razem
zajęto się samą seniorką gryfińskiej żurnalistyki. Bowiem
trafiła do szpitala nawet bez
dokumentów i podstawowych
przedmiotów damskiej higieny
i kosmetyki. Tym jednak zajęli
się państwo Brzezińscy, którzy
zawieźli jej niezbędne rzeczy do
szpitala w Szczecinie.
W czwartek przed południem
rozmawialiśmy z nią w tej sprawie. Mówiła bardzo powoli i
niewyraźnie. Ale podziękowała
za pomoc dla kotów i za dostarczoną do szpitala paczkę.
Umówiliśmy się na spotkanie
po szpitalu.
R. Kwapisz

PS. Gdy kończyliśmy to
wydanie naszej gazety otrzymaliśmy informację o pogarszającym się stanie zdrowia P.
Tamary. Podtrzymywana była
kroplówką. Nie chciała niczego
jeść, gdyż z powodu koronawirusa straciła smak i wszystko
było dla niej zbyt gorzkie.

Mam koronawirusa? Czy to tylko grypa?
Gorączka i ból głowy, duszący kaszel, ból mięśni i potworne zmęczenie. Czy to znana od lat grypa? Czy zwykłe przeziębienie, które samo
przejdzie gdy tydzień poleżę w łóżku.
Podejrzewam jednak, że mam
koronawirusa, bo człowiek, z
którym jeszcze niedawno rozmawiałam, właśnie zmarł. Na
covid -19. Ale to był starszy
człowiek. On chorował. A ja?
Co mam robić? Jakie są objawy?
Czas wylęgania infekcji koronawirusa wynosi od 2 do 14 dni.
W tym czasie nie obserwujemy
u siebie objawów zakażenia, jednak patogen namnaża się, możemy go przenosić na kolejne
osoby. Sami pomagamy wirusowi się szerzyć. Aby go ograniczyć musimy zachować dystans

społeczny czyli nie zbliżać się do
innych na 1,5 metra, często myć
i dezynfekować ręce i zasłaniać
usta i nos w przestrzeni publicznej – apeluje Marek Posobkiewicz były Główny Inspektor Sanitarny. Wtedy wirus będzie się
rozprzestrzeniał dużo woniej.
Objawy choroby COVID-19,
wywołanej zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 łatwo
pomylić z grypą bo objawy są
podobne. Pojawia się wysoka
gorączka, ale także co charakterystyczne utrata węchu i smaku, trudności z oddychaniem,

mdłości i biegunka.
Wirus atakuje układ oddechowy, a skutkiem jest zapalenie
płuc.
Wszyscy wokół mogą się zakazić, bo wirus rozprzestrzenia
się drogą kropelkową. Osiada i
przebywa na przedmiotach wokół chorego.
Co robić gdy mamy objawy
koronawirusa?
Najpierw dzwonić do lekarza
rodzinnego, który oceni stan
pacjenta podczas teleporady.
Do lekarza pierwszego kontaktu

trzeba zadzwonić także wtedy,
jeśli mieliśmy kontakt z osobą, u
której potwierdzono zakażenie.
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu lekarz może wystawić skierowanie na wykonanie
testu PCR - wówczas test jest
bezpłatny. Nie należy samemu
zgłaszać się do szpitala, jeśli źle
się czujemy lekarz może zlecić,
aby karetka wymazowa przyjechała do domu.
I co dalej?
Wynik testu, po kilku dniach
trafia do lekarza POZ, który

decyduje, co dalej. Jeśli wynik
będzie negatywny, trzeba zostać
w domu i leczyć się dostępnymi
syropami i tabletkami. Jeśli pozytywny – lekarz zaleci domową
izolację dla wszystkich domowników. Zwykle 10 dniową.
A pacjentowi, który zaczyna czuć się coraz gorzej, lekarz
musi zorganizować transport na
oddział zakaźny. Musi również
poinformować sanepid o kolejnym przypadku zakażenia, aby
personel mógł dotrzeć do osób,
z którymi chory miał kontakt.
Barbara Gondek

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Protest kobiet w Gryfinie

5

W miniony poniedziałek, za przykładem innych miast w Gryfinie odbył się protest kobiet w odpowiedzi na orzeczenie trybunału kaczyńsko – przyłębskiego w sprawie ograniczenia aborcji płodów z bardzo dużymi objawami niedorozwojowymi fizycznymi i nieuleczalnych
chorób.
Uczestnicy manifestacji spotkali się na Placu Barnima I.
Tłum liczył prawie tysiąc osób,
z czego dwie trzecie to były
kobiety, a reszta to mężczyźni.
Gdy z placu Barnima I ruszył
w kierunku siedziby PiS dołączyła do niego grupa kilkunastu motocyklistów i kilkudziesięciu kierujących samochodami osobowymi. Natomiast przy
wejściu do kościoła czaiła się
grupka kilku członków młodzieży wszechpolskiej, czyli
współczłonków Konfederacji

w oczekiwaniu na okazję do
zadymy. Manifestujący całkowicie ich zignorowali. Uczestnicy manifestacji nieśli ze sobą
transparenty i tablice z hasłami
przeciwko ograniczaniu praw
kobiet, przeciwko zmuszaniu
kobiet do rodzenia śmiertelnie chorych dzieci, przeciwko
pseudotrybunałowi, przeciwko
antyobywatelskiej polityce PiS.
Nie brakowało wśród nich i
dosadnych określeń skierowanych pod adresem obecnej
władzy.
Sprzeciw
manifestantów
dotyczył również zgłoszenia
właśnie w tym czasie kandydatury posła Wróblewskiego,
który był autorem wniosku do
TK w sprawie zakazu aborcji
- na Rzecznika Praw Obywatelskich. Potraktowano to jako
naplucie kobietom w twarz.
www.7dnigryfina.pl

W trakcie przemarszu, mimo
iż uczestnicy blokowali jezdnię, nikt nie miał do nich o to
pretensji. Wręcz przeciwnie
- kierowcy samochodów i ich
pasażerowie pozdrawiali manifestujących machaniem rąk i
dźwiękami klaksonów, a duża
część z nich wręcz przyłączała
się do manifestujących. Przed
siedzibą PiS uczestnicy powiesili plakaty z hasłami i postawili znicze. Przemarsz ulicami
centrum powtórzono jeszcze
raz, a ilość uczestników z każdą

chwilą wzrastała. Podczas drugiego podejścia pod siedzibę
PiS wystąpili polityczni liderzy
partii opozycyjnych: posłanka
„Lewicy” Katarzyna Kotula,
przewodnicząca
gryfińskich
struktur KO PO Magdalena
Pieczyńska i przewodniczący
Koła SLD w Gryfinie Michał
Kozakiewicz.
Manifestacja
odbyła się bez jakichkolwiek
zakłóceń i chuligańskich wybryków, a Policja tylko zabezpieczała jej przebieg.
A. Szczepaniak
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Zarażonych przybywa, a izolatorni brak
Jak tylko zaczęła rozwijać się epidemia koronawirusa i w związku z tym zaczęło przybywać chorych, rozpoczęło się snucie planów, jak z
problemu tego wybrnąć.
Najpierw było w bardzo miernym tempie zwiększanie ilości
laboratoriów, a tym samym wykonywania ilości badań, potem
w równie wolnym tempie przygotowywanie miejsc w jednoimiennych szpitalach i poszukiwanie sprzętu ochrony osobistej
dla pracowników ochrony zdrowia. Kolejnym punktem było
obiecywanie i niby planowanie
oraz przygotowywanie miejsc
do izolacji. Laboratoriów przybywa, jednak badań jest nadal
za mało, szpitale – to obecnie,
tak jak DPS – y, gniazda zarazy,
które powstały głównie z braku

środków ochrony osobistej oraz
badań testowych.
Najgorzej jest jednak z osobami zarażonymi i skierowanymi
do domowej izolacji, tym bar-

dziej, że z każdym dniem przybywa zarażonych i pobijane są
kolejne rekordy. W ogromnej
większości chore osoby, które
nie są jeszcze w stanie agonii

To nie był gaz z rury?
Po wybuchu w Czepinie, gdzie 6 sierpnia br. zniszczony został dom mieszkalny,
wciąż nie ma oficjalnego komunikatu o przyczynie tego dramatycznego wydarzenia. Odpowiedzi jakie uzyskaliśmy nie potwierdzają, że był to gaz ulatniający
się z przyłącza koło domu przy ulicy Gryfińskiej 58.
Mieszkańcy Czepina i Nowych Brynek obawiają się, że u
nich może coś takiego się przydarzyć. Żądają więc przeprowadzenie kontroli sieci gazowej w
obu miejscowościach. Takie pytanie skierowaliśmy do Zakładu
Gazowniczego w Szczecinie. A
policję i Nadzór Budowlany poprosiliśmy o informację, czy są
już ekspertyzy w sprawie wybuchu i czy potwierdzają one pogłoski, że przyczyną zawalenia
się domu był wybuch gazu.

Informuję, że sieć gazowa nie
miała nic wspólnego ze zdarzeniem, do którego doszło w Czepinie w sierpniu tego roku.
Na terenie nieruchomości, o
którą Pan pyta, zarówno przyłącze, jak i zawór główny gazu

były wówczas nieczynne, zabezpieczone korkiem i oplombowane, a właściciel budynku
nie miał podpisanej umowy na
dostawę gazu. Oznacza to, że na
terenie nieruchomości nie było
gazu.
Podkreślam również, że należąca do Polskiej Spółki Gazownictwa Oddziału Zakładu
Gazowniczego w Szczecinie sieć
gazowa jest szczelna i na bieżąco kontrolowana zgodnie z harmonogramem obchodów.
W sprawie przyczyny zdarzenia w Czepinie, proszę kontak-

dzieci. Już nie mówię o tym, że
często przebywający w kwarantannie łamią ją i wychodzą z domów powodując zagrożenie zarażeniem innych. Ich otoczenie,
ich najbliżsi to również osoby
stwarzające zagrożenie. Przecież
oni nie wiedzą, czy są chorzy,
czy są nosicielami, a wychodzą z
domów, robią zakupy, poruszają
się między innymi ludźmi. Nie
można ich za to winić. Winien
jest rząd, który nie zapewnił izolacji dla wszystkich zakażonych
i podejrzanych o nosicielstwo.
A. Szczepaniak

Uwaga na
fałszywe maile!
Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy
Głównej Policji ostrzega przed oszukańczymi wiadomościami przesyłanymi drogą elektroniczną informującymi o wezwaniu na Policję.
Pobranie i otworzenie załączonego pliku może zainfekować komputer złośliwym
oprogramowaniem,
które
może wykradać dane osobowe
lub doprowadzić do całkowitego zablokowania komputera.
Oszuści żądają okupu za odblokowanie komputera.
Jeżeli stałeś się ofiarą oszustów skontaktuj się natychmiast ze swoim bankiem.
Zmień hasła do wszystkich
kont bankowych, poczty elektronicznej i innych portali.
Pod żadnym pozorem nie
wolno płacić oszustom za od-

Odpowiada gryfińska
Policja
W związku z prowadzonym
śledztwem wszelkie pytania
w danej sprawie proszę kierować do Rzecznika Prokuratury
Okręgowej w Szczecinie. Pozdrawiam sierż. sztab. Jakub
Kuźmowicz
Gazownictwo – odpowiada
rzecznik prasowy

wysyła się na leczenie do domów. To samo dotyczy osób
chorujących bezobjawowo oraz
będących w kwarantannie w
oczekiwaniu na wyniki badań
czy na objawy, po stycznością
z osobami zarażonymi. Te obydwa przypadki, chorych i będących w kwarantannie stwarzają
ogromne zagrożenie dla otoczenia.
To dla nich miały powstać
„izolatornie”, między innymi na
naszym terenie w Nowym Czarnowie i nic z tego nie wyszło.
Dziś przebywają w domach,
w otoczeniu rodzin, w tym i

blokowanie komputera! To rozzuchwala przestępców i kontynuują oni swoje ataki przeciwko
innym. Nie ma też żadnej gwarancji, że po opłaceniu okupu
odzyska się kontrolę nad komputerem.
Skontaktuj się z najbliższą
jednostką Policji.
W przypadku zablokowania
komputera pomocy można też
szukać na stronie międzynarodowego projektu: nomoreransom.org, którego uczestnikiem
jest również Biuro do Walki z
Cyberprzestępczością Komendy
Głównej Policji.
KGP

tować się z właściwymi służbami.
Szef Powiatowej Inspekcji
Nadzoru Budowlanego
Wszczęto w tej sprawie postępowanie, było postanowienie i
decyzja. Otrzymali ekspertyzę.
Przekazali właścicielowi działki,
na której doszło do wybuchu.
Więcej powiedzieć nie może,
bo rzecz dotyczy osoby prywatnej. Co innego, gdyby dotyczyło obiektu publicznego, wtedy
mógłby powiedzieć więcej.
rk

Przykład wiadomośći polisingowej
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Serducho na nakrętki
także w Gryfinie

Pozytywny odzew władz Guangdong
na prośbę marszałka Geblewicza

Spostrzegawczy mieszkańcy naszego miasta z pewnością zauważyli wielki czerwony kosz w kształcie serca, do którego można wrzucać plastikowe nakrętki.
Znajduje się on obok pizzerii przy ul. Chrobrego.
Pozyskane ze sprzedaży środki
zostaną przeznaczone na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. Pomysłodawcą i inicjatorem tej akcji jest
wieloletni gryfiński wolontariusz
Robert Rawdanowicz.
Pytam Roberta skąd taki
pomysł?
- Zobaczyłem takie serce na
nakrętki w Koninie i Choszcznie
i pomyślałem, że fajnie byłoby
przenieść ten pomysł na nasz teren. Ponieważ mamy wielu wspaniałych i hojnych mieszkańców,
udało się pozyskać darczyńców
i zakupić pierwsze serce. Znalazłem producenta, który za 2300
zł je wykonał. Bez trudu udało
mi się zebrać fundusze. Wsparli
nas między innymi Robert Mikołajczak z Twoja Taxi i DzikiŁosiu.
Fundatorzy będą umieszczeni
na tabliczce, ale niektórzy z nich
chcą pozostać anonimowi. Bardzo mnie cieszy, że pomysł się
przyjął. Serce zostało zapełnione już 5 razy, a nie minął nawet
miesiąc.
Teraz Górny Taras?
- Tak, w przyszłym tygodniu
rozpoczynamy zbiórkę na następne, które umieścimy na
Górnym Tarasie. Jest pomysł by
stanęło koło starostwa. Szukamy

zatem sponsorów, zarówno firm,
jak i osób prywatnych, które
zechciałyby nas wesprzeć. Zakup kolejnego kosza to wydatek
około 2 tys. zł. Liczę na rabat,
gdyż poleciłem producenta kilku
osobom, którym spodobał się ten
pomysł i też chcą go wprowadzić
w swoim mieście. Jeśli uda nam
się rozkręcić akcję, planujemy zakup jeszcze jednego kosza, który
byłby mobilny i czasowo wystawiany w wioskach naszej gminy.
Szukamy kogoś, kto pomógłby
nam to ogarnąć od strony transportu i opróżniania pojemników.
Chcę zaznaczyć, że ta inicjatywa
nie ma podtekstu politycznego. Nie zamierzam startować w
przyszłości na radnego i chcę to
wyraźnie powiedzieć, uprzedzając złośliwe komentarze.
PZAZ liczy na gryfinian?
Jak wcześniej wspomniałam
środki pozyskane ze sprzedaży
nakrętek zostaną przekazane
Powiatowemu Zakładowi Ak-

tywności Zawodowej. Na co więc
zostaną przeznaczone? Zapytana
o to dyrektor zakładu pani Ewa
Urbańska przekazała nam informacje, że pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na cele rehabilitacyjne niepełnosprawnych pracowników
PZAZu. W zależności od tego jak
duże to będą wpływy okaże się
ilu osobom uda się pomóc. Nakrętki są odbierane i składowane
na terenie PZAZ, który odpowiada za opróżnienie i zbyt. Gdyby
ktoś miał do przekazania większą ilość nakrętek proszony jest
kontakt, gdyż mogą one zostać
odebrane bezpośrednio od osoby
przekazującej.
- Każda inicjatywa, która
wspiera naszych pracowników
wiele dla nas znaczy – podkreśla
dyrektor PZAZ, zachęcając do
wzięcia udziału w akcji.
Pełna mobilizacja w szczytnym
celu
Apelujemy zatem do sponsorów o przyłączenie się do akcji, a
do mieszkańców Gryfina o wrzucanie nakrętek do kosza. Wielokrotnie przecież udowadnialiśmy, że gryfinianie mają wielkie
serca. W sprawie wpłat należy
zgłaszać się do organizatora Roberta Rawdanowicza przez jego
AK
profil na Facebooku.

Komentarz aktualny

Szanowny Panie
Premierze!
Jako rodzic dziecka uczącego
się w starszej klasie szkoły podstawowej, doskonale rozumiem,
że istnieje obowiązek szkolny
do czasu jej ukończenia. Muszę
pilnować aby dziecko do niej
chodziło, gdyż inaczej mi jako
rodzicowi grożą różnego rodzaju sankcje. Ale ja nie mam
obowiązku robienia szkoły w
domu. Na nauczanie publiczne
oddaję część swoich podatków.
Za te pieniążki państwo buduje
i utrzymuje szkoły wraz z kadrą
pedagogiczną i obsługą. Wyposaża je w komputery, opłaca
internet, prąd itp. Rozumiem, że
skoro wprowadził Pan nauczanie w domu za chwilę zjawi się
www.7dnigryfina.pl

kurier z laptopem z wgranym
oprogramowaniem do nauki
zdalnej, wyposażony w kamerkę
i mikrofon. Drukarka i skaner
też będzie, zapłaci Pan także rachunek za internet i prąd. Tam
gdzie internet nie dociera ( tak
tak Panie Premierze są takie
miejsca poza Warszawą) wyśle
Pan natychmiast ekipę, która
taką usługę uruchomi. Rozumiem, że otrzymam również
część wynagrodzenia nauczycieli dziecka za to, iż za nich wytłumaczę im materiał przesłany w
linku. Oczekuję także dodatku
za wychowawstwo. No w końcu będę z moim dzieckiem w
«domowej szkole» co najmniej

Cezary Kulka
do 16- tej. Odpukać jak się
zdarzy nieszczęśliwy wypadek
przy nauce zdalnej ubezpieczyciel wypłaci bez zwłoki należne
odszkodowanie. Jeśli nie - wyłączam wszystko i dziecko ma
non stop wakacje. Mam nadzieję, że inni rodzice też tak zrobią.
A i jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Dlaczego w godzinach 8
- 16 moje dziecko może wychodzić (nawet na spacer z psem) w
mojej obecności, a po 16 może
się pałętać samodzielnie nawet
późnym wieczorem lub w nocy?
Czyżby po 16 wirus nie grasował?
Cezary Kulka rodzic

Ponad 60
tysięcy sztuk!

Władze prowincji Guangdong pozytywne odpowiedziały na apel marszałka województwa o wsparcie
walki z pandemią na Pomorzu Zachodnim. W pierwszej połowie br. Olgierd Geblewicz zwrócił się do nich
z prośbą o nieodpłatne przekazanie środków ochrony osobistej dla osób zaangażowanych w zwalczanie koronawirusa w regionie. W ramach darowizny z
Chin na Pomorze Zachodnie trafiło w sumie 63 tysiące sztuk sprzętu. To głównie maseczki, ale także
fartuchy i termometry. Skorzystają z niego szpitale
wojewódzkie w Szczecinie i Koszalinie pozostające
na pierwszej linii walki z COViD-19.

Wśród sprzętu, który bezkosztowo przekazała strona chińska
znalazły się środki ochrony osobistej. To: 2 tys. maseczek N95,
60 tys. jednorazowych maseczek
chirurgicznych, 1 tys. fartuchów
medycznych oraz 100 termometrów bezdotykowych.
– Z ogromną satysfakcją przyjąłem pozytywny odzew i zaproponowaną pomoc przez władze
prowincji Guangdong, z którą
współpracujemy już od blisko
dwóch dekad. Pandemia nasila
się. Druga fala okazała się znacznie poważniejsza i groźniejsza
w skutkach. Niestety regularnie
padają rekordy w dziennej liczbie
osób zakażonych, a służba zdrowia staje się coraz bardziej obciążona. W tej sytuacji każdy sprzęt
jest cenny i z pewnością się przyda. Dziękuję chińskim partnerom
za solidarność i otwartość na
potrzeby innych – mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd
Geblewicz.
Wartość darowizny, jaką zgodził się przekazać Urzędowi
Marszałkowskiemu rząd prowincji Guangdong wyniosła
ponad 180 tys. zł. Sprzęt, który
trafił na Pomorze Zachodnie
przeznaczony zostanie dla osób
będących na pierwszej linii
frontu walki z koronawirusem w
regionie. Sprzęt trafi do dwóch

specjalistycznych
placówek
ochrony zdrowia. To Szpital
Wojewódzki w Szczecinie oraz
Szpital Wojewódzki w Koszalinie, które od początku pandemii
pełnią rolę głównych ośrodków
leczenia pacjentów z COViD-19.
Pozytywna odpowiedź strony
chińskiej na prośbę Olgierda
Geblewicza to efekt współpracy,
jakie Województwo Zachodniopomorskie i prowincja Guangdong prowadzą od 12 lipca 2001
roku, kiedy to zawarto umowę
o nawiązaniu Stosunków Regionów Siostrzanych. Kooperacja obejmuje takie obszary jak
gospodarka, handel, edukacja,
nauka, technologia, zdrowie
publiczne oraz kultura i sport.
Dla przykładu w Szczecinie odbyło się m.in. Polsko-Chińskie
Forum Naukowo-Gospodarcze
Prowincja Guangdong-Województwo Zachodniopomorskie,
a dzięki środkom Regionalnego
Programu Operacyjnego zachodniopomorskie firmy uczestniczyły w misji handlowej w
Hongkongu, Kantonie i Pekinie.
Chińskie delegacje kilkukrotnie
odwiedzały już Pomorze Zachodnie. Prowincję, która jest
jednym z najbogatszych regionów Chin zamieszkuje ok. 110
mln osób.
Dost.
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KGW Czepino najlepsze!
W środę, 28 października br. rozstrzygniety został konkurs Głosu Szczecinskiego zatytułowany Mistrzowie Agro 2020, w kategorii Koła
Gospodyń Wiejskich.
Jak się okazuje, laureatem i zdobywcą I miejsca zostało Koło Gospodyń z Czepina, o którego aktywności pisaliśmy już wielokrotnie. KGW z tej miejscowości dostało 160
głosów – najwięcej w naszym powiecie. Gratulacje od redakcji 7 Dni Gryfina.
Redakcja

Na zdjęciu od lewej – Regina Zimecka, Wanda Kmieciak, Irena Celencewicz, Maria Jastrząbek, Ewa Zajączkowska, Irena Jastrząbek, Czesława Manczur i Teresa Leszczyńska
REKLAMA

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
*Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano
moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». I usłyszałem liczbę
opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z
każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak
wołają: «Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi». A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli
przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków.
Amen!» A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do
mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka». Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

*Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas
Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś
dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi
Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym
będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go
takim, jaki jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję,
uświęca się, podobnie jak On jest święty.
Czytanie z Pierwszego listu świętego
Jana Apostoła

Wszystkich Świętych
W tym roku święto Wszystkich Świętych nie będzie wyglądało jak co roku. Pandemia nie
pozwala nam na swobodne poruszanie się, spotykanie się ze znajomymi, z rodziną, stąd papież Franciszek wydał dekret z udzieleniem dyspensy na wizytę na cmentarzu 1 listopada.
Można uzyskać odpust zupełny odwiedzając groby w dowolny dzień listopada (a wcześniej
taka możliwość istniała tylko w dniach: 1 - 8 listopada). Takie decyzje podyktowane są tym,
by zmniejszyć ilość osób jednocześnie gromadzących się przy grobach swoich bliskich na
cmentarzach. Najważniejsze bowiem jest bezpieczeństwo – jak podkreśla papież. Prymas Polski abp Wojciech Polak zwrócił się też z prośbą do wszystkich kościołów w Polsce, by odwołali
msze święte i nabożeństwa, które zwykle odbywały się na cmentarzach. Msze odbywać się
będą w kościołach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

**W tym roku […] znajdujemy się w
nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego
wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce
o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o
rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące
po tej uroczystości – apel Konferencji Episkopatu Polski.
www.7dnigryfina.pl

Dzień Wszystkich Świętych dla Polaków
był zawsze bardzo ważnym dniem i tak
jest też dzisiaj, ale jednak zmieniająca się
rzeczywistość sprawiła, że musimy nieco
dostosować do niej nasze plany – mimo naszych chęci spotkania ze zmarłymi bliskimi.
Pamiętajmy jednak, że mamy ich przede
wszystkim w sercu. Osoby powyżej 70. roku
życia raczej nie powinny wychodzić z domu.

Wszystkich Świętych to w kościele
katolickim dzień radosny, bo wspominamy wszystkich, którzy żyli przed nami i
wypełniali podczas swojego życia wolę
Bożą, a po śmierci osiągnęli życie wieczne w niebie obok Boga Ojca. ***Kościół
wspomina nie tylko oficjalnie uznanych
świętych, czyli tych beatyfikowanych i
kanonizowanych, ale także wszystkich
wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli
zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w
nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Śpiewa się wtedy
najstarszą litanię kościoła, która jako
jedyna istnieje w księgach liturgicznych
– litanię do Wszystkich Świętych. Mniej
więcej około 800 roku dzień Wszystkich Świętych obchodzony był w Irlandii i Bawarii właśnie 1 listopada. 30 lat
później, gdy papieżem był Grzegorz IV,
cesarz Ludwik rozszerzył święto na całe
swoje państwo, a prawie 100 lat później
na cały kościół rozszerzył je Jan XI (935
rok).

**Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę.
A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego
uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i
nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na
własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam
urągają i prześladują was, i gdy mówią
kłamliwie wszystko złe na was z mego
powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».
Redakcja
Źródła:
*https://www.paulus.org.pl/u6,wszystkich-swietych-uroczystosc
**https://polskatimes.pl/wszystkich-swietych-papiez-franciszek-udziela-dyspensy-wszystkim-wiernym-ktorzy-nie-pojda-na-cmentarze
-1-listopada-2020-r/ar/c1-15254052
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-01.
php3
zdjęcia: pixabay.com.pl
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II liga piłki ręcznej

Szachy

Ech, ten koronawirus...
W miniony weekend piłkarze ręczni KPR Blejkan pauzowali. Spotkanie czwartej
kolejki ligowej z Jedynką Mrągowo miał się odbyć 31 października. Niestety, w
sobotę nie zobaczymy w akcji naszej drużyny. Powodem jest koronawirus.
Klub wydał następujące
oświadczenie:
„Z przykrością informujemy że większość zawodników
pierwszego zespołu jest na kwarantannie z powodu kontaktu z
potwierdzonym przypadkiem
Covid-19. W następstwie odwołany został wtorkowy trening
drużynowy, zarządzono indywidualne zajęcia w domach. Na
badania wymazowe skierowano
wszystkich zawodników, którzy
mieli, bądź mogli mieć bliski
kontakt z chorymi.
Trudna sytuacja, w której znalazł się klub, ma miejsce pomimo stosowania się do zaleceń

ZPRP, a także wdrażania własnych działań profilaktycznych,
jak specjalne zasady bezpieczeństwa w hali klubowej.
O sytuacji na bieżąco będziemy informować W tej chwili
klub czeka na dalsze decyzje
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
- Epidemiologicznej w Gryfinie,
którym będzie musiał się podporządkować.
Jednocześnie
informujemy
że KPR wystosował pisma do
władz ligi oraz do UKS Jedynka
Morąg z propozycją przełożenia meczu zaplanowanego na
31.10.2020r. O nowym terminie
zwodów niezwłocznie poinfor-

mujemy.”
Pomorski ZPRP wstępnie zaproponował, aby spotkanie odbyło się 4 listopada. W tej chwili
najważniejsze jest jednak, aby
wszyscy w naszym klubie doszli
do pełnego zdrowia.
KPR w miniony weekend nie
grał, ale rozegrano trzy spotkania. Obyło się bez niespodzianek. Na czoło tabeli wysunął się
Szczypiorniak, który pokonał na
wyjeździe AZS Bydgoszcz 34:29.
W pozostałych spotkaniach:
Handball – Sambor 28:28 (2:4
w karnych), Jeziorak – Brodnica
28:27.

Szymon
i Liwia drudzy
w Choszcznie
Napłynęły do nas kolejne miłe wiadomości o startach zawodników UKS Biały Pion.

DJ

Julia, Eliza, Zuzia i Gosia wystąpią w OOM

Gimnastyczki Hermesa
piąte w kraju
Bardzo dobry występ zanotowały w miniony weekend gimnastyczki artystyczne
Hermesa Gryfino.
W rozegranych w Szczecinie drużynowych mistrzostwach Polski, stanowiącymi
jednocześnie eliminacje do
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży klasy II, zespół
Hermesa zajął piąte miejsce!
Tym samym nasza drużyna
startująca w składzie Eliza
Rybicka, Zuzia Stępień i Gosia Serafin uzyskały kwalifikacje do OOM.
Wcześniej awans do OOM
wywalczyła Julia Sajnóg, któ-

ra kwalifikacje wywalczyła
w czasie zawodów młodszej
grupy wiekowej w Mrzeżynie.
W zawodach w Szczecinie
wzięło udział 69 zawodniczek, a w klasyfikacji zespołowej sklasyfikowano 15
drużyn. Gratulujemy świetnego występu!
Trenerem zawodniczek jest
Gabriela Kaczmarek.
DJ

W XXX Memoriale A. Kubaszewskiego i E. Kramka, który
rozegrany został w Choszcznie
bardzo dobrze zagrali dwoje
gryfińskich szachistów. Szymon
Soszka był drugi wśród juniorów do lat 18. Z kolei Liwia
Babińska również zajęła drugą
pozycję w klasyfikacji kobiet.
Warto dodać, że turniej był
zaliczany do punktacji FIDE.

Szymon zajmując XIII miejsce
w klasyfikacji generalnej zdobył
ponad 40 punktów ELORapid.
Liwia Babińska wzięła także
udział w X Międzynarodowym
Memoriale Szachowym im. F.
Dziedzica w Trzciance. Nasza
zawodniczka dzielnie walczyła
w gronie 169 uczestników. Liwia zdobyła w sumie 3,5 pkt.
Opr. DJ

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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

11

30.10 - 5.11.2020 r.

Gdzie po pomoc?
W związku z nowymi potwierdzonymi przypadkami
COVID-19, wśród personelu medycznego szpitala,
zawiesza się działalność oddziału chorób wewnętrznych, internistycznej Izby Przyjęć, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. O
terminie odwieszenia poinformujemy Państwa niezwłocznie po uruchomieniu oddziałów.
W chwili obecnej działa:
Chirurgiczna Izba Przyjęć
Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska od godz. 18:00 do 08:00
dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne
Poradnia Chirurgiczna, Ortopedyczna, Urologiczna w Gryfinie
Poradnia okulistyczna, urologiczna, ginekologiczno-położnicza,
chirurgiczna, laryngologiczna w Chojnie.
Poradnia ginekologiczno-położnicza w Bielicach.
Chwilowo nie jest prowadzona rejestracja do pracowni endoskopowej i poradni ginekologiczno-położniczej w Gryfinie.
tel. 91 416 90 98 nr rejestracji szpitala w Gryfinie
Wykaz miejsc, gdzie pacjenci mogą zgłaszać się po pomoc medyczną (numery telefonu ze stron internetowych szpitali):
Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 58, tel. 95 760 20 63, 64, 65, 887 470 420
izba przyjęć, tel. 95 760 20 63, 64, 65, wew. 213
choroby wewnętrzne, tel. 95 760 20 63, 64, 65 wew. 208, 201, 205
neonatologia, tel. 95 760 20 63, 64, 65 wew. 212, 240, 242
chirurgia ogólna, tel. 95 760 20 63, 64, 65 wew. 214, 202, 211
położnictwo i ginekologia, tel. 95 760 20 63, 64, 65 wew. 215, 216,
218
Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2, tel. 91 570
25 73 wew. 210
Izba przyjęć tel. 91 570 25 73 wew. 228
choroby wewnętrzne tel. 91 570 25 73 wew. 221
chirurgia ogólna tel. 91 570 25 73 wew. 281
SPSZOZ „Zdroje", Szczecin, ul. Mączna 4, tel. 91 880 62 50, 91
880 63 10
izba przyjęć, tel. 91 880 61 10 (informacja)
izba przyjęć - ginekologia, tel. 91 880 63 75 (informacja)
szpitalny oddział ratunkowy, tel. 91 880 61 10, 91 880 60 13
choroby wewnętrzne, tel. 91 880 61 84, 91 88 06 246, 91 88 06
121, 91 88 06 107
neonatologia, tel. 91 880 65 57, 91 880 63 22, 91 880 63 19
położnictwo i ginekologia, tel. 91 88 06 521, 91 88 06 590, 91 88
06 378, 91 88 06 520
SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego
PUM
Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, 91 425 30 02
szpitalny oddział ratunkowy, tel. 91 425 30 10, 91 425 32 50
chirurgia ogólna i ręki, tel. 91 425 35 20, 91 425 31 96, 91 425 04
00
choroby wewnętrzne, tel. 91 425 35 50, 91 425 35 54
SP Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, centrala tel. 91
466 10 00
izba przyjęć chirurgiczna, 91 466 10 92 - całodobowo; 91 466 10
89 - w godz. 7.00-14.35;
izba przyjęć położniczo-ginekologiczna, 91 466 13 56 do 57
choroby wewnętrzne, 91 466 11 97; 91 466 12 04 do 08 - dyżurka;
91 466 11 96 do 97 -sekretariat; 91 466 12 07, 91 466 12 16 - izba
przyjęć;
neonatologia, 91 466 11 15 sekretariat; 91 466 13 69 - dyżurka; 91
466 13 66 - pielęgniarka oddziałowa; 91 466 13 67 - gabinet lekarski; 91 466 13 70, 91 466 11 68 - położne
położnictwo i ginekologia, 91 466 13 51 - sekretariat; 91 466 13
53 - dyżurka;
Piotr Ignaciuk
Prezes Zarządu
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o

www.7dnigryfina.pl

Klasa okręgowa. Grupa południowa

Blamaż Energetyka
Kompromitacja – chyba tylko tak można określić postawę piłkarzy Energetyka w
wyjazdowym spotkaniu z Osadnikiem Myślibórz.
Porażka to w sporcie naturalna sprawa, ale gdy faworyt przegrywa 0:7 z zespołem, który dotychczas na
własnym boisku jeszcze ani
razu nie wygrał i tuła się w
tabeli w ligowym ogonie, to
coś tu jest nie tak...
Do Myśliborza pojechało
zaledwie 13 zawodników
Energetyka. To też daje sporo do myślenia.
Osadnik Myślibórz –
Energetyk Gryfino 7:0 (4:0)
Bramki: Małowiecki 2,
Weres 6, Wekwerth 20, Łatwiński 28, Paszkiewicz 56,
Leiman 66, 68.
Energetyk: Kordowski –
Stelmasik, Nycz, Nikitiński,
Łapiński, Kosmalski, Kondraciuk (71), Kaniecki, Gatkowski, Oleniec, Grąbczewski
Cóż, gryfińscy kibice po
raz kolejny musieli przełknąć gorzką pigułkę...
Diametralnie inne nastroje panują w pobliskiej
Chojnie. Odra utrzymała
pozycję lidera po wyjazdowym zwycięstwie z Gavią
Choszczno. Drobna uwaga.
Do Choszczna pojechało 18
zawodników Odry...
Gavia Choszczno – Odra
Chojna 0:3 (0:2)
Bramki: Skóra 30, 90, Toa
33.
Odra: Odra: Tarnowski –
Turkiewicz (77 Latuszek),
Stasiak, Przybylski (68 Borczyński), Nagaj, Madera
(90 M. Dopierała), Kusiak,
Głowacki, Rudik, Toa (82 A.
Dopierała).
Czerwona kartka: Rudik
(55 Odra)
Wysoką porażkę poniosła Iskra Banie, która uległa
trzeciemu w tabeli Dębu

Dębno 0:5. Był to dziwny
mecz, bowiem do 52 minuty
utrzymywał się remis i nic
nie wskazywało na pogrom
naszej drużyny...
Dąb Dębno – Iskra Banie
5:0 (0:0)
Bramki: Panasiuk 52, 60,
Noga 79, Jackowski 87, Zieliński 90
Iskra: Pawłowski –
Chmielnicki (70 Nagaj),
Sikorski, Kreft, Kołasiewicz
(70 Kuzio), Janas, Bykowski
(75 Kołasiewicz), Durasiewicz, Pleśniak, Karbowski,
Węgrzyn.
Prawdopodobnie dziś (w
piątek) rząd ogłosi nowe obostrzenia związane z pandemią. Gdy zamykaliśmy ten
numer gazety docierały do
nas nieoficjalne informacje,
że wstrzymane zostaną rozgrywki piłkarskie od III ligi
w dół i najbliższa kolejka
ligowa już się nie odbędzie.
Mamy nadzieję, że były to
tylko plotki...
Tabela
1. Odra Chojna		
2. CRS Barlinek		
3. Dąb Dębno			
4. Morzycko Moryń		
5. Energetyk Gryfino		
6. Sokół Pyrzyce		
7. Gavia Choszczno		
8. Unia Dolice			
9. Iskra Banie			
10. Stal Lipiany		
11. Orzeł Grzędzice		
12. Kłos Pełczyce		
13. Osadnik Myślibórz		
14. Zorza Dobrzany		
15. Orzeł Trzcińsko Zdrój
16. Orkan Suchań		
17. Ogniwo Babinek		

Wyniki 13. kolejki: Ogniwo Babinek – Unia Dolice
0-2, Kłos Pełczyce – Stal
Lipiany 1:1, CRS Pogoń
Barlinek – Orzeł Trzcińsko
Zdrój 3:0, Morzycko Moryń – Orzeł Grzędzice 5:0,
Osadnik Myślibórz – Energetyk Gryfino 7:0, Gavia
Choszczno – Odra Chojna
0:3, Zorza Dobrzany – Orkan Suchań 1:1, Dąb Dębno
– Iskra Banie 5:0.
Kolejka 14 (31/10): Stal
Lipiany - Iskra Banie, Orkan Suchań - Dąb Dębno,
Odra Chojna - Zorza Dobrzany, Energetyk Gryfino
- AP Gavia Choszczn Unia
Dolice - Osadnik Myślibórz, Sokół Pyrzyce - Ogniwo Babinek, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Morzycko Moryń, Kłos Pełczyce - SCRS
Barlinek. Orzeł Grzędzice
– pauza.
DJ

12
12
11
12
12
12
12
12
11
12
12
13
11
12
13
12
11

27
27
26
24
19
17
17
17
16
15
15
15
14
13
8
8
4

36-10
32-11
34-9
38-20
27-29
27-27
20-25
16-23
18-28
37-29
19-28
24-32
25-19
18-24
14-34
22-30
11-40

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa zostały wywieszone wykazy do oddania w dzierżawę na okres do 6 lat niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących
własność Gminy Widuchowa:
- działka nr 251/1 o pow. 16,2066 ha położona w obrębie ewidencyjnym Widuchowa l, gm.
Widuchowa, z przeznaczeniem na cele rolne,
- części działki nr 515/2 o pow. l m 2 położonej w obrębie Ognica, gm.Widuchowa, z przeznaczeniem na posadowienie jednego kontenera do zbiórki odzieży używanej.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach przeznaczonych do oddania w dzierżawę można
uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, po k. Nr 14, tel.91416 7255 wew.
25 oraz na stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.
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dla dzieci i młodzieży

MEM kulturalny jest dopuszczalny

Co w trawie piszczy
HALLOWEEN
To zwyczaj związany z maskaradą, nawiązuje trochę do święta

Młody artysta

. Wywodzi się od celtyckiego obrządku Samhain. Celtowie wierzyli, że właśnie w tym
dniu otwierają się drzwi pomiędzy zaświatami a życiem na ziemi.
Nasz świat mogą wtedy odwiedzić duchy dobre, a te złe duchy
należy odgonić. I właśnie przebieranie się w dziwne stroje i zakładanie masek miało na celu odstraszanie złych duchów. Imigranci
z Irlandii sprowadzili to święto do Ameryki pod koniec XIX wieku.
W Europie pojawiło się w drugiej połowie XX wieku, natomiast do
Polski przywędrowało dopiero pod koniec lat 90-tych.
Znaczenie symboli hallowenowych:
Pająki - to stworzenia, które
uwielbiają zakurzone, ciemne
miejsca. W związku z tym możemy je spotkać w miejscu, które
na pewno pozwoli nam wczuć
się w klimat Halloween, czyli w
opuszczonym domu. Istnieje legenda głosząca, że jeśli zobaczymy w Halloween pająka, będzie
to czuwający nad nami duch bliskiej osoby.
Dynia - w Irlandii tradycja tworzenia lampionów z wydrążonej i powycinanej dyni wiąże
się z legendą o uszczypliwym
Jack’u- złośliwym hazardziście,
który zapędził diabła na drzewo
i uwięził go tam, rzeźbiąc znak
krzyża na pniu. W odwecie diabeł
skazał Jack’a na wieczną nocną
włóczęgę po ziemi, dając mu do
ręki lampion z rzepy, by oświetlał mu niekończącą się wędrówkę.
Wspaniałomyślny czart? Nic podobnego- lampa nie pozwalała
mu zapukać do drzwi żadnego domu. I tak do dziś Irlandczycy
wystawiają przed domem dynie ze świeczką w jej wnętrzu, by
trzymać psotnika z dala od swoich posiadłości.
Kolor pomarańczowy i czarny - kolory te związane są z porą roku,
czyli jesienią. Liście mają w tym czasie przeważnie kolor pomarańczowy. Kolor ten sygnalizuje nam również, że dynia jest już
dojrzała. Czarny oznacza ciemny, jesienny dzień, który trwa bardzo krótko i szybko zapada zmrok.
Duchy - pomysł na duchy jako na
jeden z symboli wydaje się naturalny, kojarzą nam się bowiem
ze zjawami z zaświatów. Uważa
się, że to właśnie w tę noc zjawy
przodków są w stanie chodzić
wśród żywych. Duchy są straszne,
więc bardzo pasują do tego święta.
A teraz zaproponuję wam dwa
wierszyki, które mogą okazać się
świetną alternatywą dla tradycyjnego powiedzenia Cukierek albo psikus  :

My jesteśmy straszne zmory,
Bardzo groźne z nas upiory,
Jeśli nie chcesz się nas bać,
Musisz nam cukierka dać.
Gospodyni domu
Dba o domowników,
Jeśli nie dasz słodyczy
To spotka Was psikus!
www.dzienniknowogardzki.pl
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst
i rysunki Edyta Przystupa
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Błyskawiczny remont

Niektóre gryfińskie firmy charakteryzują się „błyskawicznym!!!” usuwaniem różnego rodzaju usterek. Taki przypadek miał miejsce na
parkingu pomiędzy ulicami Iwaszkiewicza i Krasińskiego. 19 października na parkingu tym stwierdzono usterkę na odcinku kanalizacji
deszczowej.
pracowników. Wycięli fleksami 5 metrów nawierzchni i…
odjechali. Praca trwała około

Miejsce usterki w dniach 22 – 26.10.
Teren zabezpieczono taśmami. Dzień później nikt tam się
nie pojawił. 21 października
na miejsce przybyło dwóch
pracowników.
Zarysowali

część betonowej nawierzchni,
którą należało wyciąć i… pojechali. Praca trwała około 30
minut. 22 października pojawiło się tam kolejnych dwóch

2 godzin.
Taki stan miejsca awarii
trwał do rana 26 paździer-

nika. Tego dnia na miejscu
awarii znów pojawiło się
dwóch pracowników. Trochę
pokopali, pogrzebali w ziemi
i zaczęli wykop zasypywać.
Dojechała nawet ładowarka z
utwardzaczem gruntu, a potem ciężarówka z betonową
masą. Uzupełniono betonową
nawierzchnię parkingu i położono kilka kostek brukowych.
Praca trwała około 3 godzin.
W sumie usuwanie tej drobnej awarii trwało cały tydzień,
czyli pięć dni roboczych od
jednej do trzech godzin dziennie. Razem niespełna pięć i
pół godziny. Rekordowe tempo.
A. Szczepaniak

Likwidacja miejsca awarii – 26.10. – godz. 10.00
OGŁOSZENIE

Malowanie domku gospodarczego, wiaty oraz ławek na
placu zabaw w sołectwie Żórawie. Materiały do malowania
zostały zakupione z funduszu sołeckiego, a wykonastwo we
własnym zakresie. Dziekuję za pomoc panu Edwardowi Rengiewiczowi i jego synowi Krystianowi za pomoc.
Sołtys Anna Wesołowska

Rolniku! Trwa Powszechny Spis Rolny.
Spisz się - to Twój obowiązek!
Spis rolny jest prowadzony we wszystkich gospodarstwach rolnych w kraju. Udział w Powszechnym
Spisie Rolnym 2020 jest
OBOWIĄZKOWY.
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy
gospodarstw rolnych powinni udzielić informacji
o gospodarstwach rolnych
przez:
• samospis na stronie
internetowej:
spisrolny.gov.pl,
• telefon, dzwoniąc na
numer infolinii spisowej
22 279 99 99.
Dodatkowo w każdym
urzędzie gminy dostępne jest miejsce spisowe,
gdzie można wypełnić formularz internetowy.

rujących gospodarstwem,
wkładu pracy członków
rodziny i pracowników
najemnych, struktury dochodów
gospodarstwa
domowego, działalności
innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie
rolnym, typu własności
użytków rolnych, rodzaju
użytkowanych
gruntów,
powierzchni
zasiewów,
pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzajów budynków
gospodarskich,
ciągników i maszyn rolniczych, a także nawożenia.

2020), śledzenia strony
Urzędu na FB i do wzięcia udziału w konkursach
spisowych. Do wygrania
atrakcyjne nagrody.
Rolniku! Spisałeś
się przez formularz
internetowy!
Weź udział w loterii.
Szczegółowe informacje:
loteria.spisrolny.gov.pl
lub tel. 22 122 18 11

Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak
rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą polskim rolnikom i rządowi
w podejmowaniu trafnych
decyzji, popartych analizą wiarygodnych danych,
dostarczanych przez statystykę publiczną. Wyniki
spisu rolnego będą również wykorzystane przez
Komisję Europejską do
ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich
w krajach członkowskich.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie
spiszą się samodzielnie,
skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie
(nr tel. 22 666 66 62) lub
Wszystkich zainteresowabezpośrednio.
nych rolnictwem Urząd
W formularzu spisowym Statystyczny w Szczecinie
znajdują się pytania do- zachęca do odwiedzania
tyczące m.in.: osób kie- strony: szczecin.stat.gov.pl
(zakładka: Konkursy PSR
www.7dnigryfina.pl
4629_GUS125x180.indd 1

21/10/2020 09:44
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Trolle 2, 16:00
WIECZORY GROZY W KINIE GRYF
Upiorne opowieści po zmroku, pt.-sb. 18:00
Gniazdo zła, pt., pn. 20:00
Slasherman (pokaz przedpremierowy), sb., wt. 20:00
Relikt (pokaz przedpremierowy), pn.-wt. 18:00
CO JEST GRANE?
W tym tygodniu w gryfińskim kinie
premierowo zobaczymy animację
„Trolle 2”. Poppy i Mruk powracają i
razem z przyjaciółmi wyruszają w
wielką podróż, by dokonać niemożliwego i pogodzić wszystkie trolle ze
sobą. W jakim celu? By przeciwstawić
się wspólnemu wrogowi. Jaka ta fabuła aktualna i pasująca do dzisiejszych wydarzeń. W ramach Wieczo-

DARMOWE
bilety do kina

rów Grozy w kinie GRYF zobaczymy
horrory, a wśród nich dwa przedpremierowo: „Slasherman” i „Relikt”, a także jeden premierowo: „Gniazdo zła”.
Dobrze wiecie, że horrory to nie moja

bajka i nie lubię się bać, ale takie specjalne pokazy w kinach bardzo lubię i
doceniam, zwłaszcza jeśli odbywają
się w naszym kinie. Brawa za odwagę
zorganizowania takiego wydarzenia

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.

haterem obrazu jest Todd (twórca komiksów o przygodach Slashermana),
który postanawia zakończyć historię
o seryjnym przestępcy, wybierając się
w podróż do miejsca, gdzie morderstw dokonywał pierwowzór postaci z komiksów. Na miejscu czeka
na Todda i jego przyjaciół niespodzianka, a na nas niezła jatka i niezły
slasher. Zapraszam do kina.

mimo obecnej sytuacji z pandemią
koronawirusa. Zapraszam na Wieczór
Grozy i na „Shlashera”, który swój rodowód ma w komiksie. Jest krwawo,
ale jest też opowieść. Głównym bo-

Anna Pietras

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

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 30.10 - 5.11.2020

KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Obraz pożądania, pt.-śr. 17:45
Szarlatan, 19:45
KLUB KINIARNIA
Kwiat szczęścia, 17:55
Gniazdo, 20:00

HELIOS (CHR Kupiec)
Nocne Maratony Filmowe:
Maraton Halloween 2020, pt.-sb.
23:00, 23;15
Kultura Dostępna
Supernova, czw. 13:00, 18:00

Kino Konesera:
Gniazdo, pn. 18:00
Przedpremiera:
Psy i koty 3: Łapa w łapę, sb.-nd.
11:45, 14:00
Premiery:
Come Play, pt.-nd., wt.-śr. 14:30, 18;00,
21:15, pn. 14:30, 18:30, 21:15, czw.
14:45, 18:30, 21:15
Szkoła Czarownic: Dziedzictwo, pt.,
wt.-śr. 13;30, 18;30, 20:30, sb.-nd. 13:45,
18:30, 20:30, pn. 13:30, 17:00, 20:30,
czw. 13:45, 17:00, 20;00
Polecamy:
Czyściec, pt., pn.-śr. 14:00, sb.-nd. 12:15
Polot, 19:00
Saint Maud, 19:30, 21:45
Banksterzy, pt. 12:00, 16:00, 20:50, sb.
11:15, 16:00, 21:00, nd. 16:00, 21;00,
pn.-śr. 12:00, 16:00, 21:00, czw. 12:30,

16;00, 21:00
25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy, 16:15
Helios dla dzieci:
Nelly Rapp – Upiorna Agentka, pn.-śr.
11:45, czw. 11:30
Tajemniczy ogród (dubbing), pt., wt.śr. 13:00, 17:00, sb. 10:45, 13:15, 17:00,
nd. 13:15, 17:00, pn. 13:00, czw. 13:15
Trolle 2, pt., pn.-czw. 15;30, sb. 10;00,
15:45, nd. 15:45
HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Nocne Maratony Filmowe:

Maraton Halloween 2020, pt. 23:00,
23;15, sb. 23:00
Kultura Dostępna
Supernova, czw. 13:00, 18:00

Kino Konesera:
Nowy Orlean: Miasto Muzyki, pn.
18:00
Przedpremiera:
Psy i koty 3: Łapa w łapę, sb. 10:00,
12:20, 17:00, nd. 11:45, 14:30, 17:15
Premiery:
Come Play, pt.-sb. 12;15, 16:00, 18:00,
20:50, nd. 12:20, 16:00, 18:00, 20:50, pn.,
czw. 12:30, 16:00, 17:30, 20:50, wt.-śr.
12:30, 16:00, 18:00, 20:50
Szkoła Czarownic: Dziedzictwo, pt.,
pn.-śr. 13;30, 18:30, 20:30, sb. 11:20,
13:30, 18:30, 20:30, nd. 12:30, 14:50,
18:30, 20:30, czw. 14:30, 18:30, 19:45
Obraz pożądania, 19;00, 21:30
Polecamy:
Polot, 19;30, 21:45
Saint Maud, 18:45, 21:00
Czyściec, 16:30

Banksterzy, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15
Gniazdo, pt.-sb., pn.-czw. 14:45, nd.
14:40
Greenland, 14:45
25 lat niewinności – sprawa Tomka
Komendy, pt., pn.-czw. 16:50, 20:00, sb.
11:30, 20:00, nd. 20;00
Helios dla Dzieci:
Nelly Rapp – Upiorna Agentka, pn.czw. 12:00
Tajemniczy ogród (dubbing), pt., nd.,
wt.-śr. 13:00, 15:30, 17;30, sb. 10:30,
13:00, 15;30, 17:30, pn. 13:00, 15:30,
czw. 13:30, 15:30
Pinokio, 13:45
Trolle 2, pt. 12:00, 14:30, 16:40, sb.
11:10, 14:30, 16:45, nd. 12:10, 16:45,
pn.-śr. 12:15, 14:30, 16:40, czw. 12:15,
16:40

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Chyłka
(serial)
(sezon 3)

()

Pamiętam jak w 2015 roku szukałam interesującej książki na
prezent dla przyjaciółki i wyświetlał mi się nieznany ówcześnie Remigiusz Mróz z „Kasacją”, czyli
pierwszą częścią najsłynniejsze
teraz serii o przygodach adwokatki Joanny Chyłki. Wtedy myślałam, że to jakiś kolejny słaby kryminał prawniczy, teraz sama jestem wciągnięta w książkową serię i wciąż czytam, wciąż się
zachwycam i wciąż mnie zaskaku-

je i intryguje. To była tylko kwestia czasu, kiedy twórcy filmowi
przeniosą Chyłkę na ekran. Tym
razem pierwszy jest mały ekran,
czyli telewizja. Czekałam na filmową wersję mecenas Chyłki i na
cały ten świat, który do tej pory
miałam tylko w głowie. Niedawno pojawił się 3 sezon prawniczych przygód według Remigiu-

Od nowa
(serial)
()

Wśród serialowych propozycji często trudno jest wybrać coś, co zainteresuje nas na dłużej. Jednak ostatnio czekałam dokładnie na to, co zaoferował mi serial „Od nowa”. Od
nowa bowiem zaintrygował mnie
serial, a ostatnio było o to trudno.
Sam zwiastun i role Hugh Granta i
Nicole Kidman skutecznie zainteresowały mnie i przyciągnęły do ekranu. „Od nowa” zaczyna się zwyczaj-

nie, ale z gracją i niepokojącym klimatem wyższych sfer, gdzie wszystko z pozoru jest piękne, a pod
dywanem i za firanką można znaleźć
karaluchy i robactwo. Narastające
napięcie jest momentami nie do
zniesienia, ale momentami odpusz-

sza Mroza i muszę przyznać, że
dawno tak dobrego serialu nie
widziałam. Wszystko w tym filmie
gra i trąbi tak jak trzeba. Począwszy od postaci Chyłki, którą rewelacyjnie odtwarza Magdalena Cielecka – ona właściwie jest już
Chyłką i ciężko będzie teraz wyobrazić sobie w tej roli kogokolwiek innego. Piękna czołówka,
świetna muzyka, dobry montaż i

reszta aktorów. Wszystko gładko i
przyjemnie osadza się na wątkach z książki i na dobrych tekstach. Mimo że fani książek znają
te historie i znają też zakończenie,

to nie przeszkadza im to, by oglądać serial z wypiekami na twarzy.
Każdy aktor daje postaci wykreowanej przez Mroza niejako
nowe życie, które przyjemnie się
ogląda na nowo. „Chyłka” sezon 3
jest nowoczesna, wiarygodna,
prawdziwa, no i to co najważniejsze – jest po prostu taka, jaką
chciał, żeby była Remigiusz Mróz,
a to najważniejsze. Dodatkowym
smaczkiem 3. sezonu serii jest
sama kondycja mecenas Chyłki,
która nie jest grzeczną dziewczynką w żadnym odcinku, ale i
tak robi swoją robotę najlepiej jak
umie, a umie.
Anna Pietras

cza i wtedy możemy odetchnąć.
Głównymi bohaterami serialu są
Grace (Kidman) i Jonathan (Grant).
Ona jest terapeutką, a on lekarzem
onkologiem. Mają synka, duży dom
w dobrej dzielnicy Nowego Jorku i
kierowcę, który wozi ich gdzie tylko
chcą. On przeżywa dramaty na oddziale onkologicznym, ona wspiera

mamy w radzie prywatnej szkoły, do
której chodzi ich syn. Pewnego dnia
wstrząsa nimi wiadomość o śmierci
jednej z mam. Była nowa, tajemnicza, każdy z nich zaledwie ją poznał.
Morderstwo otwiera niejako puszkę
Pandory , którą my jako widzowie
śledzimy z zapartym tchem. Każdy
odcinek kończy się zapowiedzą odkrycia kolejnej zagadki, którą poznamy w następnym filmie. W ten sposób twórcy serii trzymają nas za gardło i za filmowe emocje. Ten serial
technicznie jest bardzo dobry (montaż, muzyka, scenariusz), a najlepszy

jest jego klimat i aktorstwo Kidman,
która wciąż ma w sobie to coś, co
sprawia, że odtwarza swoje role i
emocje bardzo naturalnie, a każdy
grymas na twarzy jest po coś. Hugh
Grant, którego uwielbiam, jest tutaj
także po coś i jak zwykle gra świetnie. Duet Kidman i Grant radzi sobie
na ekranie świetnie i bardzo dobrze
współgra. Aktorka jest współproducentką tego filmu i jak widać dobrze
wybiera projekty, w których macza
nie tylko swoje aktorstwo, ale także
pieniądze.

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

Każdy rodzic dmucha i chucha na swoje, zwłaszcza
to pierwsze, dziecko. Wiem, bo zdaję sobie sprawę,
że odkąd urodził się mój syn, to nie raz przesadnie
dbałam o jego dobrobyt. Do tej pory mam mnóstwo
dylematów, mimo że skończył już 4 lata, to wciąż zastanawiam się nad powszechnym dylematem wielu
Polaków: z czapką czy bez czapki? Te wątpliwości
już chyba zawsze ze mną zostaną, chociaż na pewno
będą się z czasem zmniejszały. Gdy dziecko jest malutkie, dbamy, by nie oglądało żadnych strasznych
obrazów i by nie słuchały niepotrzebnie strasznych
opowieści. Z czasem do dziecka zaczynają docierać
różne opinie i stwierdzenia, fakty z życia, którym nie
można przeczyć. Pisałam Wam tu jakiś czas temu
o śmierci i odchodzeniu. O tym bardzo trudno jest
mówić dzieciom, poza tym nie są one do tego jeszcze przygotowane psychicznie – dla nich czas nie istnieje, tak samo jak religia, one akceptują tylko to, co
jest tu i teraz (każdy z nas powinien właśnie tak żyć).
Najwięcej uwagi, jeśli chodzi o wychowanie mojego
syna, do tej pory włożyłam w wytłumaczenie mu
emocji, jakie nim targają, a także w oswajanie z lękami – to bardzo ważna, by delikatną konstrukcję małego człowieczka nie naruszyć poruszając te tematy.

ło roku temu czytaliśmy z synem już „Gruffalo”. Mimo
że dla mnie potwór z kolcami i czerwonymi oczami wydawał się okropny, to zaufałam instynktowi i mojemu
synowi. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Wciąż
staramy się oswajać strachy, nocne potwory i inne
maszkary, które może projektować wyobraźnia dziecka
lub firanka w ciemnym pokoju, z pomocą tym razem
przychodzi nam seria „Strachy na lachy”, która podpowiada, jak poradzić sobie m.in. z… wilkołakami, smokami, dinozaurami, czarownicami. Nie lubię się bać, ale
właśnie dlatego chcę z tymi strachami, które zazwyczaj
są w naszej głowie (tylko), zapoznać mojego syna.
*Strach jest cechą niezbędną człowiekowi do przetrwania i właśnie z instynktu przetrwania bierze swój
początek. Gdy znajdujemy się w sytuacji zagrożenia,
reaguje i nasze ciało, i emocje. Strach rodzi się w mózgu – w ciele migdałowatym, które z kolei przekazuje
impulsy do podwzgórza, na skutek czego organizm
produkuje adrenalinę. Wytwarzamy więc więcej „hormonu strachu”, napinamy mięśnie, a serce zaczyna
szybciej bić. To naturalne przygotowanie organizmu
do walki lub ucieczki przed zagrożeniem wykształciło
się u człowieka (oraz niektórych zwierząt) na drodze
ewolucji.
Na strach reagujemy emocjonalnie, ale stopień tej reakcji zależy już od konkretnej osoby. Ci, którzy unikają
sytuacji zagrożenia, gdy już się taka pojawi, zareagują
na nią silniej niż ci, którzy na co dzień wykonują zawody wiążące się z wieloma niebezpieczeństwami lub
uwielbiają sporty ekstremalne.

Książka jest przede wszystkim zabawna i ma ładne,
przykuwające uwagę ilustracje. Nie z każdym tekstem
się tutaj zgadzam, bo momentami zbierałam szczękę z
podłogi – używając kolokwialnego języka – gdy przeczytałam jakiś sposób na ducha czy dinozaura. To, co
najważniejsze to to, że ta książka oswaja i odziera strachy, groźne stwory z niebezpieczeństwa i groźności, a
dokładniej poprzez podanie dziecku do ręki rozwiązania
czy też atrybutu siły czy sprytu, dodaje mu pewności
siebie. Zastanawiam się tylko, czy dzieci poniżej 4 lat powinny dostać tę książkę do ręki? Chyba jednak nie. Polecam ją jednak od 4 lat, to najbezpieczniejsza granica.
Czy bałam się, że zamiast oswajać, będę wywoływała
duchy przed zaśnięciem? – pewnie, że tak. Tak jednak

Strachy na lachy,
czyli jak pokonać
dinozaury?

Już jakiś czas temu zorientowałam się, że to, co straszy mnie, w ogóle nie przestrasza mojego syna. Gdy
to odkryłam, pojęłam, że nie mogę w wyborze książek
oswajających strach kierować się moimi przekonaniami
czy uprzedzeniami, a raczej trzeba próbować z dzieckiem przerabiać kolejne pozycje – każda na pewno
oswoi go bardziej z lękami, a dodatkowo powie nam coś
więcej o tym, co straszy naszego malucha. Dlatego okowww.7dnigryfina.pl

Serię „Strachy na lachy” poleciła nam pani z biblioteki. Była pewna, że mojemu synowi się ona spodoba i
miała rację. Zaczęliśmy od „Jak pokonać dinozaury?”,
która przekonała nas do całej serii. Mój syn jest urzeczony sposobami na unieszkodliwienie dinozaurów.
Zaśmiewa się do łez przy kolejnym czytaniu a każe
sobie tę książeczkę czytać po kilka razy dziennie. Nie
wiem, czy przypadnie ona większości rodziców do
gustu, bo nie wszystkie teksty w niej zostały napisane
grzecznie i proRodzice, raczej proDzieci – bo tylko one
mogłyby coś takiego wymyślić. Jedno jest pewne, ja na
tych obrazkach widzę straszliwe i złe dinozaury z „Parku Jurajskiego”, a mój syn wcale się ich nie boi i się tylko
do nich uśmiecha, a więc ta forma i ten sposób działa.
Podobnie jest z resztą serii, aczkolwiek zdaje się, że „dinozaury” są ulubionymi mojego syna.
**Niewielu jest śmiałków, którzy na myśl o spotkaniu oko w oko z ogromnym dizoaurem nie trzęsą się
ze strachu jak galaretka. Na szczęście ta pełna sprytwnych pomysłów książka wyjasnia całą, ale to naprawdę
absolutnie calutką sztukę walki z dinozaurowymi strachami.

się nie stało. Bałam się sięgając po książkę o czarownicach, wampirach czy wilkach – gdy mój syn jeszcze
tak naprawdę nie wie, co to za postaci. Metodą autorów
tej książki na przeróżne stwory jest pokazanie parodii i
ośmieszenie ich przed dzieckiem. Dzieci śmieją się do
rozpuku, a strach ucieka gdzie pieprz rośnie.
PS To jak pokonać dinozaura? Wrzucić mu do paszczy kulkę z zadaniami matematycznymi albo wlepić mu
mandat za nieprawidłowe parkowanie!
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Jak pokonać dinozaura?
Autor: Catherine Leblanc, Roland Garrigue
Tłumaczenie: Marta Toruńska
Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza Foksal
Źródło:
*https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/strach-co
-sprawia-ze-sie-boimy-rodzaje-strachu-i-metody-leczenia-aa-MwHN-gZen-1wek.html
**cytaty 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
Pionowo:
1. jedwabne nici do haftu
2. jętka
3. ... Falk, „Columbo”
4. dawna elegancja
5. marka polskiej ciężarówki
6. Omar, znany aktor egipski
7. miasto w Alpach (Włochy)
8. Międzynarodowa Federacja Łucznicza
9. gatunek miękkiego drewna
10. biały koń w ciemne plamy
11. środek odkażający
12. jezioro w północnej Finlandii
13. turecka rezydencja rządowa
14. pukanie do drzwi
15. dopływ Kury
16. awantura, kłótnia
17. bokser, Mike ...
18. władczyni
19. jucha
20. miasto Stefana Żeromskiego
21. miasto blisko Łomży
22. era archaiczna
23. Nicolas, aktor amer.
24. jeden ze stanów USA, ma motto
„Wolność i niezależność”

25. kuśtykanie
26. Polska do 1989
27. elegancki strój kobiecy
28. malina zdrobniale
29. wspierała MO
30. rozstrzyga w sprawach administracyjnych
31. międzynarodowa waluta
32. miasto w Birmie
33. angielski tytuł feudalny
34. trzymają firankę
35. Delon, aktor
36. „pensja” inwalidy
37. rzymski bóg miłości
38. choroba brzuszna
39. imię Fleminga, twórcy Bonda
40. deski narciarza
41. najwyższy szczyt Filipin
42. terroryści z Irlandii
43. wachlarz japoński.

reklama

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

Poziomo:
44. słodka pułapka na muchy
45. jedyny pierwiastek ośmiowartościowy
46. krewniak krzesełka

47. szalbierz
48. śrubowa linia
49. córka Kadmosa i Harmonii
50. więcej niż gem
51. siedziba Hadesa
52. ciężarówka z kontenerem
53. Tomasz, filomata
54. z ZUS
55. morski ślimak
szkodnik ostryg
56. włoski wiatr
57. wiersz dla ukochanej
58. ironia, drwina
59. mieszka w Londynie
60. instrument Stana Getza
61. wyspa z Nikozją
62. powieść Zbigniewa Brodzkiego
63. szary metal, l. a. 39
64. męczy po bibie
65. dyletant
66. obniżenie się trzewi
67. psotny Murzynek z wierszyka
dla dzieci
68. nowo wybrany prezydent
69. zawiadomienie o śmierci podane do ogólnej wiadomości

70. płynie przez Berno
71. Cassius ..., Muhammad Ali
72. komasowanie
73. ściska serce
74. model fiata
75. kuglarz cyrkowy
76. pukiel, kędzior
77. Muhammad, bokser
78. szwedzki „grosz”
79. Czarna Woda
80. zespół jazzowy
81. delfin z Amazonki
82. nie zadzieraj go!
83. miasto w Kraju Nadmorskim
(Rosja)
84. resztka ręki po amputacji
85. pertraktacje, rokowania
86. łódź Jazona
87. w mitologii asyryjskiej córka boga
burzy
88. ... Fonda, aktorka
89. dawniej: gra słów
90. masyw na Saharze.

reklama

reklama

reklama

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

na emeryturze, rencie.
Aktualne.

Kontakt: 691 057 180

PODPOWIEDŹ: ARAKS, ARTIOM,
EFEMERYDA, INARI, LNIA, PTOZA

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

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

2021

grafik@djmedia.pl

dostarcz zdjęcie my zrobimy resztę

ZARZĄDZENIE NR 0050. 142.2020
BURMISTRZA MIASTA l GMINY GRYFINO
z dnia 23 października 2020 r.

W sprawie obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie Gminy Gryfino
Na podstawie § 21 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XL/399/17 z dnia
26 października 2017 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 4779)
oraz w związku z art. 4 ust 1i ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie Gminy Gryfino,
w terminie od S listopada 2020 r. do Glistopada 2020 r.
§ 2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych,
osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów
wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej
i opieki społecznej, a także szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty,
placówki kulturalno-oświatowe.
§ 3. Wszyscy posiadacze nieruchomości i obiektów objętych akcją deratyzacyjną są
zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.
§ 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby
zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz pozostałych zwierząt z wyłożoną trutką.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki
Komunalnej.
§ 6. Kontrole realizacji zadania, o którym mowa w§ 1 przeprowadzi komisja w skład
której wchodzą: pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz przedstawiciel
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicach
informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Z-ca burmistrza Tomasz Miler
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

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

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

Elewacje, wykończenia, polbruki.

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

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

mieszkań i biur

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%).

Zatrudnimy pracowników
ogólnobudowlanych
oraz pomocników.

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

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989

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

z projektem
z dostawą

e-mail: grafik@djmedia.pl

oraz inne
WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE
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Ogłoszenia drobne
91 40 45 014

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

91 40 41 014

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

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

•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow.
38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel. 514 527 877
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2, Stare
Miasto. Tel. 791 546 826
LOK ALE - W YNA JEM
•• Do wynajęcia lokal użytkowy w Gryfinie ul.
Krasińskiego. Czynsz 1000 zł + opłaty. 		
Tel. 668 317 776
•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino, Górny
Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt
wynajmu do uzgodnienia. Tel. 500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy przy ul.
Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel. +48 537
747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w
okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z prądem 382 volt. Tel.
884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 52 m2
na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu. Tel. 535 222
237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem
na warsztat lub magazyn. Tel. 600 662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum Gryfina
o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel.
509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze pod
działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w centrum
(kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność lub
magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring,
ogrodzony teren. Gryfino ul. Czechosłowacka 2. Cena
500 zł. Tel. 600 662 053
MIESZK ANIA - POSZUKUJĘ
•• Poszukuję do wynajęcia mieszkania w Bani Swobnica
lub okolice dla rodziny z 2 dzieci. Proszę o każde info
+48 724 711 085 na już
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego na Górnym
Tarasie. Tel. 663 152 380
•• Szukam mieszkania 3 pokojowego w Gryfinie na
Górnym tarasie. Tel. 510 140 942
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2, z dużym
balkonem, na parterze ew. I piętro, Górny taras. Tel.
691 541 799
•• Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina. Tel. 571 381 666
•• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub pomoc,
ew. niewielką odpłatność, może być na działkach. Tel.
693 102 198
MIESZK ANIA – Z AMIANA
•• Zamienię mieszkanie w bloku 54 m2 (3 pokoje), I piętro, po remoncie na domek wolnostojący (najlepiej na
wsi). Tel. 512 464 449
•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum
Chojny, c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60 m2 na mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974 992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31 m2 na 2
pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie M3 i M4 na mieszkanie w centrum Szczecina z dopłatą na M3 i M4. Tel.
783 415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul. Jana Pawła II na
mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie (parter,41m2 GT) na mieszkanie 3 lub 4 pokojowe do 3
piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na 2 mieszkania M3
lub 1 M3 i 1 M4 na parterze. Tel. 783 415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na mieszkanie 2
pokojowe I lub II piętro. Tel. 531 847 341

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

•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w Mieszkowicach (nowy
budynek, usługi medyczne - w tym rehabilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. Tel. 601 707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 m2, na III
piętrze z balkonem na podobne - na parterze lub I
piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698 644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, kuchnia połączona z jadalnią, możliwość zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2, do III p.
Tel. 691 688 605
MIESZK ANIA – SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam rozpoczęty domek, działka 870 m2,
uzbrojona, okolice Widuchowej. Cena 55 tys. zł.
Tel. 0048 575 364 920, 1521 47 82 541, 578 027 642
•• Odstąpię partycypację TBS w Gryfinie, Stare Miasto, 3
pokoje, parter. Tel. 508 626 052
•• Sprzedam budynek mieszkalny wolnostojący 25 ar,
Żabowo. Tel. 695 359 355
•• Sprzedam partycypację kawalerka 33 m2, ul.
Mazowiecka. Tel. 663 44 23 13
•• Sprzedam domki holenderskie. Tel. 0048 604 302 001
•• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na parterze o pow.
57,3 m2, umeblowane, kuchnia w zabudowie, gotowe do zamieszkania, bezczynszowe, w miejscowości
Baniewice. Do mieszkania przynależna jest piwnica 15
m2 oraz garaż. Tel. 784 539 407, 602 507 039
•• Sprzedam dom dwurodzinny w Pniewie. Tel. 519 323
107
•• Sprzedam dom w Chwarstnicy z 2004 roku wraz z zabudowaniami. Tel. 784 539 407, 604 52 23 24
•• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym na ul.
Reymonta 14 lub zamienię na 2 mieszkania M3 w
Gryfinie. Tel. 91 415 22 22 lub 781 415 222
•• Sprzedam pół domu lub wynajmę. Cena do uzgodnienia. Tel. 697 631 896
•• Sprzedam pół domu (do remontu, ale można mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka,
2 piwnice i poddasze oraz zabudowania gospodarcze
na działce o pow. 3650 m2 w Wierzchlasie. Tel. 664
094 054
•• Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 180
m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazowe solar
na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, wiata, grill z
garażem dwustanowiskowy i działki o różnych wielkościach. lub zamienię na mieszkanie dwupokojowe
nad morzem lub w Szczecinie. Tel. 91 41 45 238 , 603
795 459, 609 536 459
MIESZK ANIA - KUPNO
•• Kupię lokal nieruchomość w okolicach Gryfina, może
być do remontu. Tel. 730 154 579
•• Kupię łąki i nieużytki koło Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię dom na wsi w okolicach Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię gospodarstwo na wsi w okolicach Gryfina. Tel.
783 415 222
•• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w Gryfinie do 3
piętra. Tel. 782 405 078
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie – za gotówkę. Tel. 510 354
903
•• Kupię partycypację TBS GRYFINO. Tel. 693 822 550
•• Kupię małe mieszkanie w Gryfinie na parterze. Tel. 603
421 366
•• Kupię dom jednorodzinny lub bliźniak, może być do
remontu w Gryfinie. Tel. 669 862 596
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie, najchętniej z balkonem.
Tel. 607 834 614
•• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w
Gryfinie. Tel. 790 209 609
•• Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego, bliźniaka lub parteru/piętra domu w miejscowości Gryfino.
Może być do odświeżenia, do 280 tys. Numer kontaktowy: 693 775 502
•• Kupię mieszkanie w Gryfinie 2 lub 3 pokoje do 2 piętra,
najlepiej do generalnego remontu. Bez pośredników.
Tel. 501 549 719
•• Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszkanie w Gryfinie
(lub w okolicy). Rozważę każdą propozycję. Tel. 781
508 681
•• Kupię domek murowany na działkach lub boks wędkarski. Tel 602 523 178
•• Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 pokoje w Gryfinie na
Górnym Tarasie. Tel. 502 543 765
•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/Mazurska
lub Górny Taras – Jana Pawła II/Armii Krajowej. Tel.
668 817 752

NIERUCHOMOŚCI – 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 samochód Seicento, rok prod. 2003. Cena do
uzgodnienia. Tel. 506 76 10 70
•• 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
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30.10 - 5.11.2020 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

EDUKACJA
•• 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 /
SPRZEDAŻ
•• Sprzedam kuca rocznego. Tel. 510 380 642
•• Sprzedam kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy Bizon,
ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę niewywrotkę 8 ton, przyczepę samozbierającą małą, pług
3-skibowy, siewnik talerzowy, śrutownik bijakowy,
Orkan do koszenia zielonki, rozrzutnik do zielonki,
grabiarka gniazdowa, sprężarka mała, duża obora do
najmu na każdą działalność. Tel. 667 477 772
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do obornika dwuosiowy, opryskiwacz do zboża, grabiarka do siana,
mała glebogryzarka, dmuchawa do zboża, 2 silniki
elektryczne. Tl. 91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha lasu i pod budowę teren uzbrojony. Tel. 724 049 451
•• Szkółka w Karsku koło Nowogardu poleca drzewa owocowe w pojemnikach 3-4 letnie owocujące już od 20
zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80 cm. po 10 zł za
sztukę. Tel 606 106 142
•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 537 131
•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie Steklna. Tel.
609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, sprawny technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę działkę o
pow. 1500 m2- sad owocowy (15 drzew wiśni i czereśni) w bliskiej odległości ul. Jana Pawła II. Teren ogrodzony. Tel. 888 587 575
•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głównej trasie
nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub wejdę we współpracę hodowlaną ptactwa domowego w ekologii na

wybiegu na trawie lub dofinansuję taką hodowlę. Tel.
513 288 745
ROLNICTWO – KUPNO
•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych zbiorów.
Tel. 665 023 603 Odbiór własnym transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22
•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w ilościach samochodowych, zapewniam swój transport oraz 100%
przedpłaty. Tel. 501 459 374
RÓŻNE
•• Posiadam chodziki i wózki dla niepełnosprawnych,
wypożyczę za darmo dla potrzebujących. Tel. 781
415 222
•• Oddam: meblościankę /6 elementów/-”Turkus” dł: 380
wys. 190. Tel. 507 24 13 11
•• Biurko z szufladami i półką na klawiaturę. Tel. 507 24
13 11
•• Przyjmę za darmo meble do dużego pokoju oraz dwuosobowy, rozkładany tapczan z wysuwaną skrzynią.
Tel. 66 57 299 26
•• Oddam łóżko z materacem 200 x 180 cm, obicie z materiału. Tel. 601 086 479
•• Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bardzo dobry
stanie. Tel. 663 507 887
SPRZEDAŻ
•• 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.
16
•• Sprzedam router internetowy TP Link. Tel. 696 068 527
•• Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem zaburtowym
Suzuki 70 KM. Gryfino. Tel. 509 023 772
•• WYPOCZYNEK typu KLER SPRZEDAM - sofa (nierozkładana), 2 fotele (szerokie), kremowa skóra, używany,
stan bardzo dobry, cena 1500 zł. Tel. 500 075 664
•• Sprzedam rower górski w bardzo dobrym stanie (zakupiony rok temu), damsko-męski (kolor niebieski). Cena
300 zł. Tel. 608 252 945
•• Oddam dwa fotele, stół rozkładany, okap kuchenny. ul.
Krasińskiego 19-2. Tel. 786 268 818
•• Sprzedam kosiarki, pompy, odkurzacze do liści. Stan b.
dobry, moc kosiarek od 1000 W do 1600 W. Ceny już od
100 zł. Wiadomość Gryfino tel. 60 25 777 56

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

DYŻURY APTEK
30.10. Apteka Muszkieter
31.10. Apteka Gryfińska

ul. 9 Maja 14
ul. Piastów 8

1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.

ul. B. Chrobrego 30
ul. Grunwaldzka 6
ul. Niepodległości 28
ul. 1-go Maja 15g
ul. Flisacza 63

Apteka Dr.Max
Apteka Cefarm
Apteka Centrum Zdrowia
Apteka Gemini
Apteka w Galerii

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

20

Nr 44 (1421)

Pomoc Samorządu Województwa
dla szpitali i oświaty
Na wsparcie szpitali wojewódzkich, powiatowych, resortowych i klinicznych w walce z COVID-19 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznacza kwotę blisko 31,5 mln zł. Sam projekt Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego opiewa na 5 mln zł. Dzięki
temu wsparciu WSPR zakupi m.in. cztery ambulanse, respiratory czy defibratory. To pomoc finansowanego ze środków UE Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.
Dzięki elastycznemu podejściu Komisji Europejskiej do
wydatkowania funduszy unijnych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19, w regionie z
pomocy skorzysta docelowo 30
jednostek ochrony zdrowia, w
tym Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
- Przewidując drugą, jesienną falę pandemii już w czerwcu
przygotowaliśmy pakiet działań
zmierzających do przygotowania
przede wszystkim placówek leczniczych, ale i służb ratunkowych
oraz szkół – mówi Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

z przedstawionym zapotrzebowaniem - będzie mogła kupić
cztery wyposażone ambulanse, trzy pompy infuzyjne, trzy
defibrylatory, trzy respiratory,
sprzęt diagnostyczny, środki
ochrony osobistej i do dezynfekcji, krzesła transportowe.

– Oddaję wielki szacunek wszystkim, którzy z oddaniem i poświęceniem walczą z pandemią, ratując życie i zdrowie mieszkańców
Pomorza Zachodniego. Jednak,
żeby ta walka była efektywna,
jednostki ochrony zdrowia muszą być doposażone w niezbędny
sprzęt i środki ochrony osobistej.
W drugiej edycji Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego przeznaczamy na ten cel
31,5 mln zł. Zależało nam, żeby
pomoc trafiła także do najmniejszych szpitali
Przyznane środki pozwolą
m.in. na refundację wydatków
na środki ochrony osobistej, ale
także wynagrodzenia czy zakup
sprzętu. To między innymi: aparaty RTG, USG, EKG, respiratory czy łóżka medyczne.
Do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego trafi na
walkę z COVID-19 kwota 5 mln
zł. Dzięki temu stacja – zgodnie

dużo środków ochrony osobistej
dla załóg karetek i ratowników
medycznych. Trafiły one także
do stacji w Gryfinie i Chojnie.
Specjalnie wyposażonych karetek
zapowiadanych z tych środków
jeszcze nie mamy. Ale sądzę, że
w listopadzie one do nas dotrą. I
będą przewoziły osoby podejrzewane o zarażenie oraz chorych
na COVID-19 na terenie całego
województwa. U was w Gryfinie
oczywiście też – dodaje Paulina
Targaszewska.
Zaczyna się podpisywanie
umów
Środki dla opieki medycznej
oraz ratownictwa medycznego
zostały uruchomione z działania 7.7. Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 20142020 obejmującego przedsięwzięcia związane z walką i
zapobieganiem COVID-19. Za
obsługę naboru wniosków od-

Mówi rzeczniczka
Pogotowia Ratunkowego
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie już wykorzystała część tych
środków. Na razie ponieśliśmy
wydatki w ich ramach ze środków własnych, gdyż będą to pieniądze refundowane przez Urząd
Marszałkowski.
Zakupiliśmy

powiadał Wojewódzki Urząd
Pracy w Szczecinie (instytucja ta
odpowiada za zarządzanie środkami Europejskiego Funduszu
Społecznego w regionie). Obecnie placówki przystępują do
zawierania umów, umożliwiających przekazanie niezbędnego
dofinansowania.
To druga pula tak znaczącego
wsparcia ochrony zdrowia w
ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.
Jeszcze w marcu br. środkami
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wsparto
pięć jednostek tj. Samodzielny
Publiczny Wojewódzki Szpital

Zespolony w Szczecinie, Szpital
Wojewódzki im. M. Kopernika
w Koszalinie, Specjalistyczny
Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy
w Koszalinie, Regionalny Szpital w Kołobrzegu i Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Gryficach.
Jednostki łącznie otrzymały pomoc w wysokości około 20 mln
zł ze środków RPO i budżetu
województwa. Dodatkowo Samorząd Województwa wdraża
także Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa, o
czym pisaliśmy już wcześniej.
Prezes Szpitala w Gryfinie
potwierdza
Nasz Szpital otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania - Wdrożenie programów
wczesnego wykrywania wad
rozwojowych i rehabilitacji
dzieci z niepełnosprawnościami

oraz przedsięwzięć związanych
z walką i zapobieganiem COVID-19,
- W dniu 22 października
br. została podpisana umowa z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Szczecinie, w związku z przyznanym dofinansowaniem w kwocie
440 230,00 zł. Zakupione zostaną dwa aparaty USG, w tym
USG wielofunkcyjne z głowicą
umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej i płuc. Ponadto defibrylator z wyposażeniem oraz
aparat do badań EKG i elektroniczny aparat do mierzenia
ciśnienia wraz z wyposażeniem
– wylicza Piotr Ignaciuk.

Wsparcie finansowe także
dla oświaty
Ponad 244 tysiące uczniów i
nauczycieli z Pomorza Zachodniego może skorzystać z tego
wsparcia. Szkoły to kolejna grupa do której trafi Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy.

Nasilająca się epidemia wirusa
COVID-19 zmusza do podjęcia
działań zapobiegających zagrożeniu i skutkom koronawirusa w
instytucjach opieki nad najmłodszymi dziećmi i placówkach
edukacyjnych z Pomorza Zachodniego. Konieczny jest m.in.
zakup środków ochrony osobistej, a także środków i sprzętów
do utrzymania czystości i dezynfekcji. Specjalną pomoc na ten
cel uruchomiło Województwo
Zachodniopomorskie, przeznaczając kwotę 25 mln zł w ramach
Zachodniopomorskiego Pakietu
Antykryzysowego.
Kto ile dostanie?
Wysokość grantu dla danego

samorządu będzie zależała od
liczby uczniów i nauczycieli z
poszczególnych gmin i powiatów w ogólnej liczbie uczniów
i nauczycieli w całym województwie. Dane będą opracowane na podstawie Systemu
Informacji Oświatowej (SIO),
najbardziej aktualnej, publicznej bazy danych prowadzonej
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Uwzględniane będą
osoby uczęszczające i zatrudnione w przedszkolach, zespołach
wychowania
przedszkolnego,
punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, liceach
ogólnokształcących, szkołach

muzycznych I stopnia, branżowych szkołach I stopnia, technikach, zespołach szkół i placówek
oświatowych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii ze szkołami, młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, specjalnych
ośrodkach szkolno - wychowawczych oraz szkołach specjalnych
przysposabiających do pracy. Po
uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej wsparcie finansowe
będzie udzielane w ramach działania 7.7 RPO WZ 2014 – 2020.
Pomoc dla samorządów i
szkół to kolejny zestaw wsparcia
w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Przypomnijmy, że do tej
pory eurofundusze z RPO WZ
2014-2020 liczone w dziesiątkach milionów złotych trafiły
do placówek ochrony zdrowia,
służb ratowniczych, przedsiębiorców, pracowników czy
uczelni wyższych.
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