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Spotkanie
i pompki

Sprawdź, zanim wsiądziesz

Na gryfińskim nabrzeżu o godz. 18 pojawiło się kilkunastu radnych Gminy Gryfino, „nominowanych”
- czyli zobowiązanych przez Straż Miejską do wykonania chociaż dziesięciu pompek na rzecz walczącego o zdrowie Franciszka.
Każdy, choćby udający wykonanie pompki, zobowiązany był na
leczenie chłopca wpłacić minimum dwadzieścia złotych. Wpłaty były. Pompki były. Zabawa była. Nawet filmik, upamiętniający
to sprawnościowo- pomocowe wydarzenie, relacjonowane przez
przewodniczącego rady Rafała Gugę.
Do następnego spotkania radni nominowali Radę Powiatu, Radnych Sejmiku Wojewódzkiego i przede wszystkim trzech panów
burmistrzów. Ruch to zdrowie.
Ale bez przesady. Bo może się to stać formą „przymusu pomagania”.
Red
.

Jeśli w te wakacje będziecie podróżować autobusem, autokarem lub busem - pamiętajcie, że w kilka chwil możecie sprawdzić ich stan techniczny. Nie musicie zaglądać pod maskę, wystarczy że skorzystacie z naszej e-usługi „Bezpieczny autobus”.
- To jedna z najprostszych i
najszybszych e-usług. Aby z niej
skorzystać potrzebujemy tylko
numeru rejestracyjnego autobusu lub autokaru, którym ruszamy w trasę – mówi minister
cyfryzacji Marek Zagórski. A to
oznacza, że upewnienie się, czy
pojazd do którego wsiadamy
powinien ruszać w trasę, zajmuje co najwyżej kilka minut. Jak
możemy to sprawdzić? To tylko
dwa proste kroki:
Krok 1: wejdźcie na stronę
bezpiecznyautobus.gov.pl
Krok 2: wpiszcie tam numer
rejestracyjny autobusu i kliknij-

cie Sprawdź autobus.
Moment po tym, kiedy to
zrobicie – na ekranie Waszego
smartfonu lub komputera wyświetlą się najważniejsze informacje, z których dowiecie się

m.in. - czy autokar ma ważne
obowiązkowe badanie techniczne, czy autokar ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
czy nie jest wyrejestrowany lub
kradziony.
Poznacie także dane techniczne, np. liczbę miejsc oraz stany
licznika z badań technicznych
(informacje o stanie licznika są
gromadzone w bazie od 2014
r.).
Jeśli to dłuższy i zorganizowany wyjazd, z wyprzedzeniem
możesz poprosić organizatora o
numer rejestracyjny autokaru.
Dost.

Co oni u nas robią?

Kronika
Straży Pożarnej
22.06. Pacholęta, Kamienny Jaz – konar drzewa na drodze;
Gryfino – pomoc dla PRM;
Kołbacz - działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
***
23.06. Gryfino – pożar trawy; Kołbacz - działania związane
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
***
24.06. Kołbacz - działania związane z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiem się koronawirusa;
Zielin – pożar siana.
***
25.06. Kołbacz - działania związane z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiem się koronawirusa;
Mieszkowice – pomoc dla Policji.
***
26.06. Dobropole, Kołbacz, Stare Czarnowo, Binowo, Dłusko Gryfinskie, Rosnowo – konar drzewa na drodze; Kołbacz,
Chojna - działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiem się koronawirusa; Pacholęta – pożar trawy; Steklno - gniazdo szerszeni.
***
27.06. Banie – pożar trawy; Wełtyń, działania związane z
przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiem się koronawirusa;
Chojna – pożar trawy; Gryfino – gniazdo szerszeni.
***
28.06. Nowe Brynki – pożar samochodu; Chojna – pomoc
dla policji; Stare Czarnowo – kolizja samochodowa; Bielinek –
gniazdo szerszeni.

Mieszkańcy Bartkowa alarmują, że na łące pomiędzy boiskiem a lasem ktoś w tajemnicy
wykopuje i wywozi ziemię. A w
powstające dziury wsypywany
jest gruz i piasek. Czy to legalna
inwestycja, bo elektrowni solarnej tu podobno nie będzie!?
- pytają mieszkańcy. Straż miejska już była, więc może znajdą
sprawcę – wykonawcę?
Red.

Skrócili wycieczkę
Sobotnie powitanie lata odbyło się w iście letniej temperaturze. Było bardzo gorąco, ale 34 uczestników dzielnie to zniosło.
Z powodu lejącego się z nieba
żaru trasa została skrócona, jednak widzieliśmy: pozostałości
młyna i wiatraka Pacholątka (w
okolicy Krzypnicy), Znikający
Strumień, wodociągi Pastuszka,

“mroczne” sanatorium w Nowym Czarnowie, Krzywy Las,
rzekę Tywa, przez którą dodatkowo przechodziliśmy, stary
młyn w Żórawkach oraz ruiny
folusza Robacznik.

Organizatorzy
dziękują
wszystkim za wspólne wędrowanie, a Panu Andrzejowi
Urbańskiemu za opowieści.
dost.

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Policjant też musi mieć nosa!

Do akcji wysłano młodszego aspiranta Huberta Wrońskiego, który jest przewodnikiem psa Gai. Tym razem jednak nie nos czworonoga,
a oko jego opiekuna zadecydowało o powodzeniu akcji.
Młodszy aspirant Hubert
Wroński to jedyny policjant z
Gryfina, który brał udział w tej
akcji. Chodziło w niej odnalezienie jednego ze złodziei, który
z kolegą dokonał kradzieży z
włamaniem do pojazdu ciężarowego i zaboru paliwa. Dlatego
dyżurny z Komendy Powiatowej
Policji w Gryfinie wysłał go z
psem.
W tej historii jest jak w dobrej
książce o policjantach i złodziejach - jest adrenalina, spostrzegawcze oko policjanta, pościg,
ukrywanie, ucieczka, głupia
wpadka.
Zdradzimy już końcówkę tego
policyjnej noweli. Mianowicie stróże prawa zatrzymali dwóch
złodziei, którzy za pomocą śrubokręta dostali się do wlewu
paliwa samochodu ciężarowego.
Zmęczony kierowca tira spał
wtedy w kabinie. Ale do czasu.
Za popełnione przestępstwo
grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności. A sama akcja
przebiegała tak.
Tajemniczy miniwan
podjeżdża pod tira
Kierowca samochodu ciężarowego po przejechaniu wielu
kilometrów i 9 godzinach jazdy
zrobił sobie przerwę. Odpoczywał na jednym z parkingów. Była
noc, więc spał. Inny pomysł mieli dwaj mężczyźni, którzy miniwanem z kanistrami podjechali
pod tira. Starali się być cicho, ale
udawało im się to do pewnego

momentu. Kierowcę zaniepokoiły dziwne dźwięki. Gdy wysiadł
z kijem bejsbolowym, zobaczył
tajemnicze postacie przy baku.
Rabusie natychmiast zamknęli
swój samochód z kanistrami i
szybko odjechali. Kierowca zadzwonił na policję. Zgłoszenie
przyjął oficer dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Pyrzycach.

danta powiatowego policji w Pyrzycach.
Ruszyło śledztwo
zakończone pościgiem
Na miejsce przyjechał patrol
policji. Kierowca samochodu
ciężarowego
poinformował
mundurowych, że sprawcy za
pomocą śrubokrętu wyłamali

Młodszy aspirant Hubert Wroński i Gaja
- Dyżurny pyrzyckiej komendy w godzinach nocnych przyjął
zgłoszenie o kradzieży paliwa
z samochodu ciężarowego na
terenie Lipian. O włamaniu
alarmował kierowca, który w
tym czasie przebywał w szoferce
pojazdu. Na miejsce niezwłocznie skierowani zostali policjanci
Komisariatu Policji w Lipianach
- informuje mł. asp. Marcelina
Rusin, rzecznik prasowy komen-

korek do wlewu paliwa. Później
okazało się, że ukradli 150 litrów
oleju napędowego. Spłoszeni
przez kierowcę złodzieje oddalili
się w kierunku Pyrzyc.
Lipiańscy mundurowi udali
się w penetrację we wskazanym
kierunku. Na drodze prowadzącej do miejscowości Osetna zauważyli jadącego w ich kierunku
forda. Samochód odpowiadał

Postępowanie prokuratorskie w sprawie tak zwanej gryfińskiej afery alkoholowej zostało podzielone na dwie części. Jedna trafiła już do sądu.

www.7dnigryfina.pl

temu postawiono zarzut złamania ustawy o wychowaniu w
trzeźwości redaktorowi naczelnemu GG.
Już miesiąc temu
Jak informują rzecznicy prasowi Prokuratury Okręgowej w
Szczecinie, akt oskarżenia wobec głównej postaci tej afery, już
28 maja br. został skierowany do
Sądu Okręgowego w Szczecinie.
Co ciekawe, ze sprawy KM zostały wyłączone materiały dotyczące reklamy wódki w internecie! I rozpoczęło się oddzielne
postępowanie. Wynika z tego, że
na razie naczelny będzie oskar-

Policjant Wroński z Gają
ruszają do akcji
Mundurowi w czasie przeszukania forda znaleźli portfel. Był
tam m. in. dowód osobisty drugiego ze sprawców kradzieży. W
międzyczasie dyżurny policji na
miejsce wezwał przewodnika z
psem tropiącym oraz technika
kryminalistyki.
- Przybyły na miejsce przewodnik psa tropiącego z Komendy Powiatowej Policji w

Gryfinie dokonał tropienia.
Poinformował też, że w trakcie
dojazdu na miejsce mijał idącego poboczem w kierunku Pyrzyc
mężczyznę - opisuje mł. asp.
Marcelina Rusin.
Policjanci z Lipian natychmiast udali się we wskazane
miejsce. Pojechali w kierunku
Pyrzyc i po ujechaniu około 2
km zatrzymali podejrzanego.
Był to 41-latek, którego dokumenty zostały odnalezione w
pojeździe. I tak dwaj koledzy,
kompani po „fachu” trafili do
policyjnego aresztu. Zarówno
jeden, jak i drugi przyznali się
do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Dowodem były
m.in. napełnione kanistry w ich
samochodzie.
Teraz o dalszym losie czterdziestolatków zdecyduje sąd.
Wobec zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w
postaci dozoru policyjnego. To
zobowiązuje podejrzanych do
stawiennictwa w jednostce poliAJ
cji co jakiś czas.

Nie dali się złapać
W trakcie ciszy wyborczej na terenie Gryfina – takie
mieliśmy zgłoszenia, działy się jakieś cuda z plakatami.

Afera podwójna
Przypomnijmy, w ostatnim
wydaniu GG w 2019 roku ukazała się reklama wódki “gryfińskiej”. Dołączono wizerunek
butelki i nawet poinformowano
o mocy tego alkoholu. A reklamowanie mocnych alkoholi jest
zakazane na podstawie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości!
Reklama tego samego produktu powtórzona została także
na stronie internetowej GG i
trwała tam przez kilka tygodni.
Wczesną wiosną br. Prokuratura
Okręgowa w Szczecinie podjęła
czynności wyjaśniające, a następnie zaczęło się postępowanie w tej sprawie. Dwa miesiące

Ukradzione paliwo w fordzie przestępców
wyglądem opisowi okradzionego kierowcy. Policjanci zawrócili
i ruszyli za miniwanem.
- Kierujący pojazdem zatrzymał się i wybiegł z pojazdu
w kierunku pól. W chwili gdy
kierujący zaczął się oddalać z
pojazdu, z tylnej kanapy auta
wysiadł drugi mężczyzna, który
również rzucił się do ucieczki. Policjanci podjęli pościg za
sprawcami. Kierujący zdążył
czmychnąć w ciemnościach,
drugi z mężczyzn został zatrzymany po krótkim pościgu - opisuje rzecznik Marcelina Rusin.

żany tylko o reklamę wódki na
łamach GG.
To drugie postępowanie na
razie jest “w sprawie”, a nie
przeciw konkretnym osobom.
To mogłoby się stać dopiero po
stwierdzeniu przez Prokuraturę,
że to także było przestępstwo.
Ale skoro na stronie internetowej GG mocny alkohol (sama
wódka jest produktem legalnym!) reklamowali także dwaj
redakcyjni
współpracownicy
KM, to zapewne to oddzielne
postępowanie może objąć właśnie ich. Czy naczelnego razem
z nimi, to się okaże.
rk

Jakoś dziwnym trafem w sobotę przybyło plakatów dwóch
kandydatów na prezydenta,
mimo że o granicznej północy
z piątku na sobotę ich nie było.
Jeszcze bardziej widoczne było
to w niedzielę. Zgłosiło się do
nas telefonicznie wielu członków komisji wyborczych, którzy
twierdzili, że bardzo wczesnym
rankiem, idąc do pracy w komisjach widzieli dość sporo
młodych ludzi poruszających się
po mieście z jakimiś dziwnymi
pakunkami. Rozglądając się zauważali świeżo przyklejone plakaty, z mokrym klejem, umieszczane nawet w miejscach, gdzie
na ich powieszenie potrzebne
było specjalne zezwolenie. Na
przykład dotyczyło to słupów
ogłoszeniowych
należących

do Gryfińskiego Domu Kultury. Osoby, które zauważyły to
zjawisko nie złapały nikogo za
rękę, ani tym bardziej nie udało
się im niczego sfotografować,
dlatego – nie mając rzeczowych
dowodów nie podajemy nazwisk kandydatów rozplakatowanych z łamaniem prawa. O
dziwo, żaden patrol Policji, czy
Straży Miejskiej takich osób
łamiących prawo wyborcze nie
zatrzymał. Czyżby mieli tego nie
widzieć, a może jak to się popularnie mówi: to nie policjant obserwuje przestępcę, tylko przestępca Policjanta. W tej sytuacji
widać, że wyborczy przestępcy i
to dwóch ugrupowań politycznych, musieli się doskonale zorganizować.
A. Szczepaniak
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Praca w komisjach

Było ciężko, ale w miarę spokojnie
Praca w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gryfina, przynajmniej z dotychczas zebranych informacji przebiegała bez
szczególnych zakłóceń. Problemy były zupełnie inne, stworzone sytuacją pandemiczną, obowiązującymi rygorami, ale też regulacjami
prawnymi narzuconymi przez obecnie rządzących.
Członkowie komisji zmuszeni
byli pracować z zastosowaniem
środków ochronnych w postaci
przyłbic, maseczek i rękawiczek.
Uwierzcie, że obsługiwanie wyborców w takich ochraniaczach,
przez kilka godni i to jeszcze w
upale panującym tego dnia, nie
było zbyt przyjemne. Narzucone
rygory wymuszały też regulację
wejść wyborców do lokali wyborczych. W lokalach o większej powierzchni odbywało się
to bez problemów. Gorzej było
w niewielkich lokalach, gdzie
chętni do głosowania musieli
stać w kolejkach na zewnątrz
budynków. Miało to miejsce w
kilku przypadkach na terenie
naszego miasta, jak i całej gminy. Na szczęście w większości
przypadków wyborcy wykazali
się rozsądkiem. Po raz pierwszy
od wielu lat nie było nawałnic
wyborców po każdej zakończonej mszy w kościołach. Głosujący przychodzili przez cały czas
przeznaczony na oddanie głosu;
pojedynczo, w gronie rodziny
lub małymi grupkami. Jedyną
tego wadą było to, że nie można
było zrobić sobie przerwy. Cały
czas w lokalach było po kilka
osób.
Bez głowy
Po raz kolejny okazało się, że
zasady pracy w obwodowych
komisjach wyborczych ustalają osoby nie mające zielonego
pojęcia o tej pracy. Wręcz bezsensowny był obowiązek wyznaczenia członka komisji do
pilnowania urny, tym bardziej,
że w każdym lokalu wyborczym

Skutkowało to przypadkami,
mam nadzieję, że nielicznymi,
że wyborca otrzymał do głosowania kartę nieostemplowaną
pieczęcią OKW, wypełnił ją i
wrzucił do urny. Nawet po zauważeniu tego niedopatrzenia
już w urnie, głos ten musiał zostać uznany jako nieważny. Zdarzały się i inne, trochę zabawne
sytuacje, jak na przykład, gdy
kobieta przychodząca głosować
pytała się członka komisji o to,
na której karcie do głosowania

stała ona w centralnym miejscu,
widoczna dla wszystkich i do
tego jest przeźroczysta. Drugi
obowiązek, czasami przydatny,
dotyczył pilnowania wejścia do
lokalu i wpuszczania wyborców

Karty bez pieczątek
w ograniczonej liczbie. O ile był
on potrzebny czasami i właściwie tylko w lokalach o małych
powierzchniach, to jednak powodował oderwanie się od wydawania kart kolejnego członka

gm. Banie 1291 gł. 52,67%
gm. Cedynia 658 gł. 37,56%
gm. Chojna 2499 gł. 42,18%
gm. Gryfino 6034 gł. 39,44%
gm. Mieszkowice 1224 gł. 40,75%
gm. Moryń 781 gł. 44,20%
gm. Stare Czarnowo 862 gł. 47,97%
gm. Trzcińsko Zdrój 1015 gł. 46,18%
gm. Widuchowa 1036 gł. 47,35%
Razem: 15400 gł. 42,35%

gm. Banie 548 gł. 22,36%
gm. Cedynia 574 gł. 32,76%
gm. Chojna 1802 gł. 30,42%
gm. Gryfino 5320gł. 34,77%

A. Szczepaniak

W Gardnie ludzie stali w kolejce do głosowania i pomstowali na wydłużoną drogę
dojścia do lokalu wyborczego

Andrzej Duda

Rafał Trzaskowski

może znaleźć wybranego przez
siebie kandydata. Inne przypadki dotyczyły osób chętnych
do głosowania, a będących pod
wpływem alkoholu. Szczególnie
śmiesznie i żałośnie wyglądało
to, gdy tą osobą była kobieta.
Pozostałych zdarzeń i problemów nie sposób tu przytoczyć,
gdyż wówczas na temat ten mogłaby powstać wielostronicowa
książka, a nie artykuł informacyjny.

komisji. Przy tych zadaniach
problemem była ilość członków
komisji, taka sama, jak w normalnych warunkach lub niekiedy mniejsza z powodu rezygnacji z pracy któregoś z członków.
Problemem w niektórych z
komisji było ich wcześniejsze
kompletowanie z osób nie mających żadnego doświadczenia
lub mających znikomą wiedzę
o pracy w komisji. Nie pomogły
tu szkolenia, w których zresztą
część członków nie uczestniczyła.
Nieważne
Spowodowało to kilka przypadków niewłaściwego przyjmowania kopert zwrotnych od
osób głosujących korespondencyjnie. Jeszcze innym problemem był pośpiech w przygotowywaniu kart do głosowania.
Konieczność ich kilkakrotnego
przeliczania i stemplowania.

gm. Mieszkowice 880 gł. 29,29%
gm. Moryń 513 gł. 29,03%
gm. Stare Czarnowo 456 gł. 25,38%
gm. Trzcińsko Zdrój 524 gł. 23,84%
gm. Widuchowa 620 gł. 28,57%
Razem: 11237 gł. 30,90%
Szymon Hołownia
gm. Banie 322 gł. 13,14%
gm. Cedynia 351 gł. 20,03%
gm. Chojna 937 gł. 15,82%
gm. Gryfino 2224 gł. 14,54%
gm. Mieszkowice 561 gł. 18,68%
gm. Moryń 312 gł. 17,66%
gm. Stare Czarnowo 302 gł. 16,81%
gm. Trzcińsko Zdrój 427 gł. 19,43%
gm. Widuchowa 298 gł. 13,73%
Razem: 5734 gł. 15,77%

Gryfino

Wełtyń

Krzysztof Bosak
gm. Banie 151 gł. 6,16%
gm. Cedynia 82 gł. 4,68%
gm. Chojna 381 gł. 6,43%
gm. Gryfino 986 gł. 6,44%
gm. Mieszkowice 191 gł. 6,36%
gm. Moryń 88 gł. 4,98%
gm. Stare Czarnowo 86 gł. 4,79%
gm. Trzcińsko Zdrój 117 gł. 5,32%
gm. Widuchowa 115 gł. 5,30%
Razem: 2197 gł. 6,04%
Robert Biedroń
gm. Banie 55 gł. 2,24%
gm. Cedynia 38 gł. 2,17%
gm. Chojna 126 gł. 2,13%
gm. Gryfino 370 gł. 2,42%

gm. Mieszkowice 42 gł. 1,40%
gm. Moryń 29 gł. 1,64%
gm. Stare Czarnowo 40 gł. 2,23%
gm. Trzcińsko Zdrój 39 gł. 1,77%
gm. Widuchowa 41 gł. 1,89%
Razem: 780 gł. 2,15%
Władysław Kosiniak-Kamysz
gm. Banie 72 gł. 2,94%
gm. Cedynia 28 gł. 1,6%
gm. Chojna 129 gł. 2,18%
gm. Gryfino 253 gł. 1,65%
gm. Mieszkowice 87 gł. 2,90%
gm. Moryń 34 gł. 1,92%
gm. Stare Czarnowo 37 gł. 2,06%
gm. Trzcińsko Zdrój 61 gł. 2,78%
gm. Widuchowa 47 gł. 2,17%
Razem: 748 gł. 2,06%
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Ten dzień Jemu się należy
Emocje przed i po wyborcze, lato i zbliżające się urlopy nie mogą jednak przesłonić bardzo ważnego święta, jakim był pierwszego lipca
Międzynarodowy Dzień Psa.
Ustalony został w dwutysięcznym siódmym roku, jako
dowód wdzięczności za wieki
trwającą lojalność, wierność,
bezinteresowność i miłość jaką
ofiarowuje człowiekowi, który niestety nie zawsze na to
zasługuje. Wszyscy miłośnicy
machających ogonów nareszcie
odetchnęli. Nareszcie. Wszystkie psiaki na to zasłużyły!
Pies pojawił się obok człowieka gdy ten mieszkał jeszcze w
jaskiniach. Już w epoce brązu
człowiek zorientował się w przydatności psa i bez większego
trudu go udomowił. Obie strony zauważyły korzyści płynące
z tego mariażu i tak rozpoczęta
wspólnota trwa do dziś. Pies
jako najstarsze oprócz konia z
udomowionych zwierząt (kot
pojawił się później i właściwie
udomowił się sam) - rozpowszechnił się na wszystkich
przestrzeniach geograficznych
i dziś nikt sobie nie wyobraża
świata bez czterołapego, szczekającego przyjaciela. Jestem
przekonana, że w naszym kraju nie znajdzie się ani jednego

miasta, miasteczka ani wioski, w
której nie mieszkałby pies.
A psiaki bywają przeróżne.
Małe, duże, kudłate, rasowe,
mieszańce i kundelki. Każdy z
nich wpatruje się w człowieka wiernymi oczyskami licząc
na choć trochę serca. Niestety,
różne są dole i niedole naszych
zwierząt. Jedne „urzędują” na
kanapach, inne na grubych łańcuchach. Do dnia dzisiejszego
osoby z mentalnością średniowieczną (nie tylko na wioskach)
nie mogą zrozumieć, że zwierzę nie jest rzeczą. Należy mu
się jeżeli nie ukochanie, to na
pewno szacunek. Ratują ludzi w

komentarzy. Pomogło? Pomogło. Miasto jest czyściejsze,
mniej włóczących się bezpańskich psów. Chciałoby się powiedzieć. Człowieku, jeżeli nie
lubisz zwierząt, masz takie prawo. Ale nie masz prawa krzywdzić żadnego stworzenia! Broni
je „Karta praw zwierząt„ oraz
tysiące ludzi myślących i z sercem. Psy to nasi najmilsi towarzysze. Znalazły swoje miejsce w
kinie, literaturze i malarstwie.
Proszę państwa - pies to temat
rzeka. Ale na pewno każdy jest
niezastąpiony, niepowtarzalny
i zasługujący na człowieka. I
właśnie Człowieka. Ze strony

Kudłatek z tekstu TS to mieszaniec owczarka nizinnego i haskiego imieniem Lux,
adoptowany przed 6 laty z gryfińskiego Kojca

Psy ze schroniska Stowarzyszenia Psijaciół Zwierząt z Chojny. Jest tam także wiele małych kotków do adopcji

Psijaciele

Chojeńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ma pod
opieką wiele zwierząt, ale równie wiele potrzeb dla ich wykarmienie i leczenia.
Dlatego prosimy, by z okazji Psiego święta wspomóc ich w
tym zbożnym dziele. Oto konto bankowe Stowarzyszenia:
PSIJACIELE CHOJNA 53 1020 4812 0000 0502 0160 8587

A w Gryfinie

Justyna Sozańska, Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Marketingu w PUK Gryfino informuje, że obecnie przebywają w Gryfińskim
Kojcu trzy bezdomne psy - Princ, Brego i Dżeki.
www.7dnigryfina.pl

górach i wodzie. Szukają narkotyków, pomagają chorym, są tak
bardzo potrzebne samotnemu
człowiekowi. Jak można tego nie
zrozumieć? To nie ważne czy rasowy z wystawowego wybiegu,
czy mieszaniec. To zawsze niezmiennie PIES, któremu należy
się opieka.
Gryfinianie pamiętają rozpoczętą przez radną Jolę Witowską akcję „Posprzątaj po swoim
psie”. Ileż było śmiechu i głupich

czterołapych szczęścia życzy
wszystkim swoim psim kumplom najbardziej związany z
naszą redakcją Pan Pies przeze
mnie nazwany - Kudłatkiem.
TS

Od redakcji. Mamy nadzieję
że mimo koronawirusa także
w tym roku odbędzie się gryfińskie psie święto, zapoczątkowane przed laty jako Piknik z
psem.
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Zapraszamy na “Twórcze wakacje 2020”
Gryfiński Dom Kultury tradycyjnie organizuje letnie warsztaty pn. “Twórcze Wakacje” dla młodych mieszkańców naszej gminy, w mieście
i w świetlicach wiejskich. Tegoroczne zajęcia odbywać się będą w nieco innych realiach, z zachowaniem środków ostrożności ze względu na sytuację epidemiczną.
“Twórcze Wakacje” to cykl
pięciodniowych warsztatów artystycznych i zajęć kulturalno-edukacyjnych.
W Gryfinie odbywać się będą
interdyscyplinarne zajęcia przygotowane przez instruktorów
pracowni GDK. Każdy z cyklów
warsztatów będzie rozpoczynał
się w poniedziałek, a zajęcia odbywać się będą w godz. od 10.00
do 11.30.
Z powodu obostrzeń koronawirusowych na każdy z warsztatów liczba miejsc jest ograniczona.
W Pałacyku pod Lwami w
dniach 6-10 oraz 13-17 lipca
odbywać się będą dwa cykle
warsztatów
plastyczno-turystycznych pt. „W kontakcie z
przyrodą”, na które zapraszają
instruktorki Kamilla Gadomska
i Karina Tyła.
W dniach 17-21 oraz 24-28
sierpnia, także w Pałacyku pod
Lwami odbywać się będą warsztaty plastyczno-filmowe „Bajkowe animacje” na które zapraszają instruktorzy Małgorzata
Ragan i Piotr Ostrowski.

Zajęcia przeznaczone są dla
dzieci od 8. roku życia.
W budynku głównym GDK
przy ul. Szczecińskiej 17 w
dniach 27-31 lipca oraz 3-7
sierpnia odbędą się dwa pięciodniowe cykle warsztatów plastyczno-ruchowych „Wakacyjne
wariacje”, które poprowadzą instruktorki Elżbieta Narzekalak
i Eliza Hołubowska. To zajęcia
skierowane do dzieci w wieku
szkolnym.
Informujemy, że na warsztaty
obowiązują wcześniejsze zapisy.
Telefoniczne zapisy na zajęcia
przeprowadzać będą właściwe
sekretariaty: dla zajęć w Pałacyku pod Lwami pod numerem
91 416 29 50, a dla warsztatów
w budynku głównym 91 416 25
20.
Warsztaty w ramach akcji
“Twórcze Wakacje” odbywać się
będą także w świetlicach wiejskich administrowanych przez
Gryfiński Dom Kultury. Tu również obowiązują poważne obostrzenia i wcześniejsze zapisy u
instruktorek.
Świetlice w czasie wakacji

organizują pięciodniowe zajęcia, analogicznie do propozycji miejskiej. Zakres zajęć jest
różnorodny, od warsztatów
promujących zdrowy tryb życia i odżywiania, przez szeroko
rozumiane zajęcia plastyczne, a
na turystycznych i sportowych
kończąc. To propozycja kierowana do młodych mieszkańców
określonej miejscowości.
UWAGA! Uczestnictwo w zajęciach będzie możliwe jedynie
w wypadku podpisania oświadczenia o świadomości ryzyka
(COVID19) oraz zgód dotyczących przetwarzania wizerunku
i danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego osoby
nieletniej.
Formularz zgód RODO wraz
z oświadczeniem świadomości
ryzyka a także regulamin warsztatów i procedury funkcjonowania Gryfińskiego Domu Kultury
i jego filii w okresie epidemii
COVID-19, znajdują się na stronie internetowej Gryfińskiego
Domu Kultury: gdk.com.pl.
Dost.

Nie omijają Gryfina

Wakacje

Melomanom gryfińskim Baltic Neopolis Orchestra jest doskonale znany i każdy
występ jest z niecierpliwością oczekiwany.
Sobotnie spotkanie w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryii Panny niestety, nie odbył się
jak zwykle przy pełnej widowni.
Zawiniła upalna pogoda i jeszcze problemy z koronawirusem.
Uczestnicy koncertu usłyszeli
m. in. utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta – Eine Kleine
Nachtmusik, Divertimento Edur HOB II 39 Josephe Haydna.
Nie zabrakło również symfonii
ani Sonaty księżycowej Ludwiga
van Beethovena.
Baltic Neopolis Orchestra,
to zespół kameralny składający się z artystów wirtuozów.
Został założony przez Emilię
Goch Salvador w 2008 roku w
Szczecinie. Każdego roku gdy
zbliżają się wakacje zespół znany również w Europie wyrusza
z koncertami do miast i miasteczek. Tegoroczną trasę VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Baltic Neopolis rozpoczęli
koncertem w galerii Kaskada w
Szczecinie. Dzięki koncertom

odbywających się przeważnie
w kościołach, mieszkańcy mają
okazję zapoznania się z muzyką
wielkich kompozytorów.
Wykonawcami byli - skrzypce
Emanuel Salvador i Agnieszka
Sawicka, altówki to Emilia Goch
Salwador i Ewa Kuśnierz, przy
wiolonczelach - Dobrawa Czocher i Ilona Basik. To był wspaniały koncert i do patrzenia i do
słuchania. Smyczki ledwo nadą-

żały za spieszącymi po strunach
nutami i tak by się słuchało, i
słuchało. Jest nadzieja, że z Orchestrą Baltic Neopolis gryfinianie spotkają się jeszcze nie raz.
Podziękowania organizatorowi urzędowi miasta i gminy Gryfino oraz mecenasom:
Szczecin Floatig Garden, Pomorze zachodnie, Port Szczecin –
Świnoujście.
TS

Świetlice wiejskie

Tradycyjnie Gryfiński Dom Kultury organizuje letnie
warsztaty dla młodych mieszkańców naszej gminy,
w mieście i w świetlicach wiejskich.
Tegoroczne zajęcia odbywać się
będą w nieco innych realiach, z zachowaniem środków ostrożności ze
względu na sytuację epidemiczną.
Świetlica Wiejska w Wełtyniu
zaprasza na zajęcia pn.”Wakacje na
sportowo” w ramach akcji Twórcze
Wakacje 2020. Zajęcia ruszają 29
czerwca i potrwają do 3 lipca. Odbywać się będą w godzinach 10:0011:30. Jak informuje instruktor
świetlicy Marta Nowak, wełtyńskie
wakacyjne warsztaty odbędą się na
świeżym powietrzu, dzięki czemu
będzie mogła wziąć w nich udział
większa liczba uczestników. Zaplanowano piesze wycieczki wokół
wełtyńskich jezior i do Hańczówki,
wycieczkę rowerową do Wirowa,
gry i zabawy podwórkowe, a na
zakończenie spóźnione sprzątanie
świata i ognisko.
Drzenin
W Świetlicy Wiejskiej w Drzeninie zajęcia w ramach akcji Twórcze
Wakacje 2020 odbywać się będą od

29 czerwca do 3 lipca w godzinach
14:00-15:30.
Instruktor świetlicy Marlena Gwiazda-Gielnik zaprasza na
warsztaty pn. „Zabawa kolorami farby w roli głównej”.
Warsztaty mają na celu dać
dziecku na każdym etapie jego
rozwoju możliwość samodzielnego
badania, poszukiwania i odkrywania otaczającej go rzeczywistości.
Jak zapewnia instruktor, będzie to
świetny trening motoryki, doskonała zabawa i odrobina eksperymentu. Do zabawy kolorami wykorzystane zostaną również przedmioty z recyklingu np. plastikowe
butelki, wytłaczanki po jajkach,
patyczki do uszu, słomki i wiele innych. Każdego dnia warsztatowcze
będą poznawać inne techniki tworzenia obrazu. Jednego dnia będzie
to technika słomkowa, kolejnego
dzieci będą malować palcami, a
następnego - sprayem. Nauczą się
mieszać kolory i tworzyć własne ich
odcienie.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Najniebezpieczniejsze miejsce w Gryfinie

Kiedyś w naszym mieście niebezpieczne miejsca to były takie, gdzie wieczorami było ciemno i chodziło tamtędy mało ludzi. Dziś sytuacja się zmieniła.
Rozróby, szczególnie pod
wpływem alkoholu, a może i
innych używek mają miejsce
- można to ująć - w centrum
miasta. A takim szczególnym
miejscem jest plac „Kwadrat”
mieszczący się w centrum osiedla Górny Taras. W ciągu całego
dnia przechodzą tamtędy setki
osób. Na ławeczkach, choć coraz
rzadziej, ale odpoczywają ludzie
starsi, lub matki z dziećmi. Nie
przeszkadza to jednak pewnej
części młodych mieszkańców,
którzy upatrzyli sobie to miejsce
na „bar pod chmurką”.
Od rana do wieczora przesiadują tam, blokują ławki, kupują
„małpki” lub piwo w znajdującej
się tam „Żabce” i konsumują je
na oczach przechodniów. Patrzą

na to dorośli, jak i dzieci, bardzo rzadko, ale jednak czasami
chcące się tam pobawić. A alkohol, jak to alkohol, powoduje
waśnie, rozbudza frustracje i
doprowadza do awantur. Zaczyna się od ubliżania sobie i
zaczepek przechodniów, następnie do szarpanin, a na końcu
do bijatyk, często z poważnymi
skutkami. Od pewnego czasu
dochodzi tam do coraz to drastyczniejszych zdarzeń. Co kilka
dni ktoś kogoś pobije, a później
chodniki zaplamione są krwią
budząc przerażenie u przechodniów.
Mogło się skończyć
zabójstwem
Ostatnio, o czym zresztą
pisaliśmy, doszło tam do tak

Na plażę
do Steklna

Ostatni dzień roku szkolnego za nami i rozpoczynamy plażowanie!
W sobotę rozpoczął się sezon
wakacyjny na kąpielisku gminnym w Steklnie. W południe
zainaugurowały go zajęcia profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa nad wodą.
Plażowicze mogli liczyć na
pokaz ratownictwa wodnego
i pierwszej pomocy przedmedycznej.
Kąpielisko w Steklnie czynne
jest od 27 czerwca do 30 sierpnia w godz. 10-18. Jego organizatorem jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Gryfinie. Nad
bezpieczeństwem jego użytkowników czuwać będzie Wodna
Służba Ratownicza.
Na czas wakacji Gmina Gryfino uruchamia od codzienne połączenia autobusowe do Steklna:

Gryfino - Steklno
godz. 10:00 odjazd Gryfino ul.
Kolejowa
godz. 16:30 odjazd Gryfino ul.
Kolejowa
Steklno - Gryfino
godz. 10:30 odjazd Steklno
godz. 17:00 odjazd Steklno
Prosimy o zachowywanie dystansu społecznego - minimum
2 m odległości od siebie - oraz
dezynfekcję rąk.
Zachęcamy do zapoznania
się z przydatnymi zaleceniami
dla kąpielisk w czasie epidemii,
wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny: sk.gis.gov.
pl/index.php/informacje
Życzymy udanych wakacji i
miłych chwil spędzonych w Steklnie! WG

groźnego pobicia, że mogło się
ono skończyć zabójstwem. Te
sytuacje spowodowały, że coraz
mniej jest tam osób pragnących odpocząć na ławkach, a
przechodnie przez miejsce to ze
strachu przebiegają rozglądając

się wkoło i patrząc, czy coś im
może zagrozić. Dziesiątki razy
okoliczni mieszkańcy wzywali
tam na interwencję Policję, czy
Straż Miejską. Zazwyczaj, jak
przyjeżdżają, to jest już po zajściu. A patrole? Przez ostatnie

kilka lat chyba tylko raz widziany był tam patrol funkcjonariuszy Policji i to praktykantów z
policyjnej szkółki. Kto zatem
ma zadbać o bezpieczeństwo
okolicznych mieszkańców, przechodniów i tych, którzy chcieliby z tego miejsca skorzystać w
celu odpoczynku? Przy okazji
współczuć należy i osobie utrzymującej tam porządek. Każdego poranka opróżnia kosze na
śmieci zapełnione pustymi butelkami i puszkami po alkoholu.
Takie same opakowania zbiera
po całym placu, pod ławkami,
czy wśród drzewek i krzewów.
Nie mówiąc już i o innych zanieczyszczeniach wzbudzających odrazę.
A. Szczepaniak

Kajakiem po Międzyodrzu

Druga wyprawa w tym roku
W niedzielę 5 lipca 2020 zapraszamy na drugą w tym roku wyprawę kajakową.
Tym razem popłyniemy z Marwic do Gryfina południowymi kanałami Międzyodrza.
W planie: dawna przeprawa
z Gartz do Marwic sprzed kilkuset lat, śluza żeglugowa (tzw.
Berlińska) dla dużych jednostek
pływających, jeśli stan wody
pozwoli wąski i bardzo piękny
kanał Śledziowy, Stara Regalica
- dawne koryto obecnej Odry z Wyspą Węgorza.
Cała trasa będzie miała ok. 14
km długości, czas pływania ok.
4-4,5h, poziom trudności to 4-5
w skali 10 punktowej, głównie
ze względu na długość. Przewidujemy jeden postój z możliwością wyjścia na brzeg.
Zapisy ruszyły we wtorek 23
czerwca pod numerem telefonu 789 035 121 lub osobiście w
Centrum Informacji Turystycz-

nej w Gryfinie (ul. Nadodrzańska 1, Nabrzeże Miejskie) od
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Cena 100 zł
za kajak.
UWAGA! Wymagana jest

zaliczka bezzwrotna, wpłacona
na konto, w wysokości 50,00 zł.
Zaliczka jest zwrotna tylko w
przypadku odwołania wyprawy
przez organizatora. Dost.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Zaprasza na 6 dniową wycieczkę:
„Przez Toruń i Mazury do Ziemi Litewskiej”
w terminie od 8 - 13 września 2020r.
Dzień 1. Wyjazd o godz. 6.00 z Gryfina. Zwiedzanie Torunia
Dzień 2. Przejazd do Gietrzwałdu, Reszla.
Święta Lipka
Dzień 3. Zwiedzanie Kowna i Trok, Przyjazd
do Wilna
Dzień 4. Zwiedzanie Wilna
Dzień 5. Cd zwiedzania miasta. Wyjazd do Polski
www.7dnigryfina.pl

Dzień 6. Zwiedzanie Kętrzyna i Gierłoży „Wilczy Szaniec”, Stoczka Klasztornego
Koszt wycieczki: 1.780 zł (Ilość uczestników 30
osób, 1 osoba zajmuje podwójne miejsce.)
Szczegółowych informacji udziela organizator wyjazdu Zdzisław Szczepkowski - tel.
602 539 088,
Biblioteka w Gryfinie na Górnym Tarasie tel. 91 416 3961, Biuro Podróży „MARIA” - tel.
506 051 743.
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Wyróżnieni gryfińscy sportowcy 2020
SKUPUJEMY ZBOŻA,

pszenicę paszową i konsumpcyjną,
żyto, pszenżyto, jęczmień,
owies, rzepak, łubin, gryka, groch,
len, kukurydzę oraz słonecznik.
Sami odbieramy, szybka płatność,
konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku.
Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B
e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl
Skup zbóż:
91 43 57 720, 600 21 21 25
Transport: 662 150 170
Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

Sportowcy niepełnosprawni
i gimnastyczki „Hermesa”
Małgorzata Serafin, Międzyszkolny Klub Sportowy
„Hermes”, Gabriela Kaczmarek
/ Agnieszka Górska, V miejsce
w układzie z obręczą – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w
Gimnastyce Artystycznej
Martyna Antczak, Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”,
Gabriela Kaczmarek, V miejsce
w układzie ze wstążką Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w
Gimnastyce Artystycznej
Zuzanna Stępień, Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”,
Gabriela Kaczmarek / Agnieszka Górska, VIII miejsce w układzie z obręczą – Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży w Gimnastyce Artystycznej
Niepełnosprawni
sportowcy.
Daniel Pietras, Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin,
Renata Chilewska, II miejsce –
Puchar Świata Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce w
rzucie oszczepem
Joanna Oleksiuk, Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin,
Renata Chilewska, II miejsce –
Puchar Świata Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce w
pchnięciu kulą
Arkadiusz Truszkowski, Klub
Sportowy „Start” Gorzów, Andrzej Grenda, II miejsce Drużynowo i V miejsce Indywidualnie
– Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym
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Z Życia Kościoła
Swemu panu i ojcu najukochańszemu Ottonowi, dostojnemu biskupowi, Bolesław, wódz Polaków pokorne ślubowanie braterskiej uległości. Ponieważ
wspomniałem twoje przebywanie w okresie twojej młodości z właściwą tobie szlachetnością u mojego ojca, a obecnie także Pan jest z Tobą umacniając
cię i błogosławiąc ci na wszystkich twoich drogach. Jeśli to nie uwłacza twojej godności, pragnę odnowić z tobą więzi i korzystać z twojej rady i pomocy dla większej chwały Boga, za wsparciem jego łaski. Wiesz bowiem – jak mniemam – w jaki sposób nieokrzesany kraj barbarzyński Pomorzan został
poskromiony nie moją lecz Bożą mocą i prosi o dopuszczenie do społeczności Kościoła przez chrztu obmycie. Lecz oto, przez trzy lata staram się i nikogo
odpowiedniego do tego dzieła a mnie bliskiego nie mogę pozyskać spośród biskupów albo kapłanów. Stąd ponieważ jest rozpowiadana twoja niestrudzona świętość, skora do wszelkiego szlachetnego dzieła, zgodnie z naszym pragnieniem błagamy, najdroższy ojcze, niech nie wzbudzi niezadowolenia
propozycja przyjęcia tego rodzaju pracy dla chwały Bożej i wzrostu twego własnego uświęcenia. A także i ja po ojcowsku oddany ci sługa, pokryję wszystkie wydatki twoje i twoich towarzyszy podróży i tłumaczy języka i kapłanów pomocniczych i wszystko cokolwiek byłoby potrzebne dostarczę, tylko ty
najdroższy ojcze, zechciej przybyć. List od Bolesława Krzywoustego

Święty Otton z Bambergu,
biskup – patron Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

Jak działał święty Otton? Przede
wszystkim używał do tego celu Słowa
Bożego, a dodatkowo był zawsze bardzo
dobrze przygotowany – żywnościowo,
pieniężnie i liturgicznie (otaczał się też
dobrymi kapłanami). Otto wiedział,
że najłatwiej można dotrzeć do ludzi
poprzez mówienie do nich – tak
właśnie robił, przekonywał. Gdzie była
sposobność głosił kazania i nauczał,
a potem chrzcił w sposób biblijny. Po
chrzcie nakazywał m.in.: post w piątek,
wstrzymanie się od ciężkiej pracy w
niedziele,uczęszczanie do kościoła,
słuchanie mszy świętej i kazania, zalecał spowiedź. Święty Otto budował też
kościoły i zakładał ośrodki parafialne. W
Szczecinie wybudował dwa kościoły: św.
Wojciecha i św. Piotra i Pawła (oba nie
przetrwały). Zastanawiał się nad biskupstwem, ale ono nigdy nie powstało za
życia świętego (dopiero po Jego śmierci).
W wielu opracowaniach na temat życia
Ottona można przeczytać, że miał niezwykłe zalety charakteru, wewnętrzny
spokój i umiał zjednywać sobie ludzi, a
to w połączeniu z energią, hartem ducha
i wiarą, a także elementem szczęśliwego
trafu sprawiło, że dokonał tego, czego
dokonał, a jego misje się udały.

W środę – 1 lipca - wspominaliśmy świętego Ottona – biskupa, patrona archidiecezji. Urodzony w 1060 roku w młodym wieku był kapelanem na dworze Władysława
Hermana. Na dworze niemieckim stał się kanclerzem cesarza Henryka VI, a niedługo
potem także biskupem Bambergu. Bardzo ważnym momentem w życiu Ottona był jego
przyjazd na Pomorze (co odbyło się po prośbie Bolesława Krzywoustego). Otto przybył
na Pomorze i doprowadził do przyjęcia przez Pomorzan chrześcijaństwa. O 1972 roku
jest patronem naszej Archidiecezji (Szczecińsko–Kamieńskiej).
Otto wywodził się z rodu frankońskiego Mistelbachów, urodził się w
Szwabii i został wychowany przez
swoich rodziców bardzo pobożnie. Był
bardzo pracowity i nad wyraz zdolny.
*Wolfger z Prüfeningu tak o nim mówił: Dobry dla wszystkich, lepszy dla
swoich, najlepszy dla siebie, troszczył
się już także o postępy innych i otrzymał od nich godną za swój trud zapłatę. Szybko zjednywał sobie sympatię
wysokich i znaczących w kraju czy też
za granicą dostojników kościelnych.
Najważniejszym jednak dokonaniem
Ottona z punktu widzenia Polaków
było zaproszenie go na Pomorze przez
Bolesława Krzywoustego w 1124 roku.
www.7dnigryfina.pl

Przeprowadził wtedy dwie wyprawy
misyjne. Założył 14 kościołów w 12
miejscowościach i ochrzcił – tylko w
jednej wyprawie – ponad 22 tys. pogan. To był niebywały sukces.

Studzienki w Pyrzycach i Cerkwicy, a
także parafie w Kamieniu Pomorskim,
Pyrzycach i Szczecinie to namacalne ślady kultu świętego Ottona. Najważniejsze
są jednak Jego relikwie, które przechowywane są w katedrze i konkatedrze. W
ikonografii św. Otton przedstawiany jest
w stroju biskupa.

Otto zmarł w Bambergu 30 czerwca
1139 roku. Pochowano go na Górze św.
Michała pod Bambergiem. 50 lat później kanonizował go papież Klemens III.
**Książę Pomorza - Bogusław I, syn Warcisława, złożył znaczną ofiarę na świece
na grób biskupa Ottona. Był to piękny
symbol wdzięczności za światło Ewangelii, jakie przyniósł na Pomorze św.

***Misje – jak uczył św. Jan Paweł II –
są sprawą wiary. Ich źródła i motywacji
trzeba szukać w Bogu, który „pragnie, aby
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do
poznania prawdy” (1 Tm 2,4). „By świat
został przez Niego zbawiony” (J 3,17),
Bóg posłał swego Syna ze słowem Ewangelii. Misję Chrystusa głosiciela prawdy
i sprawcy zbawienia kontynuuje – na
wyraźne Jego polecenie – Kościół. Wypełnia on mandat misyjny, jaki otrzymał
podczas wniebowstąpienia: „Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelie wszelkiemu
stworzeniu” (Mk 16,15).
[...]
Misjonarze nie tylko głoszą Ewangelię słowem, lecz starają się zdobywać
serca dla Chrystusa miłością. Prowadzą
dla potrzebujących liczne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, medyczne i
edukacyjne. Są one znakiem braterstwa i
solidarności z ubogimi i potrzebującymi
pomocy.
Redakcja
Źródła:
*https://kuria.pl/historia/patroni-archidiecezji/SW-OTTON-Z-BAMBERGU-BISKUP_33
**https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-01b.
php3
* * * http : / / w w w. c f m . m isj e. pl / p o - c o - m i sje-21231/misjonarz-w-swietle-ewangelii-21233
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Nowy system poboru opłat

Inwigilacja w pełnym zakresie
Karmieni przez polityków bardziej lub mniej realnymi problemami zastępczymi, nie zauważamy zagrożeń. Tymczasem w naszym parlamencie przechodzą prawdziwe „perełki”. Dzięki nim rozwija się jak barszcz Sosnowskiego system zniewalania obywateli przez zachłanne współczesne Państwo i jego urzędników, czyli polityków.
Takim „kwiatkiem” ostatnich
tygodni jest podpisana przez
prezydenta ustawa o zmianie
systemu pobierania opłat za korzystanie z płatnych odcinków
dróg. Od lat trudno się oprzeć
wrażeniu, że wprowadzane
w Polsce procedury pobierania opłat za przejazd płatnymi
odcinkami dróg mają także
inne, „nieoficjalne” funkcje.
Jak inaczej wytłumaczyć wprowadzanie bardzo kosztownych
systemów typu Viatoil dla pobierania opłat drogowych? Przecież znacznie tańsze i prostsze
są powszechnie na świecie
praktykowane np. stosowane
u naszych sąsiadów Czechów
karnety jedno lub wielorazowe
wykupowane jak znaczki. Ale
bezimienny karnet do nie to
samo, co elektroniczna rejestracja zarówno na bramach Viatoil,
jak i na bramkach poboru opłat
autostradowych. Jakby tego było
mało, już od przyszłego roku
będziemy mieli„pełną kontrolę”.
Czyli system śledzący i identyfikujący każdy pojazd w każdym
czasie jego poruszania się po
drogach. System działa również gdy pojazd się nie porusza.
Jednym słowem - Wielki Brat
będzie miał zawsze i wszędzie
„oko” na każdy pojazd włącznie
z dostępem do danych identyfikującymi kierowcę.

Na zdjęciu i na okładce bramka kontrolna z nadajnikiem satelitarnym na drodze ekspresowej S3,
pomiędzy Gardnem i Drzeninem
Co sobie zafundował
Wielki Brat?
Już w I kwartale 2021 roku
wszyscy kierowcy będą mieli
nakaz zakupu, montażu oraz
rejestracji
odpowiedniego
urządzenia do rejestracji ich
pozycji na drodze. Ma to być
element główny nowego sposobu pobierania opłat za płatne

We wtorek, 30 czerwca na drodze ekspresowej S3 (około 13 kilometra w kierunku Szczecina), 36-letni kierujący samochodem osobowym marki Toyota zasnął podczas jazdy. Samochód uderzył w barierę energochłonną. Na
szczęście, ani kierowca ani pasażerka nie odnieśli poważnych obrażeń.

odcinki dróg w Polsce. To co
musi zamontować kierowca,
to zewnętrzny system lokalizacyjny, urządzenie pokładowe
lub urządzenie mobilne wraz z
oprogramowaniem, by zapewnić przekazywanie aktualnych
danych
geolokalizacyjnych.
Mają one rejestrować okres
przejazdu po drogach, oraz
dokonać wpisu w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną. Kto będzie pobierać opłatę
elektroniczną? Ma to wykonywać szef Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą
systemu teleinformatycznego.
Celem ustawy jest zmiana dotychczasowego systemu poboru opłaty elektronicznej za
przejazd po drogach krajowych
Od przyszłego roku to właśnie
Szef Krajowej Administracji
Skarbowej przejmie od Głównego Inspektora Transportu
Drogowego kompetencje do
poboru opłaty elektronicznej
za przejazd po drogach krajowych oraz opłaty za przejazd
autostradą, a także utworzy
System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, służący poborowi
tych opłat. Zatem biorą się za
kierowców specjaliści od urzędowej windykacji i zarazem inwigilacji - wszystko oczywiście
pod bardzo państwotwórczym

(czyli na ogół jednocześnie
zniewalającym obywateli) pretekstem – skutecznego ściągania danin publicznych…
Nie tylko identyfikacja
pojazdu, ale i właściciela
Aby trafić do systemu będziemy musieli przekazać :
• imię i nazwisko lub ewentualnie nazwę właściciela
samochodu. Nie obędzie
się bez dokładnego adresu
zamieszkania,
• numer PESEL lub inny
numer
zarejestrowania,
który umożliwi bezproblemowe rozpoznanie właściciela,
•
wszelkie dane pojazdu
odnośnie jego roku produkcji, marki, pojemności
silnika etc.
Zatem biorąc pod uwagę że w
systemie nasz pojazd będzie stale widoczny, rząd uzyskuje możność pełnej i to online, a także w
czasie rzeczywistym inwigilacji
obywateli aktualnie kierujących
własnym bądź pożyczonym pojazdem, a pośrednio i częściowo
obywateli, którzy swój pojazd
użyczyli.
Obiecanki cacanki
Rząd co prawda deklaruje,
że pojazd będzie widoczny w

systemie wyłącznie w strefach
płatnych. Po tym jak zjedzie
on na „darmowe” drogi, system ma ponoć wyłączać lokalizację. KAS ma obowiązek co
trzy miesiące przeglądać dane
kierowcy. Jeśli zaś wspomniany kierowca lub przedsiębiorca
nie korzystałby z systemu, po
12 miesiącach jego dane zostałyby automatycznie usunięte.
Z kolei dane geolokalizacyjne
mają zniknąć z bazy danych
po okresie pół roku. Niestety
te oficjalne zapewnienia nie
mają waloru wiarygodności.
Wszyscy bowiem wiemy, że
raz zarejestrowane w sieci dane
aczkolwiek mogą zniknąć z
okien publikacji to jednak są w
praktyce trudne do całkowitego usunięcia i w odpowiedniej
procedurze da się je odtworzyć.
Nikt po za tym nie wie jakie
relacje będą między administratorem danych związanych
oficjalnie tylko z poborem
opłat (KAS), a różnymi służbami. Zwłaszcza tymi, których
funkcjonowanie codzienne jest
z zasady wysoce utajnione. Czy
zatem chodzi o rejestrowanie
rozliczenie należności czy o
śledzenie i rozliczenie obywatela? Nam się wydaje, że chodzi
głównie o to drugie biorąc pod
uwagę tak wielką nad-adekwatność przyjętego w ustawie systemu, w stosunku do potrzeb
wynikających z oficjalnego celu
jakiemu rzekomo ma on tylko i
wyłącznie służyć.
Już przedwczoraj
Wstępny etap wprowadzania opisanych niekorzystnych
zmian jest już realizowany. Bo
właśnie przedwczoraj, 1 lipca
członek rządu – wiceminister finansów, który jest jednocześnie
szefem Krajowej Administracji
Skarbowej, zaczął sprawować
nadzór nad dotychczasowym
systemem kontrolującym opłaty
zbieranie opłat od samochodów
ciężarowych za jazdę po autostradach i drogach ekspresowych administrowanych przez
państwo. Co ciekawe, system
ten rozszerzono także na inne
drogi, które mogą być wykorzystywane przez pojazdy omijające wspomniane drogi państwowe.
Red.
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Wycinki z „7 Dni Gryfina” w szatni gości

Iskierka jednak za mocna
W sobotę skończyła się pucharowa przygoda Energetyka. Gryfinianie po zaciętym
meczu przegrali na własnym boisku z Iskierką Śmerdnica 2:3.
Los kojarząc pary szóstej rundy
Pucharu Polsi ZZPN wydawał się
być łaskawy dla podopiecznych
trenera Marcina Łapińskiego.
Energetyk mógł trafić na trzecioligowe ekipy Chemika Police, Pogoni II Szczecin czy Świtu Skolwin.
Ale trafił na IV-ligową Iskierkę,
która sezon 2019/20 miała bardzo
nieudany.
Zapowiadając to spotkanie napisaliśmy między innymi: „Zespół ze
Śmerdnicy na pewno jest w zasięgu podopiecznych trenera Marcina
Łapińskiego. Iskierka gra wprawdzie w IV lidze, ale ta klasa rozgrywkowa wydaje się za wysoka na
umiejętności szczecinian. Gdyby
nie zamieszanie z koronawirusem,
wcześniejsze zakończenie rozgrywek i brak spadków, Iskierka

zapewne w sezonie 2020/21 grałaby w klasie okręgowej. Z kolei
Energetyk miał szansę wywalczyć
awans do IV ligi.”
Dyrektor Iskierki Dariusz Pińkowski to doświadczony działacz,
były dziennikarz i założyciel portalu pogon.v.pl. Wpadł na pomysł,
aby wycinkiem z naszej gazety
dodatkowo zmotywować swoich
zawodników. Przed meczem w
szatni Iskierki na każdym z wieszaków zawisł skserowany artykuł
z „7 Dni Gryfina”. Nie sądzimy,
żeby ostatecznie miało to jakikolwiek wpływ na przebieg meczu, ale
trzeba przyznać, że rzutkość i pomysłowość Dariusza Pińkowskiego
jest godna podkreślenia.
„Lepszej motywacji piłkarze
szczecińskiego klubu nie musieli

szukać – czytamy na stronie Iskierki. Od pierwszych minut pragnęli
udowodnić swoją wyższość nad
przeciwnikiem. Już w 4 minucie
świetną wrzutkę Adama Kanigowskiego wykorzystał Michał Bąba.”
Ambitnie grający Energetyk rzucił się do odrabiania strat. Udało
się to w 27 minucie. Po składnej
akcji gospodarze za sprawą Gatkowskiego doprowadzili do remisu. Wynik nie uległ zmianie aż do
45 minuty. Wtedy w polu karnym
Energetyka faulowany był Grzegorz Zagrodny. Jedenastkę pewnie
wykorzystał Szymon Górski.
Na kolejne bramki licznie zgromadzeni kibice musieli czekać do
drugiej połowy. W 73 minucie
gospodarze doprowadzili do remisu po bramce Lipki. Niestety, nie

cieszyli się jednak z niego długo.
Kilka minut później bramkę na 3:2
zdobył Michał Bąba.
Mecz rozgrywany był w upalnej
pogodzie. Piłkarze obu drużyn dali
z siebie wszystko. Energetyk próbował doprowadzić do remisu, ale
dobrze grająca defensywa Iskierki
na to nie pozwoliła.
„Na pożegnanie pozostawiliśmy w szatni w Gryfinie wycinek
z gazety. Chęć udowodnienia,
swoich umiejętności niosła nas
dzisiaj podczas upalnego meczu.” - czytamy na stronie Iskierki.
Podczas spotkania kibice odpali
kilka rac. Niestety, Energetyk będzie musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. Z naszych
informacji wynika, że ZZPN prowadzi postępowanie w tej sprawie.
W innych meczach VI rundy
PP Odra Chojna przegrała 0:2 z
Chemikiem Police, Jeziorak Załom
przegrał 0:3 ze Świtem Szczecin, a
SCRS Barkinek sensacyjnie pokonał rezerwy Pogoni 2:1. W szczecińskim zespole grali wprawdzie
juniorzy, ale to w żadnym stopniu

Szachiści wrócili do rywalizacji

Biały Pion trzeci w województwie!

Po kilkumiesięcznej przerwie, z wielką ostrożnością i zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, gryfińscy szachiści powrócili do gry. I to z jakim efektem! W rozegranym w Łazach turnieju zaliczanym do Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży UKS Biały Pion wywalczył w konkurencji drużynowej brązowe medale.
- To były dla nas pierwsze zawody od lutego. Wszyscy byli głodni
wrażeń, bo przez ostatni kwartał
tylko teoria i zadania, bez tradycyjnej gry. Do Koszalina reprezentacja Białego Pionu pojechała
bardzo okrojona, ale nie ma się
co dziwić, każdy ma swoje prawa
i ostrożność w wielu przypadkach
przeważyła – relacjonuje trener
Krzysztof Rudnicki.
Reprezentacja Gryfina liczyła
13 zawodników. Nasi szachiści
rozegrali równocześnie dwa wojewódzkie finały. XXI Wojewódzka Olimpiada Młodzieży oraz
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w szachach
szybkich.
- Było świetnie! W Wojewódz-

kiej Olimpiadzie Młodzieży, w
gronie najlepszych klubów województwa zachodniopomorskiego
zajęliśmy trzecie miejsce. Złoty
medal, bezapelacyjnie, przypadł
reprezentantom Koszalina AKSz
„Hetman” 53p, srebro dla Szczecina KS „Gryf ” 32p, a brąz, ze stratą
tylko jednego punktu do szczecinian, dla Gryfina UKS „Biały
Pion” 31p. Na dalszych pozycjach:
IVm, Kołobrzeg UKS OPP, Vm
Kołobrzeg GKS „Solny” VIm. KSz
„Grad” Polanów, VIIm, Choszczno UKS „Skoczek”, oraz „Husaria
Biesiekierz i „Szach” Gryfice – wylicza Rudnicki
Do punktacji drużynowej zaliczano wyniki najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych

do lat 10 i 12. Z gryfińskich zawodników na ten bardzo dobry
wynik zespołu punktowali: Liwia
Babińska IV miejsce (warto dodać, że wszystkie zawodniczki z miejsc II-IV zdobyły po 5
punktów, ale Liwia jako jedyna,

pokonała złotą medalistkę w
bezpośrednim pojedynku). Lidia
Bielicka; Nina Lesiak; Basia Piec;
Krzysiu Chęś; Paulina Wawrzyniak; Hania Grabowska; Oliwier
Ślusarczyk; Ida Babińska; Ada
Kostrzewa;

nie może tłumaczyć ich porażki z
zespołem z klasy A.
W kolejnej rundzie SCRS zmierzy się z Chemikiem Police, a
Iskierka w sobotę podejmie Świt
Skolwin. Ekipie ze Śmerdnicy życzymy, aby pucharowa przygoda
trwała jak najdłużej. DJ
Energetyk Gryfino – Iskierka
Śmerdnica 2:3 (1:2)
Bramki: Gatkowski 27, Lipka
59 – Bąba 3, Górski 45 +2 (karny),
Bąba 75
Energetyk: Kordowski - Makuła,
Kosmalski, Stelmasik, Kubaczyński (85 Oleniec), Kaniecki, Nikitiński (81 Duch), Gatkowski (46
Lipka), Żeglin, Gnap, Łapiński.
Iskierka: Trela - Kanigowski,
Kraśniewicz, Malczewski, Wojciechowski (46 Konrad Krzysztanowicz) - Zagrodny, Stosio,
Świerkosz (89 Steve Endene
Ze), Górski, Bąba (76 Strzykała) - Tawrel (62 Simkovych).
Czerwona kartka: Stelmasik 90+4
(Energetyk, druga żółta).
W starszej kategorii nie mniej
udanie! Trzyosobowa reprezentacja wróciła do Gryfina z dwoma
medalami! Aleksandra Kucharczyk w kategorii do lat 14 wywalczył srebro podobnie jak Szymon
Soszka w kategorii do lat 18. Z
kolei Martyna Kuryło w rywalizacji do lat 16 uplasowała się na
szóstej pozycji.
- Przed szachistami wakacje.
Inne niż w poprzednich latach.
Ale staramy się wracać do normalności. Kilkoro naszych szachistów przebywa na obozach szkoleniowych. W miarę możliwości,
będziemy również brali udział w
turniejach wyjazdowych. Szykujemy się do startu w mistrzostwach
międzywojewódzkich w szachach
klasycznych oraz mistrzostwach
Polski w szachach szybkich. Nie
zapominamy o teorii, konkursach i szkoleniu on-line. Pałacyk
pod Lwami nie może się doczekać
szachistów – z dawnym entuzjazmem w głosie opowiada Krzysztof Rudnicki. DJ

Zagrali sędziowie i oldboje Energetyka

Uczcili pamięć Antoniego Dancewicza
W sobotę sędziowie ZZPN oraz oldboje Energetyka Gryfino uczcili pamięć Antoniego Dancewicza, zmarłego
przed rokiem sędziego i działacza piłkarskiego.
Najpierw delegacja sędziów
udała się na cmentarz, gdzie na
grobie niezapomnianego Antka
złożono kwiaty i zapalono znicze.
Przed samym meczem sędziowie
przekazali żonie oraz córce Antoniego Dancewicza pamiątkową
tablicę ze zdjęciami. A potem na
głównej płycie boiska rozegrano
mecz. Spotkanie wygrali oldboje
www.7dnigryfina.pl

Energetyk Gryfino 3:2. Bramki
dla Energetyka zdobyli: Łapiński
2 oraz Ryszard Śliwiński Ryszard.
Dla sędziów gole strzelili Michał
Maćkowski oraz Bogusz Kluz.
W Energetyk grali: Horodyński
Paweł, Miskis Michał, Mikołajko
Marek, Łapiński Tomasz, Stelmach Mirosław, Rozpara Edward,
Przepiórka Mariusz, Miliński Se-

bastian, Śliwiński Ryszard, Para
Marcin, Andrusewicz Mariusz,
Kaliciak Rafał, Wasilewski Tomasz
W zespole sędziów ZZPN grali: Bartłomiej Berdzik, Damian
Dróżka, Andrzej Martynowicz,
Michał Maćkowski, Bogusz Kluz,
Marcin Skupiński, Aleksander
Zaborowski, Mateusz Rejmak,

Piotr Bitel, Maciej Kułak, Franciszek Ciepłucha, Paweł Bauza
Ponadto ZZPN na meczu reprezentowali:
przewodniczący
Kolegium Sędziowskiego, Łukasz
Ostrowski, Wiceprzewodniczący
Kolegiu Sędziowskiego, Tomasz
Wilkanowski oraz obserwatorzy
Tomasz Czyżak, Kamil Kędzierski, Czesław Kozak. Mecz pro-

Sędziowie złożyli na gronie Antoniego
Dancewicza kwiaty i zapalili znicze.
Foto: Jakub Cymerman
wadzili Edmund Struzik, Bartosz
Pajor i Ryszard Maciejewski..
Trenerem zespołu sędziów był Jakub Cymerman, a kierownikiem
Julian Bumbul. DJ
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dla dzieci i młodzieży

Felieton(ik)

Co w trawie piszczy

LATO 

Słowo lato jest magiczne, ponieważ kojarzy nam się ze wszystkim, co najlepsze…
Słowo to pochodzi od prasłowiańskiego „leto” i oznacza najcieplejszą porę roku.
Dawniej „lato” oznaczało rok.
Zaczyna się 21 czerwca. Wtedy ma miejsce przesilenie letnie. Jest to najdłuższy dzień w
roku dla krajów położonych na półkuli północnej. Z kolei dla regionów położonych na półkuli południowej jest to najkrótszy dzień w roku.
Latem wieża Eiffla w Paryżu rośnie. Dzieje się tak, bo jest zbudowana ze stali, która zmienia
swoją wysokość pod wpływem wysokich temperatur. W zimie się kurczy, a latem może
być wyższa nawet o 15 centymetrów.
Najpopularniejsze zajęcia wakacyjne to: zakupy, zwiedzanie historycznych miejsc, pływanie i sporty wodne, spacer w parku, wycieczki krajoznawcze.
Myślę, że spędzanie czasu latem u babci i dziadka zawsze będzie najciekawsze .
Miłego lata wszystkim Wam życzę .

Młody artysta

Gra znana pod nazwą „Szalone czoło” lub „Kim jestem”
to super zabawa dla całej rodziny.
Nie widząc swojej karty umieszczonej na czole, zgadnij kim
lub czym jesteś zadając pytania, np.:
Czy jestem zwierzątkiem?
Czy mam dziób?
Napisy na kartkach są w języku polskim i angielskim.
Zabawa polega na wylosowaniu obrazka, bez podglądania
co się na nim znajduje i umieszczenie go w opasce na głowie gracza.
Trzeba zadawać takie pytania pozostałym graczom, które
pomogą się dowiedzieć: KIM JESTEŚ. Odpowiedzią na te
pytania może być tylko TAK lub NIE.
Jeśli umiesz rysować, możesz przygotować karty z własnymi rysunkami, urozmaicając zabawę, np.: rysując znane
osoby, kogoś z rodziny, jeśli nie chcesz rysować, możesz po
prostu napisać czyjeś imię.
Oto kilka przykładowych pytań, które pomogą Ci odgadnąć KIM JESTEŚ :
Czy mogę zostać zjedzony?
Czy jestem warzywem?
Czy jestem zwierzęciem?
Czy potrafię latać?
Czy mam nogi?
Czy mam włosy?
Czy jestem ciężki?
Czy wydaję dźwięki?
Ta gra gwarantuje doskonałą zabawę zarówno w domu, jak
i na wakacyjnych wyjazdach. Im więcej osób w nią gra tym
jest śmieszniej POLECAM GORĄCO .

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Będzie nowy Krzywy Las

Leśnicy chcą założyć dwie plantacje,
na których ma wyrosnąć nowy Krzywy Las
Z nasion szyszek zebranych w Krzywym Lesie wyrosną sadzonki, które trafią na dwie 10-arowe działki. Na jednej leśnicy będą specjalnie
przycinać konary tak, by drzewa rosły krzywo, a na drugiej plantacji sosny mają rosnąć bez ingerencji leśników. - Jeśli krzywe sosny wyrosną bez naszej „pomocy”, będzie to dowód na to, że Krzywy Las to efekt wady genetycznej – mówi Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
Widok, jaki tworzą sosny
w Krzywym Lesie, w pobliżu
Gryfina jest niesamowity. Tuż
nad ziemią pień skręca pod
kątem 90 stopni i wygina się
szerokim łukiem ku górze.
Dodatkowo wszystkie pnie
wygięte są w jednym kierunku, na północ. Powstało wiele
hipotez próbujących wytłumaczyć to zjawisko. Najbardziej przekonująca jest ta o
celowym działaniu człowieka.
W gospodarce leśnej znane
są przypadki celowego uszkadzania pni, tak by gdy urosną,
ich krzywizny mogły służyć na
przykład do budowy łodzi czy
mebli.
O Krzywym Lesie pisały
już media na całym świecie.
Amerykański New York Times
i brytyjski National Geographic, a dziennik Daily Mail
zamieścił go na liście 9 najbardziej magicznych lasów na

zamierza pomóc także w zagospodarowaniu Krzywego Lasu.
- Bo miejsce to, choć pełne
uroku i chętnie odwiedzane
przez turystów z całego świata,
nie wygląda najlepiej – przyznaje burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn.
Odbyło się więc robocze
spotkanie, na którym powstał
pomysł kompleksowego zadbania o Krzywy Las. Zbudo-

ków niepokoi coraz większa
ilość kornika ostrozębnego,
który opanował lasy sosnowe
na wschodzie kraju, bo plaga niebezpiecznie posuwa się
na zachód. Ten szkodnik zaś
może sprawić, że Krzywy Las
w ogóle przestanie istnieć.
Dlatego RDLP chce wspierać działania gminy Gryfino i

Zmiana pokoleniowa w Glinnej

Wyjątkowa nagroda w konkursie
Nadleśnictwa Gryfino
Mamutowiec olbrzymi, który rósł przed laty w Ogrodzie Dendrologicznym w
Glinnej, a właściwie pozostałość po jego majestacie, ustąpił miejsca nowemu
przychówkowi.
Niepokojące oznaki obumierania jednego z najsłynniejszych
drzew ogrodu ujawniły się około
1985 roku. Ich prawdopodobną
przyczyną było porażenie korzeni przez opieńkę i przemarznięcie drzewa. Aby zachować w
pamięci jego obecność uschnięte konary wraz z fragmentem
pnia zostały usunięte kilka lat
później, z pozostawieniem stojącego odziomka o wysokości
około 6 metrów. Po wielu latach
również i on uległ rozkładowi
na tyle, że jego dalsza obecność
stała się poważnym zagrożeniem
dla każdego, kto przystawał w
pobliżu. - Pod koniec czerwca pożegnaliśmy ów fragment
usuwając go w spektakularny
sposób z uwagi na konieczność
ochrony innych roślin kolekcji i
bezpieczeństwo publiczne. Prace
prowadzone były przez arborywww.7dnigryfina.pl

stę, przy użyciu technik alpinistycznych, które wykorzystujemy
często w skomplikowanych pielęgnacjach i formowaniu koron
tutejszych okazów - mówi Lidia
Kmiecińska z Nadleśnictwa w
Gryfinie (RDLP w Szczecinie).

Barbara Gondek

Powitanie lata!

KRZYWY LAS fot. Maciej Kurkiewicz.
świecie wartych odwiedzenia.
Po co nam nowy Krzywy
Las?
- Miejsce jest wyjątkowe,
choć nie jedyne w naszym
województwie. Podobnie wykrzywione sosny znajdziemy
spacerując po lesie w okolicach Gryfic – zauważa dyrektor Szelążek i dodaje, że leśni-

wane tam mają być utwardzone ścieżki, a przy nich ławki
stylizowane na kształt wygiętych pni z Krzywego Lasu. Ma
być parking i dokładne drogowskazy. To wspólna inicjatywa Gminy Gryfino, Polskiej
Grupy Energetycznej i Lasów
Państwowych.

Na terenie ogrodu rośnie obecnie 6 młodych mamutowców, w
tym okaz wyjątkowy, bo otrzymany z nasion mamutowca
rosnącego w pobliżu Generała
Shermana. „Generał” jest najwyższym okazem tego gatunku i
rośnie w Parku Narodowym Sekwoi w Kalifornii (USA). Jak podają źródła to również największe drzewo rosnące na świecie
(wiek 2,5 - 3 tys. lat; wysokość 84
metry; średnica pnia 8 metrów).
Nadleśnictwo Gryfino (RDLP
Szczecin), na którego terenie
znajduje się Ogród w Glinnej,
ogłosiło konkurs, w którym
nagrodą będą „plastry” drewna pozyskane z mamutowca.
Szczegóły można znaleźć na
stronie internetowej Nadleśnictwa Gryfino: gryfino.szczecin.
lasy.gov.pl.
NG

Astronomiczne lato mamy już od 20 czerwca. Chimeryczny maj pozostawił po sobie dobre i złe wspomnienia. Były dni upalne,a le też zimne jak rzadko
w tym miesiącu. Najbardziej ucierpiały rośliny warzywne, co dało odczuć się w cenach.
To moje ulubione miesiące
od dzieciństwa. Najpierw Zielone Świątki, później Boże Ciało wiążące się z tradycja, która
powoli zanika. Bo kto dziś na
wsi wysypuje płatkami kwiatów
podwórze, a może nawet przylegającą ulicę. A tak było za mojego dzieciństwa. W bramach domostw królowały młode drzewka brzóz, ale ważny też był
umajony wóz, którym w Boże
Ciało jechało się do Parafii na
uroczystą procesję i mszę. Płatki
piwonii na wozie konkurowały
z zapachem liści młodych brzóz.
Niestety jak wszystko w życiu
ma swój czas i miejsce.
W 2004 roku dzięki niemieckim koleżankom odkryłam
piękno dzikiej jeszcze wtedy
przyrody Doliny Miłości. Pisałam o urokach tego miejsca
wielokrotnie. Razem z moimi
klubowymi koleżankami bywałyśmy tam co najmniej dwa razy
w roku. Najpiękniej jest wiosną
i jesienią. Koleżanki podtrzymują naszą fascynację tym zakątkiem.
Odwiedziły go ponownie. Z

relacji wynika, że spędziły tam
miło czas i wróciły zrelaksowane, mimo że pogoda była w
kratkę. Moje klubowe koleżanki
podróżniczki były w wielu ciekawych przyrodniczo i architektonicznie miastach. Każda z
nich to oddzielna i ciekawa osobowość, czasami o zupełnym
innym spojrzeniu na codzienność. Łączy ich i mnie pasja
odkrywania nowych miejsc i
potrzeba bliskości z przyrodą.
Wycieczkę dokumentuje zdjęcie i rymowanka Wandy Chruścickiej.

Choć dzień był pochmurny
i trochę mżyło, wielu
turystów do doliny Miłości przybyło.
Mimo niesprzyjającej pogody
o każdej porze należy wybrać się
do lasu, albo nad rzekę, a może nad morze!

Zofia Górkiewicz
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KINO GRYF 3 - 7.07.2020
Nasz czas, 19:30
Zawód kobieciarz, 17:15
Gang zwierzaków, 15:00
CO JEST GRANE

W tym tygodniu kino GRYF zaproponuje nam komedię z główną rolą Kada
Merada, którego ja poznałam i odtąd
uwielbiam w komedii „Jeszcze dalej niż
północ”. Alex od dzieciństwa marzył, by
być szczęśliwym i… bogatym. Nie chciał
się jednak zbytnio męczyć, by to osiągnąć. Po 25 latach wygodnego życia z
milionerką, zostaje wyrzucony z domu i

DARMOWE
bilety do kina

życia usłanego pieniędzmi. Musi znaleźć sobie dom, kobietę (najlepiej taką z

stwem Merada stoi. Na rozluźnienie –
jak najbardziej. Zupełnie inne emocje
proponuje nam obraz „Nasz czas”, który
opowiada o małżeństwie. Otwarty zwią-

pieniędzmi) i na nowo ułożyć życie, co
nie będzie takie proste. „Zawód: Kobieciarz” to komedia, która żartami i aktor-

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.

zek prowadzi ich na skraj związku i sprowadza wulkan zazdrości. W głównych
rolach wystąpili reżyser, jego żona i ich
dzieci. Ciekawy dramat, który warto zobaczyć. Dla dzieci gryfińskie kino przygotowało „Gang zwierzaków” – rzecz o
mieście opuszczonym przez ludzi, gdzie
zwierzaki szaleją, bo inaczej nie umieją.
Zapraszam do kina.
Amp

Kto jest reżyserem filmu „Zawód kobieciarz”?
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 3 - 9.07.2020
KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Przesłuchanie, 16:40
Zdrajca, 18:50
KLUB KINIARNIA
Zaginiona dziewczyna, 17:00
Coś się kończy, coś się zaczyna, 19:20
HELIOS (CHR Kupiec)

Kultura Dostępna:
Kurier, czw. 18:00
Kino Konesera:
Oficer i szpieg, pn. 18:00
Seans prywatny, pt. 15:00, 18:00, sb.-nd. 16:00, 19:30, pn.-wt., czw. 18:30,
czw. 18:00, 21:00
Premiery:
Coś się kończy, coś zaczyna, pt., nd.

17:30, 21:30, sb. 17:30, 21:45, pn., czw.
17:30, 21:00, wt.-śr. 17:30, 20:30
Czworo dzieci i COŚ, pt.-nd. 14:00,
17:00, pn., śr.-czw. 17:00, wt. 16:30
Polecamy:
Tylko sprawiedliwość, pt.-pn., śr-czw.
20:00, wt. 19:30
Sala samobójców. Hejter, pt., nd.-pn.,
czw. 20:30, sb., śr. 18:30
Harley Quinn: Ptaki nocy, pt. 21:00,
sb.-nd. 13:00, pn.-czw. 21:45
Na topie, pt., nd. 18:30, sb. 20:30
Jak zostałem gangsterem, sb.-nd.
12:00
Śpiewak jazzbandu – Złota Kolekcja
Filmowa, wt. 18:00
Helios dla dzieci:
Naprzód, pt., pn.-czw. 15:30, sb.-nd.
11:00, 15:30
SONIC. Szybki jak błyskawica, pt.
14:30, sb.-nd. 11:30, 14:30, pn.-wt., czw.
15:00, śr. 15:30

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
Kurier, czw. 18:00
Helios na Scenie:
Voo Voo – Wygramy Muzyką, nd. 19:00
Kino Konesera:
Oficer i szpieg, pn. 18:00
Przedpremiera:
Na topie, pt.-sb. 19:30, nd. 20:30
Pojedynek na głosy, sb. 13:30, nd. 14:30
Premiery:
Tylko sprawiedliwość, pt., pn.-czw.
20:00, sb. 12:30, 20:00, nd. 20:30
Czworo dzieci i COŚ, pt. 10:30, 14:00,
17:00, sb. 11:00, 14:00, 17:00, nd. 11:15,
13:00, 16;00, pn.-czw. 17:00
Coś się kończy, coś zaczyna, pt.-nd.,
wt,-śr. 18:30, 21:20, pn., czw. 18:30,
21:40
Polecamy:
Śpiewak jazzbandu – Złota Kolekcja

Filmowa, wt. 18:00
Najświętsze serce, pt. 15:45, sb. 14:30,
nd. 14:00, pn.-czw. 16:00
Hit za 10!:
Wierzę w Ciebie, pt.-nd. 15:00, pn.-czw.
15:15
Sala samobójców. Hejter, pt.-nd., śr.
18:00, pn., czw. 21:00, wt. 20:30
Niewidzialny człowiek, pt.-sb. 17:15,
nd. 17:00, pn.-czw. 19:30
Swingersi, pt.-nd., śr.-czw. 21:40, pn.-wt. 21:20
Naprzód, pt. 14:30, sb. 11:30, 15:15, nd.
11:15, 15:15, pn.-czw. 17:30
SONIC. Szybki jak błyskawica, pt., pn.-czw. 16:30, sb. 12:15, 16:30, nd. 12:00,
17:30
Harley Quinn: Ptaki nocy, pt. 16:00,
sb.-nd. 15:45, pn.-czw. 15:00
Jak zostałem gangsterem, pt.-sb., pn.,
śr.-czw. 20:30, nd. 12:15, wt. 21:00
(NIE)znajomi, pt. 15:15, sb. 13:00, nd.
12:30

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

365 dni
()

Gdzie nie zajrzę mówi się i pisze o
tym filmie i o tej książce. Postanowiłam więc sprawdzić, o co tyle szumu
i czy jest w ogóle o co robić ten
szum? Na książkę, zwłaszcza słabą,
jak „mówi się na mieście”, nie mam
czasu, ale film – 2 godziny – jestem
w stanie poświęcić (a wszystko dla
Was ;)). Byście Wy nie musieli tracić
czasu. Było „50 twarzy Grey’a”, a teraz
mamy „365 dni” według Blanki Lipińskiej i jeśli wierzyć w to, co widzimy
na ekranie, to fabuły w tej książce nie
ma żadnej. Tak – to pierwszy mój zarzut do tego filmu (ale książki nie
czytałam!), że jest nudna i przewidywalna, a właściwie jej brak. „365 dni”
to w zasadzie ładny wideoklip z momentami ostrzejszymi scenami erotycznymi. I tutaj pierwszy argument
na plus, czyli sceny seksu są jak nie w
polskim filmie – naprawdę przekonujące. Zacznijmy jednak od początku. O co cała afera? Głównym bohaterem tej bajki jakby z wyobraźni
braci Grimm jest Włoch Massimo. Ni
to wilk, ni to książę, a na koniec okazuje się, że jedno w drugim, plus
rzeźbiony diabłem (czy jakoś tak).
Ten przystojny mężczyzna, bo to mu

trzeba oddać, w wyniku traumatycznych wydarzeń doznaje wizji swojej
wybranki, idealnej partnerki. Nie
może o niej zapomnieć i każe namalować jej obraz, a potem jej szuka.
Oczywiście 5 lat po wydarzeniach
znajduje i jest nią Polka o imieniu
Laura. A skoro miał wizję, to nie będzie jej zdobywał normalnie, tylko
porwie ją, bo przecież to na pewno
ta wybrana i mu zapisana w gwiazdach. Niezła bajka co? Laura na
chwilę przed porwaniem postana-

wia zerwać ze swoim chłopakiem
tylko dlatego, że ten na wakacjach w
jej urodziny spędził pół dnia gdzieś
poza basenem (doszukać się logiki i
sensu w tym zachowaniu ciężko).
Potem jest porwanie i właściwie wystarczy kilka chwil, by zobaczyć w
oku porwanej błysk zadowolenia i
już wiemy, że… nie chcę spojlerować, ale ta bajeczka naprawdę jest
łatwa do przewidzenia. Zastanawiałam się więc o co chodziło? Bo nie o
zaskoczenie widza. Może o postaci?

Też chyba nie, bo ani ona ani on nie
jest w żaden sposób pogłębiona
charakterologicznie. Nie wiemy o
nich nic poza tym, co robią lub czego nie robią w trakcie filmu. Tak jakby byli marionetkami na potrzeby
danych scen i stworzeni tylko na tę
jedną chwilę 2 godzin seansu w kinie. Dodatkowo dialogi nic nam nie
dają, bo nie popychają tego filmu do
przodu. Co chwila słyszymy tylko od
niej „odwal się”, a od niego, w jaki to
sposób będzie się kochać ze swoją
porwaną (oczywiście użyłam tutaj
grzecznych słów, których oczekujecie od recenzentki, Massimo mówi
inaczej – tak jak oczekują od niego
kinomaniaczki). I tak sobie mówią, a
potem w końcu przychodzi do tego,
o co chyba tak naprawdę chodziło w

tym filmie, książce i reżyserom projektu – do zbliżenia dwójki głównych
bohaterów, które jest wiarygodne,
ale rozgrywa się jak w ładnie zmontowanym teledysku – z dobrze dopasowaną i przyjemnie grającą mu-

zyką (zaleta numer dwa). Do tego,
muszę przyznać, udało się operatorowi zrobić naprawdę ładne kadry i
wyszły niektóre piękne sceny, a do
tego krajobraz Sycylii i innych ładnych miejscówek grał niejako główną rolę. Co do postępowania wobec
kobiet w tym filmie nie będę się wypowiadała, bo traktuję tę opowieść
jako bajkę i wizję życzeniowo-marzeniową Blanki Lipińskiej, czyli
chciałabym, ale boję się w życiu, bo
w życiu to by nie wypaliło. Główna
bohaterka z jednej strony jest otoczona troską zakochanego Massimo,
ale z drugiej targa ją za włosy jak
człowiek pierwotny – więc, jak kto
lubi. W ogóle mężczyźni w tym filmie, zarówno jak i kobiety, zostali
znowu przedstawieni bardzo stereotypowo. Faceci to napakowane osiłki
albo gangsterzy, którzy biorą to, co
chcą, a kobiety to blond dziunie, które zrobią wszystko (nawet przypadkowemu mężczyźnie w kabinie samolotu). Oczywiście główna boha-

terka jako jedyna jest troszkę inna,
chociaż momentami zachowuje się
głupiutko. Co do aktorstwa to było
ono nierówne, ale nie najgorsze, a
niektóre sceny nawet mnie rozbawiły. Summa summarum ten film nie
byłby taki zły, gdyby nie… brak ciekawej fabuły, przewidywalność, głupota niektórych zachowań, a że są to
jednak rzeczy fundamentalne, to rozumiem skąd niesmak i rozdrażnienie recenzentów. Rozumiem też jednak zainteresowanie widzów tą tematyką, bo która z nas nie chciałaby
być tak porwaną, że kupuje się jej
stroje, zabiera na wystawne imprezy
i kocha się z nią w taki sposób jak
robi to Massimo. Każda by chciała, a
jeśli żadna nie chce się do tego przyznać, to właśnie dlatego ogląda ten
film, bo podświadomie chce być jak
Laura – oczywiście tylko z happy endem. Nie wiem, czy Wam odradzać
oglądanie tego filmu? Polecać nie
będę, bo się nudziłam i uważam, że
to strata czasu, ale specjalnie odradzać nie mam serca, bo może ktoś
potrzebuje właśnie tego typu rozrywki (nie oceniam; w jakimś sensie
rozumiem albo staram się zrozumieć).

Anna Pietras

FOTO: dystrybutor
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Książki są jak okręty myśli żeglujące
po oceanach czasu, troskliwie niosące swój

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Zaczęły się wakacje, czyli najprzyjemniejszy czas dla
dzieci i myślę, że dla rodziców po części też – chociaż
doskonale rozumiem, że i ciężki. Czym zająć dziecko?,
które przejrzało już wszystkie zabawki, którymi nie
miało szansy pobawić się w trakcie roku szkolnego
czy kwarantanny, oto jest pytanie! Koronawirus zmienił nasze plany wakacyjne i uszczuplił nasze budżety,
dlatego tegoroczne wakacje będą inne niż rok temu, a
nasze plany muszą być jeszcze bardziej kreatywne niż
wcześniej. Najzdrowiej będzie skorzystać z gościnności
i uprzejmości dziadków, którzy na pewno z chęcią zaopiekują się - po czasie rozłąki – wnukami. Przyjemnie
będzie też wybrać się w jakieś miejsce „na końcu świata”, gdzie np. trafiają bohaterowie bajki „Felek i Tola na
wyspie”. Właśnie tam zamierzają przeczekać mroźną
zimę – na gorącej plaży i to jest dopiero pomysł!
Czujesz? Zapach nowych książek. Nieprzeczytanej
przygody. Przyjaciół, których jeszcze się nie zna, i czekających nas godzin magicznej ucieczki od rzeczywistości.
Katarina Bivald, Księgarnia spełnionych marzeń

że rodzice. Zachęciła mnie tym stwierdzeniem i już
następnego wieczoru czytaliśmy z zainteresowaniem,
gdzie lądują Felek i Tola, i co się wydarzy na tej wyspie.
Dopiero chwilę potem zorientowałam się, że ta część „na wyspie” – jest już trzecią opowieścią o przygodach
bardzo sympatycznej pary przyjaciół. Pierwszą częścią
jest książka o tytule „Felek i Tola”, drugą częścią jest
„Do zobaczenia, Felku i Tolu”. Książki są bardzo zabawne, a do tego proste, chociaż w żaden sposób nie prostackie. Opowieści o Felku i Toli wzruszają i poruszają,
bo są pięknie, mądrze i ciepło napisane.
Każda książka to wędrówka, mapa złożoności umysłu
i duszy człowieka. A czytelnik to swoisty podróżnik.
Niektóre wyprawy prowadzą do miejsc dziedzictwa
kulturowego, podczas gdy inne koncentrują się wokół
aktywnego wypoczynku i przyrody.
Elif Şafak, Czarne mleko
Co ciekawe, książki powstały dla dzieci, które zaczynają się uczyć czytać i są wzorcowym przykładem takiej literatury dla początkujących czytelników. Prosty
język i krótkie rozdziały pomagają w nauce czytania.
Z kolei ilustracje, które są moim zdaniem przepiękne,
stworzył holenderski ilustrator The Tjong-Khinga. Seria książek ma aktualnie kilkanaście tomów i jest popularna głównie w Belgii i Holandii, ale myślę, że niedługo pokochają ją także dzieci z Polski. Felka i Tolę
przetłumaczono na wiele języków

Uwielbiam takie historie, które na początku są
kameralne – dwójka bohaterów – a chwilę potem
rozrastają się w przygody i innych bohaterów. Akcja toczy się powoli, wszystko kryje się w słowach
głównych bohaterów, a także w ich czynach i gestach,
a nawet w cechach charakteru. Właśnie na styku
dwóch różnych charakterów Felka i Toli rodzi się
niesamowita, mądra i ciepła, poruszająca opowieść o
byciu razem, nicnierobieniu, a także o tęsknocie. Tak
jak wśród filmów znajduję czasami takie, które mogę
nazwać perełkami, tak wśród książek czasami znajduję takie, które są diamencikami – „Tola i Felek” to
moje ostatnie odkrycie.
Rozpoczynanie nowej książki zawsze porównuję
do rozpoczęcia wyprawy wakacyjnej – nieznany ląd,
bohaterowie, słowa, czyny i zdarzenia – aż chce się
płynąć pod wiatr. Czujecie zapach nowej przygody?
Felek i Tola zabierają nas w podróż po nową przygodę, nowe zdarzenia i nowych bohaterów, a na koniec nauczymy się wielu nowych rzeczy, wzruszymy
się i będzie nam smutno, że ta przygoda już dobiegła końca, ale nie martwcie się – jeszcze kilkanaście
części przygód Felka i Toli przed nami. Mało jest takich wartościowych książek na rynku, chociaż książek mamy mnóstwo – warto wybierać, przebierać i
czytać dzieciom tylko te, które uznamy za najwartościowsze, bo to co z nich wyniosą, zostanie z nimi na
całe życie.

Felek i Tola
na wyspie

*Lis Felek i zajączka Tola pakują walizki i wyjeżdżają
na południe. To strasznie daleko, ale za to plaża nigdy
się tu nie kończy, za muszle można kupić wszystko, a
nocą widać milion gwiazd. Tola rozkoszuje się nicnierobieniem, a Felek z zapałem kopie w piasku. Aż Tolę
dopada tęsknota za domem. Czy Felek znajdzie na to
jakiś sposób?
Autorką książek jest Sylvia Vanden Heede – flamandzka autorka książek dla dzieci. Humanistka,
teolożka, artystyczna dusza. Pierwszą książkę napisała
i wysłała w 1985 roku na konkurs - zajęła trzecie miejsce. Ta książka 2 lata później została opublikowana.
Popularność przyniosły jej przygody o lisku i zajączce,
przy których do współpracy zaprosiła ilustratora Holendra The Tjong-Khinga. Sylvia Vanden Heede pisze
także książki dla młodzieży.
Felka i Tolę poznaliśmy dopiero teraz, gdy wyjeżdżaliśmy z synkiem na małe wakacje do dziadków.
Szukałam w bibliotece czegoś wakacyjnego, mądrego
i zabawnego. Pani Bibliotekarka poleciła nam „Felka i
Tolę” podkreślając, że ubawią się przy tej lekturze takwww.7dnigryfina.pl

PS. Nowe książki zawsze pachniały najbardziej intensywnie. Zakładała, że to zapach druku, który, logicznie
rzecz biorąc, ulatniał się wraz z otwieraniem książki,
czytaniem i przewracaniem kartek. Tak jej się wydawało
z racjonalnego punktu widzenia, lecz w to nie wierzyła.
Wierzyła, że to, co czuje, to zapach nowej przygody i
przeżyć czytelniczych, które czekały właśnie na nią.
Katarina Bivald, Księgarnia spełnionych marzeń
Mama, która czyta, bo kocha

Autor: Sylvia Vanden Heede
Ilustrator: The Tjong-Khing
Tytuł: Felek i Tola na wyspie
Wydawnictwo: Dwie siostry
Źródło:
*https://lubimyczytac.pl/ksiazka/214625/felek-i-tola-na-wyspie
foto: pixabay.com.pl

16

Nr 27 (1404)

KRZYŻÓWKA

„Nie bądź
obojętny”

Pomoc dla dzieci
i Polaków na Wschodzie
Warto i trzeba pomagać
Stowarzyszenie
Wspólnota Polska
koło Gryfino
KRS 000034914

KUPIĘ ciągnik

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

KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą
(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

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

KUPON

Pionowo:
1. atmosfera, klimat
2. miasto w Grecji, ośr. Turystyczny,
zabytkowe świątynie bizantyjskie
3. frazes, banał
4. kolor wrzosu albo bzu
5. dopływ Biebrzy
6. jezioro na Mazurach
7. wierzba z baziami
8. prawy dopływ Rodanu
9. gatunek bawołu
10. miasto i port w Nowej Gwinei
11. rzeźbiarz, malarz i poeta francuski
12. pieśń żałobna
13. sycylijski wulkan
14. rzeka w utworze Miłosza
15. elektroda tranzystora
16. pewny siebie
17. obraz cerkiewny
18. ryba z „zarostem”
19. pity na weselu
20. ... Sumac, piosenkarka
21. zawieszona na karniszu

22. środek odurzający
23. gapi się w gnat
24. danie mięsne
25. świecąca rakieta
26. trawa stepowa
27. morderstwo
28. nagłówek
29. ekshaustor
30. zesłanie w Rosji carskiej
31. małpiatka aj-aj
32. lis z bajki
33. szwedzki, norweski grosz
34. dawna miara objętości
35. za młodu – palca
36. członek dawnego ludu turecko
– ałtajskiego
37. rozstrzyga w sprawach administracyjnych
38. kwas dezoksyrybonukleinowy
39. Polska do 1989.
Poziomo:
40. komin wulkanu
41. strój służącego

42. podłoże dla roślin
43. miasto w Indii
44. łapanie, chwytanie
45. matka Dionizosa
46. koń Achillesa
47. odmiana buddyzmu
48. rodzaj fali
49. gatunek morskiego ślimaka
50. indyjska księżniczka
51. japońska sztuka układania
kwiatów
52. wykrywacz samolotów (silników)
53. Arvo (ur.1932), fin. działacz komunistyczny
54. zwłoki faraona
55. logiczne sedno sprawy
56. wyeksploatowana część złoża
57. nadzienie krokieta
58. miasto w Algierii
59. dostojnik etiopski
60. „czyści bez zadrapań”
61. głos anakondy
62. dobra klasztorne

63. Feliks, działacz robotniczy (zm.
1941)
64. Johannes - fizyk niemiecki
65. odsiaduje wyrok
66. piłka poza linią boczną
67. poddany feudała
68. srebrzysty metal
69. auto z Korei Płd.
70. miasto nad Bugiem
71. miasto we Francji
72. film Kurosawy
73. w siną odszedł kochaś (w piosence)
74. zwózka plonów
75. uniwersalny rozpuszczalnik
76. syn Posejdona
77. prekursor lotniarzy
78. mleko po porodzie
79. jeden z sędziów w Hadesie
80. Akademicki Związek Sportowy
81. ziemia wasala.
PODPOWIEDŹ: AALTO, CAEN, EDESA, LAE, NASSA, YMA

Imię i nazwisko ...................................................................................................................................................................................... tel. ......................................................
ROZWIĄZANIE ......................................................................................................................................................................................................................................................

Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wylosowana nagroda ufundowana przez Wydawnictwo
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Wciąż sucho
Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowujemy wysoki stopień zagrożenia pożarowego. W czerwcu wybuchło do tej pory 31
pożarów o powierzchni 4,01 ha.
typu konstrukcja wybudowana
w unijnym projekcie ochrony
przeciwpożarowej. Wysokość
tego masztu pozwala na monitorowanie obszaru w promieniu
min. 10 – 15 km.

Dodatkowo leśnicy interweniowali przy 31 pożarach traw
i nieużytków bezpośrednio zagrażających lasom. Od początku
roku w lasach na terenie RDLP
w Szczecinie odnotowano 171
pożarów na łącznej powierzchni
22,93ha. Leśnicy apelują o zachowanie ostrożności podczas
pobytu w lesie oraz przypominają, że w lesie i na terenach
śródleśnych nie można rozpalać
ognisk, grilli oraz palić papierosów.
Najwyższa dostrzegalnia w
Polsce znajduje się na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinie.
60-metrowy punkt obserwacyjny działa w Nadleśnictwie Ośno
Lubuskie i jest to najwyższa tego
reklama

na emeryturze, rencie.
Aktualne.

Kontakt: 691 057 180

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

Sprzedam
kawalerkę
do remontu

o pow. 30m2 w
Gryfinie
przy ul. 11 Listopada
w cenie 145 000 zł

tel. 502 277 099 tel. 502 277 099

NG

reklama

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

500 31 02 49

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

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

reklama

Pokój do wynajęcia
osobie

Poszukuję
emeryta lub
rencisty

Sprzedam działkę
budowlaną 2200 m2
Gostyń Łobeski
Gmina Płoty
tel. 697151503

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

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989

SKUP AUT

AUTO-SKUP

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

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

TEL. 792 419 148

Tel. 605 955 850

SPRZEDAM Citroen C5

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

tel. 72 11 46 000

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

ZATRUDNI

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT
Zakres obowiązków:
• klasyfikacja, kompletowanie i ewidencja dokumentów księgowych,
• wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
• wprowadzanie płatności do realizacji w systemach bankowości elektronicznej,
• realizacja procesu windykacji należności od klientów firmy,
• sporządzanie bieżących informacji finansowych i rozliczeniowych
na potrzeby Kierownictwa Firmy.
Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe – w zakresie rachunkowości,
• Doświadczenie w pełnej księgowości - 2 lat,
• Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i innych, które są niezbędne
do samodzielnej pracy na zajmowanym stanowisku, przy obliczaniu
zobowiązań podatkowych,
• Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Wiedza z zakresu kadr i płac będzie dodatkowym atutem,
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• samodzielną i ambitną pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• szansę poszerzania wiedzy i doświadczenia w różnych obszarach,
Miejsce pracy: Maszewo
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz
z listem motywacyjnym na adres:
jk@agro-business.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko Księgowa ”

Firma poszukuje
w Baniach lub okolicach

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwalifikacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy

OFERUJEMY:

- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym
- ubezpieczenie grupowe
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
www.7dnigryfina.pl

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

Tel. 735 956 777

Transport

wywrotka do 3 ton oraz
betonomieszarka 9m3.
Beton, piaski, kruszywa, czarnoziem,
nawozy w tym obornik.

Tel: 575 830 815

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

ZATRUDNI

Specjalista ds. logistyki / Spedytor / Logistyk
Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie
związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie
wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację,
będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
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Ogłoszenia drobne
91 40 45 014

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

91 40 41 014

Cena 1 zł za słowo - NIERUCHOMOŚCI • 70 gr za słowo - pozostałe działy
MIESZKANIA - WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 693 99 17 41
•• Wynajmę mieszkanie w Baniach od już. Jestem zainteresowany każdą ofertą. Proszę o kontakt SMS lub
telefonicznie 724 711 085
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę w centrum
Gryfina, umeblowana i wyposażona. Tel. 662 466
917
•• Posiadam do wynajęcia pokój na domkach z dostępem do kuchni i mediów. Tel. 783 415 222
•• Pani wynajmie pokój dla 1 lub 2 pań, domek jednorodzinny przy ul. Łużyckiej. Tel. 511 299 055
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie
na Górnym tarasie dla firm. Tel. 664 183 887
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie od 1 lutego
2020. Blok 4rodzinny, I piętro, pow. 49 m2, 2 pokoje, duża kuchnia, centralne ogrzewanie na gaz.
Pomieszczenia umeblowane, częściowo wyposażone. Cena za czynsz do uzgodnienia. Tel. 661 104 684
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe ok.
65 m2, okolice Łużyckiej. Tel. 506 493 741
•• Posiadam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę. Tel.
604 669 366
•• Posiadam mieszkanie 38 m2 do wynajęcia. Stare
Miasto. Tel. 501 384 249 po godz. 16.
•• Pokój do wynajęcia od lipca. Preferowane osoby
uczące się, osoby starsze. Kontakt w godz. 12-18. Tel.
91 823 62 55; 514 789 874
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe – kuchnia, łazienka, przedpokój, w Daleszewie. Tel. 501 77 82 39
•• Posiadam do wynajęcia od zaraz mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia pokój 1 osobowy z prywatą
łazienką 700,00 za miesiąc od 15.04. Posiadam do
wynajęcia pokój 3 osobowy od.11.04. CZEPINO UL.
GRYFIŃSKA 52. Tel. 607 215 935
•• Posiadam pokój do wynajęcia na os. Południe. Tel.
693 929 315
•• Do wynajęcia pokój jednoosobowy w Gryfinie. Tel.
881 772 488
•• Wynajmę pokój Pani. Tel. 512 622 407
•• Posiadam do wynajęcia pokój dwuosobowy i trzyosobowy w Gryfinie. Tel. 790 453 674
•• Posiadam do wynajęcia umeblowane mieszkanie
typu kawalerka na Górnym tarasie. Tel. 693 99 17 14
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os. Południe o
pow. 54 m2 III piętro. Cena 1200 + gaz i prąd, kaucja
zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój jednoosobowy (umeblowany). Tel. 731 490 270
•• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe o pow. 54 m2 na
os. Południe w Gryfinie, III piętro, 1400zł+media,
kaucja zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój dla mężczyzny na os.
Południe. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę na Górnym
Tarasie. Tel. 723 132 553
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zwrotna kaucja. Tel.
511 304 517
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Gryfina. Tel. 518 066 251
•• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, jadalnia, kuchnia,
łazienka, duże podwórko, ogrzewanie centralne
trzeba samemu opalać. Daleszewo ul. Gryfińska 38.
Tel. 664 160 810
•• Wynajmę pokój na domkach, z dostępem do kuchni
itd. mediów. Tel. 91 415 22 22
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, o
pow. 40 m2, w Babinku, piwnica, chlewik, podwórko. Tel. 602 839 600
•• Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój w
Gryfinie. Tel. 885 831 732
•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel.
514 527 877

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

•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2,
Stare Miasto. Tel. 791 546 826
LOKALE - WYNAJEM
•• Do wynajęcia lokal użytkowy w Gryfinie ul.
Krasińskiego. Czynsz 1000 zł + opłaty.
Tel. 668 317 776
•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino, Górny
Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt
wynajmu do uzgodnienia. Tel. 500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy przy ul.
Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel. +48 537
747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w
okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z prądem 382 volt.
Tel. 884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 52
m2 na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu. Tel. 535
222 237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem
na warsztat lub magazyn. Tel. 600 662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum Gryfina
o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel.
509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze pod
działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w centrum (kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność
lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring, ogrodzony teren. Gryfino ul. Czechosłowacka
2. Cena 500 zł. Tel. 600 662 053
MIESZKANIA - POSZUKUJĘ
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego na 		
Górnym Tarasie. Tel. 663 152 380
•• Szukam mieszkania 3 pokojowego w Gryfinie na
Górnym tarasie. Tel. 510 140 942
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2, z dużym balkonem, na parterze ew. I piętro, Górny taras.
Tel. 691 541 799
•• Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina. Tel. 571 381
666
•• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub pomoc,
ew. niewielką odpłatność, może być na działkach.
Tel. 693 102 198
MIESZKANIA – ZAMIANA
•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum
Chojny, c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60 m2 na mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974 992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31 m2 na 2
pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie M3 i M4 na mieszkanie w centrum Szczecina z dopłatą na M3 i M4. Tel.
783 415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul. Jana Pawła II na
mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie
(parter,41m2 GT) na mieszkanie 3 lub 4 pokojowe
do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na 2 mieszkania
M3 lub 1 M3 i 1 M4 na parterze. Tel. 783 415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na mieszkanie 2
pokojowe I lub II piętro. Tel. 531 847 341
•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w Mieszkowicach
(nowy budynek, usługi medyczne - w tym rehabilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. Tel. 601
707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 m2, na III
piętrze z balkonem na podobne - na parterze lub I
piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698 644 662

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

•• 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
MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam rezerwację/kaucję kupna mieszkania przy
ul. Flisacza. Cena mieszkania 186 tys. zł. Tel. 691 250
724
•• Odstąpię partycypację TBS w Gryfinie, Stare Miasto,
3 pokoje, parter. Tel. 508 626 052
•• Sprzedam budynek mieszkalny wolnostojący 25 ar,
Żabowo. Tel. 695 359 355
•• Sprzedam partycypację kawalerka 33 m2, ul.
Mazowiecka. Tel. 663 44 23 13
•• Sprzedam domki holenderskie. Tel. 0048 604 302
001
•• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na parterze o
pow. 57,3 m2, umeblowane, kuchnia w zabudowie,
gotowe do zamieszkania, bezczynszowe, w miejscowości Baniewice. Do mieszkania przynależna
jest piwnica 15 m2 oraz garaż. Tel. 784 539 407, 602
507 039
•• Sprzedam dom dwurodzinny w Pniewie. Tel. 519
323 107
•• Sprzedam dom w Chwarstnicy z 2004 roku wraz z zabudowaniami. Tel. 784 539 407, 604 52 23 24
•• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym na ul.
Reymonta 14 lub zamienię na 2 mieszkania M3 w
Gryfinie. Tel. 91 415 22 22 lub 781 415 222
•• Sprzedam pół domu lub wynajmę. Cena do uzgodnienia. Tel. 697 631 896
•• Sprzedam pół domu (do remontu, ale można mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka,
2 piwnice i poddasze oraz zabudowania gospodarcze na działce o pow. 3650 m2 w Wierzchlasie. Tel.
664 094 054
•• Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 180
m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazowe solar
na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, wiata, grill
z garażem dwustanowiskowy i działki o różnych
wielkościach. lub zamienię na mieszkanie dwupokojowe nad morzem lub w Szczecinie. Tel. 91 41 45
238 , 603 795 459, 609 536 459
MIESZKANIA - KUPNO
•• Kupię lokal nieruchomość w okolicach Gryfina, może
być do remontu. Tel. 730 154 579
•• Kupię łąki i nieużytki koło Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię dom na wsi w okolicach Gryfina. Tel. 783 415
222
•• Kupię gospodarstwo na wsi w okolicach Gryfina. Tel.
783 415 222
•• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w Gryfinie do 3
piętra. Tel. 782 405 078
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie – za gotówkę. Tel. 510
354 903
•• Kupię partycypację TBS GRYFINO. Tel. 693 822 550
•• Kupię małe mieszkanie w Gryfinie na parterze. Tel.
603 421 366
•• Kupię dom jednorodzinny lub bliźniak, może być do
remontu w Gryfinie. Tel. 669 862 596
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie, najchętniej z balkonem.
Tel. 607 834 614
•• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w
Gryfinie. Tel. 790 209 609
•• Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego, bliźniaka lub parteru/piętra domu w miejscowości
Gryfino. Może być do odświeżenia, do 280 tys.
Numer kontaktowy: 693 775 502
•• Kupię mieszkanie w Gryfinie 2 lub 3 pokoje do 2 piętra, najlepiej do generalnego remontu. Bez pośredników. Tel. 501 549 719
•• Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszkanie w
Gryfinie (lub w okolicy). Rozważę każdą propozycję.
Tel. 781 508 681
•• Kupię domek murowany na działkach lub boks wędkarski. Tel 602 523 178
•• Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 pokoje w Gryfinie na
Górnym Tarasie. Tel. 502 543 765
•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/
Mazurska lub Górny Taras – Jana Pawła II/Armii
Krajowej. Tel. 668 817 752
NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAŻ
•• 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 z prądem
przy torach ul. Kolejowa. Tel. 694 667 297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice ulic Łokietka,
Popiełuszki i Mieszka I. Wynajem długoterminowy.
Tel. 668 929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane przy ul.
Flisacza. Możliwość ogrzewania. Tel. 539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony z
możliwością podłączenia prądu. Polecam! Tel. 798
528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o pow. 15 m2,
ul. Słowiańska za restauracją Wodnik od 31 czerwca
2017. Opłata 150 zł/ miesiąc. Tel. 691 057 180
GARAŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do rozbiórki.
Tel. 600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w
Gryfinie. tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. Tel.
691 057 180
MOTORYZACJA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam ciągnik siodłowy marki IVECO STRALIS,
rok prod. 2004, z hydrauliką. Cena do uzgodnienia.
Tel. 600 164 238
•• Sprzedam VW Passat B6, rocz. 2011, diesel, automat.
Cena 21900 zł do uzgodnienia. Tel. 509 415 439
•• Sprzedam skodę fabie 1.2 benzyna z 2010 r., kolor
czerwony. Kontakt 502 816 108
•• Sprzedam przyczepkę samochodową 2019 rok,
dł. 3 m, szer. 1,5 m. Cena 4500 zł. Tel. 661 521 678
•• Sprzedam samochód Lupo poj. 1000 l, kolor czarny,
przebieg 134 tys. km, przegląd i ubezpieczenie do
grudnia 2020 r. Wiadomość Gryfino nr tel. 602 577
756
•• Sprzedam RENAULT CLIO II. Rok prod. 2001; przebieg
– 139 000 km; poj. 1,2; 3 drzwiowy; Cena – 3 tys. zł
do negocjacji; Stan – gotowy do użytkowania. Tel.
661 277 507
•• Skoda octavia 1.4 kombi, czarny, 02.2010 r. SPRZEDAM. Tel. 502 816 108
•• Sprzedam 4 zimowe opony z felgami stalowymi do
Mercedesa rozmiar 195/65/R15 91T – 250 zł za sztukę. Tel. 608 493 649
•• Sprzedam samochód ciężarowy IVECO ML75E15,
2002 r. prod., z windą załadunkową, 2,8 t, do rejestracji, cena 10 tys. zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459,
609 536 459
•• Sprzedam Audi A-Line 98R, 2,6 l Quatro. Cena 7500
zł. Tel. 723 885 663
•• Sprzedam tanio Mercedesa, rok prod. 1998, poj. 2,9.
Tel. 502 263 521
•• Sprzedam 4 letnie opony ze stalowymi felgami,
rozmiar 205/55 R16 w bardzo dobrym stanie po
przebiegu 16.000 km. Cena 150 zł za sztukę. Tel. 500
711 469
•• Sprzedam garażowany Renault Kangoo 1,5, rok
prod. 2005. Tel. 603 421 366
•• Hyundai Santa Fe, rok prod. 2004, poj. silnika 20 cm3,
diesel , automat, 4x4, kolor czarny. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 026 703
•• Sprzedam motocykl Suzuki Free Wind, poj. 650, rok
prod. 1997, nie wymaga wkładu finansowego. Tel.
692 120 030
•• Sprzedam alufelgi z oponami do BMW rozm. 205 na
60 na 15. Tel. 697 44 78 78
•• 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.
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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
MOTORYZACJA – KUPNO
•• Kupię motocykl średniej klasy 250-300 cm, względnie i ładnie wyglądający. Tel. 781 747 903
•• Kupię zużyte silniki samochodowe i elektryczne. Tel.
547 856 274
•• Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
PRACA
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe –
Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia, Norwegia.
Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUKAM
•• Rencista z Chojny podejmie pracę w okolicach
Szczecina jako opiekun osób starszych (ma doświadczenie). Lub inna praca, np. w ochronie.
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
•• 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
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA 		
TEL. 601420 009
•• 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 osoby do sprzątania na okres 2 miesięcy
w miejscowości Żurawki koło Gryfina. Tel. 607 842
471
•• 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.

www.7dnigryfina.pl

Zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalne. Tel. 737 451 825 lub
737 886 919
•• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie, 1000
– 1300 euro na rękę. Więcej na housecare.pl. Tel.
534 122 124
•• Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu przemysłowego. Tel. 668 660 026
•• 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
USŁUGI
•• 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
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 matematyki i fizyki na wszystkich
poziomach nauczania. Rzetelne przygotowanie do
matury i innych egzaminów. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 793 305 835
•• Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie do
sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimnazjalnego,
maturalnego, indywidualnie lub w małych grupach.
Tel. 887 682 252
ROLNIC T WO – DZIER Ż AWA /
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
•• Walizkową maszynę do szycia oddam gratis. Tel.
661 274 335
•• 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 boks wędkarski nowy, na przystani
Gryfino. Cena 95 tys. zł. Tel. 519 323 101
•• Sprzedam kamień 90 zł za tonę, 40 ton. Tel. 519 323
101
•• TV Hitachi 32 cale SMART sprzedam. 		
Tel. 696 068 527
•• Sprzedam boks wędkarski koło Laguny, po remoncie, stanowisko na łódź. Tel. 600 986 405
•• Sprzedam nie używaną, segmentową bramę garażową Wiśniowski Uni Therm. Kolor brązowy. Wymiary:
2500x2125 cm. Tel. 507 24 13 11
•• Pilne. Sprzedam kocioł grzewczy typu Duraterm
do centralnego ogrzewania 7 KW. Używany w bdb
stanie. Cena 1000zł. Do negocjacji. Tel. 697 292 060
•• 1. Sprzedam silnik Suzuki DT 30 C, cena 6.500 zł. 2.
Rozdzielacze hydrauliczne do sterowania -15 szt.
Cena po 200 zł./szt. 3. Siłowniki pneumatyczne.
Cena 50 zł. Jeden hydrauliczny dwustronny. Cena
150 zł. 4. Sprzęgło motorowe na wał 35mm. Cena 1.
500 zł. 5. Śruby do łodzi motorowej - różne - Pi 45
l i P-25x35, Pi 35-20x35, Pi 30-20x35, Pi 35- 25x30.
Cena od 50 zł. do 200 zł. 6. Manetki, panele, rolery.
Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, e-mail
waw2006@op.pl zdj. www.schiwa.gadno.eu
•• 1. Sprzedam kręgielnię 2 torową Spielmanna, 23 m.
długa, 8 kul,rok prod.86-92, zdemontowana. Cena
10.000zł. 2. Sprzedam krzesła tapicerowane w dobrym stanie 50 szt.x 40 zł. 3. Kije do do golfa -USA,
7 szt. Cena 100 zł. 4. Silnik Suzuki DT 30 C-1997 rok,
zbiornik paliwa,22,1 KW. Cena 6. 500 zł. 5.Akcesoria
do łodzi; śruby, cylindry, panele, przeguby, manetki,
roler, panel z zegarami, sprzęgło szwedzkie na wał.
Cena do uzgodnienia. 6. Sprzedam frytkownice
Clatronic 2000W, 3 l. schładzarka do wina, pochłaniacz Miele, zlewozmywak 2 - komorowy ze stali
nierdzewnej z półką. 7. Sprzedam kuchnia Miele,
kuchenka mikr. Samsung Cena 2. 600 zł. Tel. 91 414
52 38, 603 795 459, 609 536 459, email waw2006@
op.pl, zdj. na www.schiwa.gadno.eu
•• Linia gastronomiczna ze stali nierdzewnej składająca się: I. kuchnia MIELE z płytą ceramiczną wbudowaną w blat ze stali nierdzewnej 190x60, który
pokrywa stolik ze stali nierdzewnej(z półką dolną)
, II. pochłaniacz MIELE DA130(2 filtry); III. zlewozmywak dwukomorowy 120x60 ze stali nierdzewnej; V.
schładzarka do wina 50x50x70, z mocowaniem ze
stali nierdzewnej; VI. Frytkownica Clatronic 2000 W,
30 x 15 x15,3 l; VII. Kuchenka mikrofalowa Samsung
2950 W, z półką ze stali nierdzewnej. Cena 2.600 zł
- całość lub osobno. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459,
609 536 459, mail-waw2006@op.pl, zdj. na www.
shiwa.gadno.eu
•• Sprzedam rusztowanie budowlane, cena 2000 zł. Tel.
537 747 314
•• Sprzedam Krajzegę w dobrym stanie, moc silnika
4KW, stół aluminiowy. Tel. 91 416 26 41
•• Sprzedam: prostownik spawalniczy Bester SPB 315.
Tel. 507 24 13 11
•• Pralkę automatyczną Whirlpool. Tel. 507 24 13 11

•• Sprzedam wózek dziecięcy; rower 28 Fiszera; spawarkę 400A; akwalung; fotel do rehabilitacji; przewód spawalniczy. Tel. 696 818 153
•• Sprzedam komplet mebli do przedpokoju – szafa
płytka i głęboka + szafa na buty + komoda lustro i
wieszak. Cena do uzgodnienia. Tel. 607 185 108
•• Sprzedam plastikowe formy do polbruku (różne),
stół wibracyjny i betoniarkę do produkcji. Tel. 697
44 11 51
•• Sprzedam ryby kolorowe do oczek wodnych, stawów. Większa ilość z basenem. Tel. 608 55 66 46
•• Sprzedam boks wędkarski piętrowy, 80 m2, dostęp
do wody. Tel. 60 99 31 425, 785 440 711
•• Sprzedam samowar, szybkowar, kolumny, radio z
magnetofonem, komplety do kawy i obiadowy,
adapter bambino, dużo wazonów. Tel. 607 127 726
•• Sprzedam białą szafę trzydrzwiową z dużym wbudowanym lustrem rozm. 245x204 cm oraz kompletne łoże małżeńskie białe rozm. 235x205 cm. Cena
do uzgodnienia. Odbiór we własnym zakresie w
Gryfinie. Tel. 91 416 23 22
•• Sprzedam rower dziecięcy 5-8 lat, Trek MT60, aluminiowa rama, terenowe opony 20, osprzęt shimano,
regulowana wysokość i kąt kierownicy, amortyzatory. Cena 350 zł. Tel. 604 088 805
•• Sprzedam za złotówkę używany, sprawny tapczan w
kolorze łagodnej zieleni z drobnymi wzorkami. Tel.
608 254 778
•• Sprzedam silnik elektryczny 11KW 2,930 obrotów.
Tel. 603 421 366
•• Sprzedam łódź kabinową z silnikiem 115 KM. Tel. 600
986 425
•• Sprzedam tanio akordeon 80 basów. Tel. 692 120 030
•• Sprzedam wannę akrylową, nowa, nieużywana, z
otworami w wannie, rozm. 140x70 cm. Tel. 723 865
548
•• Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac rozm.
160x200 cm; 2 szafki nocne; szafę 3drzwiową z 2
lustrami, kolor olcha; słupek do łazienki 30x35x160
biały wysoki połysk; tapczan+2 fotele; ławostół; lodówkę, zamrażarkę; zmywarkę. Odbiór własny. Tel.
502 263 521
•• Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej w
Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel. 505 719 178
•• Sprzedam maszynę do szycia Singer Model 4210.
Stan bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790 444 13 01
po godz. 16
•• Sprzedam router internetowy TP Link. Tel. 696 068
527
•• Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem zaburtowym
Suzuki 70 KM. Gryfino. Tel. 509 023 772
•• WYPOCZYNEK typu KLER SPRZEDAM - sofa (nierozkładana), 2 fotele (szerokie), kremowa skóra, używany, stan bardzo dobry, cena 1500 zł. Tel. 500 075 664
•• Sprzedam rower górski w bardzo dobrym stanie (zakupiony rok temu), damsko-męski (kolor niebieski).
Cena 300 zł. Tel. 608 252 945
•• Oddam dwa fotele, stół rozkładany, okap kuchenny.
ul. Krasińskiego 19-2. Tel. 786 268 818

•• Sprzedam kosiarki, pompy, odkurzacze do liści. Stan
b. dobry, moc kosiarek od 1000 W do 1600 W. Ceny
już od 100 zł. Wiadomość Gryfino tel. 60 25 777 56
•• Sprzedam piec wszystkopalny z zasobnikiem, moc
20 kW, stan bdb, mało używany. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam butle CO2, różne wielkości i pojemności.
Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam komplet wypoczynkowy 3, 2 i 1. Stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam lodówkę Samsung side-by-side, używana, stan dobry. Tel. 507 24 13 11
•• Sprzedam jacht - 11x3x 1,1 - żaglowo-motorowy,
stalowy, autopilot navi., silnik Yanmar 20 KW. Cena
31 tys. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459
•• Sprzedam akordeon Delicja Junior, trzygłosowy, 72
basy, ciemnozielony, w bardzo dobrym stanie. Cena
1000 zł. Tel. 502 998 693
•• Sprzedam rower szosowy Triban 500 B’tween w idealnym stanie, rozmiar XL. zakupiony pół roku temu.
Cena do negocjacji. Tel. 694 161 215
•• Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 724 049 451
•• Oddam kwiat doniczkowy - agawę. Tel. 888 740 876
•• Sprzedam lodówkę, duża, używana - 300 zł; Klatki
dla królików szt. - 5 - 150 zł. Tel. 508 106 461
•• Sprzedam okno dwuskrzydłowe, kolor ciemny
orzech, 147x148. Cena 200 zł. Tel. 725 296 147, 725
397 785
•• Sprzedam wyposażenie domu - meble, sprzęt AGD,
RTV i inne. Tel. 513 814 085
•• Sprzedam boks wędkarski 26 m kw. Cena 49 tys. Tel.
508 537 642
•• Sprzedam tanio meble do 2 pokoi i dywany 100%
wełna. Tel. 91 416 22 54
•• Sprzedam 6 szt. Toi Toi na przystani wędkarskiej koło
Laguny. Stan idealny, cena do uzgodnienia. Tel. 505
719 178
•• Sprzedam używane antyki. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażarkę. Tel. 91 415
22 22
RÓŻNE – KUPNO
•• 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
3.07.
Apteka Gryfińska
ul. Piastów 8
4.07.
Apteka Dr.Max
ul. B. Chrobrego 30
5.07.
Apteka Cefarm
ul. Grunwaldzka 6
6.07
Apteka Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
7.07.
Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
8.07.
Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
9.07.
Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
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 GRYFINIE
DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY:

1. Asystent/-ka ds pozyskiwania spraw z powiatu gryfińskiego,
2. Elektryk – praca Gryfino
3. Fizjoterapeuta- praca Swochowo
4. Kelner- praca Gryfino
5. Kierownik biura zarządcy nieruchomości – praca Gryfino
6. Kontroler jakości -praca Gryfino
7. Młodszy doradca klienta – praca Gryfino
8. Monter konstrukcji stalowych – praca Nowe Czarnowo
9. Pracownik sklepu- praca Gryfino
10. Sprzedawca-kasjer-praca Gryfino
11. Szwaczka- praca Gryfino
12. Kasjer-Sprzedawca- praca Gryfino, Gardno, Lubanowo, Stare
Czarnowo
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Lokalne samorządy z marszałkowskim wsparciem
na modernizację infrastruktury sportowej
Rekordowa ilość lokalnych samorządów Pomorza Zachodniego skorzysta w 2020 roku ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonego na modernizację infrastruktury sportowej w regionie. Aż pięć obiektów z naszego powiatu dostanie wsparcie w łącznej wysokości ponad 90 tysięcy złotych.
– Pandemia koronawirusa
pokrzyżowała wiele planów,
wstrzymała mnóstwo działań i
inicjatyw. Cieszy fakt, że w tym
trudnym czasie włodarze gmin
i powiatów podjęli odważne
decyzje i inwestują. Przyznane
zachodniopomorskim
samorządom środki mają ułatwić
oraz przyśpieszyć modernizację
lokalnej infrastruktury sportowej – zaznacza marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
Wnioski o dofinansowanie
inwestycji można było składać
do końca lutego 2020 roku. O
fundusze aplikowały samorządy gminne lub powiatowe
z województwa zachodniopomorskiego.
Maksymalne
wsparcie wyniosło do 50% wartości kosztów inwestycji, lecz
nie więcej niż 20 tys. zł. Każdy
samorząd mógł ubiegać się o
dofinansowanie jednego projektu. Dotacja musi być wykorzystana do końca grudnia br.
Skorzystało między innymi
St. Czarnowo
Finansowa pomoc trafi do
88 zachodniopomorskich gmin
i powiatów, które pozyskane
fundusze przeznaczą na remonty m. in. hal sportowych,
sal gimnastycznych, stadionów
piłkarskich, skateparków czy
basenów. W budżecie województwa zabezpieczono na

ten cel 1,5 mln zł. To o 150 tys.
więcej niż przed rokiem. W latach 2018 – 2020 samorządy z
powiatu gryfińskiego uzyskały
od Marszałka dofinansowanie
11 projektów modernizacyjnych. W roku 2018 na trzy
projekty dostaliśmy 85 tysięcy
złotych. W tym, na zaplecze
sportowe szkoły w Widuchowej
aż 48 tysięcy.
Za pieniądze od Marszałka
zmodernizowano też boisko w
Gminie Stare Czarnowio. Zakres prac przewidywał montaż
za bramkami na płycie głównej
boiska piłkochwytów, dzięki
czemu oddzielone od siebie
zostało boisko główne i płyta
boczna. Ponadto wymienione
zostały wiaty stadionowe dla zawodników, zamontowane wiaty
dla sędziów i służb medycznych
oraz oświetlenie. - Każda zmiana na obiekcie sportowym w
Kołbaczu jest cenna. Stadion piłkarski wraz z zapleczem służy do
organizowania rozgrywek sportowych, nie tylko dla mieszkańców miejscowości czy piłkarzy,
ale dla całej społeczności gminy
Stare Czarnowo – przyznaje
wójt Marzena Grzywińska.
A w tym roku pięć
Rok 2020 to kolejny rok, w
którym Urząd Marszałkowski
pokrywa
zachodniopomorskim gminom i powiatom część

kosztów budowy, modernizacji
czy remontów infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej. – W
szczególny sposób podeszliśmy
do tego programu w bieżącym
roku. Podnieśliśmy budżet
przedsięwzięcia, a wsparcie
przyznaliśmy
zdecydowanej
większości samorządów lokalnych. Wszystko po to, by unowocześniać infrastrukturę sportową
z myślą o mieszkańcach regionu
– mówi członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.
W roku bieżącym Marszałek
wsparł modernizację 5 projektów na terenie powiatu gryfińskiego prawie po równo (od
17 do 20 tysięcy) – łącznie na
sumę prawie 95 tysięcy złotych.
Zmodernizowane zostaną – boisko lekkoatletyczne w Cedyni,
tor motocrossowy w Chojnie,
skatepark w Widuchowej, sala
gimnastyczna w Chojnie oraz
boisko w Baniach. Wcześniej,
w 2018 roku ta ostatnia gmina
dostała od Marszałka 17 tysięcy
złotych na doposażenie placu
zabaw w Kunowie.
Wójt Bań, Arkadiusz Augustyniak jest jednocześnie trenerem piłki ręcznej, więc sprawy
sportu szczególnie leżą mu
na sercu. Jak nam powiedział
gminne boisko koło szkoły w
Baniach jest obiektem ważnym nie tylko dla sportowców.
Odbywa się tam wiele imprez,

Arkadiusz Augustyniak, wójt Bań
między innymi dożynki gminne. - Dzięki dofinansowaniu
od Marszałka w wysokości 17
tys. 100 złotych możemy wymienić bramki ze stalowych na
aluminiowe, bezpieczniejsze dla
zawodników w przypadku zderzenia z bramką. A także wiaty
dla piłkarzy oraz wiatę dla zabezpieczenia medycznego.
Półtora miliona
dla 88 samorządów
Z przeznaczonych dla nich

środków – 1,5 mln zł – skorzysta aż 88 lokalnych samorządów. Wielkość wsparcia
wyniesie od 5 do 19 tys. zł.
Remonty, modernizacje i doposażenia obejmą m.in. hale
sportowe, sale gimnastyczne,
stadiony, boiska piłkarskie, boiska wielofunkcyjne, siłownie
zewnętrzne, skateparki, baseny
czy obiekty lekkoatletyczne. Na
liście beneficjentów są m.in:
Gmina Białogard, Gmina Chociwel, Gmina Goleniów, Gmina Kobylanka, Gmina Rewal,
Gmina Stare Czarnowo, Gmina
Widuchowa, Miasto Szczecinek, Powiat Gryfiński, Powiat
Kołobrzeski, Powiat Pyrzycki
czy Powiat Stargardzki.
Program pomocy finansowej dla jednostek samorządu
terytorialnego na poprawę i
modernizację infrastruktury
sportowej” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2002,
2005-2008 oraz ponownie od
2014 roku, po zakończeniu
programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Wsparcie w ramach
wszystkich poprzednich edycji
Programu wyniosło prawie 8
mln zł. Umożliwiło ono realizację ponad pół tysiąca różnych
inwestycji poprawiających stan
bazy sportowo-rekreacyjnej w
regionie.
rk

Moment podpisania umowy dla gminy Stare Czarnowo
kontakt.7dnigryfina@gmail.com

