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Flis zawitał
Flis Odrzański to wielka tradycja. W tym roku wyruszył już po raz 24.
Ma on przypominać o sposobach rekreacji na wodzie, innych niż te znane nam współcześnie. Flis rozpoczęto w
miejscowości Uraz w województwie Dolnośląskim. Finał wyprawy odbył się w sobotę w Szczecinie. Po drodze jej
uczestnicy zatrzymywali się w
różnych nadodrzańskich miasteczkach i wsiach. 10 lipca flisacy zawitali również do Widuchowej, gdzie powitał ich
pełniący funkcję Wójta Gminy Jerzy Sołtysiak, życząc im
również bezpiecznego spływu
i podtrzymywania dotychczasowej tradycji.
MG

Znak czasu w mięsnym

Incydent na goleniowskim lotnisku

Piorun uderzył w samolot
W środę wieczorem na podchodzący do lądowania w Goleniowie samolot LOT
z Warszawy uderzył piorun.

Niedzielna zmiana turnusów
na drodze ekspresowej S3

Statystycznie rzecz ujmując
każdego roku przynajmniej raz
każdy samolot pasażerski jest trafiany piorunem. Zatem incydent,
który miał miejsce w środe około
godziny 19 gdy piorun uderzył w
lecący z Warszawy samolot LOT
znajdujący się na ścieżce do lądowania na goleniowskim lotnisku nie stanowi czegoś wyjątkowego. Uderzenia pioruna w samolot aczkolwiek częste są jednak
zasadniczo zupełnie niegroźne.
Ostatnia odnotowana katastrofa z tego powodu miała miejsce
w 1963 roku gdy zapaliło się od
pioruna paliwo wyciekające z nieszczelnego zbiornika. Piorun nie

jest normalnie groźny dla samolotów z dwu powodów. Po pierwsze
konstrukcja samolotu działa jak
butelka lejdejska- tutaj wiadomości z fizyki- po drugie współczesne samoloty pokryte są specjalna powloką rozpraszająca. Piorun
najczęściej trafia on w nos samolotu , z którego dobrze przewodzące obwody przenoszą energię do wspomnianej powłoki (na
przykład z aluminium), która do-

skonale ją rozprasza. W efekcie
co najwyżej mogą mignąć na moment światła, a sam samolot może
nabawić się lekkiego wgniecenia.
Życiu pilotów i pasażerów właściwie nic nie zagraża. Podobnie
było w w przypadku środowego
incydentu przed goleniowskim
lotniskiem. Samolot LOT z Warszawy wylądował bezpiecznie nikomu nic się nie stało. Procedury
jednak wymagają w takich sytuacjach oględzin samolotu. Dokonano ich dopiero w czwartek, nie
stwierdzono żadnych uszkodzeń
i po południu samolot odleciał w
kolejny rejs.
ms

W miniony piątek rano
w Gardnie zapalił się
samochód marki seat.
Świadkowie opowiadali,
że płominie sięgały metr
ponad dach.

Coraz modniejszy element dekoracji
ogródków w okolicy Gryfina

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...
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Sekcja była wczoraj!
Gryfino od poniedziałku żyje tragicznym wydarzeniem w jednym z mieszkań
bloku przy ulicy Asnyka. Pod wieczór znaleziono tam ciało martwej kobiety.
Znalezieniu towarzyszyły wydarzenia sugerujące nienaturalną śmierć osoby niepełnosprawnej. Plotki krążące w internecie
Państwo zapewne znają. Wczoraj, czyli w czwartek gdy składaliśmy to wydanie 7 Dni pytano,
czy to prawda, że zwolniony został syn zmarłej. I dlaczego. Ale
prokuratura w takich sprawach
bywa bardzo konsekwentna w...
nieodpowiadaniu.

Co mówią prokuratorzy
Najpierw prokurator Rejonowy Radosław Grabusiński potwierdził jedynie, że 13 lipca w
jednym z mieszkań na ul. Asnyka znaleziono ciało martwej kobiety. Dodał jedynie, że “zabezpieczono ciało w celu przeprowadzenia sekcji medyczno
– sądowej”. Po więcej informacji skierował nas do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
Dopiero wczoraj udało się nam

uzyskać informacje aktualne na
ten dzień. Prokurator Ewa Obarak poinformowała jedynie – jak
R. Grabusiński, że zabezpieczono ciało, prowadzone są czynności. Potem dodała jednak coś
brzmiącego tajemniczo.

Domyśl się chłopie...
Czy to było zabójstwo? Według plotek, tak. A sprawcą miałby być syn zamordowanej, wykazujący od dawna pewne odchylenia od normy emocjonalnej. Jakąś wskazówką może być zgodne użycie przez naszych rozmówców z obu prokuratur zwrotu “sekcja medyczno – sądowa”.
Zwykle mówią o “sekcji zwłok”.
Można by się więc domyślać, że
w języku prokuratorów oznacza
to (sekcja medyczno – sądowa),
podejrzenie udziału kogoś innego w tej śmierci. Ciekawe jest też
to, że w przeciwieństwie do niedawno głośnej sprawy ciała zna-

lezionego w Tywie – nie podano
paragrafu KK, na podstawie którego prowadzone są czynności.

Jednak zabójstwo?
Na razie udało się nam uzyskać tylko jeszcze jedną przesłankę wskazującą na to, że kobieta znaleziona w mieszkaniu
na Asnyka mogła zostać zabita. A nie, że była to śmierć naturalna. Otóż, niemal w ostatniej chwili przed wysłaniem gazety do druku dowiedzieliśmy
się, że... sekcja zwłok odbyła się
już tego dnia! Czyli, w czwartek,
16 lipca. Trzy dni po znalezieniu
ciała! A gdy nie ma podejrzenia
“udziału osób trzecich”, lub jest
to wypadek drogowy – sekcja
odbywa się zwykle po miesiącu,
albo jeszcze później.
Tyle, domysły i poszlaki. Kiedy
poznamy oficjalną wersję?

Dziadek wypadł
z taranowanej łódki

R. Kwapisz

Wiadomość była sensacyjna. W nocy z 14 na 15 lipca na Odrze na wysokości
Dębiec barka staranowała dwie łódki wędkarskie. Jeden z wędkarzy wpadł do
wody, ale został wyciągnięty i odwieziony przez karetkę do szpitala.

Od strony pogotowia potwierdziła to rzeczniczka –
Paulina Targaszewska. - Ponad
80-letni mężczyzna z problemami w oddychaniu został odwieziony do szpitala w Zdunowie,
Informacje o zdarzeniu dostaliśmy o godzinie 22.45 – mówi
rzeczniczka.
W akcji uczestniczyły dwie
ekipy straży pożarnej z Gryfina i Radziszewa. Oni dostali wiadomość o godzinie 22.48,
zabrali ze sobą łódź wiosłową.
Oni zajęli się między innymi
wyciągnięciem uszkodzonej łodzi na brzeg.

Co się stało?
Okazało się, że Straż Rybacka wypadkami się nie zajmuje.
Przy okazji dowiedzieliśmy się
www.7dnigryfina.pl

za to, że w Polsce łowić z przynętą świetlną nie wolno. Prezes
Spółdzielni Rybackiej Regalica w Gryfinie powiedział nam,
że ma wiedzę szczątkową, bo to
nie byli rybacy. Coś wiedział od
inspektorów Żeglugi Śródlądowej z Gryfina i po wieści odesłał
nas do nich.

Jeden człowiek z jednej
łódki
W ich siedzibie na nabrzeżu
dowiedzieliśmy się więcej. Po
pierwsze, uderzona przez barkę była tylko jedna łódź wędkarska, chociaż w tym miejscu
łowiło wielu amatorów, którzy
wspólnie wypłynęli na połów
węgorzy na wędkę. Znajdował
się w niej chyba 84-letni mężczyzna, który z powodu złej wi-

doczności (noc) za późno zauważył prawidłowo płynącą
barkę i choć próbował wiosłami, nie zdołał zejść z jej drogi.
A ważąca kilkadziesiąt ton barka (w tym momencie pusta),
zwykle wożąca urobek na trasie
Bielinek – Szczecin, w miejscu
nie stanie, ani nie zakręci. Na
szczęście wędkarz w znajdującej się ok. 10 metrów łodzi natychmiast z kołem ratunkowym
skoczył do wody i wepchnął je
pod staruszka. Wspólnie go
wyciągnięto, a pogotowie zabrało go do szpitala.

Dochodzenie trwa
Tego dnia jeszcze ostatecznej opinii na temat zdarzenia
inspektorzy nie mieli. Właśnie
czekali na kolejne przesłuchanie – tym razem załogi barki,
która lada chwila miała podpłynąć. Pokazali nam za to zdjęcie z rzecznego monitoringu,
na którym było widać, że barka była prawidłowo oświetlona. Na zdjęciu okładkowym inspektor Urzędu Żeglugi Śródlądowe – placówki w Gryfinie
uspokaja w sprawie nocnego
wydarzenia na Odrze w pobliżu
Dębiec. 			
rk

Sukces Sawaryna
Jeśli w tym miesiącu faktycznie zostanie oddana hala
sportowa przy ul. Parkowej w Gryfinie, to burmistrz
Gryfina - Mieczysław Sawaryn będzie mógł ogłosić
dwa sukcesy naraz! Bo pierwszy już jest – oficjalna
strona gminy pod nazwą Wrota Gryfina nareszcie
działa. A w ostatnich dwóch latach samo wejście na
Wrota stanowiło problem, czasem nawet przez dwa
kolejne dni nie udawało się jej otworzyć! Teraz od kilku dni otwiera się szybko i wygląda nieźle.

Może równie dobrze zaczną
działać w Urzędzie Gminy kopiarki oraz drukarki i doczekamy
się wreszcie kompletu materiałów
na temat budowy wspomnianej
wcześniej hali sportowej, o które
wystąpiliśmy w trybie pytania o
informację publiczną ponownie
22 czerwca br.?
I jeszcze jedno. Na zamieszczonej obok grafice z nowymi Wro-

tami Gryfina widać pochwałę budowy Centrum Przesiadkowego. Tylko, że mieszkańcy zauważyli wielotygodniowy brak ruchu
na pobliskiej przebudowie ulicy 1
Maja w Gryfinie. Wszystkich robotników stamtąd rzucili na budowę Centrum Przesiadkowego,
więc kłopoty mieszkańców domów przy 1 Maja się przedłużają.
A jak bardzo jeszcze?
rk
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Spokojny przebieg II tury wyborów
Druga tura wyborów prezydenckich 2020, przynajmniej na terenie naszej gminy przebiegła bardzo spokojnie. Nie doszło do jakichś
szczególnych wybryków mających na celu zakłócanie wyborów.
Nieco gorzej było w ostatnich dniach przed ciszą wyborczą. Doszło wówczas do
kilku zdarzeń polegających na
niszczeniu i zrywaniu banerów
wyborczych. W trakcie wyborczego dnia nie było chętnych
na załapanie się na kary po-

rządkowe, nawet w postaci najniższego mandatu. Co prawda
można było zauważyć kilka
osób przychodzących na głosowanie „pod wpływem”, ale na
szczęście niewielkim. Zdarzały
się też przypadki wejścia do lokalu wyborczego w koszulkach

z napisami: „Konstytucja” lub
„Jestem gorszego sortu”. Z tym,
że to nie można było uznać za
głoszenie wyborczych haseł,
więc i nie bardzo można było
zwracać tym osobom uwagi,
co do niestosowności ubioru.
Nie było też żadnych przypad-

Powiat
Rafał Trzaskowski 19 730 głosów – 50,88%
Andrzej Duda 19 046 głosów – 49,12%
Frekwencja – 62,40%
Liczba kart ważnych – 39 127
Liczba uprawnionych – 62 701

Wieś – 58,97%
Liczba uprawnionych – 30 822
Liczba kart wydanych – 18 085
Liczba kart wyjętych z kopert – 92
Liczba kart ważnych – 18 176
Liczba głosów ważnych – 18 032
gmina Banie
Duda Andrzej 1606 gł. - 59,77%
Trzaskowski Rafał 1081 gł. - 40,23%
Frekwencja – 54,92%
Liczba kart ważnych – 1920
Liczba uprawnionych – 3406
gmina Cedynia
Duda Andrzej 858 gł. - 45,04%
Trzaskowski Rafał 1047 gł. - 54,96%
Frekwencja – 56,37%
Liczba kart ważnych – 1920
Liczba uprawnionych – 3406

borczych na terenie Gminy
Gryfino kandydaci na funkcję
Prezydenta RP na lata 2020
– 2025 otrzymali głosów: Andrzej Duda – 45,96%, a Rafał
Trzaskowski 54,04%.
A. Szczepaniak

Frekwencja – 59,49%
Liczba kart ważnych – 2018
Liczba uprawnionych – 3392
gmina Stare Czarnowo
Duda Andrzej 1078 gł. - 56,26%
Trzaskowski Rafał 838 gł. - 43,74%
Frekwencja – 64,34%
Liczba kart ważnych – 1936
Liczba uprawnionych – 3009

Frekwencja w zależności od siedziby obwodu
wyborczego
Miasto – 65,72%			
Liczba uprawnionych – 31 879
Liczba kart wydanych – 20 775
Liczba kart wyjętych z kopert – 179
Liczba kart ważnych – 20 951		
Liczba głosów ważnych – 20 744

ków lekceważenia obostrzeń
sanitarnych związanych z zagrożeniem COVID 19, oprócz
częstego braku własnego długopisu.
Ostatecznie, po podliczeniu
głosów oddanych w 24 Obwodowych Komisjach Wy-

gmina Chojna
Duda Andrzej 3117 gł. - 48,86%
Trzaskowski Rafał 3262 gł. - 51,14%
Frekwencja – 61,23%
Liczba kart ważnych – 6435
Liczba uprawnionych – 10 509
gmina Gryfino
Duda Andrzej 7285 gł. - 45,96%
Trzaskowski Rafał 8565 gł. - 54,04%
Frekwencja – 68,15%
Liczba kart ważnych – 16 010
Liczba uprawnionych – 23 492

gmina Trzcińsko-Zdrój
Duda Andrzej 1279 gł. - 53,45%
Trzaskowski Rafał 1114 gł. - 46,55%
Frekwencja – 54,81%
Liczba kart ważnych – 2409
Liczba uprawnionych – 4395
gmina Widuchowa
Duda Andrzej 1306 gł. - 54,92%
Trzaskowski Rafał 1072 gł. - 45,08%
Frekwencja – 56,95%
Liczba kart ważnych – 2397
Liczba uprawnionych – 4209

gmina Mieszkowice
Duda Andrzej 1540 gł. - 47,14%
Trzaskowski Rafał 1727 gł. - 52,86%
Frekwencja – 61,47%
Liczba kart ważnych – 3295
Liczba uprawnionych – 5360
gmina Moryń
Duda Andrzej 977 gł. - 48,83%
Trzaskowski Rafał 1024 gł. - 51,17%

Prześmiewczo o pracy w OKW
Mimo dużej ilości narzuconych przez Państwową Komisję Wyborczą, przepraszam – obecnie rządzących, a tylko przekazanych przez
PKW - nakazów, zakazów i wytycznych, praca w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie naszej gminy przebiegła sprawnie,
dobrze, a czasami i bardzo dobrze.
O dziwo, tym razem pełnomocnicy Komitetów Wyborczych do pracy w OKW nie
skierowali osób ze słabym wzrokiem, czy prawie niewidomych,
niesłyszących, analfabetów, czy
nie umiejących liczyć do dziesięciu, a nawet, przykro o tym
mówić - rozpraszających nieprzyjemną woń, jak to bywało
przed laty. Jedynym problemem
była młodzież, która bardzo zaangażowała się w głosowaniu,
ale z pracą w komisjach było

już nieco gorzej. Do działalności tej podeszli na luzie, z nieco
lekceważącym stosunkiem. Na
szczęście był to tylko znikomy
procent wśród dużego grona
młodych ludzi szczerze zaangażowanych.
W żadnej z OKW, żaden z
członków komisji, mimo wytycznych, nie siedział okrakiem
na urnie i nie sprawdzał, kto i co
wrzuca do urny, czy to tylko karty wyborcze, czy może jakiś granat. Przed lokalami wyborczymi

nie przeprowadzano żadnych segregacji. Nikt z członków OKW
nie sprawdzał nikomu przed
lokalami wyborczymi dowodów
osobistych, aby się przekonać,
że ktoś ma lat 59, 65, czy 70 i
miałby wejść do lokalu w pierwszej kolejności. Wyborcy sami
doskonale sobie z tym radzili, a
gdy zdarzały się przypadki osób
naprawdę dużo starszych i zniedołężniałych, a także mających
problemy z poruszaniem się,
sami ich przepuszczali.

Nie było też przypadku, że
wśród stojących w kolejce
była kobieta twierdząca, że od
dwóch dni jest w ciąży i musi
wejść poza kolejnością. Nie było
więc potrzeby, na potwierdzenie tego faktu kierować nikogo
na ginekologiczne badania.
Członkinie komisji wyborczych
w maseczkach i przyłbicach wyglądały tajemniczo i ponętnie, a
mężczyźni groźnie, co być może
skutkowało spokojem w lokalach wyborczych. Przebywający

w niektórych lokalach wyborczych żony czy mężowie zaufania także spełnili swoje zadanie.
Nie wcinali się w pracę komisji,
nie przeszkadzali, byli wręcz
kulturalni, co było zaprzeczeniem wyborów z minionych
i wcale nie tak zamierzchłych
lat, gdy zdarzały się przypadki
mężów zaufania będących pod
wpływem alkoholu, wtrącających się, a nawet awanturujących.
A. Szczepaniak
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Strach w Dolnej Odrze
Tytułowe przysłowie dotyczyć może także elektrowni Dolna Odra i jej pracowników. Postęp – częściowo wymuszany, powoduje zmiany
dobre dla jednych, a złe dla innych.
Otrzymaliśmy właśnie optymistyczny komunikat rzecznika
Polskiej Grupy Energetycznej o
przystąpieniu do prac nad budową nowych bloków gazowowo – parowych w Dolnej Odrze.
Jest to zresztą odpowiedź na nasze pytanie sprzed dwóch tygodni o termin rozpoczęcia prac
w terenie przy budowie elementów logistycznych przyszłych
bloków. Bo według słów członka Rady Nadzorczej podobno
miały się rozpocząć w lipcu. Na
razie jest umowa z firmą, która
wykona pierwszy element logistyki – wyprowadzenie energii
elektrycznej wytwarzanej w
przyszłych blokach gazowych o
łącznej mocy 1400 MW.
Ale jednocześnie wśród części

załogi elektrowni narasta strach.
Doskonale ilustruje to ulotka
wywieszona w gablocie NSZZ
Solidarność el. Dolna Odra. Z
elementami strachu wywołanymi zapowiedzianą inwestycją

stykaliśmy się już wcześniej.
Krążą na przykład pogłoski o
tym, że załoga zostanie radykalnie zmniejszona. Ba, nawet
do 70 (!!!) osób obsługi samych
bloków gazowych. Z tym wiąza-

ły się głosy pojawiające się po
zmianie na stanowisku dyrektora – prezesa ZEDO. Że niby
poprzedni “poleciał” właśnie
z powodu prób wprowadzenie
kolejnego programu dobrowolnych odejść. A obecnie załoga
elektrowni liczy około 800 osób,
choć dawniej było nawet 2 tysiące.
Słyszeliśmy też, jakoby bloki
gazowe miały zostać wyłączone
z Dolnej Odry jako oddzielna
elektrownia Dolna Odra II, a
stara – węglowa, byłaby wygaszana. Na oko, argument
racjonalny, tylko że nawet po
modernizacjach czynne bloki
będą mogły pracować jeszcze
długo - lecz nie wiecznie! Na
dodatek, jeśli doszłoby do tego,

że na okrągło pracują tylko
dwa bloki węglowe i to na minimalnych obrotach, to elektrownia węglowa nie może być
opłacalna. I nie byłoby sensu
jej kosztami obciążać nowych
bloków gazowych. Ale z komunikatu PGE wynika, że będą
one miały numery 9 i 10, a
więc (na razie?), ich wyłączenia
z obecnej Dolnej Odry się nie
przewiduje.
Szefowie
elektrownianych
organizacji związkowych na
nasze pytanie o “stan ducha”
załogi byli bardzo wstrzemięźliwi. Przyznają, że problem jest,
ale coś konkretnego będą mogli powiedzieć dopiero po spotkaniu z zarządem PGE.
R. Kwapisz

PGE GiEK z umową w sprawie Dolnej Odry
Umowa na budowę układu wyprowadzenia mocy z nowych bloków gazowych pomiędzy spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, a firmą SPIE Elbud Gdańsk została podpisana 8 lipca 2020 r.
Kontrakt o wartości blisko 54
milionów złotych netto obejmuje budowę w formule „pod
klucz” układu wyprowadzenia
mocy do sieci elektroenergetycznej KSE wraz z układem
zasilania rezerwowego nowo
budowanych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok.
1400 MW.
Umowa obejmuje zaprojektowanie, dostawy, budowę, wymagane demontaże, montaż,
uruchomienie i przekazanie do
eksploatacji oraz 2-letni serwis
gwarancyjny obiektów związanych z wyprowadzeniem mocy
wraz z zasilaniem rezerwowym
nowych bloków. W ramach
kontraktu
zmodernizowane
zostanie także istniejące wyprowadzenie mocy z bloku nr 6
Elektrowni Dolna Odra dla potrzeb realizacji projektu budowy
nowych jednostek.
- Podpisanie umowy to kolejny krok w realizacji projektu
budowy niskoemisyjnych bloków
energetycznych w Elektrowni
Dolna Odra, spełniających limity
emisyjne, które zaczną obowiązywać już w sierpniu przyszłego
roku. Projekt ten jest więc niezwykle istotny ze względu na
transformację systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym. Pozwoli
on na ograniczenie emisji CO2 o
ok. 2-3 mln ton rocznie. Zawarwww.7dnigryfina.pl

cie przedmiotowego kontraktu
zagwarantuje terminową realizację projektu budowy bloków
gazowych w Elektrowni Dolna
Odra - mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna.
Umowę na zaprojektowanie,
wybudowanie i uruchomienie
dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400
MWe w Elektrowni Dolna
Odra PGE podpisała 30 stycznia 2020 r. Inwestycję zrealizuje
konsorcjum firm w składzie
General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal,
które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie
i przekazanie do eksploatacji
dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wartość tego
kontraktu to 3,7 mld zł netto.
Zamówienie obejmuje także
dodatkowo 12-letnią umowę
serwisową o wartości przeszło
1 mld zł netto. W pierwszym
kwartale 2020 r. podpisana została także umowa przyłączeniowa nowych bloków do systemu przesyłowego gazu ziemnego z Gaz-Systemem oraz do
krajowego systemu elektroenergetycznego z PSE. Aktualnie Generalny Wykonawca
pracuje nad dokumentacją pro-

jektową inwestycji. Budowane
obecnie bloki nr 9 i 10 uzyskały
już 17-letni kontrakt w ramach
aukcji Rynku Mocy od początku 2024 roku. Planowane przekazanie do eksploatacji bloków
9 i 10 to grudzień 2023 roku.
Wyprodukowana w nowych
jednostkach energia elektryczna
zaspokoi potrzeby energetyczne ok. 1 miliona gospodarstw
domowych, tj. 2, 5 mln mieszkańców oraz pozwoli na zwiększenie stabilizacji sieci lokalnej.

Budowa nowoczesnych i elastycznych jednostek gazowych
w Elektrowni Dolna Odra o
łącznej mocy około 1400 MW
to wsparcie dalszego rozwoju
odnawialnych źródeł energii w
Polsce. Nowe bloki, dzięki swej
elastyczności, będą mogły w
przyszłości świadczyć regulacyjne usługi systemowe na potrzeby Operatora Systemu Przesyłowego, wspomagające integrację
coraz większej mocy odnawialnych źródeł energii, tym samym

wzmacniając elastyczność KSE
i bezpieczeństwo energetyczne
kraju. Realizacja projektu o takiej skali to również wsparcie
rozwoju regionu. Cztery lata
budowy, w którą zaangażowanych będzie przynajmniej kilka
tysięcy pracowników to szansa
nie tylko dla lokalnych firm
budowlanych, ale również dla
działalności wspierającej jak:
usługi transportowe czy hotelowo-gastronomiczne.
Dost.
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Europejski Eco Piknik

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin zaprasza na Europejski Eco Piknik.
Spędzacie lato w mieście z
dziećmi? Jeśli tak, to mamy coś
dla was. Tworzenie w drewnie
dla małych majsterkowiczów,
wodne eksperymenty czy ekologiczne rozwiązania w samodzielnie zaprojektowanych domach to
niektóre z atrakcji podczas Europejskiego Eco Pikniku. Warsztaty odbywają się stacjonarnie z
zachowaniem obowiązujących
obostrzeń sanitarnych.
11:00 – 13.00 Majsterkowanie z Lovelasy
Lovelasy zapraszają do mini
warsztatu w którym odkryjecie
na nowo nieco zapomnianą sztukę majsterkowania. W duecie
doskonałym: rodzic z dzieckiem,
będziecie mieli okazję za pomocą młotków, gwoździ, pił, wierteł, kołków i papieru ściernego
wykonać drewniane rękodzieło.
Karmnik, wieża, wieszak, obraz,
samochodzik – proszę bardzo,

jedyne co Was ogranicza to własna wyobraźnia. Poczujecie moc
współpracy i świetnej zabawy,
a swoje dzieło zabierzecie ze
sobą na pamiątkę tej aktywności. Dla dzieci od 5 roku życia.
Obowiązują zapisy. Warsztaty
poprowadzi Marta Król: Edukator i animator przyrody, autorka
przedszkolnego projektu edukacji leśnej „Czas na las”.
12:00 – 15:00 Pokazy Szalonego Profesora
„Pokaz Szalonego Profesora”
to interaktywna lekcja fizyki,
której tematem jest temperatura
i ekologia. Podczas pokazu odbywają się widowiskowe doświadczenia ze skrajnymi substancjami – ciekłym azotem (prawie
-200°C ) i metanem (około 2
000°C ). Szalony Profesor zamrozi produkty spożywcze, zrobi filtr
węglowy, wysadzi przedmioty w
powietrze, pozwoli dotknąć jed-

Poradnik turysty
zmotoryzowanego
Wszystkie osoby pragnące mieć kontakt z żywą przyrodą – zachęcam do wycieczek samochodem. W
szczególności osoby, którym choroba lub niepełnosprawność ogranicza możliwość przemieszczania się.

nej z najzimniejszych substancji świata i... „podpali” widzów
metanem (spokojnie, wszystko
będzie bezpieczne!). Dla dzieci w
wieku 5-10 lat.
13:30 – 15:30 Eko Architektura miniatura
Jak wyobrażasz sobie dom
przyszłości? Jak zadbać w nim
o ekologię? Podczas warsztatów
dzieci będą miały szansę wcielić
się w rolę projektantów i zrealizować najśmielsze pomysły na
placu budowy swojego własnego
miniaturowego domu przyszłości. Materiałem budowlanym
będzie papier, a przy nadawaniu
kształtu pomysłom pomogą nożyczki i nieskrępowana wyobraźnia. Dla dzieci w wieku 5-10 lat.
Obowiązują zapisy. Warsztaty
poprowadzą animatorzy ze Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego „Oswajanie sztuki”:
Basia Tereszko – animatorka kultury i Grześ Piaseczny – absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie.
12:00 – 15:00 Ekologiczne
animacje dla dzieci
Na wszystkich odwiedzających
czekać będzie także kącik zabaw

dla dzieci oraz europejskie publikacje. Czas podczas Pikniku
umili nasz dziecięcy przyjaciel,
maskotka Unii Europejskiej –
Syriusz. Ekologiczne i europejskie animacje dla dzieci będą
prowadzone przez konsultantki
Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct - Szczecin oraz
wolontariuszy ESC- Europejski Korpus Solidarności, którzy przebywają w Szczecinie w
Stowarzyszeniu POLITES. Wydarzenie ma charakter otwarty
i bezpłatny. Liczba miejsc na
warsztatach jest ograniczona.
Szczegóły
Zainteresowanych udziałem w
warsztatach „Majsterkowanie z
Lovelasy” i/lub „Eko Architektura miniatura” prosimy o przesłanie maila wraz z wypełnionym
formularzem
zgłoszeniowym
(dostępny na stronie: http://
www.europedirect-szczecin.eu/
nasze-dzialania/2723-europejski-eco-piknik) na adres europedirect-szczecin@wzp.pl. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na restrykcje związane
z występowaniem koronawirusa,
na terenie ogrodu Szczecińskiego
Inkubatora Kultury będzie mogło przebywać maksymalnie 50
osób. Przestrzeń dostosowana
będzie do aktualnych warunków
epidemiologicznych. Na bieżąco
monitorujemy sytuację związaną
z obostrzeniami dotyczącymi organizacji wydarzeń. O jakichkolwiek zmianach informować będziemy na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebook.
Organizator wydarzenia: Punkt
Informacji Europejskiej Europe
Direct – Szczecin, Sekretariat ds.
Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
Partnerzy: Szczeciński Inkubator Kultury, Lovelasy, Oswajanie
Sztuki, Miasto Nauki, Stowarzyszenie POLITES.
18 lipca 2020 (sobota), godz.
11:00 do 15:30
Miejsce: Szczeciński Inkubator Kultury (al. Wojska Polskiego 90)
Wstęp wolny

Wystawa plenerowa

„Najdalsza Polska.
Szczecin 1945 – 1948”
Ta wspólna inicjatywa Archiwum Państwowego, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu ma na celu uczczenie 75.
rocznicy włączenia metropolii nad Odrą w skład państwa polskiego.

W miniony Weekend odwiedziłam Myślibórz. Byłam tam
już po raz drugi w moim życiu.
Po raz pierwszy w Święto Wielkanocne (kilka lat temu), by
uczestniczyć w wyjątkowej mszy
w sanktuarium, a przy okazji poznać miasto.
Dotarłam tam trasą przez Dębno, poznając wiele ciekawych
obiektów sakralnych i nie tylko.
Zaś ostatnio również przez
Dębno, ale inną trasą, trochę
mniej ciekawą, ale drogą której
można pozazdrościć powiatowi
Myśliborskiemu.
Ponieważ choroba nie pozwala mi na aktywność ruchową –
ograniczyłam się do pobytu nad
pięknie zagospodarowanym jeziorem.

Było wielu kąpiących się
mieszkańców, jak też spacerujących po pomoście. Atrakcją tego
terenu jest dojście pomostem na
wyspę. To prawdziwie zielony
zakątek. Rosną tam nawet wiekowe drzewa, niektóre kończą swój
żywot.
Na rozległej plaży – boisko do
gry w piłkę plażową. Uczestników i kibiców było sporo. A pogoda sprzyjała. W pobliżu plaży
i promenady obiekty sportowe.
Wszędzie spotykaliśmy wypoczywających w plenerze mieszkańców lub uprawiających różne
aktywności. Wróciliśmy szosą
S-3. A powrót zajął nam około 40
minut.
Pozdrawiam podróżników.
Zofia Górkiewicz

Jej autorzy chcieli pokazać, jak
odmienne – choć nie mniej burzliwe od losów pozostałej części
Polski – były początki powojennego życia Polaków na tych ziemiach. Wystawa podzielona jest
na rozdziały tematyczne, wśród
których znajdują się m.in. geneza postulatów oparcia granic
Polski na Odrze, losy Polaków
wywiezionych przez Niemców w
czasie wojny na roboty do Szczecina, realia sowieckiej obecności
w Szczecinie, transfer ludności
polskiej z Kresów na Pomorze
Zachodnie, budowa życia Kościoła katolickiego. Nie pominięto też kwestii nieprzynoszących
chluby, jak „dziki zachód”, czyli
zjawisko szabru poniemieckiego
mienia na ziemiach zachodnich.
Osobno opowiedziana została
historia oporu Szczecinian wobec łamania demokracji przez
ekipę Bolesława Bieruta. Jedna z
pierwszych wielkich demonstra-

cji, wyrażająca sprzeciw wobec
komunistów i wsparcie dla lidera
opozycji Stanisława Mikołajczyka, miała miejsce w kwietniu
1946 roku właśnie w Szczecinie.
Miasto nad Odrą leżało także na
trasie kurierów wolnej Polski w
latach 1945–1947. Sporo uwagi
poświęcono tworzeniu instytucji
kultury i odbudowie gospodarki
morskiej.
Piotr Semka

Organizatorzy
wystawy:
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”,
Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Archiwum Państwowe w Szczecinie. Pomysłodawca i kurator
wystawy: Piotr Semka. Autorzy:
Piotr Semka, dr Anna Lew-Machniak, dr Janina Kosman, Michał
Knitter. Recenzent: dr Artur Kubaj. Grafika: Łukasz Szełemej
15 lipca - 14 sierpnia 2020 roku,
plac Solidarności / Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum
Dialogu Przełomy
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Rusza remont kościoła w Żelisławcu
Remont kościoła w Żelisławcu staje się faktem. Prace renowacyjne w świątyni ruszą dzięki umowie parafowanej w Starym Czarnowie w
piątek, 10 lipca. Podpisy na dokumentach złożyła wójt Marzena Grzywińska i ksiądz Tadeusz Lipiński.
W ostatnim dniu czerwca br.
Rada Gminy Stare Czarnowo
podjęła decyzje o przyznaniu
Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Gardnie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i
restauratorskich. - Regularnie,
stopniowo i zgodnie z zapowiedziami remontujemy nasze zabytkowe obiekty. To budowle o
historycznym, jak i sakralnym
charakterze. Warto dbać o nasze
architektoniczne perełki, bo są
znakiem czasów, cieszą oko, ale

tyni. - Dbałość o zachowanie
dziedzictwa kulturowego to nasza powinność, wręcz obowiązek.
Nie mogło zabraknąć środków w
budżecie gminy na ten istotny cel
- przekonywał radny gminny z
Żelisławca Dariusz Ruszczycki.
Kościół Rzymskokatolicki pw.
NMP Matki Kościoła w Żelisławcu zbudowany został z kostki granitowej w drugiej połowie
XIII w. W XIX w. dobudowano
do niego ceglaną wieżę z hełmem ostrosłupowym.

również zachęcają turystów, by
częściej zaglądać do naszej gminy - zaznaczyła wójt Marzena
Grzywińska.
Wsparcie ze strony samorządu Gminy Stare Czarnowo
wyniesie 25 tys. zł. - Fundusze
znacząco pomogą w renowacji
zabytku, ważnego nie tylko dla
parafian, mieszkańców Żelisławca, ale dla całej gminy – przekonywał ks. Tadeusz Lipiński.
Środki z dotacji wykonane
zostaną na restaurację i konserwację ścian wewnętrznych świą-

pk

Tu byliśmy… i nie róbmy takiego błędu!
Za nami pierwszy wakacyjny weekend, a to oznacza spory ruch… w mediach społecznościowych. Przecież kto Wam uwierzy, że gdzieś
byliście, jeśli nie wrzucicie zdjęcia, prawda?
Kto nie lubi podglądać zdjęć
znajomych w mediach społecznościowych? Pierwszy ząbek
dziecka, zaręczyny, rodzinna
wycieczka rowerowa, relacja z
treningu, no i oczywiście zdjęcia
z wakacji… A czy wiecie, że takie publikacje mogą obrócić się
przeciwko Wam? I to na różne
sposoby.
Jak nie zostać memem?
Po pierwsze – mogą do Was
wrócić jako mem lub inna złośliwa przeróbka. Zdjęcia Waszych
dzieci mogą trafić w niepowołane ręce. W internecie nic nie
ginie – słyszeliście to pewnie nie
raz. To nie frazes, a najprawdziwsza prawda. Dlatego warto trzymać się pewnych zasad.
Na podstawie zdjęć można
zdobyć naprawdę wiele informacji – nie tylko o Was, ale i
Waszej rodzinie czy znajomych.
Już sama sceneria, na tle której
pozujecie, zdradza gdzie jesteście. A to świetna wiadomość np.
dla złodziei, którzy w tym czasie
chętnie odwiedzą Wasze mieszkanie.
To nie wszystko. Czy wiecie,
że w plikach .jpg, oprócz obrazu, często zapisywane są też inne
dane? Data, czas utworzenia pliku, typ użytego aparatu, marka,
model a nawet nazwa operatora
smartfonu – to tylko niektóre z
nich.
Zanim więc opublikujecie
zdjęcie w sieci lub prześlecie znajomym, warto oczyścić je z metadanych dotyczących np. geolokalizacji. W internecie znajdziecie
darmowe aplikacje, które w tym
pomogą. Inna opcja – w ustawieniach aparatu (w tym aparatu
www.7dnigryfina.pl

smartfona) wyłączcie funkcję
„zapisywanie lokalizacji”. Niektóre portale społecznościowe przy
wgrywaniu fotografii automatycznie zapisują dane lokalizacyjne. Zablokujcie tę opcję wybierając polecenie „usuń lokalizację”.
Miej zasady
Kolejna dobra rada: jeśli spędzacie wakacje w większej grupie, ustalcie z przyjaciółmi zasady publikowania zdjęć – zanim
cokolwiek wrzucicie, pytajcie się
nawzajem o zgodę.
– Warto korzystać z ustawień
prywatności, które umożliwiają
blokowanie zdjęć wstawianych
przez innych lub zatwierdzanie
tych, na których jesteśmy, zanim
będą widoczne na naszych profilach – radzi Marta Witkowska
z Akademii NASK. – Przede
wszystkim jednak nie zgadzajmy
się na publikowanie i sami nie
publikujmy zdjęć, które mogą być
przykre, przedstawiają nas i innych w niekorzystnym świetle lub
po prostu nam się nie podobają.
W przypadku, gdy takie zdjęcie
opublikował ktoś z naszych znajomych – nie wahajmy się prosić o
usunięcie takiego materiału – dodaje ekspertka NASK.
Zawsze i wszędzie, także w
internecie, warto pamiętać o
rozwadze. WAŻNE! Nigdy nie
publikujcie w internecie zdjęć
dokumentów, np. dowodu osobistego czy karty debetowej.
Dumny (i mądry) rodzic
Aż 40% rodziców dzieli się w
internecie zdjęciami i filmami,
na których są ich dzieci. Rocznie, statystyczny rodzic, wrzuca
do sieci średnio 72 zdjęcia i 24

filmy ze swoimi pociechami.
Większość z nas myśli, że widzą
je tylko nasi znajomi. A jak jest
naprawdę?
W internecie są różni ludzie,
którzy w łatwy sposób mogą
dotrzeć do naszych prywatnych
materiałów. Nie znamy ich, a zatem nie wiemy, co zrobią z tymi
treściami. Zdjęcie z plaży, czy
śmieszny filmik, na którym nasze dziecko się wygłupia wydają
się z pozoru niewinne. Nie wiemy jednak, jak odbiorą je inni,
gdzie udostępnią, jakim opatrzą
komentarzem i jak w rezultacie
zaważy to na przyszłości naszego
dziecka.
Czy to oznacza, że w ogóle nie
powinniśmy dzielić się zdjęciami, filmami i komentarzami na
temat swoich dzieci? Oczywiście, że nie, ale róbmy to z głową. Zanim opublikujemy coś w
internecie, dajmy sobie chwilę i
pomyślmy o potencjalnych konsekwencjach.
Cyfrowi rodzice
Sharenting to tylko jedno z internetowych zagrożeń, które nasilają się w wakacje. Dlatego dla

rodziców, ale także wszystkich,
którzy chcą dowiedzieć się więcej
o bezpieczeństwa w sieci, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało akcję „Akademia Cyfrowego
Rodzica”. To cykl webinarów i filmów poświęconych popularnym
zjawiskom, z którymi możemy
się zetknąć korzystając z internetu. Spotkania odbywać się będą
na kanałach Facebook i Youtube
„Nauka. To Lubię”, prowadzonych przez popularnego dziennikarza i ambasadora naszej kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”
Tomasza Rożka.
– W tym roku wakacje będą
wyglądały nieco inaczej niż zwykle, a to może oznaczać, że więcej czasu spędzimy w internecie.
Dotyczy to także naszych dzieci,
których życie i relacje w sporej części przeniosły się do sieci.
Dbamy o to, aby rodzice mieli jak
najwięcej informacji o możliwych
internetowych zagrożeniach, aby
mogli w porę zareagować. Stąd
nowa, wakacyjna odsłona naszej
kampanii „Nie zagub dziecka w
sieci” – mówi minister cyfryzacji
Marek Zagórski.

#reallife
Ważne jest nie tylko to, co
publikujemy w sieci, ale i to jak
patrzymy na to, co opublikowali
inni.
– Nie oceniajmy siebie na podstawie tego, co inni publikują na
swoich profilach. Pamiętajmy, że
nie wszystko co widzimy w internecie jest tak piękne i doskonałe,
jak może się wydawać na pierwszy rzut oka – przypomina Marta
Witkowska z Akademii NASK. –
Miejmy do tego dystans. Z dużym
prawdopodobieństwem ktoś, kto
opublikował takie zdjęcia, starannie je wybrał spośród najlepszych
ujęć. I co najważniejsze – nie
ulegajmy presji! Nie musimy mieć
idealnego wizerunku. Piękny profil z nieskazitelnymi zdjęciami nie
świadczy o tym, że czyjeś wakacje
były bardziej udane od naszych –
dodaje ekspertka NASK.
Przede wszystkim jednak zanim cokolwiek opublikujecie,
zastanówcie się czy na pewno
musicie to robić i po co? Może
czasem warto postawić po prostu
na relaks? Udanych wakacji!
MC
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Wszyscy za to zapłacimy więcej
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

Co 5 osoba w gminie Gryfino
nie płaci za śmieci
Za śmieci zapłacimy dużo więcej, to już pewne. Mieszkańców jest coraz mniej, a góra
śmieci rośnie coraz większa. To już nie są żarty.

Transport: 662 150 170
Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

Z gminy Gryfino na wysypisko w Myśliborzu wyjechało aż
o 15 procent więcej odpadów
niż rok temu. A do tego co piąta
osoba nie płaci za swoje śmieci.
Jak to możliwe? Przypomnijmy, dotychczas każdy, kto jest
zameldowany w gminie Gryfino musi za śmieci zapłacić 16
złotych, jeśli segreguje śmieci
i 18 złotych jeśli nie segreguje.
Tymczasem mieszkańców ubywa. Wyjeżdżają na studia i do
pracy, do innych miast i za granicę. Jest już poniżej 30 tysięcy
i każdego roku mniej. Przynajmniej tych zameldowanych. Ponieważ nie ma takiego obowiązku wiele osób z meldunku rezygnuje. Nie tylko pracownicy
sezonowi. - Tymczasem Gmina
ma narzędzia by ten stan zweryfikować – mówi Rafał Guga,
przewodniczący Rady Gminy
i podaje najprostszy przykład
- kiedy z uwagi na pandemię
koronawirusa do domów mieszkańców roznoszone były ma-

seczki, ich ilość ustalona była
właśnie na podstawie opłaty za
śmieci. I co się okazało? Były
gospodarstwa, którym przysługiwały dwie darmowe maseczki,
ale domagali się pięciu. – „Bo
nas jest tu pięcioro” – usłyszeli
wolontariusze. Ten system koniecznie trzeba uszczelnić.
Opłaty za śmieci
drastycznie wzrosły
już w całym kraju
- Zmusiły nas do tego nowe
przepisy przegłosowane w parlamencie – mówią samorządowcy.
Samorządy muszą dopłacać do
każdej tony przekazywanego
papieru, plastiku i pozostałych
surowców, a narzucone, nowe
zasady selektywnej zbiórki
wpłynęły na wyższe rachunki za
odbiór odpadów.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza nawet wprowadzić kary
dla osób, które zaniżają w deklaracji liczbę domowników albo

twierdzą, że założą kompostownik, po czym tego nie zrobią.
Proponuje także dać większe
uprawnienia strażnikom miejskim i gminnym, którzy będą
mogli to kontrolować, podobnie
jak kontrolują jakość opału spalanego w domowych piecach.
Gminy nie mogą na śmieciach zarabiać, ale nie mogą też
do nich dopłacać. W Gryfinie
radni dyskutują nad wybraniem
sposobu naliczania opłaty. Czy
będzie taka jak dotychczas,
czyli od osoby? I jak ten system
uszczelnić? Czy od ilości zużytej
wody? – co bardzo kłopotliwe i
czasochłonne choćby z uwagi
na konieczność zakładania podliczników na wodę gospodarczą
i tak zwaną wspólną. Taki system obowiązuje już w gminach
należących do Związku Gmin
Dolnej Odry. To co interesuje
mieszkańców to głównie cena.
Decyzja ma zapaść w sierpniu
podczas sesji Rady Gminy GryBarbara Gondek
fino. 		
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
Modlitwa do św. Krzysztofa o bezpieczną, dobrą podróż.

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę,
bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.
Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto,
spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć
od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich
i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś,
wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.
Amen.

Krzysztof - niosący
Chrystusa
W niedzielę 19 lipca rozpocznie się XXI tydzień św. Krzysztofa. Po każdej mszy św.
będzie możliwość poświęcenia pojazdów. Zgodnie ze zwyczajem ofiary złożone przy
poświęceniu pojazdu będą przeznaczone na zakup pojazdów dla misjonarzy z Akcji
MIVA Polska – 1gr. za 1km bezpiecznej jazdy.
*Posługa miłości jest konstytutywnym
wymiarem misji Kościoła i nieodzownym
wyrazem jego istoty. Tak jak Kościół z
natury jest misyjny, tak w sposób nieunikniony wypływa z tej natury czynna miłość
bliźniego, współczucie, które rozumie, towarzyszy i promuje.
Papiez Franciszek, Evangelii Gaudium 178
Niewiele wiemy o św. Krzysztofie. Czytamy jednak, że ten męczennik pochodził z
Azji Mniejszej (tam zmarł ok. 250 roku). Jest
jednym z czternastu szczególnych patronów.
Najstarszym dowodem ku jego czci jest zachowany napis z 452 roku w Haidar-Pacha, w
Nikomedii. Pozostała też wzmianka o tym, że
istniał klasztor św. Krzysztofa. Jego kult rozwinął się z końcem V wieku. Co roku, 25 lipca, święcimy w kościołach wszelkiego rodzaju
pojazdy mechaniczne. Tego dnia w polskim
kościele obchodzony jest też Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Imię Krzysztof wywodzi się z
języka greckiego i znaczy „niosący Chrystusa”, co ma też związek z tym, jak jest przedstawiany na obrazach – w postaci olbrzyma
niosącego na barkach dzieciątko Jezus.
Legenda głosi, że służył pogańskim panom, ale gdy zetknął się z naukami Chrystusa, zmienił się. Przyjął chrzest i osiedlił
się nad Jordanem, by przenosić pielgrzymów
nad rzeką. Pewnego dnia usłyszał głos Dziecwww.7dnigryfina.pl

ka, które prosiło go o przeniesienie na drugi
brzeg. Krzysztof wziął na ręce dziecko, które
okazało się bardzo ciężkie, zapytał Go więc:
Kto jesteś Dziecię? Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigasz cały świat, gdyż ja jestem ten,
któremu służysz pomagając innym. Przejście
przez wodę to metaforyczne przekroczenie
pewnej granicy wiedzy i świadomości, w tym
wypadku religijnej.

*Człowiek wierzący, otwarty na
Boga poszukuje mądrości w Słowie Bożym. Przyjmuje je jako cenny dar, jako
światło oświecające ścieżki i zakamarki życia. Nie sądzi, że sama ludzka mądrość, roztropność czy zapobiegliwość
jest wystarczająca. On potrafi zwrócić
się do Boga z pokorą jak biblijny mędrzec i uznać w Nim Pana Wszechrzeczy: „Panie, nie ma oprócz Ciebie
boga, co ma pieczę nad wszystkim”
(Mdr 12,13). W nim też uznaje źródło
mądrości życiowej: Nauczyłeś lud swój
tym postępowaniem, że sprawiedliwy
powinien miłować ludzi”(tamże).
Podobno kiedyś spojrzenie na wizerunek św. Krzysztofa zapewniało bezpieczeństwo od rana do wieczora, stąd
obrazy z jego wizerunkiem wisiały przy
wejściach do kościołów, na basztach
miejskich, znaleźć można je było na
sztandarach. Dzisiaj w wielu naszych samochodach na lusterku znajdziemy wizerunek św. Krzysztofa, co ma zapewnić
bezpieczeństwo w trakcie podróży.

*W Tygodniu św. Krzysztofa razem
z MIVA Polska myślimy o polskich misjonarzach i misjonarkach rozsianych
po różnych zakqtkach świata, poświęcajqcych się głoszeniu Ewangelii. Dla
nich Chrystus stał się życiem jak dla św.
Pawła Apostoła. Nie udali się tam, aby
usuwać czary, zabobony czy magię, ale
by głosić Królestwo Boże i prowadzić
wszystkich do Chrystusa. I czynić to z
szacunkiem wobec każdego człowieka,
z poszanowaniem kultury i obyczajów,
chociaż czasem pełnych niedoskonałości, nie tracąc przy tym cierpliwości, której uczy nas Ewangelia. Wielką wymowę
ma świadectwo życia misjonarzy, ich
wiary i modlitwy, ich zaangażowania w
pomoc chorym i potrzebującym. Ratują
ludzi od nędzy, głodu, chorób, epidemii
AIDS czy teraz koronawirusa. Ich wychodzenie do ludzi, którzy pozostają
na „peryferiach”, na marginesie życia i
społeczeństwa staje się często szczególną
pieczęcią ich ewangelicznej wiarygodności i autentyczności. Wielu ludzi dzięki polskim misjonarzom otrzymuje konieczną edukację, zdobywa zawód i ma
możliwość startu życiowego oraz korzystania z dóbr współczesnej cywilizacji.

Święty Krzysztofie,
podświadomie szukający Boga,
Święty Krzysztofie,
pragnący służyć Najsilniejszemu Władcy,
Święty Krzysztofie,
pracujący dla dobra bliźnich,
Święty Krzysztofie,
mężnie walczący z żywiołem,
Święty Krzysztofie,
przez Dzieciątko Jezus nawiedzony,
Święty Krzysztofie,
dźwigający Tego, który ciężar grzechów świata nosił,
Święty Krzysztofie,
cudem zakwitnięcia suchej laski odznaczony,
Święty Krzysztofie,
apostołem przez Dzieciątko Jezus mianowany,
Święty Krzysztofie,
któryś tysiączne serca pogan przeistaczał,
Święty Krzysztofie,
Zwycięzco pokus,
Święty Krzysztofie,
bohaterski Męczenniku [...]
*miwa.pl
http://dziennikparafialny.pl/2014/dlaczego-sw-krzysztof-jest-patronem-kierowcow/
Foto: pixabay.com.pl
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Interwencja

Wystarczy jedno
niebieskie pole!
Wprawdzie zbliża się remont jezdni ulicy Krasińskiego w Gryfinie, ale ten drobny gest w stronę niepełnosprawnych i posuniętych w latach zrobić można
już teraz.
Na ulicy Krasińskiego od
strony Asnyka jest przystanek
autobusowy. Służy on nie tylko pasażerom regularnych linii
autobusowych, ale także podopiecznym Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz uczestników
projektu Dzienny Dom Senior
Plus. Są oni stąd rano zabierani
specjalnym samochodem OPS,
a wczesnym popołudniem odwożeni. Tu czekaja na nich
członkowie rodzin lub wyspecjalizowani opiekunowie.
Problem polega na tym, że
ludzie tacy mają na ogół mocno ograniczone zdolności sa-

modzielnego poruszania się.
Im bliżej przystanku stanie
pojazd osoby odbierającej staruszka po zajęciach w Senior+
(a także niepełnosprawni wysiadający z autobusów), tym
bardziej bezpieczny jest ich
powrót. Tymczasem, w tym
miejscu wyznaczony na niebiesko parking dla osób niepełnosprawnych znajduje się...
po drugiej stronie ulicy! Na
dodatek miejsce to ograniczają
wysokie krawężniki.
Prośba do Starostwa
Ulica Krasińskiego jest droga

Tu wysiadają z autobusu lub pojazdu OPS. I tu powinno być miejsce najwygodniejsze

Pomoc przy wsiadaniu tych ludzi do czekającego auta będzie ograniczona
powiatową, dlatego tylko starostwo może podjąć decyzję o
czasowym nawet oznakowaniu
na niebiesko miejsca parkingowego najbliższego przystankowi autobusowemu. Propozycja

wygląda tak. Pierwsze (jedno
wystarczy), miejsce parkingowe za przystankiem po tej samej stronie ulicy - oznakować
na niebiesko jako przeznaczone dla pojazdów odbierających

osoby niepełnosprawne (nawet tylko w określonych godzinach). I to wszystko. Nam wydaje się możliwe.
rk

Parking dla niepełnosprawnych znajduje się po drugiej stronie ulicy

Menopauza w naszym województwie
Menopauza to naturalny etap w życiu kobiety. W tym czasie pojawiają się jednak dolegliwości, które mogą być na co dzień uciążliwe.
Jakich objawów najczęściej obawiają się kobiety mieszkające w województwie zachodniopomorskim? Czy pandemia koronawirusa
spowodowała, że gorzej sobie z nimi radzą? Jakie sposoby łagodzenia objawów przekwitania są najczęściej stosowane? Co na temat
Hormonalnej Terapii Menopauzalnej sądzą kobiety z województwa zachodniopomorskiego? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć
w najnowszym badaniu przeprowadzonym w ramach programu Zdrowa ONA.
- Menopauza jest okresem w
życiu kobiety, w którym występuje niedobór estrogenu. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia jest to ostatnia miesiączka, po której nastąpiło co najmniej 12 miesięcy bez krwawień. Menopauza
wskazuje na zakończenie okresu rozrodczego w życiu kobiety, co jest fizjologicznym procesem, którego nie da się zatrzy-

mać. Zmiany można podzielić
na: objawy naczynioruchowe
(bóle mięśni i stawów), somatyczne (zawroty i bóle głowy),
psychiczne (drażliwość, depresja, niepokój, uczucie spadku
atrakcyjności fizycznej, pogorszenie zdolności do koncentracji) oraz zanikowe (funkcje
seksualne) – tłumaczy ekspert
programu „Zdrowa ONA”
prof. dr hab. n. med. Violetta

Skrzypulec–Plinta, ginekolog,
położnik, seksuolog.
Czego się boją?
Kobiety mieszkające w województwie zachodniopomorskiem, podczas menopauzy, najbardziej obawiają się:
wzrostu masy ciała (32%), nagłego pojawiania się różnych,
utrudniających
codzienne
funkcjonowanie objawów –
np. uderzeń gorąca, zakontakt.7dnigryfina@gmail.com
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wrotów głowy, omdleń
(37%), złego samopoczucia – np. depresji, wahania
nastrojów, drażliwości, niepokoju (28%). Ponad połowa mieszkanek województwa
zachodniopomorskiego, która przechodzi obecnie menopauzę, deklaruje, że w okresie pandemii koronawirusa
znacznie trudniej radzi sobie
z jej objawami. Najczęstszymi
symptomami, które pojawiły się dodatkowo były: uczucie zmęczenia, problemy ze
snem, wzrost masy ciała oraz
pojawiające się bóle głowy.
Jak sobie radzą?
W jaki sposób mieszkanki województwa zachodniopomorskiego radzą sobie ze
wskazanymi wyżej objawami? Najczęściej stosowane
przez nie metody to aktywność fizyczna (72%), picie ziołowych herbat (44%) i suplementy diety (28%). W województwie zachodniopomorskim odsetek kobiet, które
nie mają sposobu na radzenie sobie z objawami menopauzy wynosi 15%. Odsetek
ten jest rożny dla poszczególnych województw. Najwyższy
w województwie podkarpackim (25%), a najniższy w województwie pomorskim (4%).
Terapia hormonalna
Współcześnie kobiety mają
do dyspozycji wiele metod łagodzenia objawów przekwitania, jednak najskuteczniejszą
z nich jest hormonalna terapia menopauzalna (HTM). Ze względu na to, że wahania
hormonów odpowiadają za
objawy związane z przekwitaniem, najskuteczniejszym sposobem ich eliminacji jest hormonalna terapia menopauzalna. Syntetyczne hormony zawarte w HTM są chemicznie
i biologicznie identyczne jak
hormony ludzkie. Kobiety, które w zastępstwie HTM stosują
fitohormony i lecznicze preparaty ziołowe, powinny pamiętać, że estrogeny roślinne i zioła nie są tak skuteczne w niwelowaniu objawów menopauzy,
jak te zawarte w HTM. Zdrowa dieta z naciskiem na zaprzestanie palenia papierosów,
ograniczenie spożycia alkoholu
oraz aktywność fizyczna, która pozwoli utrzymać korzystną masę ciała, to istotne elementy profilaktyki okresu okołomenopauzalnego. Warto na
przykład ćwiczyć jogę, która
wzmacnia mięśnie dna miednicy zapobiegające nietrzymaniu moczu, a do diety włączyć
www.7dnigryfina.pl

wapno i witaminę D3, które
zmniejszają ryzyko osteoporozy. Należy przy tym pamiętać,
że dieta i aktywność fizyczna to tylko jeden z elementów
wspierających terapię menopauzalną – komentuje prof. dr
hab. n. med. Violetta Skrzypulec–Plinta
Korzystają z terapii
Większość kobiet z województwa zachodniopomorskiego słyszała o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej.
Co piąta przebadana kobieta korzystała z HTM, a 34%
badanych zadeklarowało, że
planuje to zrobić w przyszłości. - Hormonalna terapia menopauzalna (HTM) jest indywidualnie dobieranym procesem terapeutycznym mającym
na celu poprawę jakości życia oraz priorytetów zdrowotnych. Wskazaniami do rozpoczęcia terapii są wszelkie objawy menopauzy (w szczególności wazomotoryczne), pierwotna niedoczynność jajników,
osteoporoza, protekcja zaburzeń ogólnoustrojowych związanych z niedoborem estrogenu. Najpowszechniej znanym
sposobem podawania hormonów jest droga doustna, lecz w
przypadku pacjentek z chorobami wątroby, dróg żółciowych
czy przewodu pokarmowego,
rekomendowane jest podawanie hormonów w postaci przezskórnych lub domięśniowych.
Przeciwwskazaniami do HTM
są: krwawienie z dróg rodnych,
ciąża, choroba niedokrwienna serca, zakrzepica żył głębokich, ostra niewydolność serca
oraz rak sutka i trzonu macicy. Należy wspomnieć, że HTM
ma działanie długookresowe i
ma za zadanie poprawę życia
kobiet w okresie menopauzalnym oraz postmenopauzalnym
– mówi prof. dr hab. n. med.
Violetta Skrzypulec–Plinta
Badanie „Zdrowa ONA –
Menopauza” zostało przeprowadzone od 1 do 15 czerwca
na grupie 128 kobiet z województwa zachodniopomorskiego (3191 kobiet z całej
Polski), za pomocą kwestionariusza badawczego stworzonego przez SW RESEARCH na zlecenie Gedeon
Richter Polska Sp. z o.o.. Celem badania było sprawdzenie
znajomości stosowania Hormonalnej Terapii Menopauzalnej u Polek oraz poznanie
ich oceny na temat wpływu
pandemii COVID-19 na przebieg menopauzy oraz stopień
radzenia sobie z jej objawami.
Dost.

Nasz

felieton

Komu „bije” ten dzwon
i co wybija?

Andrzej Duda wygrał dla
siebie kolejną kadencje ale
jeszcze więcej na jego reelekcji wygrał PiS. I są to uzyski i wielopłaszczyznowe i
„wielomiejscowe” tzn. także
uzyski „na dole” w tym na
poziomie lokalnej gminnej
public- scene. O uzyskach dla
Polski (racja stanu) nie wspomnę ponieważ obserwując
kampanię wyborczą miałem
wrażenie, że są one co najwyżej trzeciorzędne i że chodzi
tylko o to czy wygra Andrzej
(czyli „my”) czy Rafał (czyli
inni „my”) Zatem pani Polsce
to pozostaje się tylko z tymi
wygranymi (i przegranymi)
męczyć przez kolejne 5 lat.
Te wybory prezydenckie,
nie były jednak tylko starciem personalnym aplikantów do najwyższego urzędu
w państwie ale przede wszystkim rozegrały się jako bitwa
międzypartyjna szczególnie
w drugiej turze gdy duopol
PiS i PO ponownie zaznaczył
swoją całkowitą dominacje
na polskiej scenie politycznej
i to programy i aparaty PiS i
PO konstytuowały i określały
przebieg kampanii wyborczej
A. Dudy i R. Trzaskowskiego. Niezależnie od tego faktu
to tym razem w wyborach
wzięło jednak udział znacznie
więcej wyborców, nie tylko
tych zaangażowanych mniej
czy bardziej politycznie ale
i tych nie opowiadających się
dotychczas ani po stronie PiS
czy PO ani po stronie żadnej
innej mniejszej partii, także
tych nie interesujących się polityką w ogóle.
Jak ocenia znany socjolog
prof. Rafał Chwedoruk - Wielu wyborców niezaangażowanych wcześniej w politykę
głosowało na Dudę (czyli PiS)
nie z powodu identyfikacji ze
skrajną prawicą (czyli partią)

, ale z powodu bezpieczeństwa
socjalnego oferowanego przez
rządy, których częścią jest głowa państwa…Mylny jest zatem
wniosek- jaki trumfalistycznie
dopływa teraz z kręgów pisowskich- że 51 procent Dudy
(z 70 procent które poszło
wybierać) znaczy 51 procent
dla PiS tak jak zresztą mylny
byłby wniosek, że 49 procent
dla Trzaskowskiego oznacza
48 procent dla PO- czym próbują ocierać łzy zwolennicy
tej ostatniej…notabene 49
procent to dla tej partii byłby
oczywiście świetny wynik.
Te otrzeźwiające konstatacje
nie zmieniają faktu, że uzyski
dla zwycięzców tych wyborów
będą wielkie. Mimo, że wybierano tylko jedną osobę, jednak
jest to osoba prezydenta kraju,
to PiS może spodziewać się
przeróżnego „dobra” z wyboru
A. Dudy. Na początku to wielkiego napływu „kadry” czyli
chętnych do zasilenia jego szeregów a zwłaszcza do zasiedzenia pozostających w jego dyspozycji jako rządzącej partii
stanowisk, czyli chętnych do
pozyskania różnych przywilejów wladzy także materialnych. Nastąpią zapewne także
ruchy zmierzające do powiększenia politycznego dominum
PiS-u związane z przeformowaniem koalicji rządzących w
różnych miejscach zwłaszcza
w samorządach – niektórzy
wspominają nawet o Senacie.
Oczywiście innym tematem
jest jakość tej „nowej kadry”
jaka za chwile zaskomli u
dźwi pisowskiej nomenklatury ale to jest aktualnie wtórna
sprawa ponieważ jakość kadry
politycznej jako całości (a więc
i tych co są i tych co aspirują) od dawna zeszła na psy i
przestała się w istocie liczyć i
dla tej kadry i dla tych którzy
z niej wybierają. Gdyby ktoś
miał wątpliwości co to prawdziwości tej krytycznej oceny
to rozwiewają je niechybnie
dominujące obrazki z ostatniej kampanii. Obserwowana
na co dzień kultura osobista,
słownictwo, rodzaj i styl argumentacji czyli choćby te niektóre zewnętrze objawy poziomu polityków, nie pozosta-

wiają wątpliwości, że klasa ta z
założenia elitarna i salonowa,
sięgnęła bruku czyli miejsca
gdzie zwykło biesiadować
prostactwo pospołu z chamstwem.
No ale oczywiście politycy i
ich najbardziej gorliwi zwolennicy to o sobie mają zupełnie odmienne zdanie, a może
raczej pozostają w zupełnej
nieświadomości swej realnej
kondycji etycznej. Dlatego z
niekrępowanym
najmniejszą przyzwoitością zapałem
pchają się ku korycie (które
instynktownie wyczuwają nawet z daleka) wmawiając w
lud prosty, że z ich strony to
jest przecież pełna poświęcenia walka o jakieś ideały…. o
Polskę, o demokracje, o Konstytucje….. niektórzy w ten
typowo świński sposób (sposobu tego prywatnie, osobiście
doświadczyłem) walczą nawet
o „chrześcijańskie dziedzictwo
narodu….” czy o „prawdę historyczną”
Gwoli jednak prawdy należy
oddać, że zdarzają się na tej
publicznej niwie przypadki
chwalebne w postaci rzetelnych ideowców ale ponieważ
nie stanowią one na dzisiaj
masy krytycznej to w ogóle
nie mają one wpływu na realny stan rzeczy nad czym należy ubolewać.
Wracając do naszego podwórka czy raczej korytka to
sam jestem niezmiernie ciekaw jakiej to wolty wkrótce
będziemy świadkami – np. w
radzie miejskiej czy innym
„samorządzie”- jakiemu immanentnemu
demokracie
czy demokratce przestanie
już przeszkadzać propaganda i obłuda jaki ekonomista
czy ekonomistka rzuci się z
pochwałami na temat genialności rozdawnictwa fantów
finansowanych z publicznej
kasy, jacy miłośnicy prawdy
zrozumieją nagle, że zapisana
jest ona najpełniej w wytycznych miłościwie panujących,
które to wytyczne wybitnie
przekładają uniwersalia na
język współczesnego, chodzącego na wybory obywatela
….Sam jestem ciekaw….
sm

12

Nr 25

Nr 29 (1406)

dla dzieci i młodzieży

WYDARZENIA KULTURALNE
„Różanka Dzieciom 2020" to kolejna edycja projektu Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
na który składa się cykl warsztatów twórczych z zakresu teatru, literatury, plastyki, designu
i muzyki.
Dla każdego z uczestników jest przygotowany pakiet z art. plastycznymi do wykonania
warsztatu.

Warsztaty odbywają się
o godz. 13:00 w każdą
niedzielę wakacji.
Wstęp wolny.
Wyspa Grodzka
w Szczecinie

Jako atrakcja
dodatkowo płatna,
obok Wyspy Grodzkiej
na Łasztowni ,
znajduje się wesołe miasteczko
z największymi karuzelami w Europie.

Co w trawie piszczy
Książki „Krok po kroku”
to świetne propozycje do nauki rysowania.
Z tymi książkami nauczycie
się rysować zwierzęta, smoki,
roboty i inne różności.
Świetnym pomysłem w tych
publikacjach jest to, że po
nauce rysowania, są strony do
wypełnienia zwierzętami, które już potraficie narysować.
Czasem najprostsze zwierzęta
są dla nas trudne do narysowania, ale zapewniam was, że
po lekturze tych dwóch książek nawet dorosły wreszcie
nauczy się rysować ładnego kotka lub papugę.
Książka jest dedykowana dla dzieci i młodzieży, ale na własnym
przykładzie mogę potwierdzić, że dorosłe osoby także mogą się z
niej dużo nauczyć.
Zachęcam do rysowania, bo to
bardzo ciekawe zajęcie, które
rozwija waszą kreatywność
oraz wyobraźnię. Natomiast
wspólne rysowanie z rodzicami będzie miało ogromny
wpływ na wzmacnianie waszych więzi rodzinnych.

MIEJSKIE RYSOWANIE - GOLENIÓW

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Piwo kupisz przez internet?
Izolacja społeczna, nadal częściowo tylko częściowo dostępna gastronomia oraz ograniczenia w sklepach negatywnie wpłynęły na sytuację w branży piwowarskiej. Polacy rzadziej sięgają po piwo.
Według danych członków
Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego sprzedaż
piwa w pierwszych tygodniach
trwania epidemii (marzec 2020)
była niższa o ok. 4,5-5 % w porównaniu do takiego samego
okresu roku ubiegłego. To sprawia, że tradycyjnie rozpoczynający się o tej porze sezon piwny
w tym roku stoi pod dużym
znakiem zapytania.
Piwa nie ma w koszyku
produktów pierwszej
potrzeby
Pierwsza fala zakupów spożywczych, podczas której Polacy, w obawie przed zakłóceniami w dostawie towarów masowo
wykupywali najpotrzebniejsze
produkty, już jest dawno za
nami. Ale nawet wtedy, gdy
koszyk zakupów przypominał
wartościowo zakupy w okresie
przedświątecznym
kategoria
piwa odnotowała pomimo tego
niewielki spadek. Według Centrum Monitorowania Rynku,
wolumen sprzedaży piwa w
marcu w sklepach małego formatu (do 300 m2) spadł o około
6% w stosunku do marca roku
ubiegłego. Nastawienie Polaków
na oszczędzanie, w połączeniu z
nowymi obostrzeniami rządu –
ograniczeniem liczby klientów
w sklepie, wyznaczonymi godzinami zakupów dla seniorów
– powodują, że klienci zaglądają
do sklepów rzadziej. Jeśli zdecy-

dują się na zakupy, to zapełniają
swoje koszyki podstawowymi
produktami spożywczymi lub
higienicznymi.
Piwo nie smakuje
w samotności
Przedstawiciele branży piwowarskiej podkreślają, że piwo to
napój tradycyjnie kojarzony z
okazjami towarzyskimi, różnego typu imprezami, zarówno na
świeżym powietrzu, jak i w lokalach, czy po prostu spotkaniami
z przyjaciółmi. - Piwo to napój
wybierany z reguły na spotkania
w gronie znajomych. Teraz, kiedy
z powodu narodowej kwarantanny wspólne celebrowanie nie jest
możliwe, Polacy rzadziej sięgają w
sklepie po ulubiony napój z pianką. Takie są twarde dane dotyczące sprzedaży, stoją one w sprzeczności z powielanymi gdzieniegdzie
opiniami, jakoby izolacja sprzyjała konsumpcji piwa – mówi Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny ZPPP – Browary Polskie.
Nowe zachowania zakupowe i
brak możliwości spotkań towarzyskich to nie jedyne bolączki
producentów piwa. Zamknięcie
lokali gastronomicznych, hoteli i
barów, to kolejne, bardzo istotne
wyzwanie stojące przed branżą.
- Zatrzymanie sprzedaży w sektorze gastronomicznym oraz brak
dodatkowych impulsów do konsumpcji piwa w postaci spotkań
towarzyskich, prawdopodobnie
przełożą się na wielkość spożycia

piwa w tym roku – tłumaczy B.
Morzycki.
Podmuch wiosny
nie dla piwa
Mimo coraz ładniejszej pogody, spotkania przy grillu czy w
piwnych ogródkach również nie
będą możliwe. Dwie największe
imprezy sportowe tego roku,
Mistrzostwa Europy w piłce
nożnej oraz Igrzyska Olimpijskie, na które tak bardzo liczyli
browarnicy, zostały przełożone.
Odwołane zostały wszystkie
imprezy masowe i wydarzenia
plenerowe: koncerty, festiwale
piwne czy rozgrywki sportowe,
które są naturalnymi kontekstami do konsumpcji piwa.

Browary regionalne
i rzemieślnicze wołają
o ratunek
Po wybuchu pandemii koronawirusa w niezwykle trudnej
sytuacji znalazły się browary
regionalne i kraftowe. Jest ich
w Polsce ponad 300. Wszystkie
są w znaczącym stopniu lub
wręcz całkowicie uzależnione
od sprzedaży w pubach, barach
i restauracjach. Zamknięcie
lokali gastronomicznych sprawiło, że obroty małych browarów obniżyły się znacząco, a w
niektórych przypadkach spadły
do zera. Przedstawiciele tego
segmentu rynku starają się przetrwać trudny okres i formułują

bardzo konkretne postulaty
do rządzących. - Duży segment
rynku, który obsługiwaliśmy, z
dnia na dzień został wyłączony.
Bardzo pomogłoby nam umożliwienie przez rząd sprzedaży
przez Internet. Rozumiemy, że
nasz rząd ma w tej chwili wiele
pilnych kwestii i problemów do
rozwiązania. Ale bez wsparcia
dla małych, rodzimych firm, którym grozi bankructwo powrót do
normalności po pandemii zajmie
o wiele dłużej. A w naszej branży
za kilka miesięcy nie będzie już
czego ratować - Andrzej Olkowski, prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich.
dost.

12 sołectw z grantami
W ubiegłym tygodniu, w Starostwie Powiatowym w Gryfinie podpisane zostały umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”.
Celem konkursu jest wspieranie i promowanie wartościowych inicjatyw o charakterze
kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym, integrujących i aktywizujących społeczność lokalną, podnoszenie
jakości życia i bezpieczeństwa
mieszkańców wsi oraz wzmacnianie ich więzi z miejscem
zamieszkania. W podpisaniu
umów uczestniczyli wicemarszałek Olgierd Kustosz, radny
Sejmiku Województwa Artur
Nycz, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa Urzędu
Marszałkowskiego Arkadiusz
Janowicz oraz burmistrzowie,
wójtowie i sołtysi sołectw, które
otrzymały dofinansowanie.
www.7dnigryfina.pl

W tegorocznej edycji konkursu wsparcie na realizację
projektów otrzymały sołectwa:
Banie, projekt: W Kręgu Bańskich Tajemnic

Osinów Dolny (gm. Cedynia), projekt: Osinów sportowy,
nie tylko handlowy
Stary Kostrzynek (gm. Cedynia), projekt: Przy grillu się
spotkajmy i razem pogadajmy

Rurka (gm. Chojna), projekt:
Stworzenie strefy wypoczynkowej w centrum Rurki
Nawodna (gm. Chojna), projekt: Utworzenie strefy rekreacyjnej w Nawodnej

Krzypnica (gm. Gryfino),
projekt: Wiejska wiata
Gądno (gm. Moryń), projekt:
Siłownia plenerowa „Pod Orzechem”
Przyjezierze (gm. Moryń),
projekt: Plaża marzeń
Bielin (gm. Moryń), projekt:
jezioro Bielińskie – nasze wspólne miejsce
Stare Czarnowo, projekt:
Modernizacja placu rekreacyjnego
Piaseczno (gm. Trzcińsko-Zdrój), projekt: Miejsce integracji społecznej w Piasecznie
Żarczyn (gm. Widuchowa),
projekt: Stworzenie aktywnej
przestrzeni publicznej
dost.
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KINO GRYF 17 - 21.07.2020 (wyłączając dzień wyborów - 12.07.)
Więzień zero, 19:00
#Tu i teraz, 17:00
Wiking i magiczny miecz, 15:00
CO JEST GRANE

W tym tygodniu kino GRYF zaproponuje nam familijną obyczajówkę spod
znaku hasztaga „#Tu i teraz”, która opowiada zabawną historię szefa kuchni,
który poznaje w Instagramie kobietę –
możliwe, że swojego życia – i postanawia znaleźć ją w Seulu. Na miejscu okazuje się jednak, że nikt nie wychodzi po
niego na lotnisko. Co zrobi nasz ku-

DARMOWE
bilety do kina

charz? Namiesza na lotnisku i trafi do
internetu – finału jednak poszukajcie w
kinie. Dla dzieci gryfińskie kino przygo-

śli. Wigi będzie musiał wyruszyć w podróż na magiczną wyspę, gdzie znaj-

towało animację „Wiking i magiczny
miecz” – o synu wodza wikingów Wigi i
jego ojcu, który szybciej działa niż my-

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.

dzie czar, który pomoże mu odczarować jego mamę. Fanom mocniejszych
wrażeń proponuję horror „Pacjenta
zero” – historię wyspy, na której przetrzymywani są najwięksi zwyrodnialcy
świata i to właśnie tam przeprowadzane są eksperymenty na ludziach. Co się
stanie, gdy jeden się nie uda? Zapraszam do kina.
Amp

Kto jest reżyserem filmu „#Tu i teraz”?
Jaki aktor zagrał w tym obrazie główną rolę?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 17 - 23.07.2020
KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Turu. W pogoni za sławą, 16:10
#Tu i teraz, 18:00
Ojciec, pt.-nd., wt.-czw. 20:00
xABo: Ksiądz Boniecki, pn. 20:00
KLUB KINIARNIA
Sala samobójców. Hejter, pt.-nd.,
wt.-czw. 17:30, pn. 19:10
#Tu i teraz, pt.-nd., wt.-czw. 20:10
Ojciec, pn. 17:30

HELIOS (CHR Kupiec)
Kultura Dostępna:
(NIE)znajomi, czw. 18:00
Kino Konesera:
Judy, pn. 18:00

Helios na Scenie:
Andre Rieu, śr. 18:00
Złota Kolekcja Filmowa:
Deszczowa piosenka, wt. 18:00
Seans prywatny, 20:00
Premiery:
Turu. W pogoni za sławą, pt., pn.-czw. 13:00, 15:15, 17:30, sb.-nd.
12:30, 14:45, 17:00
Polecamy:
Więzień zero, pt., pn.-wt., czw.
19:00, sb.-nd. 18:30, śr. 18:00, 22:00
Na topie, pt. 21:15, sb.-nd. 19:30,
pn. 20:45, wt., czw. 20:30, śr. 19:00
Coś się kończy, coś zaczyna, pt.,
pn.-wt., czw. 21:30, sb.-nd. 21:15, śr.
20:45
Harley Quinn: Ptaki nocy, pt., pn.-wt., czw. 21:45, sb.-nd. 21:00, śr.
21:30
Niewidzialny człowiek, pt., pn.-czw. 18:30, sb.-nd. 18:00
Helios dla dzieci:
Corgi. Psiak królowej, sb.-nd.

11:00, 13:30
Wiking i magiczny miecz, pt.
11:00, 13:00, 13:45, 16:30, sb.-nd.
12:00, 15:30, 16:30, pn.-czw. 13:00,
15:30, 17:30
Czworo dzieci i COŚ, pt., pn.-czw.
13:15, sb.-nd. 15:00
Naprzód, pt., pn.-czw. 14:00, sb.-nd.
12:00
SONIC. Szybki jak błyskawica, pt.,
pn.-czw. 16:00, sb.-nd. 17:30

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Kultura Dostępna:
(NIE)znajomi, czw. 18:00
Kino Kobiet:
Na topie, śr. 18:00
Helios na Scenie:
Andre Rieu, pt. 18:00
Kino Konesera:
Judy, pt. 18:00

Złota Kolekcja:
Deszczowa piosenka, wt. 18:00
Twój Seans Prywatny, pt. 20:00,
sb.-nd. 16:45, 20:00, pn.-czw. 19:45
Premiery:
Turu. W pogoni za sławą, pt. 13:00,
15:20, 17:45, sb.-nd. 12:30, 14:45,
17:15, pn.-czw. 13:15, 15:30, 17:45
Polecamy:
Na topie, pt., pn., czw. 19:30, sb.-nd., wt. 19:00, śr. 20:00
Coś się kończy, coś zaczyna, sb.-nd. 20:45
Sala samobójców. Hejter, pt., pn.-czw. 15:00, sb.-nd. 14:30
Więzień Zero, pt., pn., śr.-cz. 19:00,
sb.-nd. 18:30, wt. 20:15
Hit za 10!:
Joker, pt., czw. 20:15, sb.-nd. 17:00,
pn. 20:00, wt. 19:30, śr. 20:45
Wilk z Wall Street, pt., pn.-wt., czw.
19:15, sb.-nd. 11:45, śr. 19:30
Król lew, pt. 13:15, 16:10, sb.-nd.
12:00, 15:00, pn.-czw. 13:00, 16:00

La La Land, sb.-nd. 20:15
Niewidzialny człowiek, pt., pn.-czw. 18:15, sb.-nd. 15:45, 19:30
Harley Quinn: Ptaki nocy, sb.-nd.
20:30, pn.-wt., czw. 20:45, śr. 20:15
Zew krwi, pt. 16:45, sb.-nd., śr.
18:00, pn.-wt., czw. 16:40
Naprzód, pt. 14:30, 17:15, sb.-nd.
11:15, 14:00, pn.-czw. 14:15, 17:00
Helios dla Dzieci:
Corgi, psiak królowej, sb.-nd.
11:00, 13:30
Wiking i magiczny miecz, pt.
13:30, 15:45, 17:00, sb.-nd. 11:45,
14:15, 16:00, pn.-czw. 13:30, 15:45,
17:15
Czworo dzieci i COŚ, pt. 14:00, sb.-nd. 12:00, pn., śr. 14:30, wt., czw.
14:45
SONIC. Szybki jak błyskawica, pt.
14:15, sb.-nd. 17:45, pn.-czw. 14:30

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Turu.
W pogoni za sławą
()

Od zawsze kochałam animacje, dlatego jeszcze dzisiaj w
wieku już bardzo niedziecięcym
lubię czasami pójść do kina na
dobry film animowany. „Turu. W
pogoni za sławą” skusiło mnie
tematem… czyli walką z niesprawiedliwym osądzaniem i
ocenianiem inności. Turu ma bowiem śmieszny wygląd i nie
umie składać jajek, jest więc wy-

#Tu i teraz
()

Dzisiejsza rzeczywistość skąpana jest w internecie, portalach
społecznościowych i hasztagach
przeróżnej maści. Nie ukrywam,
że nie jestem specjalistką od
tego ostatniego, ale nie mogę
zaprzeczyć, że nie jestem obecna w tym dziwnym, wirtualnym
świecie. Jestem. Tu i tam. Teraz i
w przyszłości. Fabuła filmu „#Tu i
teraz”, która ściśle wiąże się z naszą internetową i społecznościową kulturą, zaciągnęła mnie do

śmiewany przez resztę grupy.
Wszystko zmieni się, gdy emerytowana nauczycielka muzyki zabiera kwokę Turu na swoją farmę, a tam okazuje się, że Turu
umie mówić ludzkim głosem, a
także potrafi śpiewać. Nauczycielka postanawia zatrzymać ich
sekret w tajemnicy, ale pewne
nieszczęśliwe zdarzenie sprawi,
że rozstaną się. Turu wyruszy
więc w podróż, by odnaleźć
przyjaciółkę, a przy okazji pozna
inną stronę świata, zdobędzie
rozgłos i zapomni o tym, że jest
kina. Któż bowiem oparłby się
opowieści o mężczyźnie, który
wyjeżdża prawie na drugi kraniec świata, by poznać swoją instagramową znajomość, a może
miłość? Ale to nie wszystko.
Główny bohater świetnie gotuje, ma dwóch synów i nadzieję,
że w Seulu odnajdzie szczęście.
Gdy jednak ląduje na lotnisku,
nikt na niego nie czeka. Co więc
pozostaje naszemu bohaterowi?
Niczym Tom Hanks i bohater
„Terminalu” musi koczować na
lotnisku. Lotnisko w Seulu nie

inny. Muszę też dodać, że ten
obraz to ekranizacją podobno
bardzo popularnej i kochanej
przez dzieci książki Ameryki Południowej. Co więcej, animację
wyprodukowali producenci „Evity” i to zresztą widać po latyno-

skich rytmach, w takt których
ruszałam bioderkami na fotelu
kinowym. Bardzo podobał mi się
sam przekaz tej bajki, jej kolory,
muzyka, historia, ale nie jest to
opowieść, którą zapamiętam na
dłużej. „Tutu” nie odkryło przede
mną Ameryki kina animacji, ale
sprawiło mi jednakże sporo radości i przyjemności. Myślę, że
ta bajka spodoba się dzieciom, a
przede wszystkim pokaże im, że
inność nigdy nie oznacza „gorszość”, a raczej „wyjątkowość”.
Cieszę się, gdy powstają takie

bajki, bo przekazują one dzieciom wartościowe rzeczy. I nawet jeśli nie trafią one do nich za
pierwszy razem, to będą utrwalały pewne pozytywne i bardzo
potrzebne wzorce. Od tego w
końcu ma być kino… ku rozrywce – owszem, ale także, by uczyć
i wychowywać. „Tutu. W pogoni
za sławą” to przyjemna animacja, która zapewni Wam rozrywkę, muzykę i ciekawą historię.
Na pewno warto.

jest małe, a do tego supernowoczesne i można tam spotkać
mnóstwo osób, nasz bohater w
trakcie czekania robi wokół siebie trochę szumu (co nie

omieszka pokazywać na swoim
koncie instagramowym), co
sprawia, że trafi do internetu z
tytułowym hasztagiem… a dokładniej z angielskim hasztagiem „#I’mhere”. Czy właśnie to
sprawi, że odnajdzie swoją tajemniczą przyjaciółkę z instagrama? Ten film sprawił mi ogromną przyjemność. Nie jest to film
z gatunku głupich komedii, a raczej z sortu rodzinnej obyczajówki na przyzwoitym poziomie.
Spędziłam bardzo przyjemny
czas w kinie. Ciekawa historia,

dobre kino, przyzwoite aktorstwo i na 2 godziny oderwałam
się od codzienności, co mi naprawdę dobrze zrobiło. Nie
oczekujcie od „#Tu i teraz” niczego, co będzie w jakiś ponadprzeciętny sposób odmienne od
tego, co do tej pory widzieliśmy
w kinach, ale jest to przyjemne,
dobre kino, które sprawia, że 2
godziny mijają jak z bicza strzelił,a do tego pozostają miłe wrażenia i pewne ważne dzisiaj refleksje.

Anna Pietras

Anna Pietras

FOTO: dystrybutor

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

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Wakacje już zawsze będą mi się kojarzyły z wolnością,
bieganiem po polach i lasach, zapachem morskiej bryzy, obiadami w stołówce, spacerami między wydmami,
oglądaniem „Podróży za jeden uśmiech” i serialu o bliźniakach tak podobnych do siebie, że – przez przypadek
– zamienili się rolami. W tych filmach było wszystko, co
uprzyjemniało mi wakacyjny, letni czas – słońce, swoboda, przygody, krótkie spodenki i skoki do zimnego jeziora,
budowanie zamków z piasku i pomieszkiwanie na drzewie lub domku na drzewie. Tamte filmy i seriale dla dzieci
były beztroskie i uosabiały wszystko to, czym było ówczesne dzieciństwo i czas dziecka – beztroskim, słodkim nicnierobieniem, spaniem w namiocie czy szałasie, chodzeniem boso po kamieniach, lasach, polach, wspinaniem
się na drzewa. Tak, wiem – dzisiaj to wszystko przyprawia o zawał serca współczesne mamy i współczesnych
rodziców, ale kiedyś to była norma. Sama chodziłam po
murach obronnych w moim rodzinnym mieście, skakałam po drzewach, przechodziłam przez płoty, narażałam
często zdrowie – mogło się to skończyć źle, owszem, ale
dzisiaj wspominam to z sentymentem. I jeszcze jedno,
kiedyś nie było tyle zagrożeń – a może tyle się o nich po
prostu nie mówiło. Wakacje kiedyś to było COŚ. Przeglądając książki w moim pokoju z dzieciństwa znalazłam
niezwykłą perełkę – książkę, którą dzisiaj wciąż będę
Wam polecała, mimo że została napisana w 1974 roku.
Dlaczego? Bo w prosty sposób zachwala to, co dla mnie
jako mamy jest najważniejszą rzeczą – szczęśliwe, wolne,
beztroskie dzieciństwo, którego ważną częścią jest tracenie czasu. Dzieci dzisiaj mówią, że się nudzą, nie umieją
swobodnie tracić czasu patrząc w chmury. Szkoda.

Dzieci z Bullerbyn,
czyli o radości
dzieciństwa

Autorką książki jest szwedzka pisarka, autorka literatury dziecięcej Astrid Lindgren. Sama dorastała w gospodarstwie razem z rodzeństwem i rodzicami. W wieku 13
lat już dobrze pisała, bo jedno z jej wypracowań znalazło
się z gazecie. Co ciekawe pracowała jako stenografistka
dla docenta kryminologii, a 1 września 1939 roku zaczęła pisać „dziennik czasu wojny”, z kolei pod koniec
1940 podjęła pracę jako cenzor korespondencji w służbie
wywiadowczej. 1944 rok to pojawienie się na kartkach
notatnika postaci Pippi, którą wymyśliła jej córka. Lindgren zadebiutowała w wieku 37 lat książką „Zwierzenia
Britt-Marii”. Potem na rynku wydawniczym pojawiła się
„Pippi” i „Dzieci z Bullerbyn”. Astrid jest autorką ponad
20 powieści i zbiorów opowiadań dla dzieci. Otrzymała
wiele nagród szwedzkich i zagranicznych.
www.7dnigryfina.pl

Narratorką „Dzieci z Bullerbyn” jest Lisa, która opowiada nam o przygodach swoich i dzieci z osady Bullerbyn. Miejscowość ta istnieje naprawdę i jest miejscem,
gdzie autorka spędziła swoje dzieciństwo. „Dzieci z Bullerbyn’ są lekturą w szkole, co nieustannie mnie cieszy.
Reżyser szwedzki Lasse Hallstrom na podstawie książek
Lidngren zrobił dwa filmy o ich przygodach.
*Lasse, Bosse, Lisa, Olle, Britta i Anna mieszkają w
Bullerbyn. To maleńka wioska, ale wcale nie jest tam
nudno. Każdy dzień, z pozoru zwyczajny, staje się świetną przygodą. Można łowić raki, spać w stogu siana, szukać skarbów, założyć spółdzielnię wiśniową oraz przesyłać wiadomości sznurkową pocztą. A najważniejsze, że
przyjaciele i rodzina zawsze są blisko.
Znalazłam „Dzieci z Bullerbyn” w starej szafie, leżały
zakurzone na półce. Wzięłam książeczkę do ręki – mały
format, wciąż żywe kolory, piękna grafika. Zajrzałam do
środka i zauważyłam napis, którym kiedyś okraszało się
książki – własność…. Drgnęło mi serce i przypomniałam
sobie moje początki czytania i moje wakacje i tamte przygody. To niesamowita książka, która w cudowny sposób
pozwala dzieciom na beztroskę i robienie w trakcie wakacji na co tylko mają ochotę. Dzisiaj organizujemy życie
naszych dzieci, co do minuty. Nie wiem, czy pamiętacie
bajkę na motywach „Małego księcia” o dziewczynce, która nie ma czasu na przyjaciół, bo ma tak skrzętnie zaplanowany czas przez jej mamę. A potem poznaje „Małego
Księcia” i jej życie zmienia się o 180 stopni. Dzieci muszą
też mieć czas na zapomnienie, na marzenia, na przyjaciół i wspinanie się po drzewach. „Dzieci z Bullerbyn”
przypomniały mi, jak ważna jest przyjaźń, szacunek dla
starszych ludzi, i co to znaczy rodzina. Co najważniejsze,
ta książka przypomina też, że trzeba mieć w sobie wrażliwość na losy zwierząt i że dzieciństwo jest po prostu dzieciństwem, które kieruje się swoimi prawami – nawet jeśli
innymi od naszych i naszych oczekiwań, to właśnie takie
powinno być dzieciństwo.
Moje znalezisko to książka sprzed 57 lat z ilustracjami
Hanny Czajkowskiej. Niesamowicie jest trzymać w ręku
taki zabytek. Płócienny brzeg, okładka i te ilustracje przepiękne. Dla mnie to cenna pamiątka czasów i mojego
dzieciństwa. Możliwe, że dzisiaj jest czyś banalnym polecać Wam książkę o szczęśliwym dzieciństwie, ale takim
najprostszym z możliwych. Ja jednak uważam, że właśnie

dzisiaj sposób współczesnych rodziców na dzieciństwo
jest wciąż różny i nie zawsze taki, jak trzeba. „Dzieci z
Bullerbyn” to książka dla większych dzieci, ale wydaje mi
się, że też i przede wszystkim dla dorosłych, którzy mogą
z tej lektury wynieść pewną lekcję, a czy wyniosą – to już
zależy od nich. Ja, czytając „Dzieci z Bullerbyn” po raz
kolejny, przypomniałam sobie na nowo, że moje dziecko
ma prawo do dzieciństwa, biegania, skakania, szaleństw
i bycia nieokiełznaną kulą chaosu, którą chcę codziennie
tłamsić. Wakacje są od tego, by bawić się, bawić się na
całego… jak śpiewano o „Fantazji”...
Bo fantazja, fantazja,
Bo fantazja jest od tego,
Aby bawić się, aby bawić się,
Aby bawić się na całego,
Bo fantazja, fantazja,
Bo fantazja jest od tego,
Aby bawić się, aby bawić się,
Aby bawić się na całego.

Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: “Dzieci z Byllerbyn”:
Autor: Astrid Lidgren
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia
Źródła:
*opis wydawcy za:
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/293762/dzieci-z-bullerbyn
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Wynajmę lokal
o pow. 60 m2 na
działalność usługowobiurową w Gryfinie

KRZYŻÓWKA

500 31 02 49
Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie
prowadzisz działalności, nie masz majątku.
Pomogę zgłosić upadłość.
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080,
www.szczecin-syndyk.pl
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com

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. dolna granica skorupy ziemskiej
2. niemieckie imię męskie
3. np. tandem
4. ojciec Odyseusza
5. produkt rozpadu uranu
6. pieszczotliwie o matce
7. sarmacki tytuł
8. Szalom, pisarz żydowski (zm. w
1957)
9. grecka matka bogów
10. Rabindranath, poeta indyjski
11. defekt
12. warzywo, które wyciska łzy
13. metal z rodziny lantanowców
14. harap
15. japońska firma
16. karta do wyboru
17. tam członkowie karawany uzupełniają zapasy wody
18. magmowa skała wylewna stanowiąca ważny materiał drogowy
19. dawniej do pieczętowania listów
20. płynie przez Florencję
21. broń kowboja
22. marzenie nie cierpiących ponie-

działku
23. także uczuć
24. Hades dla Zeusa
25. knut
26. elitarna szkoła w Anglii
27. kolejka
28. płynie przez Pinczów
29. obok Wolina
30. dawny pielgrzym
31. na śmieci w wieżowcu
32. dodatnia cecha
33. wyspa w Aleutach
34. Bogusław, aktor
35. mała Urszula
36. objawienie
37. rolniczy stan USA
38. dawny zespół Marka Grechuty
39. angielski utopista lub piłkarz
40. pierwsza śpiewaczka opery
41. osuwisko
42. równa 100 senom
43. niejedna w banku
44. miasto w Peru
45. sieć, łapka.

Poziomo:
46. ściana
47. dawna waluta nad Tybrem
48. mieszkaniec Sahary Zachodniej
49. jabłka i gruszki
50. bohater z „Iliady”
51. zabójca Ozyrysa
52. nęcenie zwierząt na polowaniu
53. drzewo wytwarzające lateks
54. miasto w Turkmenii
55. skala dźwięków
56. rzeka w Hiszpanii
57. Księżyc dawniej
58. damski but
59. mężczyzna stosujący przemoc
60. brat Mojżesza
61. możemy weń wpaść oglądając coś
pięknego
62. kolano autobusu
63. sieć do połowu płastug
64. pieniądze na poczet przyszłej wypłaty
65. oktawa + sekunda
66. bijący kolor
67. nacja w Tajlandii
68. składnik chlorofilu

69. utwór dramatyczny Mieczysława
Lurczyńskiego
70. panowanie
71. odgłos zegarka
72. miasto nad Eufratem w Iranie
73. zespół składników całości
74. ludowy pieśniarz turecki
75. nanosy rzeczne
np. piaski, żwiry
76. cyfry na kopercie
77. wielobarwny owad
78. najmocniejszy kolor brydżowy
79. Troja inaczej
80. poręczenie na wekslu
81. strzelanie do rzutków
82. nazajutrz po bibie
83. miano
84. wywieziony z zagrożonego terenu
85. odmiana chalcedonu
86. rzeczywistość dawniej
87. np. drogowy
88. klamra spinająca mury
89. środek do szorowania.
PODPOWIEDŹ: AKYN, ATKA, MOHO,
OWEN, SKEET, TAS

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

Firma poszukuje
w Baniach lub okolicach

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

ROZWIĄZANIE ......................................................................................................................................................................................................................................................

Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wylosowana nagroda ufundowana przez Wydawnictwo

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Sprzedam
kawalerkę
do remontu

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

tel. 502 277 099
Poszukuję
emeryta lub
rencisty

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

tel. 502 277 099

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

POMOŻMY WOJTKOWI
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

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

SKUP AUT

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

TEL. 792 419 148

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

Pokój do wynajęcia
osobie
na emeryturze, rencie.
Aktualne.

Kontakt: 691 057 180

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

Zatrudnię
kierowców C+E

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

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

Tel. 609 493 989

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

Tel. 605 955 850
Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Wojtek ma 21 lat, motoryzacja to całe
jego życie .Jest bardzo aktywny, zawsze
wszędzie go pełno, ma tysiące pasji i hobby,ma wyjątkowy charakter. Mimo młodego wieku jest bardzo dojrzały,rodzinny,
pracowity, konsekwentny i rozważny.
09.06.2020 Wojtek był uczestnikiem
wypadku komunikacyjnego. Jego świat
stąnał w miejscu
Pod respiratorem, sztuczną nerką, z
pękniętym kręgosłupem w trzech miejscach i w śpiączce farmakologicznej był 3
tygodnie.
W bardzo złym stanie była jego noga
która doznała bardzo wielu urazów (złamanie otwarte kości piszczelowej z nabytkiem kostnym, ostre pourazowe niedokrwienie prawego podudzia, złamanie górnej części
trzonu) . Żeby ratować jego życie niezbędna była amputacja, Wojtek obudził się już bez nogi.
Kiedy był w śpiączce jego bliscy każdego dnia modlili się o jego
powrót do zdrowia.Lekarze nie chcieli dawać za dużo nadziei bo tak
naprawdę nic nie było wiadomo. Po amputacji miało być już tylko
lepiej gdy nagle pojawiła się żółtaczka a później sepsa.
Wybudzenie go ze śpiączki było próbą, lekarze chcieli sprawdzić
czy jego płuca sobie poradzą. Stał się cud, Wojtek się wybudził.
Odłączona została sztuczna nerka, po jakimś czasie odłączony
został także respirator i po prawie miesiącu wylewania łez, modlitw
i każdego niepewnego dnia usłyszeliśmy od lekarzy ze jego stan
oceniają na stabilny. Wyniki zaczęły być bardzo dobre, sepsa nie
wyrządziła szkód w jego organizmie, na ten moment wszystko idzie
w dobrym kierunku. Powiedział ze nie chce spędzić życia na wózku,
codziennie pracuje nad tym żeby wrócić do sprawności, rana bardzo ładnie się goi i wszystko idzie w dobrym kierunku.
Kwota jest ogromna, chciałabym w imieniu całej rodziny i bliskich
prosić o pomoc.
Założyliśmy zbiórkę na protezę, jej koszt to 380 tysięcy
złotych, jest to proteza w której Wojtek mógłby dalej
prowadzić aktywne życie i korzystać z tego życia na całego!

Pomóżmy Wojtkowi w powrocie do zdrowia

Numer konta zbiórki dla Wojtka

64 1140 2004 0000 3902 7908 0962
(z dopiskiem Dla Wojciecha Piecha)
lub na stronie internetowej

https://zrzutka.pl/na-proteze-dla-wojtka

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 ”
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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.
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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
•• Wiertnicę ręczną do studni sprzedam lub wynajmę.
Tel. 502 816 108
•• Sprzedam boks wędkarski nowy, na przystani
Gryfino. Cena 95 tys. zł. Tel. 519 323 101
•• Sprzedam kamień 90 zł za tonę, 40 ton. Tel. 519 323
101
•• 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
17.07. Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
18.07. Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
19.07. Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
20.07. Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
21.07. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
22.07. Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14
23.07. Apteka Gryfińska
ul. Piastów 8
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. Montażysta układów elektronicznych – praca Gardno
10. Ogrodnik- praca Gryfino, woj.
zachodniopomorskie
11. Pracownik sklepu- praca Gryfino
12. Sprzątacz/sprzątaczka – praca
Gryfino
13. Sprzedawca-kasjer-praca Gryfino
14. Szwaczka- praca Gryfino
15. Kasjer-Sprzedawca- praca Gryfino, Gardno, Lubanowo, Stare Czarnowo
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Czarny dzień w Czepinie i Żabnicy!!!
Trzy dramatyczne wydarzenia dotknęły jednego dnia – w czwartek 16 lipca, mieszkańców oraz obiekty w Czepinie i Żabnicy.

Strażacy zamknęli drogę
Tuz przed południem dostaliśmy telefoniczną informację
o tym, że przez Żabnicę jeżdżą
samochody policyjne, strażackie i pogotowia ratunkowego.
- Co się stało? - pytał czytelnik.
- Czy to prawda że u nas jakiś
dom się wali?
Awaria
Gdy pojechaliśmy do Żabnicy, mieliśmy szczęście, droga
obok oczyszczalni była otwarta. Po drodze spotkaliśmy radiowóz policyjny. Potem ekipę
Pogotowia wodociągowego.
Jak się okazało, tuz przy Gryfskandzie miała miejsce awaria sieci wodnej.
Poszukiwanie
Pojechaliśmy dalej. Wtedy
spotkaliśmy dwóch strażaków
– ochotników. Opowiedzieli nam, że trwają poszukiwania 59 – letniego (inni mówili o 79- letnim), pana Józka,
mieszkańca ulicy Rybackiej. Podobno ostatni raz widziano
go dzień wcześniej, jak jechał
na rowerze. Jeśli pan zobaczy
kogoś takiego, to prosimy zadzwonić na numer alarmowy.
Zamknięta droga
Pojechaliśmy dalej, aż do

OGŁOSZENIE

„Nie bądź
obojętny”

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

wyjazdu z Żabnicy przez przejazd kolejowy przy stacji PKP
Czepino. Tam drogę zagradzał samochód Państwowej
Straży Pożarnej. Jak nam powiedział funkcjonariusz - Na
skrzyżowaniu z drogą krajową robotnicy stawiający kilka
dni temu nowe lampy oświetleniowe uszkodzili fundament
domu mieszkalnego. Droga zamknięta do przyjazdu inspektora nadzoru budowlanego.
Zawracamy do Gryfina
Wracać trzeba przez Mniszki, koło Gryfskandu. Na wysokości sklepu zobaczyliśmy karetkę pogotowia, a ratownicy
pytali o coś przechodnia. Jak
nam po chwili wyjaśnił, oni
też szukają zaginionego pana
Józefa. Zresztą znanego mu
“od szczyla”. - Dawniej mieszkał na tej ulicy. Ja jestem trochę od niego młodszy – dodał
widoczny na zdjęciu rozmówca. Potem jeszcze przejeżdżaliśmy ponownie koło pracującej ekipy Pogotowia Wodociągowego i kolejnego radiowozu
policyjnego.
Jak na jeden dzień to bardzo
dużo wydarzeń. Czasem przez
miesiąc na takim obszarze tyle
się nie zdarzy.
R. Kwapisz

REKLAMA
kontakt.
7dnigryfina
@gmail.com

telefon
91 404 50 14
kontakt.7dnigryfina@gmail.com

