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Uwaga sprzedawcy
alkoholu

Obchody
rocznicy
Powstania

Gmina Gryfino wychodzi z propozycją nie do odrzucenia ;)

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na gminne
obchody upamiętniające 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystość odbędzie się w
dniu 1 sierpnia 2020 r. (sobota) o godz. 17 przy rondzie
im. Powstańców Warszawskich w Gryfinie.
W programie przewidziano m.in. uroczyste złożenie
wieńców i kwiatów pod powstańczą kotwicą.
Organizatorami wydarzenia jest Burmistrz Miasta i
Gminy Gryfino oraz Gryfiński Dom Kultury
Zawyją syreny
Burmistrz M. Sawaryn informuje, że w dniu 1 sierpnia
o godzinie 17 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia syren alarmowych na

terenie miasta Gryfina oraz
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna – Oddział
Zespół Elektrowni Dolna
Odra w Nowym Czarnowie
w okresie 3 minut.
Celem treningu jest upamiętnienie 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i uczczenie pamięci
bohaterskich
żołnierzy,
mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych
w czasie Powstania w 1944
roku oraz sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania.

Mieszkańcy Czepina
i Żabnicy domagają
się usunięcia tego
słupa oświetleniowego
ograniczajacego
widoczność kierowcom

Dbając o przestrzeganie
prawa na terenie naszej gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej wychodzi
z propozycją bezpłatnego nabycia plakatu informacyjnego
dla właścicieli punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Celem naszego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie prawa w zakresie zakazu
sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim, nietrzeźwym oraz zakazie spożywania alkoholu w
obrębie sklepu.
Niebawem
odwiedzimy
Państwa w punktach sprzedaży, jeśli ktoś chciałby odebrać
plakat wcześniej zapraszamy
do kontaktu 91-416-25-27
wew. 134 lub 137 w godzinach
urzędowania ośrodka.
Dost.

Przy okazji przebudowy peronów warto
by też odświeżyć tablice informacyjne

Red.

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Niszczą Krzywy Las?!
Sensacją dnia w środę, 29 lipca stały się informacje o jakichś pracach wycinkowych
na terenie Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie. A jest to najbardziej znany – i to
na całym świecie, obiekt naszej gminy. Ba, jest to także duma jej mieszkańców.
W czwartek gryfinianie licznie
jechali sprawdzać co się dzieje! I
jeszcze raz obejrzeć to cudo. Ma
ono jednak pewną słabą stronę.
Sosny, a to one mają ten dziwny
kształt w Krzywym Lesie, nie są
drzewami długowiecznymi. Według ocen naukowców zostały
one zasadzone na początku lat
30-tych XX wieku. Mają więc
już prawie 100 lat. I zaczynają
po kolei obumierać. Z niektórych pozostały już tylko tak
zwane „odziomki”. To dolne części drzew, których górna część
uschła i została obcięta po to, by
zachować jego wygiętą część. Leśnicy mówią w takim przypadku
o okrzesaniu.
Cóż więc się dzieje?
Jak mówi Lidia Kmiecińska –
starszy specjalista Służby Leśnej,
opiekująca się Krzywym Lasem
- Każdego roku, zgodnie z
procedurami obowiązującymi

w nadleśnictwie obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną
podlegają przeglądom pod kątem stanu zachowania. Dotyczy
to również powierzchniowego
pomnika przyrody Krzywy las.
W trakcie przeglądów, dokonywanych na jego terenie wspólnie z przedstawicielami Gminy
Gryfino weryfikuje się m.in. żywotność rosnących tu drzew, konieczność usuwania podrostu innych gatunków drzew i krzewów
oraz ewentualną konieczność
wykonania pozostałych prac pielęgnacyjnych.
Istotnym elementem przeglądów jest również ocena ewentualnego zagrożenia dla osób
licznie odwiedzających obiekt,
związanego z możliwością obłamywania się uschniętych wierzchołków, konarów bocznych lub
obalania się uschniętych drzew
(nie tylko „krzywych sosen”, ale

również innych drzew, prawidłowo ukształtowanych, które rosną
na powierzchni stanowiącej pomnik przyrody).
Coś trzeba uciąć i posadzić
W przypadku zaobserwowania
zagrożenia, takie drzewa i ich
fragmenty są usuwane i pozostawiane do naturalnego rozkładu
(!), na terenie pomnika. Działanie to jest to zgodne z ustawą o
ochronie przyrody, której art. 45
ust. 2 pkt 4 mówi o możliwości
ingerencji w pomnik przyrody w
sytuacji gdy stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Z uwagi na wiek, drzewa
tworzące Krzywy Las z biegiem
czasu będą wykazywać tendencję
do zamierania. To naturalny proces i nie da się uniknąć rosnącego zagrożenia dla turystów.
Krzywy jak nowy?!
W związku z tym, w pobliżu

Krzywego Lasu planowane jest
założenie dwóch 10-arowych
powierzchni zastępczych dla starzejącego się już drzewostanu.
Na powierzchniach prowadzone
będą próby odtworzenia krzywizn drzew, poprzez naśladowanie sposobów, jakie wykorzystali
protoplaści tworzący niegdyś ten
niezwykły dziś pomnik przyrody. Drugim z planowanych sposobów będzie wysianie nasion
pozyskanych z drzew Krzywego

Lasu i obserwacja ewentualnych
powtórzeń cech u potomstwa.
Wszystko po to, aby zachować
ciągłość istnienia tej niezwykłej
atrakcji na turystycznej mapie
Polski.
Założenie powierzchni zastępczych jest jednym z elementów
projektu rewitalizacji Krzywego
Lasu, który będzie realizowany wspólnie z Gminą Gryfino.
Pisaliśmy o nim w wydaniu 7
Dni Gryfina z 3 lipca br.
rk

Za parę dni kolejne korki! Zaczną odpowiadać
W miniony piątek jako pierwsi poinformowaliśmy na facebooku, że bez zapowiedzi rozpoczęto frezowanie nawierzchni na ulicy Łużyckiej. Już powstaje korek. W
centrum Gryfina jest na wysokości placu Barnima - tego samego dnia przeczytało o tym ponad 2000 osób.
Jakie były komentarze, nietrudno się domyślić. Np. Internauta Tomasz Krysztof Mały,
napisał:
Proszę pozdrowić wykonawcę
tej roboty. Tak bardzo cieplutko.
Od razu zaznaczam, że nie mam
problemu z tym, że jest remont
tylko mam problem z tym i zastanawiam się jakim to trzeba
być strategiem, żeby zaplanować
o tej godzinie tak wielki remont
- coś niesamowitego. Zresztą,
wszyscy głównie ironizowali.
Na chwilę znikli
Wykonawcy z maszynami do
frezowania i ciężarówkami odbierającymi ich urobek znikli.
Mieszkańcy dziwią się, dlaczego sfrezowano tylko część obu
pasów jezdni od strony krawężnika? Potem przyjadą i wytną
więcej, czy tak zostanie? A kierowcy mają problem – jechać lewymi kołami po asfalcie, a prawymi po wyciętej powierzchni?
Czy starać się zmieścić na środkowej, nie sfrezowanej części
pasa drogi. Do tego jeszcze
dzikie podskoki na pozostawiowww.7dnigryfina.pl

nych, a słabo widocznych wysepkach wokół klap włazów do
podziemnych instalacji.
Co i kiedy?
Rzecznik GDDKiA odpowiada - Roboty przy remoncie rozpoczęły się 24.07.2020 r. i będą
trwały około miesiąca. Remont
nawierzchni sprowadza się do
likwidacji nierówności jezdni w
najgorszych miejscach, biorąc
również pod uwagę również zakres prac związanych z sieciami,
kanalizacją następnych etapów
przebudowy ulicy Łużyckiej.
Jest to większy remont cząst-

kowy - dlatego do remontu
zostały wyznaczone określone fragmenty jezdni. Obecnie
sfrezowany zakres odpowiada
zasadniczo miejscom, w których zostanie położona nowa
warstwa bitumiczna. Pewne niewielkie fragmenty będą jeszcze
dodane później.
W najbliższych dniach wykonawca powinien rozpocząć roboty bitumiczne – z ruchem wahadłowym kierowanym ręcznie
– informuje Mateusz Grzeszczuk z GDDK i A. Obyylko zdążył nas o tym uprzedzić.
rk

na pytania?

Czyżby coś drgnęło w Urzędzie Miasta w Gryfinie?
Nadal mamy problem z uzyskiwaniem informacji
stamtąd, ale są jakby jaskółki zmian.
Po naszym piątkowym artykule pt. Lepiej być od inwestycji.,
już w poniedziałek 27 lipca zadzwonił burmistrz M. Sawaryn.
Przekazał ustnie odpowiedź na
nasze końcowe pytanie, czy obaj
jego zastępcy zostali zwolnieni
na 10 lat z podatku od nieruchomości! A pozwala na to uchwała rady Miejskiej z 2015 roku.
Burmistrz obiecał też szybkie
dostarczenie odpowiedzi w formie pisemnej. Niestety, do chwili
zamknięcia tego wydania odpowiedź w tej formie nie nadeszła.
Relacjonujemy więc ją na podstawie rozmowy telefonicznej.
M. Sawaryn oświadczył wtedy,
że Tomasz Miler nie wchodził
w zakres ustaleń uchwały z 2015
roku, gdyż kupił a nie - zbudował nowy dom. Natomiast Paweł
Nikitiński zbudował nowy dom,
jednak roztropnie zrezygnował z
ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Szybkie odpowiedzi
We wtorek 28 lipca zaś dostaliśmy (enigmatyczną, ale jednak)

odpowiedź na pytanie z 22 lipca
o źródło finansowania budowy
kanalizacji ściekowej pomiędzy
ul. Mazowiecką a oczyszczalnią
ścieków. Jak na zwykłą praktykę
Urzędu, to dobry wynik. Choć
nie dla gazety informującej o
aktualnym wydarzeniu. Wiemy
jednak, że starczyło pieniędzy
własnych gminy, a wybrany wykonawca był trochę tańszy niż
przewidywano wydać na ten cel.
Skoro ruszyło, to może...
Postanowiliśmy więc w trybie
dostępu do informacji publicznej powtórzyć prośbę o udostępnienie dokumentów źródłowych
dotyczących projektu i budowy
hali sportowej w Gryfinie. Zadaliśmy je w lutym, a powtórzyliśmy w końcu czerwca br. Wydrukowaliśmy listę tych dokumentów w wydaniu z 26 czerwca
br. Jest więc znana burmistrzom.
Może je dostaniemy zanim hala
zostanie uroczyście oddana?
rk
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Zamkną drogę do
Powstanie poezją Gardna na 10 dni
1 sierpnia rocznica Powstania Warszawskiego

opłakane...

Warszawa jako stolica Polski to nasze, każdego Polaka, miasto.
Ale jest jeden dzień gdy szczególnie wszyscy jesteśmy warszawiakami. To dzień 1 sierpnia, a zwłaszcza godzina 17 czyli godzina
„Zero”- ustalone hasło momentu wybuchu powstańczego zrywu… Polacy mieli dość i wyszli z bronią przeciw nadal silniejszemu militarnie wrogowi… Wrogowi, który poprzez wstrzymanie
frontu na Pradze otrzymał jeszcze nieoczekiwane wsparcie rzekomego alianta Polski.
Powstanie było dziełem wyjątkowego pokolenia wychowanego
w wolnej Polsce. Pokolenia, które za tę wolną Polskę oddało w tak
niespotkanej skali i z takim męstwem często w młodym wieku
swoje życie. Szczególna grupę z tego pokolenia stanowili młodzi
poeci – powstańcy. Trzej najwybitniejsi z nich - dwudziestolatkowie Krzysztof Kamil Baczyński, Zdzisław Stroiński i Tadeusz
Gajcy zginęli w powstaniu… Przedtem jednak przejmująco opowiedzieli powstanie swoją poezją. W kolejną rocznicę Powstania
Warszawskiego przywołajmy jeden z utworów Tadeusza Gajcego.

Żegnając się z matką
Jak do Ciebie będę pisał
pochylony nad sobą w żalu.
Serce chłodne świeci jak kryształ
i choć wczoraj się z Tobą rozstałem,
jak Ci słowo do dłoni podam
badający uparcie ciemność,
skoro mówisz: lekka jest młodość
chociaż ognia bukiet nad ziemią,
skoro mówisz: ciałem człowieczym,
trzeba schodzić nisko, najniżej,
bo radosna w locie tym wieczność
jest kołyską zrodzoną na krzyżu.
Jak Ci sercem odpowiem jak źródłem
wykuty głosem śpiewnym,
kiedy tłum przerażonych jaskółek
niosę po ręce lewej,
jak mych ust niewyczutych graniem
mam zawołać bohaterski i bliski,
gdy po mej ręce prawej
drży ojczyzny pogięta kołyska
i piosenka wieczorna leży
jak owocu zniszczone grono,
dalej niebo, dom mój i księżyc
opuszczony jak Ty i młodość.
TADEUSZ GAJCY ur. 1922, zm. 1944. Poeta, dramatopisarz. Jego
pierwsze próby poetyckie pochodzą z 1938. Wiosną 1941 zdał konspiracyjną maturę, następnie studiował polonistykę na podziemnym
Uniwersytecie Warszawskim. Pod koniec 1941 wstąpił do konspiracyjnej organizacji politycznej Konfederacja Narodu (KN). Związał się
z grupą młodych pisarzy skupionych wokół pisma „Sztuka i Naród”.
Debiutował wierszem Wczorajszemu, opublikowanym w 1942 w
„SiN. W 1943 napisał dramaty Misterium niedzielne, Homer i Orchidea. 25 V 1943 z redaktorami „SiN”, Z. Stroińskim i W. Bojarskim,
wziął udział w pierwszej bojowej akcji ,,SiN” – składania wieńca pod
pomnikiem M. Kopernika w Warszawie (jej skutkiem była śmierć Bojarskiego i uwięzienie Stroińskiego). Od listopada 1943 redaktor naczelny „SiN”. Od tegoż roku członek Armii Krajowej (AK). Po wybuchu
powstania warszawskiego walczył na Starym Mieście w grupie
szturmowowypadowej. Zginął 16 VIII razem z Z. Stroińskim w wysadzonej przez Niemców kamienicy przy ul. Przejazd 1/3.

28 lipca droga wojewódzka 120 na odcinku Wełtyń - Gardno nie została zamknięta!
Stanie się to dopiero 18 sierpnia

Zamknięcie ma związek z
budową nowego przepustu
pod tą drogą. Po 10 dniach od
zamknięcia, przejazd drogą
zostanie przywrócony dla samochodów osobowych i autobusów. Ruch będzie odbywał się
wahadłowo połówkami jezdni i
będzie sterowany w zależności
od natężenia - ręcznie lub za
pomocą sygnalizacji świetlnej.
Przeznaczony do przebudowy
przepust wykonany jest betonowych kręgów, które z biegiem
lat uległy przemieszczeniom poprzecznym. Przedostawanie się
do przepustu ziemi spod drogi,
powodowało jej wypłukiwanie
i w konsekwencji zapadanie się

jezdni. Na budowie konieczne
jest wykonanie głębokich wykopów, sięgających 4,5 metra. Dla
bezpieczeństwa podróżujących i
pracowników na budowie, droga
musi zostać zamknięta. W takich
warunkach ruch, zwłaszcza pojazdów ciężkich, byłby niemożliwy.
Tymczasowa organizacja ruchu zakłada wprowadzenie od 18
sierpnia objazdu drogą powiatową przez Wysoką Gryfińską,
Chlebowo i Radziszewo, a potem
i drogą krajową nr 31 przez Daleszewo i Czepino.
Autobusy dowożące pracowników do ZALANDO oraz ruch regularnej linii PKS będą odbywać

się drogą gminną Wełtyń-Gardno.
Droga wykonana jest z płyt betonowych i w okresie przebudowy
przepustu, utrzymywana będzie
przez wykonawcę. Do czasu zamknięcia drogi, Gmina Gryfino
dokona niezbędnych zmian w
rozkładach jazdy komunikacji
PKS. Dost.

Zatrzymał podpalacza

W poniedziałek ok. godziny 19 w miejscowości Nawodna doszło do zatrzymania sprawcy podpalenia przez policjanta będącego po służbie.
Asp. szt. Jacek Jakubik, Kierownik Refetaru Dochodzeniowo
Śledczego Komisariatu Policji
w Chojnie, podróżował swoim
prywatnym samochodem drogą
pomiędzy miejscowościami Lisie Pole – Nawodna. W pewnym
momencie zauważył na poboczu
pojazd marki Renault oraz młodego mężczyznę, który to biegł
przez pobliskie pole. Mężczyzna
ten wsiadł do swojego pojazdu po
czym szybko ruszył w kierunku
miejscowości Nawodna. Gdy asp.
szt. Jakubik podjechał bliżej oraz
spojrzał w kierunku, z którego
biegła osoba zauważył palącą się

prawą ścianę sterty ułożonej ze
słomianych balotów. Policjant
niezwłocznie udał się za pojazdem.
W miejscowości Nawodna
funkcjonariusz zauważył jak pojazd wjeżdża na jedną z posesji,
po czym wysiada z niego młody
mężczyzna oraz nerwowo zamyka bramę wjazdową. Wtedy
to asp. szt. Jakubik natychmiast
zatrzymał swój pojazd, podbiegł
do posesji, na której znajdował
się mężczyzna, okazał legitymacje
służbową oraz wydał polecenie
by ten się zatrzymał. Młodzieniec
początkowo był zaskoczony. Po-

licjant wyjaśnił o co chodzi. Po
chwili mężczyzna przyznał się do
podpalenia sterty, lecz nie potrafił
powiedzieć dlaczego to zrobił.
O podjętych czynnościach oraz
o podpaleniu Kierownik Referatu Dochodzeniowo Śledczego niezwłocznie poinformował
dyżurnego Komisariatu Policji
w Chojnie, który to zawiadomił
odpowiednie służby, a także skierował na miejsce załogę Policji w
celu przetransportowania sprawcy podpalenia do KP w Chojnie.
22-letni mężczyzna został zatrzymany, natomiast w danej sprawie
toczy się postępowanie. Dost.

W Brukseli podzielono
pieniądze

Około 125 mld euro w bezpośrednich dotacjach. W cenach bieżących to kwota prawie
160 mld euro wraz z pożyczkami, czyli blisko 750 mld zł. To rozwój infrastruktury, zwiększone kwoty dotacji na rolnictwo, wspólna polityka rolna, transformacje energetyczna.
Przy okazji przewodniczący
Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że poszanowanie dla praworządności jest decyzyjnym kryterium dla wydatków
budżetowych. Powstanie system
warunkowości chroniący unijny budżet. Ostatecznie zapis o
“praworządności” został nie tyle
usunięty, co przeorganizowany
w stronę “ochrony interesów
finansowych UE”. Po raz pierwszy w historii poszanowanie dla
praworządności jest decyzyjnym
kryterium dla wydatków budże-

towych - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej ogłaszając porozumienie ws. unijnych
finansów. Ta uwaga jest bardzo
istotna dla Polski, ponieważ cały
czas oczekujemy na orzeczenie
TSUE. Poza tym jesteśmy wraz
z Węgrami duetem państw Unii
nagminnie łamiących prawo
unijne, a to może się skończyć,
mimo nieprawdziwych oświadczeń premiera, ograniczeniem
unijnych środków lub narzuceniem kar za nie wykonywanie
wyroków TSUE.

Wykorzystując
propozycję
przewodniczącego RE osłabiającą
“warunkowość klimatyczną”, czyli powiązanie wypłaty funduszy
na transformację energetyczną z
przyjęciem zobowiązania o osiągnięciu neutralności klimatycznej
do 2050 r. nasz kraj nadal będzie
z ekologią na bakier. Mimo to
rządy muszą wydać 30 proc. pieniędzy z funduszu odbudowy na
cele związane z walką ze zmianami klimatu.
A. Szczepaniak
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A rowerzyści trawnikiem? Podziękowania
Mieszkańcy Żórawek i sąsiednich wiosek są zadowoleni z kończącej się przebudowy ulicy Jaśminowej. Narzekają na zbyt szybko jeżdżące pojazdy... i niedopatrzenie projektanta.
W porównaniu do byłych już
skarg na zbyt wysokie progi
podjazdów na posesje, to wydaje się drobne. Ale uciążliwe.
Projektant i inwestor zapomnieli, że na wsi prawie wszyscy jeżdżą na rowerach. A niestety, nie
zrobiono wąskiej choćby ścieżki
dla rowerzystów na wjeździe od
strony stacji paliw. Wjazd tam
był do remontu i zlikwidowano

go słusznie – był wąski i stromy.
Teraz wygodny dla samochodów powstał ledwo kilkadziesiąt
metrów dalej.
Jednak wraz z likwidacją
pierwotnego wjazdu, to miejsce
zamieniono w trawniczek ze
schodami. Niektórzy narzekają,
że schody nie mają zjazdu dla
wózków dziecięcych. - Kobieta
przyjechała autobusem z dziec-

kiem wózku i miała do wyboru
– przejść po zasianym trawniku,
albo dookoła, poboczem krajówki – denerwował się mieszkaniec pobliskiego domu.
Najgorsze jest to, że nie ma
też przejazdu dla rowerów. Tylko schody i trawnik. A ruch
rowerowy w Żórawkach jest
naprawdę duży. Efekt jest taki,
że trawa nie zdążyła jeszcze wykiełkować, a już jest rozjeżdżana
przez rowerzystów!
Tymczasem
wystarczyłoby
obok schodów ułożyć choćby
półmetrowej szerokości pasek z
betonowych płytek i po problemie. Zdjęcie schodów z trawnikiem już rozjeżdżanym przez
rowery posłaliśmy naczelnikowi
wydziału administrowania drogami w Starostwie. Arkadiusz
Durma obiecał przyjrzeć się
sprawie. Czekamy na efekt.
rk

Kolejny ładny plac
Plac zabaw oraz boisko sportowe przy świetlicy w Żelisławcu wzbogaciły się o nowy
elementy do odpoczynku. Altana, bo o niej mowa, sfinansowana została ze środków
funduszu sołeckiego Żelisławiec.
Mieszkańcy Żelisławca mają
do dyspozycji teren, na którym
znajduje się plac zabaw, boisko
do piłki nożnej i do siatkówki

oraz duża wiata rekreacyjna. Altana, która została zamontowana na początku lipca br., pozwoli na odpoczynek, a rodzicom

umożliwi obserwować dzieci
bawiące się na placu zabaw czy
grające na boisku sportowym.
- Altana da schronienie przed
słońcem, deszczem, jak i będzie
miejscem spotkań. Umiejscowienie altany między placem zabaw
a boiskiem sportowym, przysłuży
się mamą pilnującym swoje pociechy, jak i strudzonym w boju
sportowcom - przyznaje zastępca wójta gminy Stare Czarnowo
Marcin Krawczyk. Koszt altany
wyniósł prawie 5 tys. zł.
pk

dla wolontariuszek
W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się
pierwsze spotkanie z częścią ogromnej ilości wolontariuszek zaangażowanych w akcję szycia maseczek
dla naszych mieszkańców.

To dzięki zaangażowaniu
Pań, pracowników instytucji, strażaków Ochotniczych
Straży Pożarnych, członków
stowarzyszeń, mieszkańców
sołectw, zawsze chętnych do
pomocy wolontariuszy- udało się dostarczyć do Państwa
domostw kilkanaście tysięcy
maseczek.
Ich praca to niezliczone godziny pracy przy maszynie
do szycia, gotowość niesienia
pomocy w tak trudnym czasie
dla całej społeczności.
Zastępca Burmistrza Paweł
Nikitiński osobiście podziękował wszystkim zaangażowanym Paniom, podkreślając
ich wyjątkową postawę w obliczu tak trudnego wyzwania
dla naszej gminy i społeczności. Akcja szycia i dostarczania maseczek to praca wielu
mieszkańców,
urzędników
oraz wolontariuszy.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc!
Wszystkimi
działaniami

kierował Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych oraz
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.
(ze strony UMiG Gryfino na FB)

Od redakcji
My także dziękujemy zaangażowanym w tę ważną akcję
Paniom (i Panom!). Pracownicy naszej redakcji już na
początku pandemii dostali
specjalną partię maseczek od
wolontariuszek. Dostawaliśmy
je także od osób odwiedzających nas w redakcji. Zapewne
do szycia maseczek posłużyła
maszyna, za naszym pośrednictwem oddana za darmo
przez jedną z czytelniczek. Zła
wiadomość jest taka, że pandemia jeszcze się nie skończyła.
Wasza praca może więc być
nadal potrzebna. Życzymy
więc wiele cierpliwości i nie
gasnącego zapału.
Redakcja 7 Dni Gryfina

Czy pamiętają o sprawnych inaczej?
Już ponad dwa miesiące trwa remont, a właściwie przebudowa schodów i chodników przy budynkach usadowionych przy ul. Iwaszkiewicza.
Przy jednym budynku roboty
już zakończono, a przy drugim
trwają. Prace przebiegają sprawnie, a co najważniejsze - na pewno będzie estetycznej. Ale czy
będzie funkcjonalnie? Wiadomo,
że mieszkańcy Gryfina to nie tylko sprawne młodzieniaszki, ale
i osoby w wieku podeszłym, jak
i czasami nie do końca fizycznie
sprawni. Ta część miasta, jak i
całe Gryfino, jest bardzo pofałwww.7dnigryfina.pl

dowana. Góry i doliny i tak też
właśnie wyglądają nasze ciągi
piesze. Co kilka metrów konieczna jest budowa schodów. Obecnie, wobec obowiązujących przepisów, w ciągach pieszych muszą
być podjazdy dla inwalidów na
wózkach i oczywiście podjazdy
dla wózków dziecięcych. To jednak nie wszystko. Osoby starsze
i niepełnosprawne, nie jeżdżące
na wózkach często mają proble-

my z pokonywaniem schodów.
W tym ciągu dla pieszych przy
dwóch budynkach - jak na razie
w realizacji tej przebudowy nie
widać, aby pamiętano o osobach
z trudnościami z poruszaniem
się i przy schodach nie są montowane poręcze. Może to przeoczenie, a może ich montaż pozostawiono na zakończenie prac?
A. Szczepaniak
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Brak wotum zaufania dla odwołanej wójt

Wyjątkowa sesja Rady Gminy w Widuchowej
Opinia regionalnej izby obrachunkowej była pozytywna, opinia komisji rewizyjnej także pozytywna, raport o stanie gminy za 2019 rok
radni przyjęli bez dyskusji, ale wotum zaufania dla byłej wójt Anny Kusy-Kłos nie udzielili.
Dlaczego mimo pozytywnych opinii, radni nie udzielili wotum zaufania? Otóż
przypomnijmy, w czerwcu w
Widuchowej odbyło się referendum, w wyniku którego
Anna Kusy-Kłos została odwołana ze stanowiska wójta.
Zarzutów było kilka. Chodziło
między innymi o brak zaufania mieszkańców, ignorowanie
ich potrzeb, niegospodarność,
nieuzasadnione
zwolnienia
pracowników, niebudowanie
farm wiatrowych, brak perspektywicznego myślenia i
arogancję.
- Skoro więc radni gminy Widuchowa robili wszystko, żeby
wójt odwołać, bo krytycznie
oceniali jej wójtowanie, skoro
zorganizowali referendum to
chcieli być konsekwentni – tłumaczy Jerzy Sołtysiak - pełnią-

cy obowiązki wójta. Stało się
tak mimo iż, jak mówi mecenas Paweł Kuźniar, wszystkie
przesłanki za udzieleniem wotum zaufania były spełnione. –
Teraz, gdy ją odwołali to głupio
byłoby im głosować za udzieleniem wotum zaufania – komentuje jeden z mieszkańców.
Mimo to jednak 5 radnych
było za udzieleniem wotum
zaufania, ale 7 było przeciw.
Dziwić trochę może fakt
kolejności działań radnych w
Widuchowej
Zgodnie z ustawą z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, kiedy wprowadzony
został nowy instrument prawny, umożliwiający radzie gminy wyrażenie oceny pracy wójta, czyli wotum zaufania, rada
gminy może podjąć uchwałę o
przeprowadzeniu referendum

Ostatnia Sesja Rady Gminy Widuchowej była wyjątkowa także z innego powodu. Posiedzenie odbyło się w szerokim korytarzu
Szkoły Podstawowej. Dzięki temu można było zachować dystans. Ale z maseczek ochronnych podczas obrad państwo radni
nie korzystali.
w sprawie odwołania wójta, zaufania. W Widuchowej było nia wójt przeprowadzone było
na sesji zwołanej nie wcześniej na odwrót. Najpierw odwoła- na wniosek rady z innej przyniż po upływie 14 dni od dnia nie ze stanowiska, potem brak czyny - niż brak absolutorium
podjęcia uchwały w sprawie wotum zaufania. Jednak tam, czy wotum zaufania.
Barbara Gondek
nieudzielenia wójtowi wotum referendum w sprawie odwoła-

Miesiąc do wyborów

6 września 2020r. mieszkańcy gminy Widuchowa wybiorą nowego wójta. Przypomnijmy, w czerwcu w wyniku referendum ze stanowiska wójta odwołana została Anna Kusy-Kłos. Do czasu nowych wyborów obowiązki wójta pełni osoba wyznaczona przez premiera. Do
tej roli w imieniu premiera wojewoda zachodniopomorski wyznaczył Jerzego Sołtysiaka.
O stanowisko wójta gminy
Widuchowa ubiega się obecnie
troje kandydatów: Julita Nowak,
Paweł Wróbel i Jerzy Sołtysiak.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 12 sierpnia gminna komisja wyborcza powinna otrzymać zgłoszenia kandydatów.
Na kampanię więc jeszcze nie
czas. Tymczasem Jerzy Sołtysiak
jako wójt intensywnie pracuje.
Spotyka się z mieszkańcami.

Znajduje 40 tysięcy zł. na remont pomieszczeń przychodni
NZOZ w Widuchowej, obiecuje,
że wystąpi o sponsoring do PGE
by wyremontować tam parking,
odwiedza sołectwa i rozmawia
z ludźmi. Był już w Marwicach,
Pacholętach i Krzywinie. - Sołectwa mają mnóstwo problemów, chcę je poznać, dlatego ich
odwiedzam - tłumaczy na konferencji prasowej. - Na spotka-

Obchody Powstania

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gryfina do wzięcia udziału w V edycji akcji
“Zapal znicz bohaterowi Powstania Warszawskiego w Gryfinie”.
W roku przypadającym na 76.
rocznicę Powstania Warszawskiego chcemy, aby ich groby
rozbłysły bielą i czerwienią.
Dlatego pragniemy ułożyć na
nich znicze w kształcie znaku
Polski Walczącej. Na naszym
cmentarzu leży dwóch bohaterów Powstania Warszawskiego,
Mieczysław Siedlik oraz Teofil
Żurowski. Dlatego zapraszamy
do wspólnej wizyty na ich grobach w piątek 31 lipca. Spotykamy się koło kaplicy cmentarnej
o godzinie 17:00.

niu w Krzywinie rozmawialiśmy
o budowie nowego chodnika –
mówi sołtys Jadwiga Mazur. To
inwestycja, którą wieś realizuje z
funduszu sołeckiego.
Spotyka się pan z mieszkańcami? Czy to znaczy, że rozpoczął
pan już kampanię wyborczą?
– Ależ skąd – odpowiada Jerzy
Sołtysiak. - Ja tylko wypełniam
obowiązki wójta.
Cóż, urzędującym kandyda-

tom jest łatwiej. Pozostali z odwiedzaniem mieszkańców, zgodnie z kalendarzem wyborczym,
muszą poczekać jeszcze kilka
dni. Jerzy Sołtysiak podobnie jak
przed wyborami prezydenckimi
prezydent Andrzej Duda, jeszcze
przed oficjalnym rozpoczęciem
kampanii, spotyka się z mieszkańcami wypełniając po prostu
swoje obowiązki.

Oprócz grobów powstańców
odwiedzimy grób żołnierza 27.
dywizji Wołyńskiej AK, pana
Romana Kucharskiego oraz
grób działacza Solidarności,
pana Zdzisława Podolskiego. Liczymy na Was.

1944 roku. Jest pierwszą – w
całości kolorową – wystawą o
Powstaniu Warszawskim, dzięki
kunsztownemu procesowi koloryzacji zdjęć czarno-białych
dokonanemu przez Mikołaja
Kaczmarka. Zaprezentowane
fotografie pochodzą ze zbiorów
m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskiej Agencji
Prasowej, Ośrodka KARTA i
kolekcji prywatnych.
Wystawę będzie można obejrzeć dnia 1 sierpnia od godziny
14:00 - 19:00 na placu Solidarności w Gryfinie. Dodatkowo
będzie można spotkać tam naszych gryfińskich rekonstruktorów. Serdecznie Zapraszamy.

Wystawa
Placówka Gryfino ma zaszczyt zaprosić mieszkańców
miasta i gminy Gryfino do obejrzenia wystawy IPN “ Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o
Polskę”. Wystawa elementarna
została przygotowana przez
Biuro Edukacji Narodowej IPN
Centrala w Warszawie i przedstawia podstawowe informacje
o powstańczym zrywie w naszej
stolicy w sierpniu i we wrześniu
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Pokolenie szklanych ekranów
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Wakacje i czas wolny od zajęć lekcyjnych powinny mobilizować do wyjścia na zewnątrz, spotkań z kolegami i koleżankami oraz aktywności na świeżym powietrzu. Tymczasem psychologowie od kilku lat obserwują bardzo niepokojący trend wśród dzieci i młodzieży:
chęć przebywania w wirtualnej rzeczywistości jest na tyle silna i uzależniająca, że zaczęła wypierać potrzebę bezpośredniego kontaktu
z rówieśnikami.
Ten świat jest dla nich o wiele bardziej atrakcyjny od realnego życia. To
tu szukają akceptacji, zrozumienia i
budują poczucie przynależności do
grupy rówieśniczej. Sytuację potęguje
fakt, że pracujący rodzice nie dysponują zwykle czasem ani środkami, by
zagospodarować atrakcjami pełne dwa
miesiące wakacji. W wyniku tego dzieci większość wolnego czasu spędzają
przed komputerem lub ze smartfonem.
A stąd jest już prosta droga do uzależnienia. Czym jest neto- i fonoholizm i
jak chronić przed nimi dziecko?
Wakacje to dobry czas, by przyjrzeć
się z bliska codziennym aktywnościom
dziecka. Warto na początek zadać sobie kilka podstawowych pytań: czy
nie spędza ono zbyt dużo czasu z telefonem w ręce? Czy nie zamyka się na
bezpośrednie kontakty z rówieśnikami? Czy nie stało się w ostatnim czasie
bardziej nerwowe – zwłaszcza, kiedy
nie ma dostępu do wifi? Uzależnienie
od Internetu i smartfonów to realny
problem. Przez specjalistów określane jest jako jedna z poważniejszych
chorób cywilizacyjnych XXI wieku.
Co ważne, coraz częściej dotyka właśnie młodzież i dzieci – a ta grupa jest
szczególnie narażona na niebezpieczeństwa czyhające w sieci.
Netoholizm i fonoholizm
Dziecko nie pyta, skąd wziął się Internet, bo nie zna życia bez niego. To
takie jego okno na świat. Tu pojawia
się niezwykle istotna rola rodzica, którego zadaniem jest edukacja w zakresie
zagrożeń, na jakie narażone jest dziecko korzystające z sieci. Jak zauważa
Magdalena Krukowska – Sidorczuk,
psycholog i psychoterapeuta Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia
Grupy LUX MED, neto- i fonoholizm
to przede wszystkim poważne uzależnienia behawioralne i nie należy ich
lekceważyć, a powinno się leczyć, podobnie jak alkoholizm czy uzależnienie
od hazardu.
- Osoby dotknięte takim uzależnieniem wykazują niemal identyczne objawy, co osoby uzależnione od substancji chemicznych. W obu przypadkach
obserwuje się kompulsywne zaspokajanie określonej potrzeby, połączone
z utratą kontroli nad nią i podporządkowaniem jej codziennego życia. Takie zachowanie może wynikać z wielu
czynników. Dziecko stara się w ten
sposób zredukować stres i złe samopoczucie związane z brakiem samoakceptacji i niskim poczuciem wartości.
Korzystaniem ze smartfona i obecnością w sieci rekompensuje sobie także
www.7dnigryfina.pl

brak więzi z rodzicami i problemy w
nawiązywaniu oraz utrzymaniu kontaktów. Za pomocą smartfona coraz
więcej czasu spędza w sieci, ponieważ
nie radząc sobie z trudnymi emocjami
(lękiem, złością, samotnością), ucieka
w tej sposób od rzeczywistości – wyjaśnia Magdalena Krukowska – Sidorczuk, psycholog, psychoterapeuta,
Poradnia Zdrowia Psychicznego Harmonia Grupy LUX MED.

Co ciekawe, pomimo podobieństw
do uzależnienia od narkotyków, uzależnienie behawioralne, jakim jest np.
fonoholizm czy netoholizm, jest społecznie akceptowalne.
Jak rozpoznać
pierwsze objawy?
Siecioholizm, sieciozależność, cyberzależność, fonoholizm – to niektóre
z nazw zaburzeń, funkcjonujących
obecnie w specjalistycznej literaturze
przedmiotu. Uzależnienie od Internetu
przejawia się w nadmiernym korzystaniu nie tylko z komputera, ale przede
wszystkim ze smartfona, który – w
przeciwieństwie do komputera – pozostaje w zasięgu naszej ręki przez całą
dobę. Kiedy możemy mówić o uzależnieniu od smartfona?
Fonoholik odczuwa potrzebę nieustannego sięgania po telefon nawet,
jeśli nie ma ku temu żadnej przesłanki.
Co chwilę sprawdza powiadomienia, a

jeśli nie ma takiej możliwości, odczuwa niepokój i rozdrażnienie, mogące
przerodzić się nawet w agresję lub autoagresję. Istnieją przynajmniej trzy
obszary, w obrębie których można diagnozować problem. Są to:
ZACHOWANIE – dziecko nie rozstaje się ze swoim telefonem; trzyma
go blisko siebie; przerywa rozmowę,
aby odebrać połączenie lub odpisać na
wiadomość, wykonuje inne czynności

z telefonem w ręce; korzysta z niego w
miejscach i sytuacjach, w których nie
powinno się tego robić (np. przechodzenie przez jezdnię); ukrywa korzystanie ze smartfona przed rodzicami.
PSYCHIKA – obserwujemy u dziecka silną potrzebę korzystania z telefonu i ciągłą gotowość na odpisanie na
sms; dziecko staje się rozdrażnione,
niespokojne z powodu próby ograniczenia mu korzystania z telefonu.
NEGATYWNE SKUTKI – dziecko
zaczyna zaniedbywać swoje codzienne
aktywności i obowiązki (szkoła, zajęcia
sportowe); rezygnuje z pozaszkolnych
zainteresowań na rzecz surfowania w
sieci; wycofuje się z życia towarzyskiego i ogranicza kontakty bezpośrednie
z rówieśnikami; korzysta ze smartfona
pomimo szkodliwych następstw, jak:
niewyspanie, zaniedbany wygląd, nieregularne odżywianie); jest zdekoncentrowane.

Niezbędna kontrola
rodzicielska
Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na dokładniejszą
kontrolę nad tym, czego dzieci szukają
w Internecie i z jakimi treściami mają
do czynienia na co dzień. Dobrym rozwiązaniem jest towarzyszenie dziecku
w zabawie przy komputerze. Jednak o
ile ta metoda sprawdza się w przypadku młodszych dzieci, o tyle w przypadku nastolatka korzystanie przez
niego ze smartfona skutecznie nam to
ogranicza. Najprostszym narzędziem
prewencji jest założenie filtrów stron
internetowych, które dają możliwość
zablokowania wyników wyszukiwania poszczególnych fraz, jak np. seks
czy przemoc. Istnieją także bardziej
zaawansowane aplikacje na smartfona
i programy, które blokują możliwość
zmiany ustawień, pobierania plików
lub przesyłają automatycznie raport o
aktywności dziecka w sieci. Nie należy
się jednak wyręczać wyłącznie technologią. Dziecko powinno być świadome
zagrożeń, jakie niesie za sobą obecność
w sieci.
Kiedy warto zgłosić się po pomoc?
Nadmierne korzystanie z telefonu
przez dziecko nie musi oznaczać od
razu zaburzenia. Warto jednak trzymać rękę na pulsie i obserwować jego
zachowanie, by odpowiednio wcześnie
zapobiec uzależnieniu. To, co jednak
powinno wyraźnie zaniepokoić rodzica i zmobilizować go do zasięgnięcia
porady fachowca, to tzw. symptomy
odstawienne. Jeśli zaobserwujemy, że
dziecko jest pobudzone psychoruchowo, odczuwa nieustanny lęk, niepokój,
obniżony nastrój czy reaguje agresją
na próbę ograniczenia mu korzystania
z telefonu, warto skonsultować się ze
specjalistą, który zdiagnozuje i oceni
stopień uzależnienia dziecka od Internetu lub smartfona i w razie potrzeby
zaproponuje odpowiednią psychoterapię.
Nie możemy i nie powinniśmy całkowicie izolować dziecka od Internetu,
ponieważ jest on nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości. Jednak
to, co powinniśmy bezwzględnie robić, to mądrze nadzorować obecność
dziecka w sieci. Pamiętajmy, że nie kto
inny, jak właśnie rodzic, jest w pełni
odpowiedzialny za swoje dziecko i taki
nadzór jest jego obowiązkiem. W przypadku zaobserwowania niepokojących
objawów, mogących świadczyć o uzależnieniu od Internetu lub smartfona,
warto skorzystać z pomocy specjalisty.
MG
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SKUPUJEMY ZBOŻA,

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

Miałeś wypadek, zdarzenie drogowe, kolizję?
Potrzebujesz pomocy w zakresie ubezpieczenia?
AUTO-KOMFORT świadczy usługi
w ramach napraw blacharsko-lakierniczych samochodów
i likwidacji szkód komunikacyjnych z ubezpieczeń OC/AC
wszystkich ubezpieczalni
- przyjmujemy pojazd zgodnie z obowiązującymi procedurami firm ubezpieczeniowych, pełna obsługa szkód komunikacyjnych OC i AC
- oferujemy pomoc klientowi w zgłoszeniu szkody, uzupełnienie wszelkich
dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności za szkodę,
- przeprowadzenie oględzin przednaprawczych uszkodzonego samochodu,
a także oceny dodatkowej, jeśli zachodzi taka potrzeba,
- sporządzenie kalkulacji przednaprawczej w systemie eksperckim i ustalenie
wysokości odszkodowania z ubezpieczalnią
- auto zastępcze na czas naprawy z polis OC (AC)
- oferujemy bezgotówkową naprawę samochodów ubezpieczonych
- przyjmujemy uczniów na praktyczną naukę zawodu

Firma działa na rynku od 1977 roku

Czepino, ul. Gryfińska20
Zdzisław Kmieciak
tel 601 41 86 86, 91 416 22 77
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Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę
o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym
dedykowany dzieciom w wieku 11- 14 lat
Term
in

nads
yłani
31 sie zgłoszeń a
rpnia
2020
r.

20 autorów najlepszych rymowanek
zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi
o wartości ok. 300 zł

Pracę konkursową należy przesłać na adres
e-mail: rymowanka@krus.gov.pl
Regulamin konkursu dostępny jest na
www.krus.gov.pl

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
W każdym dobrym wyborze, jeżeli chodzi o nas samych, oko naszej intencji winno być proste (por. Mt 6,22 i Łk 11,34), wpatrzone jedynie w cel, dla którego
jestem stworzony, a mianowicie dla chwały Boga, Pana naszego, i dla zbawienia mej duszy. I dlatego cokolwiek wybieram, powinno być pomocne dla
tego celu, dla którego jestem stworzony. Nie trzeba bowiem podporządkowywać i naciągać celu do środków, ale środki do celu. Zdarza się, że wielu wybiera najpierw małżeństwo, a to jest środkiem, a potem dopiero służeniem Bogu, Panu naszemu, w stanie małżeńskim; a przecież służyć Bogu jest celem.
Podobnie są inni, co to chcą najpierw mieć beneficja kościelne, a potem dopiero, mając je, chcą służyć Bogu. Tacy nie dążą prostą drogą do Boga, ale chcą,
żeby Bóg szedł prostą drogą do ich nieuporządkowanych uczuć i przywiązań, i w ten sposób z celu życia czynią środek, a ze środka cel. A to, co powinno
być dla nich na pierwszym miejscu, jest na dalszym. Najpierw bowiem powinniśmy mieć za przedmiot naszej woli służbę Bogu, bo to jest cel, a na drugim
miejscu przyjęcie beneficjum czy małżeństwo, jeśli to jest dla mnie bardziej odpowiednie, bo to jest środkiem do celu. I nic innego nie powinno mię skłaniać do podjęcia lub też poniechania tych czy innych środków, tylko wyłącznie służba i chwała Boga i Pana naszego i zbawienie wieczne mojej duszy. *
													Św. Ignacy Loyola, „Ćwiczenia duchowe”, p.169 (Wybór)
Jednak nie tylko wspomniana lektura miała wpływ na Ignacego, a także
pewne zdarzenie – mianowicie ukazała
mu się Maryja z małym Jezusem. Od
tamtej chwili Loyola znacznie zmienił
swoje życie. W 1522 roku udał się do benedyktyńskiego klasztoru na modlitwy.
Gdy już klasztor mu nie wystarczał, udał
się w odosobnienie do pobliskiej jaskini.
Tam modlił się i kontemplował, a przede
wszystkim pisał, bo właśnie wtedy powstały „Ćwiczenia duchowe” (zarys, który
na oficjalny kształt musiał jeszcze poczekać aż Ignacy skończy studia i złoży śluby
ubóstwa i czystości).

W 1548 roku wydano pierwsze „Ćwiczenia duchowe”, które opierają się na zespole ćwiczeń rekolekcyjnych i na głębokim rachunku sumienia, a także głębokich rozmyślaniach. Do dziś zachowało
się 9 egzemplarzy pierwszego wydania.
Przełożone na wszystkie języki świata
zawierają rady i wskazówki dla prowadzącego rekolekcje oraz dla uczestnika.
Rekolekcje Loyoli stały się bardzo popularne w kościele rzymskokatolickim.
Ci, którzy zamierzają się do nas przyłączyć niech długo i usilnie rozważają,
czy Duch Święty, który ich pobudza
obiecuje im wystarczająco dużo łask, by

Bardzo pomoże to komuś, kto podejmuje i odprawia ćwiczenia, jeśli wejdzie
w nie wielkodusznie i z hojnością względem swego Stwórcy i Pana i złoży Mu w
ofierze całą swą wolę i wolność tak, aby
boski Majestat posługiwał się zgodnie ze
swą najświętszą wolą zarówno jego osobą, jak i wszystkim co posiada.

mogli mieć nadzieję, że z Jego pomocą
udźwigną ciężar tego powołania.
Ignacy przyjął święcenia kapłańskie w
1537 roku, 3 lata później, po wizji Chrystusa stojącego obok Boga, który mówi
do niego: „Chcę, abyś nam służył”, powstał pomysł powołania Towarzystwa
Jezusowego. Zatwierdził go papież Paweł
III. W ten sposób powstał zakon jezuitów.
Starajcie się podtrzymywać w sobie
święty i roztropny zapał tak w nauce, jak
i w zdobywaniu cnót. W jednej i drugiej
dziedzinie bowiem więcej wart jeden intensywny akt niż tysiąc ospałych…

Ten robi najwięcej,
kto robi dobrze
jedną rzecz
W dniu, w którym ten numer tygodnika trafi do Państwa rąk kościół katolicki
obchodzi wspomnienie świętego Ignacego Loyoli. Duchownego, teologa, prezbitera i założyciela zakonu jezuitów. Co ciekawe ten wierny sługa Jezusowy na samym
początku swojego życia miewał kłopoty z prawem, lubił się pojedynkować i awanturować, a ponadto lubił towarzystwo kobiet (co wiązało się z wystawnym życiem
dworskim, które też lubił). W trakcie jednej z wojen, w której uczestniczył, doznał
uszczerbku na zdrowiu. Długo dochodząc do siebie i czytając „Vita Christi” Ludolfa z Saksonii zaczynał dostrzegać w swoim życiu Boga i wtedy odkrył swoją nową
ścieżkę, którą odtąd kroczył. Jego dewizą życiową było łacińskie hasło: Ku większej
chwale Boga.
Bóg mieszka w stworzeniach: w żywiołach dając im istnienie, w roślinach dając
im życie i wzrost, w zwierzętach dając im czucie, w ludziach darząc ich rozumnością. I we mnie także mieszka, dając mi być, żyć, czuć i rozumem mię darząc...
Bóg działa i pracuje dla mnie we
wszystkich rzeczach stworzonych na obliczu ziemi; znaczy to, że postępuje On,
jak ktoś pracujący.
„Vita Christi” napisał kartuzjański
mnich, który dokonał w niej syntezy
opowieści biblijnej i tekstów ojców kościoła. Zastosowano w nim sposób pisania, który sprawia, że czujemy się świadkami opowiadanej historii – podobna
sytuacja ma miejsce, gdy czytamy „Ćwiczenia duchowe” Loyoli.
Pod mianem „ćwiczeń duchowych”
www.7dnigryfina.pl

rozumie się wszelki sposób odprawiania
rachunku sumienia, kontemplacji, modlitwy ustnej i myślnej i inne działania
duchowe. Ćwiczeniami duchowymi są
wszelkie metody usposobienia duszy
do usunięcia wszystkich uczuć nieuporządkowanych, a po ich usunięciu do
szukania iznalezienia woli Bożej.” się. I
nie tylko, jest także przyczyną upadku, a
upadek tym niebezpieczniejszy, im większa jest wysokość; spadający bowiem
zatrzymuje się dopiero na samym końcu
drabiny...

Redakcja
Źródła:
http://www.madel.jezuici.pl/inigo/index.htm
https://zielonyzeszyt1977.pl/cytaty-mistykow/
wybor-sw-ignacy-loyola
https://stacja7.pl/wiara/swiety-ignacy-loyolarozrabiaka-ktory-jezusowi-sluzyl/
https://www.chwila-jezuici.pl/dobre-mysli/608-sentencje-w-ignacego-loyoli
Foto: pixabay.com.pl
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Jakub Iskra przykładem dla wszystkich rówieśników

Z malutkich Rynic w piłkarski świat
17-letni Jakub Iskra zadebiutował we włoskiej Serie A w meczu SPAL Ferrara z Torino. Ten prawy obrońca, urodzony w malutkiej Rynicy,
leżącej około 10 kilometrów na południe od Widuchowej, zaliczył w minioną sobotę blisko półgodzinny występ.
Piłkarską historię młodego
piłkarza znają wszyscy interesujący się futbolem w Gryfinie
i okolicy. Tym którzy nie śledzą
z uwagą futbolowych wydarzeń
wyjaśnijmy, że Iskra rozpoczynał swoją sportową przygodę w
GUKS Widuchowa, następnie
trafił do Energetyka Gryfina,
Orła Trzcińsko Zdrój, Hetmana Grzybno, aż wreszcie w sezonie 2015/16 wylądował tam
gdzie znajduje się miejsce dla
utalentowanego
piłkarskiego
młodzieńca, czyli w najlepszym
klubie województwa, w Pogoni
Szczecin.
Wydawało się, że pozostanie
w nim na długie lata. Tak się
jednak nie stało. Pogoń, choć

Jakub Iskra
Jakub regularnie grywał w młodzieżowych
reprezentacjach
Polski zwlekała z zaproponowaniem mu profesjonalnego

kontraktu. Zupełnie inaczej niż
działacze SPAL, którego wysłannik oglądał Iskrę w meczu
reprezentacji Polski w turnieju o
Puchar Syrenki.
Sprawy potoczyły się błyskawicznie. Iskra pojechał do
Włoch ze swoim menedżerem
Tomaszem Drankowskim. Pogoń próbowała zatrzymać go
wszelkimi możliwymi środkami. Menedżer Iskry znalazł się
w Pogoni na cenzurowanym,
klub zerwał z nim wszelką
współpracę. - Dla mnie zachowanie Pogoni było co najmniej
dziwne. Wcześniej kilka razy
upominałem się w klubie o Jakuba. Moje prośby o podpisanie z
nim kontraktu były lekceważone.

Trudno, Pogoń zapłaciła frycowe. Mogła na nim zarobić grube
miliony euro. Dla mnie Jakub to
powód do radości. To najmłodszy
polski debiutant w Serie A - podkreśla Tomasz Drankowski, menedżer Iskry. - To wielka duma i
kolejny dowód na to, że odwaga i
ciężka praca popłaca.
A odważnym trzeba było być
naprawdę. Niespełna 16-letni
chłopak przeniósł się do Włoch
nie znając żadnego języka obcego. Dla Jakuba nie było to jednak problemem. Poradził sobie
znakomicie.
W dorosłej drużynie SPAL
miał okazję trenować z byłymi
lub obecnymi reprezentantami
Polski: Thiago Cionkiem, Ar-

kadiuszem Recą i Bartoszem
Salamonem. Także w grupach
młodzieżowych miał wsparcie
rodaków.
Czy Jakub Iskra zrobi karierę
w seniorskiej piłce, tego jeszcze tak do końca nie wiadomo.
Wiadomo natomiast, że Jakub
jest przykładem dla wszystkich
rówieśników
uprawiających
sport. Bez względu na to skąd
się pochodzi można zajść naprawdę daleko. Trzeba tylko
chęci zapału i konsekwencji. No
i wspomnianej odwagi. Wszak
do odważnych świat należy!
Gratulujemy Jakubowi i mocno trzymamy kciuki za dalszy
sportowy rozwój. DJ

TERMINARZ KLASY OKRĘGOWEJ GRUPY 2 – jesień sezon 2020/21
Kolejka 1: 01-08/02-08-2020
Odra Chojna - Stal Lipiany
Energetyk Gryfino - Orkan Suchań
UNIA Dolice - ISKRA Banie
Sokół Pyrzyce - Dąb Dębno
Orzeł Grzędzice - Zorza Dobrzany
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - AP GAVIA CHOSZCZNO
Kłos Pełczyce - Osadnik Myślibórz
SCRS BARLINEK - Ogniwo Babinek
Morzycko Moryń - pauza

Kolejka 2: 08-08/09-08-2020
Stal Lipiany - pauza
Ogniwo Babinek - Morzycko Moryń
Osadnik Myślibórz - SCRS BARLINEK
AP GAVIA CHOSZCZNO - Kłos Pełczyce
Zorza Dobrzany - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Dąb Dębno - Orzeł Grzędzice
ISKRA Banie - Sokół Pyrzyce
Orkan Suchań - UNIA Dolice
Odra Chojna - Energetyk Gryfino

Kolejka 3: 15-08/16-08-2020
Energetyk Gryfino - Stal Lipiany
UNIA Dolice - Odra Chojna
Sokół Pyrzyce - Orkan Suchań
Orzeł Grzędzice - ISKRA Banie
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Dąb Dębno
Kłos Pełczyce - Zorza Dobrzany
SCRS BARLINEK - AP GAVIA CHOSZCZNO
Morzycko Moryń - Osadnik Myślibórz
Ogniwo Babinek - pauza

Kolejka 4: 22-08/23-08-2020
Stal Lipiany - Ogniwo Babinek
Osadnik Myślibórz - pauza
AP GAVIA CHOSZCZNO - Morzycko Moryń
Zorza Dobrzany - SCRS BARLINEK
Dąb Dębno - Kłos Pełczyce
ISKRA Banie - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Orkan Suchań - Orzeł Grzędzice
Odra Chojna - Sokół Pyrzyce
Energetyk Gryfino - UNIA Dolice

Kolejka 5: 29-08/30-08-2020
UNIA Dolice - Stal Lipiany
Sokół Pyrzyce - Energetyk Gryfino

Orzeł Grzędzice - Odra Chojna
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Orkan Suchań
Kłos Pełczyce - ISKRA Banie
SCRS BARLINEK - Dąb Dębno
Morzycko Moryń - Zorza Dobrzany
AP GAVIA CHOSZCZNO - pauza
Ogniwo Babinek - Osadnik Myślibórz

Kolejka 6: 05-09/06-09-2020
Stal Lipiany - Osadnik Myślibórz
AP GAVIA CHOSZCZNO - Ogniwo Babinek
Zorza Dobrzany - pauza
Dąb Dębno - Morzycko Moryń
ISKRA Banie - SCRS BARLINEK
Orkan Suchań - Kłos Pełczyce
Odra Chojna - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Energetyk Gryfino - Orzeł Grzędzice
UNIA Dolice - Sokół Pyrzyce

Kolejka 7: 12-09/13-09-2020
Sokół Pyrzyce - Stal Lipiany
Orzeł Grzędzice - UNIA Dolice
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Energetyk Gryfino
Kłos Pełczyce - Odra Chojna
SCRS BARLINEK - Orkan Suchań
Morzycko Moryń - ISKRA Banie
PAUZA - Dąb Dębno
Ogniwo Babinek - Zorza Dobrzany
Osadnik Myślibórz - AP GAVIA CHOSZCZNO

Kolejka 8: 19-09/20-09-2020
Stal Lipiany - AP GAVIA CHOSZCZNO
Zorza Dobrzany - Osadnik Myślibórz
Dąb Dębno - Ogniwo Babinek
ISKRA Banie - pauza
Orkan Suchań - Morzycko Moryń
Odra Chojna - SCRS BARLINEK
Energetyk Gryfino - Kłos Pełczyce
UNIA Dolice - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Sokół Pyrzyce - Orzeł Grzędzice

Kolejka 9: 26-09/27-09-2020
Orzeł Grzędzice - Stal Lipiany
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Sokół Pyrzyce
Kłos Pełczyce - UNIA Dolice
SCRS BARLINEK - Energetyk Gryfino
Morzycko Moryń - Odra Chojna

Orkan Suchań - pauza
Ogniwo Babinek - ISKRA Banie
Osadnik Myślibórz - Dąb Dębno
AP GAVIA CHOSZCZNO - Zorza Dobrzany

Kolejka 10: 03-10/04-10-2020
Stal Lipiany - Zorza Dobrzany
Dąb Dębno - AP GAVIA CHOSZCZNO
ISKRA Banie - Osadnik Myślibórz
Orkan Suchań - Ogniwo Babinek
Odra Chojna - pauza
Energetyk Gryfino - Morzycko Moryń
UNIA Dolice - SCRS BARLINEK
Sokół Pyrzyce - Kłos Pełczyce
Orzeł Grzędzice - Orzeł Trzcińsko-Zdrój

Kolejka 11: 10-10/11-10-2020
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Stal Lipiany
Kłos Pełczyce - Orzeł Grzędzice
SCRS BARLINEK - Sokół Pyrzyce
Morzycko Moryń - UNIA Dolice
Energetyk Gryfino - pauza
Ogniwo Babinek - Odra Chojna
Osadnik Myślibórz - Orkan Suchań
AP GAVIA CHOSZCZNO - ISKRA Banie
Zorza Dobrzany - Dąb Dębno

Kolejka 12: 17-10/18-10-2020
Stal Lipiany - Dąb Dębno
ISKRA Banie - Zorza Dobrzany
Orkan Suchań - AP GAVIA CHOSZCZNO
Odra Chojna - Osadnik Myślibórz
Energetyk Gryfino - Ogniwo Babinek
UNIA Dolice - pauza
Sokół Pyrzyce - Morzycko Moryń
Orzeł Grzędzice - SCRS BARLINEK
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Kłos Pełczyce

Kolejka 13: 24-10/25-10-2020
Kłos Pełczyce - Stal Lipiany
SCRS BARLINEK - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Morzycko Moryń - Orzeł Grzędzice
Sokół Pyrzyce - pauza
Ogniwo Babinek - UNIA Dolice
Osadnik Myślibórz - Energetyk Gryfino
AP GAVIA CHOSZCZNO - Odra Chojna
Zorza Dobrzany - Orkan Suchań
Dąb Dębno - ISKRA Banie

Kolejka 14: 31-10/01-11-2020
Stal Lipiany - ISKRA Banie
Orkan Suchań - Dąb Dębno
Odra Chojna - Zorza Dobrzany
Energetyk Gryfino - AP GAVIA CHOSZCZNO
UNIA Dolice - Osadnik Myślibórz
Sokół Pyrzyce - Ogniwo Babinek
Orzeł Grzędzice - pauza
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Morzycko Moryń
Kłos Pełczyce - SCRS BARLINEK

Kolejka 15: 07-11-2020/08-11-2020
SCRS BARLINEK - Stal Lipiany
Morzycko Moryń - Kłos Pełczyce
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - pauza
Ogniwo Babinek - Orzeł Grzędzice
Osadnik Myślibórz - Sokół Pyrzyce
AP GAVIA CHOSZCZNO - UNIA Dolice
Zorza Dobrzany - Energetyk Gryfino
Dąb Dębno - Odra Chojna
ISKRA Banie - Orkan Suchań

Kolejka 16: 14-11/15-11-2020
Stal Lipiany - Orkan Suchań
Odra Chojna - ISKRA Banie
Energetyk Gryfino - Dąb Dębno
UNIA Dolice - Zorza Dobrzany
Sokół Pyrzyce - AP GAVIA CHOSZCZNO
\Orzeł Grzędzice - Osadnik Myślibórz
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Ogniwo Babinek
Kłos Pełczyce - pauza
SCRS BARLINEK - Morzycko Moryń

Kolejka 17: 21-11/22-11-2020
Morzycko Moryń - Stal Lipiany
SCRS BARLINEK - pauza
Ogniwo Babinek - Kłos Pełczyce
Osadnik Myślibórz - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
AP GAVIA CHOSZCZNO - Orzeł Grzędzice
Zorza Dobrzany - Sokół Pyrzyce
Dąb Dębno - UNIA Dolice
ISKRA Banie - Energetyk Gryfino
Orkan Suchań - Odra Chojna
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Triathloniści Delfa z sukcesami w mistrzostwach Polski

Julia złota, Elżbieta srebrna
Julia Sanecka po raz kolejny wywalczyła tytuł mistrzyni Polski juniorek w triathlonie. Gryfinianka okazała się najlepsza w zawodach rozegranych w Rawie Mazowieckiej, które zaliczane były także do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Zawodniczka Delfa Gryfino zwyciężając w Rawie zapewniła sobie awans do kwalifikacji mistrzostw Europy.
Zwycięstwo Julii było pewne,
aczkolwiek nie przyszło łatwo.
W Rawie Juniorki rywalizowały na dystansie „sprinterskim”
750m pływania, 20km jazdy
rowerowej i 5km biegu. Po wyjściu z wody Sanecka była druga, za Zuzanną Sudak z Bielan
Warszawa. Z kolei jazda na
rowerze była popisem trzeciej
po pływaniu Natalii Zych z
UKS 51 Lublin, która odrobiła starty z akwenu i wyszła na
prowadzenie. Julia po jeździe
na rowerze miała do Zych
siedem sekund straty. Bieg to
jednak specjalność Saneckiej,
która bardzo szybko odrobiła
dystans, a następnie wyszła na
prowadzenie. Z każdym poko-

Elżbieta Urbanek wywalczyła tytuł
wicemistrzyni Polski! Foto: facebook
nanym metrem nasza zawodniczka powiększała przewagę.
W końcówce mogła już delektować się z sukcesem. W biegu nadrobiła nad Zych, która
ostatecznie była trzecia aż dwie
minuty i 19 sekund. Druga na
linii mety była Sudak, która
w biegu straciła do Saneckiej
równo pół minuty.
O bardzo wysokiej formie
naszej triathlonistki najlepiej świadczy fakt, że w pływaniu osiągnęła lepszy czas
od mistrzyni Polski do lat 21
Agnieszki Jerzyk, a w biegu
osiągnęła czas zaledwie o kilka
sekund gorszy. Warto jednak
pamiętać, że w biegu Sanecka

że w dniu 11 września 2020 r., o godz. 1130,w sali nr 34 Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, przeprowadzony zostanie piąty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń:
-działka nr 549 o pow. 0,1620 ha (KW 71623/7).
Cena wywoławcza netto 86.000,00 zł.
Wadium – 8 600,00 zł;
-działka nr 550 o pow. 0,1304 ha (KW 71624/4).
Cena wywoławcza netto 73.000,00 zł.
Wadium – 7 300,00 zł;
- działka nr 553 o pow. 0,1549 ha (KW 71627/5).
Cena wywoławcza netto 83.000,00 zł.
Wadium – 8 300,00 zł.

Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem
przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa
nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11
wew. 413.

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

Silna ekipa Delfa Gryfino. Foto: facebook

Julia Sanecka z uśmiechem na ustach
wbiegła w Rawie Mazowieckiej na
linię mety. Foto: facebook
miała tak wysoką przewagę
nad rywalkami, że w końcówce
mogła sobie pozwolić na wyraźne zwolnienie. Gdyby walka
o złoty medal trwała do ostatnich metrów Julia na pewno
osiągnęłaby jeszcze lepszy czas.
Na metę wbiegła z uśmiechem
na ustach.
Dodajmy, że w Rawie startowali także inni triathloniści
Delfa. Mateusz Janaszkiewicz
ukończył wyścig juniorów na
11 pozycji, a Bartosz Jasiulewicz stanął do walki w elicie i
w kategorii U23 zajął 13 miejsce w Polsce.
Ponadto w gronie 25 mło-

dziczek Dagna Dąbrowska wywalczyła 17 lokatę: Młodzicy
rywalizowali na dystansie 400m
pływania, 8,4km kolarstwa i
2km biegu. W grupie 15-latków
wśród chłopców z Delfa Gryfino startowali Szymon Janaszkiewicz (18 lokata), Bartosz
Celmer (32), Paweł Kowalczyk
(39), Bartłomiej Ratajczak (40),
Peta Bartosz (41), Pawlak Jakub
(47). W wyścigu sklasyfikowano
51 młodzików.
Dobre wyniki indywidualne
przełożyły się na dobry występ
w klubowych mistrzostwach
Polski w sztafetach. W gronie
na 11 startujących drużyn, wywalczyliśmy bardzo dobre piąte
miejsce. Nasza drużyna startowała w składzie: Julia Sanecka,
Mateusz Janaszkiewicz, Dagna
Dąbrowska, Bartosz Jasiulewicz.
W Rawie startowali także seniorzy w różnych kategoriach
wiekowych. Najlepiej z naszych
spisała się Elżbieta Urbanek,
która w kategorii do lat 45 wywalczyła tytuł wicemistrzyni
Polski! Gratulujemy medalu!
Ponadto Wojciech Winkiel
był 12 do lat 20, a Wojciech
Cieszyński zajął 34 miejsce w
kategorii do lat 40. DJ

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości wykaz oznaczony nr 42/2020 obejmujący część nieruchomość gruntowej oznaczonej numerem działki 163/3 o pow. 700 m2
położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony. Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami znajdującym się przy ul. Parkowej nr 3 w Gryfinie (II piętro, pokój nr 204 lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 416 20 11 wew. 414.

www.7dnigryfina.pl

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

że w dniu 11 września 2020 r., o godz. 1200,w sali nr 34 Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, przeprowadzony zostanie piąty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie:
- działka nr 261/16 o pow. 0,2307 ha (KW 71685/9).
Cena wywoławcza netto 63.000,00 zł.
Wadium – 6 300,00 zł;
- działka nr 261/17 o pow. 0,2428 ha (KW 71686/6).
Cena wywoławcza netto 64.000,00 zł.
Wadium – 6 400,00 zł;
- działka nr 261/18 o pow. 0,2759 ha (KW 71687/3).
Cena wywoławcza netto 64.000,00 zł.
Wadium – 6 400,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem
przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa
nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11
wew. 413.

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa zostały wywieszone wykazy do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa:
- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 478
o pow. 0,1327 ha, położona w obrębie Widuchowa 2,
-nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 90/2
o pow. 0,1139 ha, położona w obrębie Marwice,
-nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 61/3
o pow. 0,0109 ha, położona w obrębie Rynica,
- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 61/4
o pow. 0,0046 ha, położona w obrębie Rynica,
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 7 w Bolkowieach wraz
z udziałem w 1959/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 1/34 o paw. 0,0615 ha oraz wykaz
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 2 w Krzywinie przy
ul. Widuchowskiej wraz z pomieszczeniami przynależnymi
oraz udziałem 1617/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 922 o pow. 0,36 ha.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach przeznaczonych
do sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. Nr 14, tel. 91 416 7255 wew. 25
oraz na stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.
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dla dzieci i młodzieży

Zrób to saM

Co w trawie piszczy
Jednorożce przywędrowały do naszej wyobraźni z mitów i legend.

1 - wytnij głowę jednorożca

2 - narysuj oko i na złoto pokoloruj róg

3 - podklej tekturą wzmacniając jego głowę

4 - na część z klejem przyklej włóczkę

5 - na grzbiecie zawiń wystającą włóczkę

6 - gotowe

Te magiczne, dostojne stworzenia zajmują miejsce w świecie
fantastycznym obok smoków,
centaurów i bazyliszków. W
przeciwieństwie do innych legendarnych stworzeń jednorożce są białe, przypominają konie
i mają długi róg na łbie.
Współcześnie obserwujemy
prawdziwe odrodzenie jednorożców w postaci licznych
gadżetów, przeróżnych produktów, od maskotek i kubków zaczynając, a na ubraniach z jego
motywem kończąc.
Jednorożec zwany unicornem jest też bohaterem wielu
książek, które właśnie dzisiaj
chciałam wam polecić, bo kubki
kubkami, poduszki i inne gadżety są także ładne, ale jednak
po przeczytaniu dobrej książki
jesteście w stanie się czegoś o
nich dowiedzieć, coś zrozumieć,
a także wiele zapamiętać.
Życzę wam wielu miłych chwil
spędzonych podczas czytania
książek o tym pięknym, mitycznym stworzeniu, jakim jest
jednorożec.

Młody artysta

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Wyprawa po kecz „Suncoast 40”

Kapitan Węgrzyn idzie na całość
Wyprawą po kecz rozpocząłem przedostatni etap przygotowań do następnego rejsu w moich żeglarskich planach.
Nim doszło do wyjazdu po
kecz do Niderlandów, trwały
długie poszukiwania odpowiedniego jachtu. Musi on spełniać
wiele, bardzo niezbędnych warunków, takich jak: musi być
zbudowany ze stali /mocny i
bezpieczny/, musi mieć dobry,
mocny silnik i niezbyt duże zanurzenie. Pozostałe warunki są
podobne do jachtów ogólnego
stosowania. W budowie takich
jachtów wyspecjalizowane są
stocznie z NL i dlatego obrałem ten kierunek. Gdy już się
znajdzie jacht o wymienionych
zaletach, rozpoczynają się ne-

Kecz
gocjacje cenowe z właścicielem
cudeńka. To jest trudne. Holendrzy znają wartość swoich
„wyrobów”. Nie raz negocjacje
trwają kilka miesięcy w tym wy-

Automat do pobrania zapłaty za
przepłynięcie kanału kilońskiego
www.7dnigryfina.pl

jazd na oględziny, i „szukania
dziury w całym”. Potem powrót
do domu i dalsze rozmowy.
W moim przypadku było tak,
że jak zobaczyłem kecz naocznie, to w głowie od razu klapka
zapadła. Muszę doprowadzić tę
transakcję do szczęśliwego końca. Właściciel okazał się skory
do rozmów i po zejściu z ceny
dobiliśmy targu. To było gwoli
wstępu, a teraz do brzegu!
Tak się żegluje po NL
Jest jacht, teraz jest potrzebna
załoga do pomocy przy sprowadzeniu jachtu. Gdy wszyscy

Wschód słońca w fiordzie kilońskim
nas prądem popłynęliśmy do
śluzy w Brunzbiitel (wejscie w
kanał kiloński). Po przepłynięciu kanału mieliśmy okazję noc
przespać na cumach w Holtenu,
a z porannym słońcem (już bez
prądów i pływów) ruszyliśmy w
kierunku Szczecina.

znajomi żeglarze mieli swoje
obowiązki i nie mogli popłynąć
ze mną, wpadłem na pomysł,
jak tu nie być sam. Zaproponowałem znajomemu, chwilowo
bezdomnemu i bezrobotnemu,wczasy na morzu.
Może półwczasy, bo do Jego
obowiązków miało być: przygotowanie trzech posiłków dziennie i dwie kawy. Maciej się zgodził bez jakichkolwiek wątpliwości. Z początku przyznaję, utrzymywałem ten fakt w tajemnicy,
ale teraz, gdy wszystko skończyło
się szczęśliwie, mówię bez bicia i
żarówy po oczach. W kambuzie
Maciej doskonale sobie radził, a
po trzech dniach żeglugi zaczął
się rwać do sterowania i innych
prac pokładowych. Wracając do
samego żeglarstwa, to żeby wyjść
na morze musieliśmy z Haarlemu do Ijmuiden przepłynąć
przez jedną śluzę, cztery mosty
zwodzone i dwa kanały.

Potem to Morze Północne
Tym razem bardzo gościnne, próba zawinięcia na wyspę
Helgoland, taki był tłok w marinach, że nie było gdzie zacumować. Dopiero na miejscu skojarzyłem, że jest weekend i że
żeglarze niemieccy przypłynęli
po zakupy do sklepów free. W
takiej sytuacji musiałem się zdecydować płynąć do Cuxhaven,
a tym samym wpłynąć w Elbę

Tłok w śluzie w Brunzbiitel

w nocy. Wręcz to uwielbiam,
szczególnie gdy prąd jest wynoszący od 3-5 węzłów. Silnik
rzęzi na wysokich obrotach, w
głowie nocne zwidy, normalne
po trzech dobach bez prawdziwego snu. Jakoś dopłynęliśmy
do przytulnego portu w Cuxhaven i po zawiązaniu jachtu, od
razu w koję. Odpoczywaliśmy
dzień i dwie noce, a z porannym przypływem i z niosącym

Można będzie
samemu
spróbować
Odcinek Holtenau-Świnoujście przepłynęliśmy non-stop
płynąc 38 godz. Nic strasznego.
Potem to tylko kanał piastowski,
zalew szczeciński, trochę Odry,
jezioro Dąbie i w domu. Na
przystani centrum żeglarskiego
w Dąbiu.
Teraz jacht pójdzie na stocznię na drobny remont, a we
wrześniu zapraszam wszystkich
sympatyków żeglarstwa na rejsy
po Bałtyku. Każdy może spróbować, czego dowodem jest opowieść o Macieju, który na koniec
rejsu stwierdził, ”coś takiego to
jeszcze w życiu nie przeżyłem”.
No na pewno, pomyślałem sobie, ale odpowiedziałem „Tak
Trzymać Macieju”. Pozdrawiam
wszystkich sympatyków żeglarstwa i nie tylko, ahoj.
Kpt. G.W.
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KINO GRYF 31.07 - 4.08.2020
Scooby-Doo!, 15:00
Jak być dobrą żoną, 17:00
XABO: Ksiądz Boniecki, 19:15
CO JEST GRANE

W tym tygodniu kino GRYF przygotowało dla nas bardzo ciekawą propozycję i niejako poradnik zarazem: „Jak
być dobrą żoną” z Juliette Binoche,
która wraz z mężem prowadzi prywatną szkołę dla dziewcząt. To tam nastolatki uczą się jak być tytułową dobrą
żoną. Co z tej nauki wyniknie dla obu
zainteresowanych stron? Zobaczcie w
kinie a moja recenzja tego filmu czeka
na Was niżej. Zachęcam, bo to dobre

DARMOWE
bilety do kina

zobaczyć w GRYF’ie pierwszą animację ze Scooby-Doo w roli głównej
(„Scooby-Doo”). Poznają początki całej historii o Scooby-Doo i jego przyjaźni z Kudłatym. Kolejnym krokiem
będzie założenie spółki detektywistycznej, którą znamy z serialu dla
dzieci. Młodzi detektywi po raz kolejny, ale pierwszy w kinowej animacji
staną w obliczu trudnej zagadki i niezwykłego wyzwania. Zapraszam do
kina. amp

kino, świetna komedia i pouczająca,
mądra historia. Dodatkowo w gryfińskim kinie w tym tygodniu będziecie
mogli obejrzeć dokument o księdzu
Bonieckim („XABO: Ksiądz Boniecki”).
XABO to inicjały, jakich ksiądz Boniec-

ki używa w „Tygodniku Powszechnym”. To inna strona tego samego
świata, świata kościoła, który potrafi
przyznać się do błędu i jest otwarty

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.

na nowe i przyszłościowe. Polecam
wszystkim tym, którzy zwątpili w kościół oraz tych, którzy ufają mu bezgranicznie. Dzieci wciąż jeszcze mogą

Kto jest reżyserem filmu „Jak być dobrą żoną?”?
Jaka aktorka zagrała w tym obrazie główną rolę?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 31.07 - 5.08.2020
KINO PIONIER
SALA CZERWONA
xABo: Ksiądz Boniecki, 16:25
Jak być dobrą żoną, 18:00
Jezioro dzikich gęsi, 20:10
KLUB KINIARNIA
#tuiteraz, 17:30
Jak być dobrą żoną, 19:30
HELIOS (CHR Kupiec)

Helios na Scenie:
Inne rozkosze, pt. 18:00
Kultura Dostępna
IKAR. Legenda Mietka Kosza, czw.
13:00, 18:00
Kino Kobiet:

Jak być dobrą żoną, śr. 18:00
Kino Konesera:
Richard Jewell, pn. 18:00
Złota Kolekcja:
Rio Bravo, wt. 13:00, 18:00
Twój Seans Prywatny, pt., pn.-czw.
17:15, sb.-nd. 17:30
Premiery:
Nieobliczalny, 16:30, 19:00, 21:00
Furie, pt. 15:00, 20:30, 21:30, sb. 18:00,
20:45, 21:30, nd. 18:00, 20:45, pn., śr.-czw. 15:00, 20:45, 21:30, wt. 15:45,
20;50, 21:30
Polecamy:
Polowanie, pt. 15:30, 20:15, sb. 15:45,
20:15, nd. 15:45, 20:15, 21:30, pn., czw.
15:30, 20:30, wt. 15:00, 20:30, śr. 16:00,
20:30
Harry Potter i Kamień Filozoficzny,
pt.-pn. 13:00, wt.-czw. 13:15
Helios dla dzieci:
Scooby-Doo, pt., wt., czw. 10:00, 11:00,

12:30, 13:30, 16:00, 18:30, sb.-nd. 10:00,
10:45, 13:15, 15:00, 16:00, 18:30, pn.
10:00, 10:30, 11:00, 12:30, 13:30, 16:00,
18:00, śr. 10:00, 10:30, 11:00, 12:30,
13:00, 15:30, 18:30
Turu. W pogoni za sławą, pt. 10:45,
13:15, sb.-nd. 12:45, pn. 13:15, wt. 10:15,
śr. 10:45, czw. 10:30
Słoń Benjamin, sb.-nd. 11:00, 13:30
SONIC. Szybki jak błyskawica, pt.
10:15, sb.-nd., wt. 10:30, pn., czw. 10:45,
śr. 13:30

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Helios na Scenie:
Inne rozkosze, pt. 18:00
Kultura Dostępna
IKAR. Legenda Mietka Kosza, czw.
13:00, 18:00

Kino Kobiet:
Jak być dobrą żoną, śr. 18:00
Kino Konesera:
Richard Jewell, pn. 18:00
Złota Kolekcja:
Rio Bravo, wt. 13:00, 18:00
Twój Seans Prywatny, 14:15, 19:45
Premiery:
Nieobliczalny, pt., pn.-czw. 14:40,
17:00, 19:20, 20:00, sb.-nd. 13:00, 17:00,
19:20, 20:30
Furie, pt., czw. 15:45, 19:00 20:30, sb.-nd. 15:30, 19:00, 20:45, pn. 15:45, 19:00,
20:40, wt. 15:45, 19:00, 20:45, śr. 15:45,
19:00
Polecamy:
XABO: Ksiądz Boniecki, sb. 12:30
Polowanie, pt., pn.-czw. 17:15, 20:20,
sb.-nd. 17:15, 20:00
Jak być dobrą żoną, 17:45
Hit za 10!:
Na noże, pt., pn.-czw. 11:15, sb.-nd.

10:15
Niewidzialny człowiek, pt., pn.-czw.
11:45, sb.-nd. 13:45
Harry Potter i Kamień Filozoficzny,
pt., pn.-czw. 12:00, sb.-nd. 10:45
Dżentelmeni, pt., pn., śr. 13:00, sb.-nd.
18:00
SONIC. Szybki jak błyskawica, 10:30
Naprzód, pt., pn.-czw. 12:30, sb.-nd.
11:15
Helios dla Dzieci:
Słoń Benjamin, sb.-nd. 11:00, 13:30
Scooby-Doo, pt., wt., czw. 10:00, 11:00,
11:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
17:30, 18:30, sb. 10:00, 11:0, 12:30, 13:15,
14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30,
nd. 10:00, 11:30, 12:30, 13:15, 14:00,
16:00, 16:30, 17:30, 18:30, pn., śr. 11:00,
11:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
17:30, 18:30
Turu. W pogoni za sławą, pt., pn.-czw.
15:30, sb.-nd. 15:40

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Jak być dobrą żoną
()

Poradnik „Jak być dobrą żoną”
sprzedałby się dzisiaj jak świeże bułeczki, a może już taki jest na rynku? Z
każdej strony mówi się nam, jak
mamy wyglądać, jak się ubierać i ile
ważyć, to czemu nie nauczyć się, jak
być dobrą żoną? Jak myślicie, jakie cechy powinna mieć przykładna żona?
Oczywiście powinna perfekcyjnie gotować, wycierać kurze w odpowiednią
stronę, być wierną towarzyszką swojego męża, być mu oddaną i stawiać
jego potrzeby na pierwszym miejscu.
I tu feministki wybuchną perlistym

Nieobliczalny
()

Gdy zaczynam pisać tę recenzję to
uśmiecham się do siebie od ucha do
ucha, bo oglądając ten film ma się
wrażenie jakbyśmy oglądali zły dzień
jakiegoś niemiłego Pana (w tej roli
ogromny Russell Crowe), który po czasie kwarantanny (troszkę mu się przytyło) odzwyczaił się od przebywania z
ludźmi. Doszukiwanie się tu inspiracji
„Upadkiem” jest o tyle trafione, że to
podobny temat, ale jednak rozwinięcie i zakończenie to zupełnie inna baj-

śmiechem - i na tym polega komizm
tej opowieści. Czy bycia żoną można
nauczyć? Gotowania pewnie tak, tak
samo jak i sprzątania, ale oddania?
Główną bohaterką tej opowieści jest
Paulette (genialna jak zawsze Juliette
Binoche), która wraz z mężem prowadzi prywatną szkołę dla przyszłych
żon. Nagle po 24 latach mąż umiera i
żona zostaje sama. Okazuje się, że
mąż pozostawia po sobie nie tylko
ka. Mamy więc pewien dzień, który
dla dwóch osób będzie tym złym. Jedną z tych osób jest matka, która jest w
drodze z synem. Stojąc w korku niecierpliwi się jak większość z nas. Ponagla jednak osobę, która akurat w
ten dzień źle na to zareaguje. Postać
grana przez Crowe’a lekko sfiksuje na
punkcie trąbiącej na niego kobiety i
postanowi – zamiast iść do pracy czy
coś – tropić dziewczynę i uprzykrzyć
jej dalszą część życia. Niewiarygodne
to i – moim zdaniem – głupiutkie do
bólu. Nie wiem, co w takim filmie i w
takiej roli robi Russell Gladiator, ale

smutek, ale i listy od windykatorów. I
nagle główna bohaterka musi wziąć
sprawy w swoje ręce, czego do tej
pory nie robiła, będąc przykładną
żoną swojego męża. Np. wsiada do
samochodu wbrew opinii, że kobieta
za kółkiem to widok sprzeczny z naturą. Bowiem kobieta -każda – powinna
się skupić na domu, a gdy myśli zajęte

są domowymi sprawami, to myśli nie
błądzą i nie kuszą. Gdy ręce pracują,
grzeszne myśli odlatują. Tak czy inaczej oczywiście te wszystkie stereotypy mnie bawiły w kinie, tak jak i to, że
Paulette dziwi się, że mężczyzna umie
gotować. Cała formuła „Jak być dobrą
żoną” zasadza się na złamaniu pewnych myślowych stereotypów, które
oczywiście w wydaniu komediowym
bawią, ale gdyby się miało żyć w takiej rzeczywistości, to już nikomu do
śmiechu by nie było. Podobał mi się
ten film, bo aktorstwo w tym obrazie
to majstersztyk, ale samo zakończenie
było cokolwiek dziwne, jakby oderwa-

ne od reszty. Mimo wszystko „Jak być
dobrą żoną” to udana produkcja, która momentami bawi i wciąga całą sytuacją, bo czekamy na to, jak to się
wszystko skończy i kto tu w końcu
powie, że dobrą żoną według Paulette
być nie można a nawet nie wypada,
bo mężczyźni – chociaż niestety nie
wszyscy – szukają partnerek a nie służących. Film „Jak być dobrą żoną” jest
ku przestrodze dla idealnych żon, bo
każda z nas ma wady. Ja też jestem
żoną i nie zamierzam być idealna, gotuję kiedy chcę, a kurze ścieram w
którą stronę mi się chce. O!
Anna Pietras

możliwe, że po prostu trzeba grać, by
przeżyć, chociaż patrząc na jego fizys
– nie widać, żeby głodował. „Nieobliczalny” to takie bardzo męskie kino
akcji, które zostało zrobione po to, byśmy poczuli dreszczyk emocji – nie
raz, a nawet nie dwa, ale mnie wszyst-

kie zwroty w tej akcji raczej śmieszyły.
Nie umiałam uwierzyć w to, co widzę
na ekranie. Przyznam, że połowicznie
wciągnął mnie ten teatrzyk oszalałego faceta, ale przez druga część filmu
już mi się nudziło. „Upadek” z Michaelem Douglasem to zupełnie inna jakość kina i nie chciałam tego obrazu
tutaj wymieniać, ale muszę, by podkreślić, że to po prostu lepsze – bez
dwóch zdań – kino. Jako relaks w kinie możliwe, że się sprawdzi lub na
wypad ze znajomymi wieczorową
porą, ale osobiście nie chciałabym
wydawać na ten obraz pieniędzy, bo

zwyczajnie byłoby mi szkoda. Jedna
prawda- ponadczasowa – jest w tym
filmie, że nigdy nie wiesz na kogo możesz trafić na ulicy, dlatego lepiej nie
zaczepiać byle kogo i uważać, na
kogo się krzyczy, kogo poganiamy i
kogo klepiemy po ramieniu – bo
może być to bohater „Upadku” lub
właśnie „Nieobliczalnego”, a głupio
byłoby potem przez resztę dnia uciekać przed wzrokiem szaleńca. I jeszcze jedno, zastanawiam się, ilu bohaterów „Nieobliczalnych” zrodziła pandemia koronawirusa?
Anna Pietras

FOTO: dystrybutor

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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dziadka, którego już ze mną nie ma. Sentyment. Każdy
z nas ma na pewno w głowie kilka takich książek, które niosą ze sobą emocje, żal, radość, smutek, uśmiech i
właśnie sentyment. Mój sentyment ukrył się właśnie w
„Podróży za jeden uśmiech”.

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

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Są wakacje. Jest mnóstwo czasu na czytanie książek.
Dni można spędzać na trawie (z książką), w hamaku (z
książką), na plaży (z książką), nad morzem (z książką),
w górach (z książką), nad jeziorem (z książką), a także
w domu leniuchując (oczywiście z książką). Zastanawiałam się, jaką książkę z mojego dzieciństwa mogę
polecić Waszym dzieciom i znalazłam nawet dwie,
które z przyjemnością czytałam w podstawówce. Obie
zostały świetnie zekranizowane przez polskich filmowców. Jedną z nich jednak zawsze lubiłam bardziej i
właśnie o tej historii Wam dzisiaj opowiem – wakacyjnej historii dwóch chłopców, którzy pewnego letniego
dnia postanowili pojechać sami nad morze, bo nie
mieli innego wyjścia. Zaczynamy więc podróż… za
jeden uśmiech.

Podróż za
jeden uśmiech

Autorem „Podróży za jeden uśmiech” i „Wakacji z duchami” jest Adam Bahdaj. Pseudonim Jan Kot lub Dominik Damian. Polski pisarz, tłumacz z języka węgierskiego. W trakcie II wojny światowej kurier tatrzański.
Studiował w Krakowie i Warszawie. Sławę przyniosły
mu przede wszystkim powieści dla dzieci i młodzieży.
Czasopismo „Płomyk” i „Świat Młodych” uhonorowało
go w 1970 roku „Orlim Piórem”, w wyniku plebiscytu
czytelników. Adam Bahdaj napisał też lubiane przeze
mnie powieści: „Do przerwy 0:1”, „Kapelusz za sto tysięcy”, „Stawiam na Tolka Banana”, ale powstało też kilkanaście innych powieści, do których warto zerknąć.
*Do tej pory nie zastanawiałem się nigdy, co ze mnie
wyrośnie, bo gdybym się zastanawiał, to nic by ze mnie
nie wyrosło. Ale to nieważne. Najważniejsze, że mój
tata zaraz [p zakończeniu roku szkolnego powinien nas
zawieźć do Międzywodzia, gdzie mieliśmy wdychać
świeże powietrze, nabierać sił na rok następny, hartować ciało w lodowatej wodzie i uodpornić organizm na
rozmaite choroby bakteryjne.
Bahdaj świetnie pisał i był bardzo chętnie ekranizowany. Zdaję sobie sprawę, że jego język dzisiaj może być
trochę przestarzały i niektóre określenia nie pasują lub
po prostu już nic nie znaczą, ale to zupełnie nie zaburza
historii, która jest ciekawa i zabawna. Przed napisaniem
tego tekstu zaczęłam ponownie czytać „Podróż za jeden
www.7dnigryfina.pl

uśmiech” i tylko 2 razy zwróciłam uwagę na niewspółczesne wyrażenia, miałam zdecydowanie więcej momentów
śmiechu i ponownie stwierdziłam, że to kawał dobrej
lektury – takiej dla młodzieży – idealnej na wakacyjny
czas. Czyje dziecko odważyłoby się dzisiaj na jazdę autostopem nad morze ze stolicy? Prawdopodobnie niczyje.
Pomijam kwestię pandemii, ale dzisiejsze dzieci nie mają
w sobie tej fantazji i czasy się zmieniły – dla rodziców
to lepiej, bo oczywiście martwimy się o nich, ale czy dla
dzieci to dobrze? Nie do końca. Ja nie jeździłam na stopa,
ale mój mąż i owszem.
O czym jest „Podróż za jeden uśmiech”? O podróży, o
dorastaniu, o tym, że się różnimy, ale potrafimy się dogadać i sobie pomagać, o radzeniu sobie w życiu i w różnych
sytuacjach, o rodzinie i więzach rodzinnych, w końcu
i przede wszystkim o przyjaźni i wakacjach. To książka
„drogi”, w którą wyruszają Poldek (spryciarz z jedną koszulką, który ze wszystkim i z każdym sobie poradzi) i Duduś (przeciwieństwo Poldka, elegancik z walizeczką pełną
smakołyków od babci). Razem mają gdziekolwiek dotrzeć?
Grają sobie na nerwach, więc wydaje się to nierealne, a
jednak wyruszą razem w „Podróż za jeden uśmiech”. Mieli
zostać zawiezieni do Międzywodzia, ale ktoś wezwał kogoś
do pracy, a ciocia Ania jest bardzo zajęta pewnym piłkarzem. Pieniądze na bilety zostały zgubione i pozostał pomysł zrodzony w głowie Poldka - autostop.
*-Dokąd to, kolego? -zawołał.
- Do Gdańska.
- Do Gdańska to nie dojedziemy. Mogę podrzucić
do Grudziądza.
- Dobre i to! (…)
- A ten co, na występy?
- Nie -odparłem ze wstydem. Nic mi innego nie
przyszło do głowy, więc palnąłem: - On do cioci na
imieniny.
- Kolega?
- Nie...Ot, przypętał się po drodze.
Kierowca ze zdumieniem kręcił głową.
- Ho, ho, z taką walizką do cioci na imieniny.
Myślałem, że przez tę piekielną walizkę zostaniemy
znowu na lodzie, a raczej na szosie, ale kierowca skinął na mnie.
- Masz taki miły uśmiech, że trudno ci odmówić.
Pakujcie się, niech stracę.
To wspaniała lektura dla większych dzieci i dla młodzieży. Można ją czytać maluchom, które jeszcze nie
czytają, ale czytajmy ją także tym większym szkrabom,
bo to sama przyjemność. „Podróż za uśmiech” bawi i
uczy, rozwija, inspiruje. To także opis wakacyjnej Polski lat 60’. Miejsca, które chłopcy odwiedzają są ładnie
sportretowane, można w nich odnaleźć m.in. Pomorze.
I jeszcze jedno, dla mnie ta powieść to sentyment, zapach dzieciństwa, uścisk ręki kochanej babci, uśmiech

Pamiętam, że kilkadziesiąt razy oglądała potem świetną ekranizację tej powieści Adama Bahdaja w telewizji.
Był to serial telewizyjny wyprodukowany w 1971 roku,
rok potem z tego samego materiału powstał film pełnometrażowy. W głównej roli wystąpił duet mistrzowski i
idealny, czyli Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski –
to był majstersztyk, perełka, genialny film dla młodzieży. Gdzie są teraz takie filmy? I takie książki?

Ze szczęściem to trochę tak jak z górami. [...] Wspinasz
się na szczyt i zdaje ci się, że jak go osiągniesz, to będziesz
szczęśliwy. Tymczasem drapiesz się, wspinasz mozolnie,
stajesz na nim i nagle widzisz, że za tym szczytem jest
jeszcze jeden, może jeszcze większy, wspanialszy i znowu
idziesz po swoje szczęście. Myślałem o tym nieraz i zdaje
mi się, że największe szczęście to dążenie do niego.
Adam Bahdaj
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Podróż za jeden uśmiech
Autor: Adam Bahdaj
Wydawnictwo: Edipresse
Źródła:
* cytaty pochodzą z książki “Podróż za jeden uśmiech”, Adam
Bahdaj, 1973.
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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

KUPON

Pionowo:
1. przyjaźń, dobre stosunki
2. więzy
3. ptak z Australii
4. matka Heliosa
5. miasto nad Eufratem (Irak)
6. wieś nad Liwcem
7. znany wybielacz
8. przemieszanie kart
9. czarna opiekunka Nel
10. Novak lub Basinger
11. paryski ulicznik
12. na nie rozmowa
13. sir ... Guiness
14. miasto w śr. Grecji
15. ziemny lub błotny
16. matka Perseusza
17. wielorybnik
18. Richard, badacz witamin, enzymów i karotenów
19. grupa komediantów
20. spanie w hotelu
21. środek owadobójczy
22. pisał bajki
23. arkan
24. popularne rozpuszczalniki
25. ryba, podobna do flądry, u wybrzeży zach. Europy, w Morzu Bałtyckim
26. młody Indiana Jones
27. stopień wtajemniczenia w judo
28. jon ujemny

29. figura szachowa
30. cęgosz
31. żądza
32. wraz z doktorem Watsonem
33. domena Pazury
34. Cembrzyńska, aktorka
35. Jan ...-Błoński, reżyser filmowy
36. ludy Ghany
37. dopływ Rodanu
38. dalszy krewny
39. kolor biskupi
40. najmniejszy z kondorów
41. patronat
42. stopień oficerski w wojsku
43. samolot myśliwski z okresu I Wojny
Światowej
44. mityczny cesarz Chin
45. kapitan jachtu „OPTY”
46. keton o zapachu fiołków
47. kwadratowa moneta XVI-wieczna
48. pływają na rosole
49. na czele drużyny Gajdara
50. jedn. stężenia roztworów
51. Grzegorz z ekipy Górskiego
52. narzeczony Barbie
53. „... we krwi” u Kurosawy
54. Rob ... szkocki Janosik
55. tu założysz konto
56. sąsiad Malaja.

Poziomo:
57. rewolwer bębenkowy
58. miasto w pobliżu Baku
59. Szarif, pisarz tatarski (1884-1942)
60. żaluzja, roleta
61. miasto w USA w stanie Oklahoma
62. pracuje przy wyrębie
63. holowniczy z tyłu auta
64. tkanina o gofrowanej powierzchni
65. zbiór świętych pism religii zaratusztriańskiej
66. dyrektor spółki
67. łosoś pacyficzny, sima
68. miasto w Nigerii
69. zakaża otoczenie
70. np. „Pani domu”
71. symulant
72. do mycia włosów
73. pochodna kwasu octowego
74. pies myśliwski o zwisających uszach
75. zamieszanie
76. dawna gra karciana
77. głos kury
78. leśne powtarzanie dźwięków
79. zabiedzony szczeniaczek
80. tkanka przewodząca roślin
81. tląca się głownia
82. mała Urszula
83. błędny nad bagnami
84. z hydro masażem w łazience
85. w niej ciało zmarłego

86. regionalnie mrok, ciemność
87. opera Verdiego
88. fochy, grymasy
89. szwedzki drobniak
90. krewny po matce
91. miasto w Birmie
92. ... siwo, zimny prąd na Pacyfiku
93. miasto w Rosji
94. miasto w Grecji
95. niedopalony papieros
96. strona monety z orłem
97. (1781-1895), wenezuelski pisarz,
założyciel uniwersytetu w Santiago
98. sztuczny kamień
99. lód na rzece
100. kannnejski bóg suszy
101. ... Europejska
102. bóg Memfis
103. amerykański tygodnik
104. wiek, era
105. grube, mocne płótno
106. idziesz do nie z receptą
107. miasto portowe w Walencji
108. takt, miarowość
109. termin filozofii chińskiej
110. miasto w Nigerii
111. krzyżówka dromadera z baktrianem.
PODPOWIEDŹ: APASZ, FUMY, LIW,
OERE, SILIKAT, URUBU.

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

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

576 314 405

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

POMÓŻMY 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
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, kuchnia połączona z jadalnią, możliwość

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

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 -wodao 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. 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
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31.07 - 6.08.2020 r.
•• 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 stopień umiarkowany z Chojny
poszukuje pracy jako opiekun. Posiadam
doświadczenie. Tel. 501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej osoby 24h. Staż pracy w Niemczech ok.
15 lat. Tel. 660 974 992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel.
660 974 992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w Gryfinie
lub okolicach, najchętniej bez żadnych
umów. Tel. 507 890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka
mieszkań od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889
729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków, robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w
Gryfinie, raz w tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i
transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874
777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września.
Posiadam duże doświadczenie. Tel.727 687
666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona
w pracy z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem
w każdym wieku. Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową pracę, znajomość języka niemieckiego.
Gryfino, okolice także strefa przygraniczna.
Tel. 798 441 629
Z AT R U D N I Ę
•• 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. 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
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•• 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
•• Remont i lakierowanie łodzi wędkarskich
oraz jachtów. Gryfino ul. Czechosłowacka
2E. Tel. 694 766 207
•• Bezpyłowe szlifowanie ścian i sufitów,
malowanie, tapetowanie, układanie płytek. Ogólnobudowlaniec czeka na zlecenia. Tel. 724 874 777
•• Przyjmę zlecenie na mycie okien i sprzątanie
mieszkań. Cena umowna. Tel. 53 40 21 868
•• „Srebrna rączka” poleca się: mocowanie
karniszy, półek, szafek. Montaż kinkietów i żyrandoli. Naprawa domowej elektryki i hydrauliki. Tel. 665 18 44 88
•• PŁYTKI GLAZURA TERAKOTA fachowe położenie płytek w Twoim domu. Tel. 601 761 536
•• Usługi remontowo-budowlane, wykończenia
wnętrz, szpachlowanie, malowanie, ścianki
działowe z płyty GK, sufity podwieszane,
terakota, ceramika oraz panele podłogowe.
Tel. 576 314 405
•• Opiekun zaopiekuje się starszą osobą potrzebującą pomocy. Tel. 794 299 368
•• Szukam kogoś kto potrafi szpachlować,
ma możliwość dojazdu (19 km od Gryfina) i
sprzęt. Wynagrodzenie do ustalenia na miejscu. Tel. 576 550 499
•• Zlecę remont kuchni: położenie glazury, malowanie i inne drobne prace. Tel. 697 995 957
•• Oferuję usługi remontowo – budowlane w
zakresie malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, tapetowanie, panele itp. Tel.
606 187 863 (Tomasz)
•• Pisanie, przepisywanie, korekta prac. Tel.
664 301 105
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
R O L N I C T W O – D Z I E R Ż AWA / S P R Z E D A Ż
•• Sprzedam kuca rocznego. Tel. 510 380 642
•• Sprzedam kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy Bizon, ciągnik koparko-spycharkę,
cyklop, przyczepę niewywrotkę 8 ton, przyczepę samozbierającą małą, pług 3-skibowy, siewnik talerzowy, śrutownik bijakowy,
Orkan do koszenia zielonki, rozrzutnik do zielonki, grabiarka gniazdowa, sprężarka mała,
duża obora do najmu na każdą działalność.
Tel. 667 477 772
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do
obornika dwuosiowy, opryskiwacz do zboża, grabiarka do siana, mała glebogryzarka,
dmuchawa do zboża, 2 silniki elektryczne. Tl.
91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha lasu
i pod budowę teren uzbrojony. Tel. 724 049
451
•• Szkółka w Karsku koło Nowogardu poleca
drzewa owocowe w pojemnikach 3-4 letnie
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80 cm. po 10 zł za sztukę. Tel
606 106 142
•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785
537 131
•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie
Steklna. Tel. 609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, sprawny technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę
działkę o pow. 1500 m2- sad owocowy (15
drzew wiśni i czereśni) w bliskiej odległości ul. Jana Pawła II. Teren ogrodzony. Tel.
888 587 575
•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy
głównej trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni

lub wejdę we współpracę hodowlaną ptactwa domowego w ekologii na wybiegu na
trawie lub dofinansuję taką hodowlę. Tel. 513
288 745
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
R ÓŻ NE – K UPN O
•• 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
31.07. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
1.08. Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14
2.08. Apteka Gryfińska
ul. Piastów 8
3.08. Apteka Dr.Max
ul. B. Chrobrego 30
4.08. Apteka Cefarm
ul. Grunwaldzka 6
5.08. Apteka Centrum Zdrowia
ul. Niepodległości 28
6.08. Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
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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Rośnie ruch na trasach rowerowych
Pomorza Zachodniego
Od kilku do nawet ponad 120% wzrósł ruch rowerowy na trasach Pomorza Zachodniego. Zwiększone zainteresowanie odnotowano
m.in. w Chwarstnicy, Darłowie i Rogowie na trasie Velo Baltica. Paradoksalnie, pomaga temu... pandemia.
Turystyka rowerowa to jedna
z form aktywności, do której
zachęca Pomorze Zachodnie w
ramach kampanii promocyjnej
#BezpiecznieJakwDomu. - Turystyka rowerowa to - tuż po
wypoczynku nad wodą - najpopularniejsza forma aktywnego
spędzania wolnego czasu. Rozpoczynając budowę sieci tras
rowerowych na Pomorzu Zachodnim mieliśmy świadomość,
że z oddaniem każdego nowego
odcinka, z każdymi nowymi
kilometrami, będzie rosło zainteresowanie naszymi szlakami.
Widzimy, że zainteresowanie
turystyką na rowerze wzrasta po
wybuchu pandemii. Rower kojarzy się z wolnością i przygodą,
do takiego wypoczynku zachęcamy w ramach naszej kampanii
#BezpiecznieJakwDomu – mówi
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz.
Wyruszyliśmy na szlaki i
trasy, ruszyliśmy w region na
dwóch kółkach. Turystyka rowerowa na Pomorzu Zachodnim staje się coraz bardziej popularna. Potwierdzają to dane z
punktów pomiarowych zainstalowanych na głównych szlakach
w regionie. Znaczące wzrosty
liczby przejazdów odnotowano
zarówno w maju, jak i czerwcu
br. w punktach pomiarowych.
Oskar zaprasza
Miejsca, do których można
dotrzeć na rowerze pokazał w

Punkt pomiaru

V 2019

V 2020

wzrost/spadek

Świnoujście EV10

73609

6771

-90,80%

Darłowo EV10

6424

5656

-11,96%

Rogowo EV10

9364

9987

6,65%

Chwarstnica 3

2620

5943

126,83%

Nowe Objezierze 20

1584

2963

87,06%

Punkt pomiaru

VI 2019

VI 2020

wzrost/spadek

Świnoujście EV10

120423

80779

-32,92%

Darłowo EV10

13907

14826

6,61%

Rogowo EV10

24408

27241

11,61%

Chwarstnica 3

3923

5590

42,49%

Nowe Objezierze 20

2468

3079

24,76%

My też sprawdziliśmy
Zaraz po otwarciu tego odcinka Blue Velo w 2018 roku postanowiłem osobiście sprawdzić
nową ścieżkę rowerową. Wybrałem niedaleki odcinek pomiędzy Chwarstnicą i Żurawiami.
Zabrałem psa... i spotkaliśmy
mnóstwo rowerzystów oraz
osób spacerujących pieszo, na
rolkach, a nawet na elektrycznym bajeranckim wózku. Wiek
od lat dwóch (u mamy za plecami), do siedemdziesięciu. Najwięcej takich po czterdziestce.
Łącznie w ciągu godziny spotkaliśmy ponad 50 osób i dwa psy.
Wrażenia kapitalne – świetne,
zmieniające się co chwila widoki. Raz się jedzie w jarze, a raz
po nasypie. To z boku otwarte
pole, to lesisty brzeg jeziora. Trudno wymyślić bardziej
atrakcyjny teren. Jakość asfaltowej nawierzchni znakomita.
Proszę samemu sprawdzić – pisałem wtedy.
Chwarstnica z rekordem
ruchu
Największe wzrosty ruchu
rowerowego odnotowano na
trasie Blue Velo w miejscowości Chwarstnica pomiędzy
Gryfinem a Baniami. W maju
br. przejechało tam ponad dwa
razy więcej rowerzystów niż
w roku ubiegłym. Zainteresowanie szlakiem na poziomie
ponad 5 tysięcy przejazdów

miesięcznie utrzymywało się
również w czerwcu. Prawie
dwukrotny wzrost przejazdów
w maju odnotowano również
w Nowym Objezierzu, czyli na
nowym szlaku w kierunku modernizowanego Mostu w Siekierkach. Ruch na poziomie 3
tysięcy przejazdów miesięcznie
utrzymywał się tam również
w czerwcu br.Sięgające 6-11%
wzrosty zanotowano w Darłowie i Rogowie na trasie Velo
Baltica. W tych miejscach liczba
przejazdów sięga nawet 27 tysięcy (Darłowo, dane za czerwiec
br.). Spadki ruchu wystąpiły za
to w Świnoujściu przy przejściu
granicznym, na co bezpośredni wpływ ma pandemia COVID-19.
Ciekawostka
Większość tras rowerowych
na Pomorzu Zachodnim powstała dzięki dofinansowaniu z
Funduszy Europejskich. Dzięki
wsparciu unijnemu w wysokości 51 mln złotych, samorząd
województwa utworzył sieć 150
kilometrów tras w regionie. A
w realizacji jest jeszcze 340 km
tras za niebagatelną kwotę 86
mln zł. Docelowo, sieć ścieżek
rowerowych będzie liczyć 1100
km. Potrzeby więc są ogromne.
Dlatego liczymy na wsparcie
Unii Europejskiej także w kolejnej perspektywie finansowej
2021-2027.

kampanii #BezpiecznieJakwDomu między innymi Oskar –
pasjonat rowerowych podróży,
dla którego dwa kółka to coś
więcej niż środek transportu –
to sposób na życie: https://www.
instagram.com/oskarcycling.
Zwiedzając Pomorze Zachodnie, spotyka inne osoby, które
nie potrafią usiedzieć na miejscu – paralotniarzy, biegaczy,
miłośników nordic walking i
dzikiej przyrody. Krajobrazy,
które dzięki niemu podziwiamy
to m.in. Krzywy las pod Gryfinem, punkt widokowy Lubin w
Wolińskim Parku Narodowym,
Ińsko czy dorzecze Odry. Oskar
chętnie korzysta z przystanków, aby cieszyć się urokami
zachodniopomorskiej przygody
https://www.youtube.com/watch?v=Bj0SKPhBdxg.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com

