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Z ostatniej chwili Zatrzymał nietrzeźwego
Wczoraj, 13 sierpnia w Siedzibie Sejmiku Wojewódzkiego w
Szczecinie odbyło się posiedzenie prezydium Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego, którego głównym tematem była sytuacja Zespołu Elektrowni Dolna Odra czyt. też str. 4

Pomoc
z różnych stron
Jak nam powiedział Zdzisław Kmieciak, przewodniczący Rady Kościelnej - Natychmiast po wybuchu ruszyła różnorodna pomoc sąsiedzka.

Do zatrzymania nietrzeźwego kierującego przez policjanta po służbie doszło we
wtorek 11 sierpnia br. około godziny 20:00 w miejscowości Gardno.
41-letni mieszkaniec powiatu gryfińskiego postanowił
pojechać swoim samochodem
marki Renault na zakupy do
sklepu w Gardnie. Podczas, gdy
znajdował się przy kasie ekspedientka wyczuła od mężczyzny
woń alkoholi. Po opuszczeniu
przez niego sklepu, pracownica
niezwłocznie poprosiła o pomoc innego mężczyznę, który
znajdował się nieopodal, w celu
powstrzymania nietrzeźwego.
Kobieta doskonale trafiła jeżeli
chodzi o pomoc, gdyż mężczyzną tym okazał się być policjant
z Komendy Powiatowej Policji
w Gryfinie asp. Łukasz Chojniak, który na co dzień pełni
służbę na stanowisku Zastępcy
Dyżurnego.
Funkcjonariusz będący po
służbie widząc jak kierujący
odjeżdża spod sklepu, natych-

miast zareagował, po czym zatrzymał pojazd i zabrał kluczyki
nietrzeźwemu mężczyźnie. W
międzyczasie ekspedientka zawiadomiła telefonicznie dyżurnego komendy, który skierował
na miejsce patrol ruchu drogowego.
Policjanci z gryfińskiej drogówki przeprowadzili badanie
na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało
się, że nietrzeźwy 41-latek ma
ponad 2,4 promila alkoholu w

organizmie. Dodatkowo ma on
cofnięte uprawnienia do kierowania. A pojazd, którym się
poruszał, nie miał aktualnych
badań technicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia.
Dzięki wzorowej postawie
ekspedientki sklepu oraz policjanta po służbie, zatrzymany
został kolejny nietrzeźwy kierujący. Powyższa sytuacja pokazuje również, że policjantem jest
się nie tylko w trakcie służby, ale
również poza nią.
KP

Umowa na Krasińskiego!
Zarząd Powiatu podpisał umowę z firmą Maldrobud z Myśliborza na „Przebudowę ulicy Krasińskiego w Gryfinie”.
Na przykład jeden z lokalnych przedsiębiorców dał swój
samochód dostawczy do wywozu materiałów zniszczonych
podczas wybuchu. Podczas
niedzielnej mszy w kościele
pod wezwaniem Maryi Panny
Fatimskiej w Czepinie ksiądz

proboszcz Jerzy Bracławik zaapelował o wpłacanie na tacę
pieniędzy na pomoc dla poszkodowanej rodziny. Jak mówi
Zdzisław Kmieciak, zebrano aż
1000 złotych. - Pomoc kościelna
będzie kontynuowana – zapowiada ks. J. Bracławik.
rk

Realizacja inwestycji możliwa
jest dzięki wsparciu z Funduszu
Dróg Samorządowych. Pozyska-

ne dofinansowanie z budżetu
państwa wynosi 50% kosztów
inwestycji. Całkowita wartość

inwestycji opiewa na kwotę
ok. 9 mln zł. Zadanie obejmuje przebudowę 3 skrzyżowań,
przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia, wykonanie ścieżki rowerowej oraz
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od
ulicy Wojska Polskiego do
Asnyka. Zadanie jest wieloletnie, a zakończenie robót
zaplanowano na dzień 30 listopada 2022 r.
dost.

Planowe wyłączenia
19 sierpnia w godz. 8:00 – 11:00 - Gryfino ul. Rybacka, Wodna, Fabryczna, Łączna. W godz. 8:30 – 12:30 Kamienny Jaz Młyn, Kamienny Jaz Leśniczówka, Grzybno
Hydrofornia.
24 sierpnia w godz. 8:00 – 15:00 Stare Czarnowo, ul. Polna 15e, 15f. W godz. 8:30 – 14:30 Żórawie,
ul. Borowikowa 52 do 56. W godz. 8:30 – 14:30 Żórawki, ul. Jaśminowa 14.

Czepino - ul. Topolowa
i Świerkowa od ponad
miesiąca nocą toną
w ciemności

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Tajemnicza śmierć motocyklisty
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Tragiczny środowy wypadek na drodze krajowej nr 31 wciąż budzi emocje. Tym bardziej, że sprzeczne są opinie na temat przyczyny
śmierci motocyklisty.
Gdy przyjechaliśmy na miejsce zdarzenia było tuż po godzinie 15. Zorientowaliśmy się, że
to niebezpieczne skrzyżowanie
z drogą do Marwic i Steklna,
gdzie wypadki zdarzają się
często. Droga krajowa była zamknięta z obu stron i powstawał
coraz większy korek. Policjanci przepuszczali tylko pojazdy
jadące w boczne drogi. Obok
skupiska pojazdów służ ratunkowych, widać było po lewej
stronie drogi (patrząc w kierunku Widuchowej) - leżący motocykl, a przy nim pochylonych
strażaków. Policjanci spisywali
zeznania świadków. Nie widać
było natomiast ruchu ratowników medycznych. Pasażerowie
aut stojących w korku pytali
się nawzajem i nas także – Jak
długo to potrwa? Doświadczenie dziennikarskie uczy, że jeśli
ofiara żyje i jest reanimowana,
może potrwać długo. Nawet jeśli przyleci śmigłowiec pogotowia lotniczego. Jeśli ruch zosta-

www.7dnigryfina.pl

Foto. OSP KSRG Widuchowa
nie wznowiony szybko (w tym
przypadku pół godziny), to jest
to najgorsza wiadomość.
I to się sprawdziło. Wkrótce
jedna karetka odjechała bez sygnałów, a potem ruch był stopniowo wznawiany.
Co wiadomo?
Bardzo szybko po wypadku,
już o godz. 15.46, informację
sms-ową do naszej redakcji
przysłał rzecznik prasowy KPP
w Gryfinie – Jakub Kuźmowicz.
Komunikat zawierał następującą informację - ...między
Krzypnicą a Dębogórą doszło do

wypadku drogowego ze skutkiem
śmiertelnym. Z udziałem motocyklisty. Na prostym odcinku
drogi podczas manewru wyprzedzania 39-letni motocyklista
gwałtownie zahamował, w sku-

tek czego stracił panowanie nad
pojazdem oraz wywrócił się. Niestety, w skutek odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć
na miejscu...
O śmierci na miejscu mówi
także Paulina Targaszewka,
rzeczniczka Pogotowia Ratunkowego. - Mężczyzna odniósł
rozległe uszkodzenia wielonarządowe, na skutek czego poniósł
śmierć na miejscu.
Czego nie wiadomo
Sprzeczne są natomiast opinie na temat momentu tragedii.
Spotkaliśmy się bowiem z wersją, że został znaleziony już po

wypadku i nie na jezdni, a poza
barierą energochłonną. Podobno nagle przyspieszył chcąc wyprzedzić jadący przed nim samochód suzuki, ale zorientował
się, że “się nie zmieści” - dlatego nagle zaczął hamować. A w
przypadku dwuśladu, często
źle się to kończy. W internecie
można znaleźć wiele różnych
opinii. Wiadomo natomiast że
był to 39-letni mieszkaniec naszego powiatu. W dniu składu
gazety nie udało się nam skontaktować z rzecznikiem policji.
R. Kwapisz
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Cichcem ruszyły konsultacje atomu!
Do 21 sierpnia można przesyłać uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji “Programu polskiej energetyki jądrowej”. Podobno prowadzą je także u nas, ale o tym nawet nie słyszeliśmy.
Ministerstwo Klimatu prowadzi konsultacje publiczne
projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji
programu wieloletniego "Program polskiej energetyki jądrowej". Podobno dlatego, ze minister właściwy do spraw energii co 4 lata opracowuje projekt
aktualizacji Programu polskiej
energetyki jądrowej. Czy to
może mieć związek z obecnym
zamieszaniem w energetyce? Z
harmonogramu realizacji takiej
inwestycji wynika, że w 2021 r.
ma zostać wybrana technologia dla elektrowni jądrowych 1
i 2. A niedawno prezydent A.
Duda rozmawiał o energetyce
atomowej z Donaldem Trum-

wo. A najtańsi są Korańczycy z
Południa, gdzie seryjnie powiela się od lat wybrany schemat.

Elektrownia Pomorzany
pem. Czyżby Amerykanie nagle poważnie zainteresowali się
budową elektrowni atomowej
w Polsce? Wtedy oczywiście
byłaby to technologia amery-

kańska. Ale jak twierdzą znawcy, Amerykanie mieli bardzo
długą przerwę w budowaniu
nowych bloków atomowych i
odstają technologicznie i ceno-

Jeśli tak, to gdzie?
Nadal na liście potencjalnych lokalizacji w Polsca są
cztery miejsca w naszym powiecie. Wprawdzie „prowadzą”
u energetyków miejscowości
nadmorskie, ale nie chcą tego
mieszkańcy. Natomiast pozostałe potencjalne lokalizacje to
(w kolejności alfabetycznej):
Chełmno, Choczewo, Chotcza, Dębogóra, Gościeradów,
Karolewo, Kopań, Kozienice,
Krzymów, Krzywiec, Lisowo,
Małkinia, Nieszawa, Nowe
Miasto, Pniewo, Pniewo-Kraj-

nik, Połaniec, Stepnica-1, Stepnica-2, Tczew, Warta-Klempicz, Wiechowo i Wyszków.
Cóż, miejmy nadzieję, że
nawet jeśli decyzja o budowie
„atomu” w Polsce zapadnie
szybko, to nie zakłóci to budowy bloków gazowych w
Noym Czarnowie. Bo jeśli one
powstaną, to budowanie elektrowni atomowej w pobliżu
raczej nie miałoby sensu. Przypomnę, prezes PGE niedawno
oświadczył, że PGE nie stać
na udział w takiej inwestycji.
A trwałoby to znacznie dłużej.
Bloki 5-8 mogłyby nie doczekać mimo modernizacji i derogacji.
Red.

Pamiętacie Referendum w sprawie atomu?

Jak poinformował Serwis Samorządowy PAP – 10.06.2012 - Formalnie nieważne okazało się lokalne referendum w Gryfinie w sprawie
lokalizacji elektrowni jądrowej w tej gminie. W referendum wzięło udział 13,79 proc. uprawnionych do głosowania Dla ważności referendum konieczna była frekwencja co najmniej 30 proc.
Mieszkańcy gminy Gryfino
mieli zdecydować w referendum
lokalnym, czy chcą na jej terenie
lokalizacji elektrowni jądrowej.
Głosującym zadawano pytanie:
„Czy jesteś za lokalizacją elektrowni jądrowej wraz z wszelką
inną infrastrukturą związaną z
przemysłem jądrowym na tere-

nie gminy Gryfino?”.
Jak poinformował wtedy PAP
wiceprzewodniczący Gminnej
Komisji ds. Referendum Lokalnego Zbigniew Nużyński,
uprawnionych do głosowania
w gminie było 25 278 osób.
Głosów ważnych oddano 3
445, nieważnych 42. 2 441 osób

odpowiedziało twierdząco na
pytanie referendalne, zaś 1004
przecząco.
Referendum było inicjatywą
władz gminy. Uchwałę w tej
sprawie radni podjęli w kwietniu 2012. Przypomnijmy, pomysłodawcą był Paweł Nikitiński z
działo się to na tle nasilajacych

I co dalej Dolna Odro?

Gorzkie jest tegoroczne Święto Energetyka (dziś, 24 sierpnia), dla pracowników
i związkowców zakładów wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra.
Przed tygodniem wewnątrz
bramy nr 1 w Nowym Czarnowie
widzieliśmy protestacyjne hasło: Nie dla podziału ZEDO! Tuż
przed swym branżowym świętem pracownicy dowiedzieli się,
że ZEDO ma zostać rozwiązane.
Elektrociepłownie Pomorzany i
Szczecin mają przejść do innego
podmiotu. A nowe bloki gazowe
staną się oddzielną elektrownią.
Sama Dolna Odra pozostanie z
czterema
zmodernizowanymi
blokami węglowymi.
Skutkiem tych przemian ma
być zwolnienie kilkuset (według różnych źródeł – od 300
do 600) pracowników, w ciągu
kilku lat. Jasne jest, że pozostała
z wielkiego kiedyś zakładu część
„węglowa”, straci na znaczeniu
także jako elektrownia systemowa. Bloki gazowe mają bowiem
być jeszcze bardziej elastyczne

od zmodernizowanych bloków
5-8 i szybciej będą reagować na
żądanie centrali Polskich Sieci
Energetycznych o zwiększenie
lub zmniejszenie produkcji.
Gryfino najpierw zyska,
potem straci
Niewątpliwie w trakcie budowy nowych bloków do miasta i
okolicznych miejsciowości napłynie bardzoPo zakończeniu
budowy nowych bloków gmina
Gryfino zyska jedynie na podatkach od nieruchomości. przemysłowych Spadną natomiast
dochody z podatków indywidualnych. Można też prognozować
stopniowy spadek siły nabywczej
mieszkańców Gryfina i sąsiednich miejscowości. Można prognozować, że skutek zwolnień
w elektrociepłowniach szczecińskich (Szczecin i Pomorzany)

rozpłynie się w wielkim mieście.
Jednak dla 20 tysięcznego Gryfina spadek zatrudnienia w Dolnej
Odrze może stanowić trzęsienie
ziemi. Choć zapewne zwolnienia
przyjmą formę kolejnego programu dobrowolnych odejść.
Związkowcy nabrali
wody w usta
Jeszcze dwa tygodnie temu
udało się nam uzyskać choćby
nieoficjalne (nie do gazety) wypowiedzi szefów dwóch elektrownianych związków zawodowych. To teraz już nawet nie ma
tego. Mimo telefonicznych prób,
wypowiedzi nie udzielił nikt z
nich. Jedynie – przypomnijmy,
podczas sesji Rady Powiatu krótką, ale bolesną informację przekazał Roman Michalski. Cóż, nie
ma się czemu dziwić…

się pogłosek o wygaszaniu elektrowni Dolna Odra. Zdaniem
radnych pozytywny wynik referendum mógłby pomóc w negocjacjach w sprawie lokalizacji
inwestycji. Byłby również sygnałem dla PGE, która miałaby
budować siłownię, że gmina jest
otwarta na inwestycje.My pisa-

liśmy o wyniku we wtorkowym
(wtedy) wydaniu 7 Dni Gryfina
z 12 czerwca 2012 roku.
I jeszcze ciekawostka. W tym
samym miesiącu dowiedzieliśmy się, że zarząd PGE miał już
wtedy plany budowy trzech nowych bloków w Dolnej Odrze.
Nic z tego nie wyszło.

Smutne Święto
Energetyka

Nie tylko obecni pracownicy elektrowni Dolna Odra
mają smutne miny słysząc o nowych planach co do
przyszłości ich firmy i miejsc pracy. Jeszcze smutniej
jest elektrownianym emerytom.
Jeden z nich przyniósł do
naszej redakcji te dwa przedmioty. - Parę lat temu robili dla
nas imprezę i były podarunki.
W zeszłym roku dotaliśmy już
tylko długopisy i ołówki. A teraz
coś takiego – tylko druk z życze-

niami oraz informację, że przez
covida imprezy nie będzie. I to
nawet bez jakiegoś imiennego
podpisu! Smutno nam, że tak
upada nasza firma dla której oddaliśmy pracę i zdrowie.
Red.

R. Kwapisz

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Szpital opóźniony, będzie położnictwo?
Wprawdzie oddanie nowego skrzydła Szpitala Powiatowego się opóźnia, jednak są optymistyczne wieści na temat ponownego uruchomienia oddziału ginekologiczno – położniczego.
Trwające obecnie inwestycje
miejskie odwróciły uwagę mieszkańców Gryfina i okolicznych
miejscowości od kończącej się
budowy nowego skrzydła Szpitala Powiatowego. A termin
jego oddania już przecież mija!
Spytaliśmy więc sekretarza powiatu - Andrzeja Krzemińskiego
o stan zaawansowania budowy i
nowy termin jej oddania. Okazuje sie, że termin oddania został
przesunięty na koniec września.
Wpłynął na to nie tylko koronawirus, ale także konieczność
wykonania niezaplanowanych

początkowo robót. Powiat złożył
także wniosek o środki na dodatkowe elementy wyposażenia, co
musi jednak potrwać. Obecnie
trwają prace budowlane (murek
oporowy), oraz wykończeniowe – między innymi układanie
posadzek. Zatem przypuszczalny
termin oddania nowego skrzydła
to październik 2020 roku.
Jest kandydat na
ordynatora
Spytaliśmy też, czy uda się
jednak odtworzyć ginekologię i
położnictwo w Szpitalu Powiatowym.

Strażacy wstrzymani
przez koronawirus

Przyszła pandemia...
W
ostatnich
miesiącach
wszystko to zabrała im pandemia
– zaraza COVID 19. Mimo tego
zagrożenia strażacy ochotnicy
nie odstąpili od swojej statutowej
działalności. Gaszą pożary, ratu-

ją ludzi z wypadków, odkażają
miejsca, gdzie może roznosić
się to paskudztwo, pomagają też
potrzebującym przebywającym
na kwarantannach, w dostawach
żywności i innych środków potrzebnych do życia. To zupełnie
inna działalność, nowa dla nich,
ale której szybko się nauczyli i
realizują ją, mimo że też zagraża
ich życiu i zdrowiu. W tym roku
z powodu koronawirusa nie było
możliwości
przeprowadzenia
wszystkich zebrań sprawozdawczych w wielu jednostkach. Nie
odbyły się zabrania gminne.
Odwołano także obchody Dnia
Strażaka, zawody międzygminne, jubileusze połączone z przekazywaniem nowych wozów
bojowych, turnieje wiedzy pożarniczej.
Nie wiadomo...
Nie wiadomo też, czy będzie

można zrealizować powiatowy
turniej Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, który od kilku lat
zapisał się w kalendarz strażackich imprez. Dziś strażacy tylko,
lub aż - udzielają się w walce z
przeciwnościami losu, z ludzkimi tragediami. Bez względu
na to, cokolwiek im zagraża zawsze są do dyspozycji, zawsze
są na służbie, choć to przecież
tylko ochotnicy – społecznicy.
I nie wiadomo, kiedy zagrożenie koronawirusm ustąpi, kiedy
strażacy ochotnicy, ci druhowie,
których na co dzień spotykacie
na ulicach podczas wykonywania przez nich różnych czynności
zawodowych będą mogli się spotkać, pogadać przy strażackiej
grochówce i starać się zapomnieć
o tym bardzo złym czasie dla
wszystkich.
A. Szczepaniak

Cudze chwalicie,
swoje poznajcie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego
realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”,
która promuje polskiebazarek.pl.
Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z
tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów - pomaga w
www.7dnigryfina.pl

nawiązywaniu bezpośrednich
kontaktów przez rolników i
producentów żywności z konsumentami. Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia

R. Kwapisz

OSP w Chwarstnicy
z dofinansowaniem

Członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych to ludzie oddający całe
serce na niesienie pomocy społeczeństwu. Poświęcają na to swój czas, swoje
zdrowie, a czasem i życie.
Zapał i poświęcenie, jakie angażują w swoją działalność godne są największego szacunku.
Jedynymi dla nich nagrodami są
wspólne spotkania: Dzień Strażaka, zebrania, szkolenia, zawody wykazujące ich umiejętności,
spotkania jubileuszowe – czy
choćby takie, podczas których w
sposób oficjalny przekazuje się
im sprzęt do ratowania mienia
i życia ludzkiego. Są oczywiście
jeszcze wyróżnienia, odznaczenia i inne formy podziękowań za
ich służbę przekazywane przede
wszystkim przez ogół społeczeństwa.

Andrzej Krzemiński poprosił
o czas na konsultację z prezesem
szpitala i oto przed końcem składu tego wydania naszej gazety
przysłał następujący komunikat.
Dostałem informację od Prezesa
szpitala że trwają pracę nad odwieszeniem pracy oddziału ginekologiczno-położniczego i oddziału neonatologicznego. Znalazła się
osoba, która chciałaby pokierować
oddziałem ginekologiczno-położniczym. Jednak zebranie zespołu
i ułożenie grafików w czasie urlopów jest niezwykle trudne.

o sprzedaży swoich produktów
a konsument płaci dokładnie
tyle, ile proponuje rolnik - nie
ma marży pobieranej przez pośredników. pk

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Gryfinie Druh Zenon Trzepacz i
Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gryfinie Druh Waldemar
Czyż przekazali dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Chwarstnicy motopompę pożarniczą zakupioną za
45 000,00 zł.
OSP Chwarstnica na zadanie
pn. „Przygotowanie jednostek
ochotniczych straży pożarnych
do działań ratowniczo-gaśniczych” otrzymało wsparcie finansowe z MSWiA wysokości
36 000,00 zł. Pozostałą kwotę 9
000,00 zł dofinansowała gmina
Gryfino.

Dzięki realizacji tego zadania
jednostka OSP w Chwarstnicy będzie lepiej wyposażona
i przygotowana do działań oraz
wzrośnie skuteczność ratowniczo-gaśnicza na rzecz ochrony
zdrowia, życia, mienia i środowiska mieszkańców Gminy
Gryfino.
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Dlaczego kandydują
w wyborach na wójta
gminy Widuchowa?
Odpowiada Jerzy Sołtysiak
Kandyduję, ponieważ jestem mieszkańcem Naszej Gminy od
33 lat. Pomyślny jej rozwój jest dla mnie ważny, bo tak jak Wy
mieszkam tutaj i pracuję. Kandyduję, ponieważ mam aspiracje,
żeby Nasza gmina zmieniała się zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Moje ambicje wynikają z bogatego doświadczenia życiowego i zawodowego, a także z wytrwałości w dążeniu do osiągania
wyznaczonych celów. Jestem w stanie podołać wyzwaniom i we
współpracy z Wami realizować zadania trudne. Wiem jak osiągnąć sukces, który doprowadzi do rozwoju miejsca, w którym
mieszkamy.
Ludzi na wsi najbardziej interesują drogi, chodniki i wywóz
śmieci
To wyjątkowa kadencja bo zaledwie trzyletnia. Mimo tego
wiem, że uda mi się zrealizować wiele postulatów które zgłosiliście oraz tych które sam zgłaszałem od lat. Co zrobię? Przywrócę dotychczasowe i utworzę nowe połączenia autobusowe działające przez cały rok - również w wakacje. Zakupię brakujące wiaty przystankowe. Wykorzystam na to dofinansowanie rządowe.
Przeznaczę 1 mln zł na remonty dróg, zakupię 40 nowych latarń solarnych dla wszystkich niebezpiecznych miejsc w gminie oraz spowalniacze i podwyższone przejścia dla pieszych - wszystko po to by
było bezpieczniej. Wynegocjuję dodatkowe pieniądze na remonty dróg i chodniki z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych;
Skrócę kolejki na wywóz ścieków – zlecę wyremontowanie drugiego samochodu asenizacyjnego.
Przeprowadzę bezpłatną wymianę wodomierzy w całej gminie. Nowe będą odczytywane w sposób radiowy. Ułatwię rozliczenia za wodę, zmniejszę ilość awarii.

Odpowiada Julitta Nowak

Start w przedterminowych wyborach wójta Gminy Widuchowa nie
jest walką ,,o fotel”, ale o rozwój bliskiej mi gminy Widuchowa i tym
samym o lepsze jutro dla jej mieszkańców. Nie jest też ,,powrotem do
rywalizacji”, ale jest konsekwencją moich wcześniejszych działań, czyli udziału w wyborach wójta w 2018 roku, w których zaufało mi niemal 50% społeczności gminnej uczestniczącej w wyborach. Nie mogę
zawieść mieszkańców, którzy już w tamtym czasie wyrazili niepokój
o przyszłość Małej Ojczyzny. A powodów do niepokoju było jak powszechnie wiadomo wiele, czego wyrazem jest wynik wspieranego
przeze mnie referendum, skutkujący odwołaniem dotychczasowej
wójt.
Ludzi na wsi najbardziej interesują drogi, chodniki i wywóz śmieci
Poprawimy komunikację zbiorową w Gminie, będziemy współpracować z lokalnymi przewoźnikami. Wykorzystując środki pomocowe
(unijne i krajowe) zbudujemy i wyremontujemy drogi, chodniki i
rozbudujemy oświetlenie ulic. Zmienimy na przyjazny i prosty system
rozliczania opłat za odbiór nieczystości stałych.
Zorganizujemy odbiór odpadów rolniczych na terenie Gminy. Stworzymy warunki i udzielimy poparcia w realizacji przydomowych oczyszczalni.
A inny najważniejszy temat?
Zmniejszenie zadłużenia gminy. Zlecimy wykonanie audytu, rozliczymy winnych nieprawidłowości
przy wydatkowaniu pieniędzy na inwestycje gminne. Wdrożymy „własny program naprawczy” poprawy finansów Gminy (zwiększenie dochodów, obniżenie kosztów).

Spotkania wyborcze wójta Jerzego Sołtysiaka
w przyszłym tygodniu
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Miejscowość
Dębogóra
Pacholęta
Czarnówko
Marwice
Lubicz		

Data
17.08.2020 r.
18.08.2020 r.
18.08.2020 r.
19.08.2020 r.
20.08.2020 r.

Godziny
18:00-19:00
18:00-19:00
19:15-20:15
18:00-19:00
18:00-19:00

Natomiast Julitta Nowak zaprasza na spotkania wyborcze w sobotę,
22 sierpnia o godz. 16 w Pacholętach i o godz. 18 w Czarnówku

Jedzenie
w przedszkolu –
sprawa polityczna?
Dyrektor przedszkola w Widuchowej wycofuje się z
podwyżki
- Każdego roku w lipcu robię kalkulację. W tym roku
ceny produktów żywnościowych mocno poszły w górę,
stąd moja propozycja podwyżki z 6 na 9 złotych za trzy
posiłki, czyli śniadanie, obiad
i podwieczorek – tłumaczy
swoją wcześniejszą decyzję o
podwyżkach dyrektor Barbara Szczawik.
Jednak pełniący obowiązki
wójta gminy Widuchowa Jerzy Stasiak gwałtownie protestuje. – Jedzenie w przedszkolu to sprawa polityczna
– mówi na konferencji prasowej, dodając, że nie godzi
się na taką podwyżkę. Dodatkowo żąda przedstawienia
szczegółowej kalkulacji i cen
produktów kupowanych do
kuchni.
Chodzi o to, że podwyżka miałaby obowiązywać od
1 września. Tymczasem 6
września w gminie odbędą
się wybory uzupełniające.
Zgoda na podwyżkę, nawet
uzasadnioną w tym czasie nie
działałaby na korzyść Jerzego
Stasiaka. W Widuchowej nie
ma tajemnic. Wszyscy wiedzą, kto na kogo w tych wyborach będzie głosował. Dlaczego więc Barbara Szczawik
nagle z podwyżki się wycofuje?
- Nie chcę, by moją decyzję
mieszano do spraw politycznych – odpowiada. - Dlatego
we wrześniu, stawka pozostanie bez zmian. Do tematu
podwyżki podejdę po wyborach. Będzie na pewno. Bo
musi być - dodaje.
O ile stawka
pójdzie w górę ?
- Ceny żywności w lipcu
galopowały. W sierpniu warzywa sezonowe są już nieco
tańsze. Dlatego, nie ukrywam że sporządziłam drugą
kalkulację – tłumaczy pani
dyrektor. - Żywimy dzieci w przedszkolu zgodnie z
rozporządzeniem ministra
zdrowia z 26 kwietnia 2016
roku. Dieta musi uwzględniać mleko, świeże owoce,

warzywa, mięso, ryby, miód
zamiast cukru. Nie możemy
dzieci karmić taniej, na przykład tanimi płatkami. Nie
kupujemy tanich, słodzonych
napojów. Dzieci piją gotowane w naszej kuchni kompoty
z owoców i wodę. Każdego
dnia są świeże posiłki. Obiad
codziennie składa się z zupy,
drugiego dania, kompotu i
owocu. Obliguje mnie ustawa o finansach publicznych,
jeśli widzę jak rosną ceny,
muszę reagować. Dodatkowo, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi nakłada na mnie ustawa
o finansach publicznych, a
opłaty za dożywianie dzieci
w przedszkolu wpływają do
budżetu gminy.
Zgodnie z drugą kalkulacją,
po wyborach cena za trzy posiłki może wzrosnąć do 7.50
zł dziennie. Dla porównania,
za catering w pobliskiej szkole podstawowej, tylko jeden
obiad dziennie, rodzice płacą
11 złotych.
Dzieci w przedszkolu
będzie mniej
Od poniedziałku, 17 sierpnia do przedszkola wraca 1
dziecko. Od września placówka w Widuchowej przyjmie tylko 19 dzieci, mimo
że rekrutacją objętych jest
70- cioro maluchów. Z uwagi na reżim sanitarny jedna
sala, 12 metrowa, musi być
przeznaczona na izolatkę. Są
jeszcze trzy sale. Dwie po 20
m.kw. i jedna o powierzchni
16 m.kw. Nie można przyjąć
wszystkich dzieci, bo na jedno dziecko przebywające 8
godzin w przedszkolu musi
przypadać 2,5 m. kw.
Dziś nie cena za posiłki
spędza sen z oczu rodzicom,
ale to, czy w ogóle dziecko
do przedszkola się dostanie.
Pani dyrektor teraz też ma
zdecydowanie inny dylemat.
Kogo wybrać? Kto ma pierwszeństwo?
Barbara Gondek

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

7

14-20.08.2020 r.

Pandemia nie maleje, ale się rozwija
Jak tylko zaczęła rozwijać się epidemia koronawirusa i w związku z tym zaczęło przybywać chorych, rozpoczęło się snucie planów, jak z
problemu tego wybrnąć.
Zwiększano ilość laboratoriów, a tym samym wykonywanie ilości badań, potem
przygotowywano miejsca w jednoimiennych szpitalach i poszukiwano sprzętu do ochrony osobistej dla pracowników ochrony
zdrowia. Często przy tym łamiąc prawo. Kolejnym punktem
było obiecywanie i niby planowanie oraz przygotowywanie
miejsc do izolacji. Efekty tej
całej działalności można skwitować jednym wielkim znakiem zapytania. Oczywiście bez
odpowiedzi. Pandemia lekko
zwolniła i natychmiast zaczęła
się euforia głoszonych haseł,
jakim to jesteśmy państwem
doskonale rządzonym. Najgorzej było tuż przed wyborami,
kiedy to premier ogłosił, że już
po zarazie, nic nam nie grozi i
można iść na wybory. Obecnie
okazało się, że ani nie zabezpieczono społeczeństwa przed
dalszym rozwojem epidemii,
ani tym bardziej ona nie zanika
z powodu wysokich temperatur,
lecz wręcz przeciwnie rozwija

się w błyskawicznym tempie.
Teraz główne źródła rozprzestrzeniania się COVID 19, to:
duże zakłady pracy, nadal szpitale, DPS–y, wesela, uczestnictwo w mszach świętych i kilka
innych. Lekarze już się nauczyli,
jak sobie z tą chorobą radzić, jak
ją leczyć, aby ograniczyć ilość
zgonów, lecz nadal nie potrafią
tej zarazie zapobiegać. Bardzo
źle przedstawia się sprawa osób
zarażonych i kierowanych do
domowej izolacji. W ogromnej
większości chore osoby, które
nie są jeszcze w stanie agonii- wysyła się na leczenie do
domów. To samo dotyczy osób
chorujących bezobjawowo oraz
będących w kwarantannie w
oczekiwaniu na wyniki badań,
czy na objawy po możliwym
kontakcie z zarażonym.
I co?
Te obydwa przypadki; chorych i będących w kwarantannie
stwarzają ogromne zagrożenie
dla otoczenia. To dla nich miały powstać „izolatoria”, między

innymi na naszym terenie w
Nowym Czarnowie i nic z tego
nie wyszło. Na terenie naszego
powiatu, mimo, że każdego dnia
jest 40 – 50 osób z nakazami
izolacji jest tylko jedno miejsce
w Krajniku Dolnym, gdzie lokowani są i to tylko przyjeżdżający do naszego regionu za pracą
goście zza wschodnich granic.
Dziś zarażeni i przebywający
w kwarantannie, których moż-

na przyjąć, że z każdym dniem
przybywa, a czego nasilenie na
pewno wystąpi na przełomie
sierpnia i września - nadal są w
domach, w otoczeniu rodzin, w
tym i dzieci. Często przebywający w kwarantannie, a nawet
chorzy – mimo zakazów łamią
je i wychodzą z domów powodując zagrożenie zarażeniem innych. Ich otoczenie, ich najbliżsi
to również osoby stwarzające

zagrożenie. Przecież oni często
nie wiedzą, czy są chorzy, czy
są nosicielami, a wychodzą z
domów, robią zakupy, poruszają
się między innymi ludźmi. Nie
można ich za to winić. Winien
jest rząd, który nie zapewnił
izolacji dla wszystkich zakażonych i podejrzanych o nosicielstwo. Można by twierdzić,
że tworzenie miejsc izolacji to
koszty, lecz nie żartujmy, koszty przeprowadzanych kontroli
przebywających w kwarantannach lub chorych w domach ponoszone przez służby mundurowe, może nie są zauważalne.
Lecz tylko dlatego, że nikt nie
podaje kwot, jakie są wydawane
chociażby na paliwo. Wynika z
tego, że nie tylko przestrzeganie
zasad utrzymywania dystansu,
noszenie maseczek i częste mycie rąk może nas ustrzec przed
zarażeniem korona wirusem.
Potrzebna do tego jest jeszcze
świadomość osób zarażonych i
tych, którzy powinni przebywać
na kwarantannach.
A. Szczepaniak

„Irysy” - niezwykle
Pięć osób
letnia wystawa na drugą zarażonych na
połowę wakacji
terenie powiatu
W okresie ostatniego tygodnia na terenie powiatu gryfińskiego
Sierpień, pełnia lata. Aż chce się to piękno i ciepło uchwycić w coś bardzo namaujawniono pięć przypadków zarażenia korona wirusem COVID calnego. Coś, co zostanie z nami na dłużej, przywracając wspomnienie w chłod19. Tym razem są to: kobieta w średnim wieku, dwóch mężczyzn w
niejsze miesiące.
starszym wieku, mężczyzna w średnim wieku oraz jedno dziecko.
Od poniedziałku 3 sierpnia
zapraszamy, do małej galerii
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie, na bardzo
letnią wystawę obrazów autorstwa znanej gryfińskiej malarki Elżbiety Stasiak. Pokażemy
Państwu same nowe, skąpane
słońcem prace. Wystawa “Irysy” potrwa do końca miesiąca. Ekspozycja dostępna od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 i w soboty
od 8.00 do 16.00.Autorka o
wystawie
“IRYSY” - tytuł powstał metodą nadawania tytułu płycie
muzycznej. Po prostu jeden z
utworów, a w tym przypadku
jeden z obrazów, nosi tytuł
wystawy. A tak się stało, że w
czasie letnim zaczęłam malować kwiaty. Uwiodły mnie,
www.7dnigryfina.pl

swoją formą, kolorem i
symbolem, a do tego, były
gestem wdzięczności dla
Kogoś… Ale nie tylko
kwiaty stały się modelami. Latem stykamy się
przede wszystkim z wybuchem światła, rozkwitem przyrody, śpiewem
ptaków, radością wakacji,
niespodzianką w spotykaniu wspaniałych miejsc, a
przede wszystkim ludzi.Z
taką nutą wdzięczności
spostrzegania otoczenia,
zarejestrowałam kilka obrazów. Dzielę się nimi jak
owocami lata. Noszą zapis
ciepła jego barw. Zapraszam. Ella Stasiak.
Dost.

Na terenie powiatu nadal jest też zarejestrowanych ponad 40 osób
przebywających na kwarantannie.
A. Szczepaniak

Biały kot
i czarny kot
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OPIEKA
NAD GROBAMI
PUK Sp. z o.o. w Gryfinie świadczy
usługi opieki nad grobami
na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie
Podstawowa usługa obejmuje:
•
•
•
•

sprzątanie i zgrabienie otoczenia grobu
usunięcie starych kwiatów i wypalonych zniczy
umycie nagrobka
zapalenie trzech małych zniczy

Usługi dodatkowe:

• pastowanie i polerowanie nagrobka
• woskowanie
• ułożenie wiązanki lub wieńca z kwiatów żywych lub
sztucznych
• inne do uzgodnienia

Możliwa częstotliwość wykonywania usług:
•
•
•
•

jednorazowo
2 razy w roku (co 6 miesięcy)
6 razy w roku (co 2 miesiące)
12 razy w roku (co 1 miesiąc)

Każdorazowo
wykonywana
jest
dokumentacja
fotograficzna potwierdzająca wykonane prace oraz
wystawiana faktura za usługi.
KONTAKT:
tel. 91 416 30 47 lub 600 804 716
e-mail: biuropogrzebowe@pukgryfino.pl

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

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

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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
*Stworzenie jest tym doskonalsze, im lepiej pozwala poznać Stwórcę, dawcę obfitego życia. Maryja jest łaski pełna, a łaska jest mocą Ducha
Świętego, jest życiem. Gdzie jest Bóg, tam też jest Jego uświęcające działanie. Życie Maryi Panny jest najdoskonalszym przykładem takiego
uświęcenia. Patrząc na Nią i na Jej życie, poznajemy, jak Bóg szczodrze okazał swą potęgę i miłość. W Tajemnicy Wniebowzięcia
zbawienie Maryi osiągnęło swą pełnię, bowiem całkowicie ogarnęło już Jej duszę i ciało.W dniu 15 sierpnia Kościół świętuje zakończenie Jej życia uwieńczonego niebem. Matka Boża bowiem, jako pierwsza z ludzi, uczestniczy już w pełni zbawienia. [...] ks. Stanisław Groń SJ
grzymki do miejsc świętych noszących
nazwę Matki Boskiej i poświęconych
Maryi, a uroczystość 15 sierpnia jest
dniem kulminacyjnym wielu z nich. Na
Jasnej Górze i na Górze Kalwarii odbywają się wtedy inscenizacje odtwarzające
moment Wniebowzięcia.

Matki Bożej Zielnej

W sobotę obchodzimy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nawiązująca do ostatnich chwil życia Maryi uroczystość jest jedną z najstarszych i zajmuje
bardzo ważne miejsce w kalendarzu liturgicznym. Dogmat o wniebowzięciu NMP
ogłosił w 1950 roku papież Pius XII. Chrześcijanie na świecie to święto obchodzą
lokalnie już od pierwszych wieków. Wtedy nazywane było m.in. „Zaśnięciem Maryi”.
W V wieku oficjalnie spotykamy się z tą uroczystością w kościele i w Stolicy Piotrowej. Od VI wieku znamy stała datę – 15 sierpnia. W Polsce Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest nazywane świętem Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu w
sanktuariach maryjnych i kościołach gromadzą się wierni, a święte przybytki udekorowane są kwiatami, a także plonami Matki Ziemi – kłosami zbóż i owocami.
„... Na chwałę Wszechmocnego Boga,
który specjalną łaskawością obdarzył
Dziewicę Maryję, ku czci Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały jego Błogosławionej Matki,
ku niewypowiedzianej radości całego
Kościoła powagą Pana Naszego Jezusa
Chrystusa, Świętych Apostołów Piotra i
Pawła i Naszą, ogłaszamy, oświadczamy
i określamy jako dogmat prawdę przez
Boga objawioną, że Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po
dopełnieniu życia ziemskiego z ciałem
i duszą została wzięta do nieba...”.
Papież Pius XII
(1 listopada 1950)
Około IX wieku w uroczystości święci się także zioła, kwiaty, kłosy zbóż czy
owoce. Kwiaty i dojrzałe owoce, a także
zboża symbolizują Maryję jako „ziemski
owoc”, który tak jak plony Matki Ziemi ma swój czas wzrostu i dojrzewania.
*Maryja jest najpiękniejszym kwiatem
ludzkości. Wiele źródeł potwierdza, że
www.7dnigryfina.pl

Kult Maryi był zawsze bardzo silny na
ziemiach polskich. Wit Stwosz wyrzeźbił
Wniebowzięcie na ołtarzu Mariackim.
Kult Maryi jest popularny na ziemiach
polskich, a kult Maryi Wniebowziętej
stał się bardzo popularny w kościele.
Maryja ma szczególne miejsce w sercach
chrześcijan. Święto poprzedzają piel-

*Kapłan, błogosławiąc zioła, prosi
Boga: Zachowaj je od zniszczenia, aby
wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak
najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu
ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków,
przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica
Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc
ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do
wiecznego szczęścia.
Dogmat o wniebowzięciu ogłoszono
1 listopada 1950 roku. Zrobił to papież
Pius XII. *Niepokalana Boża Rodzicielka,
zawsze Dziewica Maryja po zakończeniu
biegu życia ziemskiego została z ciałem i
duszą wzięta do niebieskiej chwały. Maryja została przeniesiona do nieba razem
z ciałem dzięki bożej łasce. Jej ciało ziemskie przemieniło się w ciało chwalebne.
*Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej
skazy winy pierworodnej, dopełniwszy
biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą
wzięta została do chwały niebieskiej i
wywyższona przez Pana jako Królowa
wszystkiego, aby bardziej upodobniła się
do Syna swego, Pana panujących oraz
zwycięzcy grzechu i śmierci. Matki Bo-

skiej Zielnej to ważne święto dla chrześcijan. Pozwala nam ono doświadczyć
bliskości Maryi. Wniebowzięcie przypomina nam, że Ci którzy wierzą w Boga
i są wytrwali nigdy nie zostaną pozostawieni sami sobie. Maryja była służebnicą
Pańską, zaufała Bogu i została zabrana
do nieba.
Redakcja

Źródła:
*https://www.ampolska.co/art-1423-Swieto-Matki-Bozej-Zielnej.htm
foto pixabay.com.pl

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
							(Łk 1,39-56)

10

Nr 33 (1410)

Puchar Polski ZZPN

Mistrzostwa w ratownictwie morskim

W niedzielę druga runda Krzysztof Rasiak
wicemistrzem
Polski!
W sobotę i niedzielę odbyły się spotkania I rundy Pucharu Polski na szczeblu
okręgu. Na tym etapie nie ma obowiązku gry. Do rywalizacji przystępują zespoły
grające w klasie B i klasie A oraz zespoły niezrzeszone w ZZPN.

Pierwsza runda była udana
dla naszych drużyn. I tak Kasta
Majowa Szczecin przegrała z
Grotem Gardno aż 1:5 (bramki: Chmielowski, samobójcza,
M. Borsuk, Walles, J. Borsuk.
Zespół juniorów Prawobrzeża
Szczecin przegrał z Odrzanką
Radziszewo 1:4 (bramki: Wicher 2, Gadomski 2). Z kolei
Łabędź Widuchowa rozgromił
Zjednoczonych Kurzycko aż
8:1 (bramki: Karapulka, Adamek 2, Kubicki 3, Stempski,
Firlit. Juniorzy Salosu Szczecin
zremisowali z GKS Kołbacz
2:2, ale w karnych 4:3 wygrał
Kołbacz, Rurzyca Nawodna
przegrała z Wichrem Przelewice 2:5, a Koral Mostkowo uległ
Iskra II Banie 0:4,
Wyniki pozostałych spotkań I rundy Pucharu Polski
na szczeblu regionu: Zalew
Stepnica z Hanza Goleniów
3:0, Leśnik Kliniska - Korona
Stuchowo 4:1, Błękitni Trzy-

głów - Znicz Niedźwiedź 1:1
(3:4 w karnych), Future Szczecin - KP Przecław 0:2, Orzeł
Pęzino - Masovia Maszewo
1:0, Okręt Szczecin - Ehrle
Dobra Szczecińska 0:3, Pionier
Szczecin - Sędziowie ZZPN
1:3, Gwiazda Żalęcino - Bryza
Reńsko 4:1, Wicher II Brojce
- Bizon Cerkwica 3:4, Gardominka Mechowo - Prawobrzeże II Świnoujście 0:8, Zieloni
Wyszobór - Pomorzanin Przybiernów 0:7, Jantar II Dziwnów
- Radowia Radowo Małe 1:5,
Lotnik Czarne - Bałtyk Gostyń
5:5 (5:6 w karnych), Mechanik
Warnice - Jedność Przewłoki 1:0, Dęby Rogowo - Sparta
Skalin 3:4, Piast Kolin - Ina Ińsko 1:2, Ogniwo Dzwonowo Orzeł Małkocin 4:4 (4:2 w karnych), Sztorm Szczecin - Victoria 95 Przecław (spotkanie
z powodu ulewy przełożono),
Wołczkowo-Bezrzecze - Vielgovia Szczecin 0:2, Chemik II

Police - Zryw Kołbaskowo 1:3,
Aquila II Szczecin - KS Czarni
Szczecin 3:4, Ina Recz - Sęp
Brzesko 6:2, Ina Stradzewo Pomorzanin Cychry 5:2, Klon
Krzymów - Piast Piaseczno 3:0,
Ina Nadarzyn - Klon Krzęcin
3:0, Unia Swochowo - Piast
Karsko 3:3 (3:2 w karnych),
Iskra Pomień - Polonia Giżyn
0:4, GKS Golenice - Korona
Raduń 2:2 (6:7 w karnych).
W niedzielę druga runda
Pucharu Polski. Grot Gardno
zagra z reprezentacją Sędziów
ZZPN, Iskra II Banie zmierzy się z Polonią Giżyn, Klon
Krzymów podejmować będzie
Wicher Przelewice, a GKS Kołbacz zagra u siebie z Vielgowią
Szczecin. Odrzanka Radziszewo nie poznała jeszcze rywala,
mecz odbędzie się w innym
terminie. Mecze rozegrane zostaną w niedzielę o godzinie
16.
DJ

Derby dla gryfinian

Energetyk liderem
W sobotę rozegraną drugą kolejkę spotkań klasy okręgowej. Z naszego punktu
widzenia do najciekawszego meczu doszło w Chojnie, gdzie odbyły się derby.
(79 Dopierała), Stasiak, Przybylski (71Sugahara), Nagaj,
Latuszek, Kusiak, Głowacki,
Borczyński (58 Fryszka), Rudik (66 Madera), Skóra.
Energetyk: Kordowski Kondraciuk, Stelmasik, Kosmalski, Makuła, - Kaniecki,
Żeglin, Lipka (84 Gatkowski),
Nikitiński, Ułasowicz - Łapiński.
Pozostałe wyniki grupy południowej: Gavia Choszczno - Kłos Pełczyce 3:1, Zorza
Dobrzany - Orzeł Trzcińsko
- Zdrój 3:3, Orkan Suchań Unia Dolice 2:3, Ogniwo Babinek - Morzycko Moryń 3:0,
Osadnik Myślibórz - SCRS

Barlinek 1:1, Dąb Dębno Orzeł Grzędzice 2:1, Iskra Banie - Sokół Pyrzyce 3:2.
W następnej kolejce grają: Energetyk Gryfino - Stal
Lipiany (sobota, g. 11), Unia
Dolice - Odra Chojna (sobota, g. 17), Sokół Pyrzyce
- Orkan Suchań, Orzeł Grzędzice - ISKRA Banie, Orzeł
Trzcińsko-Zdrój - Dąb Dębno,
Kłos Pełczyce - Zorza Dobrzany, CRS Barlinek - AP Gavia
Choszczno, Morzycko Moryń
- Osadnik Myślibórz. Ogniwo
Babinek pauzuje.

NAJTANIEJ w okolicy

BANERY

WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki

DJ

tel. 91 577 2007
grafik@domjudy.pl

Odra przegrała z Energetykiem 1:2. Wynik spotkania
ustalono do przerwy. Prowadzenie dla Odry zdobył w
29 minucie Skóra. Wyrównał
w 38 minucie z rzutu karnego Żeglin, a bramkę na wagę
trzech punktów zdobył w 45
minucie niezawodny Marcin
Łapiński.
Po dwóch kolejkach spotkań
tylko dwa zespoły mają na
koncie sześć punktów. Oprócz
Energetyka jest nim także Gavia Choszczno. Gryfinianie
mają jednak lepszy stosunek
bramek i są na czele tabeli.
Odra – Energetyk 1:2 (1:2)
Odra: Bułhak – Turkiewicz

W miniony weekend w Kątach Rybackich zostały
rozegrane mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. W imprezie wzięło udział blisko 70 ratowników
z całej Polski na czele z aktualnymi mistrzami świata
z 2018 roku (rozgrywane w Australii).

Mistrzostwa odbyły się w
kategoriach indywidualnych:
junior, senior i open, oraz w
dwuosobowych drużynach, klasyfikowanych tylko w kategorii
open.
Do startu w tej prestiżowej
imprezie przygotowywał się
gryfinianin Krzysztof Rosiak.
Obecnie jego trenerem jest
Sławomir Juszkiewicz, pełniący funkcję szkoleniowca kadry
Polski sportowych ratowników
wodnych. Juszkiewicz jest także nauczycielem i trenerem w
Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, gdzie od
roku z powodzeniem uczęszcza
i trenuje Rosiak.
Impreza w Kątach Rybackich
była dla Krzysztofa Rosiaka debiutem w tego typu zawodach.
Po Krzysztofie nie było jednak
widać debiutanckiej tremy. W
rywalizacji juniorów, w kategorii wyścigu z deską Rosiak
został wicemistrzem Polski!
Gratulujemy udanego występu!
W pozostałych indywidualnych startach Rosiak zajmował
następujące miejsca:
- 10 miejsce w konkurencji
bieg-pływanie-bieg (3x200m),
- 10 miejsce w konkurencji
bieg 1000 m po plaży,
- 12 miejsce w konkurencji
sprint po plaży, na odcinku
200m,
- 14 miejsce w konkurencji
pływanie (około 350 m, po wyznaczonym torze w kształcie
litery „U”),

- 16 miejsce w konkurencji
flagi plażowe ( w pozycji startowej zawodnicy leżą na brzuchu, tyłem do kierunku biegu,
z rękoma złożonymi pod podbródkiem,
wyprostowanymi
kolanami i złączonymi piętami,
na sygnał startera zawodnicy
podnoszą się i biegną by chwycić flagę, która znajduje się 20
m od linii startu, przy czym za
każdym razem jest o jedną flagę
mniej niż zawodnika w serii).
Uzyskane wyniki w startach
indywidualnych pozwoliły osiągnąć 10 miejsce w indywidualnej klasyfikacji końcowej, w
kategorii junior.
Dodatkowo oprócz startów
indywidualnych Krzysztof Rosiak rywalizował w drużynie z
Miłoszem Mądrzakiem, gdzie
w klasyfikacji generalnej uplasowali się na piątej pozycji.
Chłopcy rywalizowali w czterech konkurencjach zajmując:
- dziewiąte miejsce w konkurencji wyścig ratunkowy z deską na dystansie 150 m,
- dziewiąte miejsce w konkurencji rescue brathers (wyścig
składa się z czterech części i jest
rozgrywany w kolejności: pływanie w płetwach, pływanie na
desce, bieg i pływanie),
- 10 miejsce w konkurencji
wyścig z pasem ratunkowym,
na dystansie 150 m,
- 11 miejsce wyścig na łodziach, na dystansie 100m.
DJ

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Lekkoatletyka

Poprawiali rekordy
w upale
W Gdańsku odbył się mityng lekkoatletyczny, w którym wzięło udział pięcioro zawodników MKS Hermes Gryfino. Panujące ostatnio upały nie ułatwiały zadania,
ale trzech naszych lekkoatletów zdołało poprawić rekordy życiowe.
W biegu na 400 metrów
przez płotki Michał Zapart
był pierwszy osiągając czas
57,37 s.
Alicja Ulaszewska przybiegła na metę biegu na 1500
metrów na drugiej pozycji. Osiągnięty w wysokiej
temperaturze czas 4:52,66
s zasługuje na słowa uznania. Rekord życiowy na tym
samym dystansie poprawił
także Paweł Gadomski, który
linię mety przekroczył jako
drugi osiągając czas 4:02,88
s. W tym samym biegu na
czwartej pozycji dobiegł
Wiktor Jędrzejak 4:06,55 s
W Gdańsku startował także Nikodem Mróz, który w
skoku dal osiągnął 6,06 m co
dao mu 4 miejsce.
W środę lekkoatleci Hermesa rozpoczęli w Złotowie obóz, podczas którego
szlifować będą formę na
mistrzostwa Polski w poszczególnych
kategoriach
wiekowych. Najważniejsza
tegoroczna impreza odbędzie oczywiście tylko wówczas, gdy wirus nie pokrzyżuje planów.
DJ

Michał Zapart by ł najszybszy w biegu na 400 m przez płotki. Foto: Jacek Stefański

Alicja Ulaszewska poprawiła w Gdańsku życiówkę na 1500 metrów. Foto: Jacek
Stefański

Nikodem Mróz skoczył w Gdańsku ponad 6 metrów. Foto: Jacek Stefański

Paweł Gadomski i Wiktor Jędrzejak. Foto: Jacek Stefański

Weekend w plenerze
Park Leśny to dobrodziejstwo, którego niestety nie mamy w bliskości naszego miasta.
Glinna, choć to obszar gminy Stare Czarnowo jest w naszym zasięgu. Szkoda tylko,
że z jego uroków korzystają
w większości zmotoryzowani
i zaprawieni w pokonywaniu
tras – wędrowcy.
Rzadko jednak tam trafiają,
chyba, że idą od strony Puszczy Bukowej. Przed kilkunastu laty ja to też czyniłam
wędrując z Klubem PTTK
„Wkrzanie”.
Niestrudzony
Bogdan, nasz społeczny przewodnik prowadził uczestników rajdów sobie tylko znanymi szlakami. Zawsze nas
zaskakiwał jakimś małym odkryciem, sobie tylko znanym.
Podejrzewam, że wcześniej
www.7dnigryfina.pl

sam penetrował trasę. Dzięki
niemu wyprawa była zawsze
udana.
W bliskości Gryfina mamy
też Park Leśny Zdroje. Pieszym sprawnym ruchowo turystom polecam trasę odkrytą
też przez Bogdana Wiśniewskiego od sklepu ”chyba ABC”
w Kluczu (trasa za blokami)
do parku w Podjuchach, a potem po odpoczynku w dobrze
zagospodarowanym
parku
– wprost do jeziora Szmaragdowego w Zdrojach i punktu
widokowego.
Miłej wycieczki!
Zofia Górkiewicz
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dla dzieci i młodzieży

Co w trawie piszczy

WYDARZENIA KULTURALNE
ROBOPARK – to międzynarodowa, wystawa robotów dla całej rodziny. Dzięki najnowszej technologii wejdziesz w interakcję z 70 robotami z całego świata. Zobaczysz
prawdziwy teatr robotów, nauczysz się sterować dronem,
zanurzysz się w wirtualnej rzeczywistości i siłą umysłu zmusisz przedmioty do latania. W Robopark nawet dzieci od 2 lat
będą mogły poczuć się jak prawdziwi wynalazcy. Ta wystawa
to edukacja i rozrywka w jednym miejscu!
Od 14 sierpnia do 27 września
Galaxy Centrum, al. Wyzwolenia 18-20
Szczecin, tel. 883 493 869
Wt-Niedz: od 10-00 do 19-00

Eko

Bycie eko jest teraz bardzo na czasie i właśnie seria książek „W zgodzie z naturą” Aleksandry Szpunar pomoże wam
zdobyć wiedzę na ten temat. Dowiecie się, jak możemy
dbać o naszą planetę oraz jaki wpływ na środowisko mają
nasze codzienne wybory.
Książki są pełne kreatywnych zadań, naklejek i zagadek. Ślicznie zilustrowane ucieszą wasze oko. Polecam
serdecznie, z pewnością nie będziecie się z nimi nudzić,
a przy okazji podczas zabawy, przypomnicie sobie zagadnienia z przyrody i biologii.
Szkoła już przecież tuż tuż .

Młody artysta

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Tato! Dom babci się wali!
Mariuszowi łamie się głos. Alicja nie może powstrzymać łez.
Odwiedzamy mieszkańców
domu w Czepinie 58. Wczesnym rankiem coś tam wybuchło. Co? Do dziś nie wiadomo.
- Tu była kuchnia – Alicja ze
łzami w oczach pokazuje pustą
przestrzeń. Stoję w przedpokoju
domu w Czepinie. Przede mną
stemple przytrzymujące ścianę.
Tu gdzie była kuchnia nie ma,
ani podłogi ani sufitu. W dole
widać piwnicę pełną gruzu. W
górze strzępy stropu.
– Tu obok, za kuchnią był pokój, w którym spała babcia. Tego
dnia o 5.30 wstała, poszła do
kuchni napić się wody. Po chwili
wyszła, i nim wróciła do swojego pokoju rozległ się ogromny
huk. Ściana runęła wprost na jej
łóżko. Ja jeszcze tylko zobaczyłam jak drzwi od mojego pokoju przefrunęły mi nad głową.
To cud, że my wszyscy żyjemy
- Alicja nie może spokojnie mówić. Wciąż płacze.
- O 6-stej zwykle wstaję do
pracy. A wtedy obudziło mnie
jakieś tąpnięcie, jakby ziemia się
zatrzęsła – opowiada Mariusz,
syn Alicji. Spojrzałem na zegar.
Była dokładnie 5.48. Mieszkam
niedaleko stąd. W linii prostej
jakieś 400 m. Za moment zadzwonił syn, który właśnie spał

jest ogromna.

u mojej mamy. – Tato! dom babci się wali. Dorosłemu mężczyźnie łamie się głos. Dotarłem tu w
parę minut. Pierwsze i najważniejsze, że wszyscy są cali. Ale
po chwili, gdzie jest pies? Nigdzie go nie było. Myśleliśmy, że
leży tam, pod gruzami. Ale jest.
- Mój śliczny – Henryk z czułością głaszcze psa. Wtedy rano
jak zwykle wyprowadziłem psa,
potem jeszcze kawę wypiłem na
podwórku i o 5.45 wyszedłem z
domu do pracy. Autobus mam o
6-stej. I jeszcze nie doszedłem
na przystanek jak usłyszałem ten

huk. Po chwili sąsiad z przeciwka mówi: panie Heniu to u pana.
Jezus Maria. Biegiem do domu.
Nie wiem jak biegłem, bo ja
przecież nie mogę biegać.
To jest katastrofa
- Syn jest teraz u drugiej babci. Mama mieszka u mnie, a ja z
tatą na podwórzu, w namiocie.
Całymi dniami sprzątamy. Trzeba opróżnić dom i to musimy
zrobić sami.
Zbieramy to, co w tych gruzach jeszcze się nadaje do użytku. Wynosimy resztki mebli.

Ubrania. Dom jest cały do wyburzenia. To 100-letni dom. W
1946 zamieszkali tu moi dziadkowie. To nasz rodzinny dom.
Drewniane elementy, ozdoby,
ganek zbudował mój dziadek.
Był dobrym stolarzem. A teraz,
niech pani patrzy wszystkie ściany, które jeszcze stoją są popękane. Trzeba je było, z polecenia
nadzoru budowlanego podeprzeć stemplami, bo wszystko
grozi zawaleniem. To jest katastrofa budowlana. A potem? Potem przyjedzie koparka i zrówna
dom do zera. Skala zniszczeń

Eksperci wciąż badają
co było przyczyną
Na pewno nie wybuchł elektryczny bojler, jak diagnozowano na początku. Ekspertyza to
wykluczyła. Bojler jest cały. Butle gazowe także całe i szczelne.
Gazu nie było czuć, ognia też nie
było. Tylko huk i kurz rozwalonych ścian. – Nadal nie mamy
pojęcia co mogło być przyczyną
- mówi Mariusz i pokazuje na
ścianę nośną. - Jest przesunięta
o 20 cm, jak wielka to musiała
być siła. Że my wszyscy żyjemy
to cud.
Mieszkańcy Czepina są wspaniałymi sąsiadami, w pierwszych
dniach z pomocą przyszła rodzina i przyjaciele, dużą pomoc
ofiarowali lokalni przedsiębiorcy
i gmina. Pomogli strażacy. Nie
sposób tu wymienić wszystkich,
którym należą się ogromne
podziękowania. Bo teraz nie
można ich zostawić samych sobie. Sami sobie nie poradzą. Jak
możemy im pomóc?
Mariusz organizuje zbiórkę na
portalu Pomagam.pl / Zniszczony Dom. I prosi o każdą złotówkę. I ogromnie dziękuje za
pomoc.
Barbara Gondek

Komunikat sztabu Kryzysowego gminy Gryfino

W Czepinie wybuch zniszczył dom potrzebna jest pomoc
Drodzy mieszkańcy prosimy o zapoznanie się z komunikatem, który skierował
do Państwa Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Sytuacja w której znalazła się rodzina jest bardzo trudna. Zachęcamy Państwa do udzielenia pomocy rodzinie.
Nie bądźmy obojętni. Każdy grosz jest ważny!
Szanowni przedsiębiorcy
i mieszkańcy gminy Gryfino!!!

Zwracam się do Państwa z
prośbą o wsparcie finansowe
oraz rzeczowe w postaci materiałów budowlanych dla osób
poszkodowanych w katastrofie
budowlanej powstałej na skutek wybuchu, który w dniu 6
sierpnia 2020 roku w Czepinie,
doprowadził do uszkodzenia budynku jednorodzinnego.
Dobrowolnych wpłat dla poszkodowanych można dokonać
na:https://pomagam.pl/zniszczonydom
Artykuły rzeczowe w postaci
materiałów budowlanych można przekazać po wcześniejszym
www.7dnigryfina.pl

uzgodnieniu pod numerem telefonu: 784 089 319
Ten czas jest dla poszkodowanych szczególnie trudny. Wspierajmy ich i otaczajmy opieką!
Za okazaną pomoc wszystkim
bardzo dziękuję!
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

Ze strony pomagam.pl
Wybuch zniszczył dom
Zwracamy się do wszystkich
ludzi, którym nie jest obojętny
los potrzebujących.
Wczoraj o godz. 5:48 rano doszło do tragedii - w domu moich Rodziców i 88-letniej Babci
najprawdopodobniej wybuchł
bojler elektryczny. Wybuch

zniszczył całkowicie piwnicę,
zniknęła kuchnia, łazienka i jeden z pokojów. Zniknęły 3 ściany, okna, sufit, dach nad częścią
budynku wisi siłą woli... Dzięki
Opatrzności nikomu nic się nie
stało, dosłownie kilka minut
wcześniej Tata i Babcia wyszli
z pomieszczeń, których już nie
ma, a w jednym z ocalałych pokojów spała Mama z naszym
9-letnim synkiem, który był u
dziadków na wakacjach. W jednej chwili Ala, Heniek i Marysia
pozbawieni zostali jednak dachu
nad głową - konstrukcja ocalałej
części domu została naruszona,
nie można w nim przebywać,
gdyż grozi zawaleniem...

Nie wiemy, co będzie dalej.
Gorąco wierzymy w to, że dom
będzie można odbudować. Na
razie dzięki wspaniałym ludziom
zabezpieczamy pozostałe ściany
i dach przed kolejnym nieszczęściem, dopiero później będziemy
mogli zacząć usuwanie ton gruzu i odbudowę domu.
To wszystko wymaga ogromnych nakładów sił i środków,
których nie posiadamy. Dlatego
też zwracamy się z gorącą prośbą

do wszystkich ludzi dobrej woli
o wsparcie. Kochani, jeżeli potraficie zrozumieć naszą tragedię
i zechcecie nam pomóc, bardzo
prosimy o wsparcie finansowe.
Każda złotówka będzie na wagę
złota...
Już teraz, za wszystkie wpłaty
ogromnie dziękujemy.
Mariusz Tarka
W czwartek wpłacających było
180 na kwotę – 33 326 zł.
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KINO GRYF 14 -18.08.2020
Samsam, 15:30
Sami bez mamy, 17:15
Arab blues, 19:30
CO JEST GRANE

W tym tygodniu kino GRYF zaprosi
nas na francusko-tunezyjską komedię
„Arab blues”. To opowieść o dziewczynie
z Tunisu (Tunezja), która po latach
opuszcza Paryż i postanawia w rodzinnej miejscowości otworzyć praktykę
psychoterapeutyczną. Powrót w rodzinne strony potrafi rozczarować, a różnice
kulturowe robią swoje, ale sprawiają, że
ten film przyjemnie się ogląda, bo

DARMOWE
bilety do kina

wszystko zostało ubrane w humor, który da się lubić. Główna bohaterka wygląda jak jedyny sprawiedliwy w wiosce, gdzie stereotypy i uprzedzenia rzą-

dzą, czy wygra? Sprawdźcie w kinie. Dodatkowo w repertuarze gryfińskiego
kina znajdziecie włoską komedię „Sami
bez mamy”, której już samo streszczenie

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.

fabuły mnie ubawiło. Julia jest mamą
trójki dzieci i postanawia wziąć urlop od
obowiązków rodzinnych i zostawić
wszystko na głowie taty – będzie za-

bawnie! Dzieci wciąż jeszcze znajdą w
kinie GRYF animację „Samsam”, który z
grupą przyjaciół podróżuje przez kosmos, by znaleźć swoją supermoc. Wydawałoby się, że Samsam ma wszystko,
co tylko może chcieć stworek z kosmosu, a jednak jego supermoc jeszcze się
nie ujawniła, a właśnie o tym marzy –
zaczyna więc poszukiwania, by przyspieszyć losu bieg. Zapraszam do kina.
amp

Kto jest reżyserem filmu „Arab blues”?
Jaka aktorka zagrała w tym obrazie główną rolę?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 14 - 20.08.2020
KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Solan i Ludwik – Misja Księżyc, pt.-nd.
16:40
Włoskie wakacje, 18:30
Arab Blues, 20:25
KLUB KINIARNIA
Babyteeth, 17:50
Liberte, 20:10

HELIOS (CHR Kupiec)
Kultura Dostępna
Na bank się uda, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Joker, pn. 18:00

XABO: Ksiądz Boniecki, śr. 18:00
Złota Kolekcja:
Mechaniczna pomarańcza, wt. 13:00,
18:00
Twój Seans Prywatny, 16:30
Premiery:
Klub rozwodników, pt.-sb., śr. 16:00,
19:00, nd.-wt., czw. 16:00, 19:00, 21:40
Polecamy:
Włoskie wakacje, pt 13:30, 18:00,
20:30, sb.-nd. 18:00, 20:30, pn. 13:00,
20:30, wt. 19:30, 21:00, śr. 13:00, 20:00,
czw. 10:30, 20:30
Nieobliczalny, pt.-pn., śr.-czw. 14:40,
wt. 13:55
Polowanie, pt.-sb., śr. 21:40, nd.-pn.,
czw. 21:00, wt. 20:50
Harry Potter i więzień Azkabanu, pt.-pn., śr.-czw. 11:30, wt. 10:00
Incepcja (10. rocznica premiery), pt.-pn., śr.-czw. 19:30, wt. 12:30

Helios dla dzieci:
Pettson i Findus – Wielka wyprowadzka, sb.-nd. 11:00, 13:30
Samsam, pt.-nd., czw. 10:00, 17:00, pn.,
śr. 10:00, 10:45, 17:00, wt. 10:10, 15:45
Scooby-Doo, pt. 10:30, 11:00, 13:00,
15:30, 18:30, sb.-nd. 10:30, 13:00, 15:30,
18:30, pn., śr.-czw. 11:00, 13:30, 15:30,
18:30, wt. 10:00, 16:25, 18:30
Turu. W pogoni za sławą, pt.-pn., śr.-czw. 14:20, wt. 10:20, 14:30

SONIC. Szybki jak błyskawica, 12:00
HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Liga Mistrzów UEFA:
FC BARCELONA – BAYERN MONACHIUM, pt. 20:50
MANCHESTER CITY – OLYMPIQUE
LYON, sb. 20:50
PÓŁFINAŁ, wt. 20:50

PÓŁFINAŁ, śr. 20:50
Kultura Dostępna
Na bank się uda, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Joker, pn. 18:00
Złota Kolekcja:
Mechaniczna pomarańcza, wt. 13:00,
18:00
Twój Seans Prywatny, 17:00
Premiery:
Klub rozwodników, 15:00, 18:15, 21:00
Polecamy:
Włoskie wakacje, pt.-nd. 14:15, 18:30,
20:30, pn. 13:00, 15:30, 20:00, wt. 10:30,
15:40, 20:30, śr. 13:00, 15:30, 18:00, czw.
10:30, 15:30, 20:30
Babyteeth, 14:30, 17:45
Incepcja (10. rocznica premiery),
19:30
Nieobliczalny, pt.-nd. 20:45, pn. 20:30,
wt.-czw. 21:15
Polowanie, pt.-sb., wt.-śr. 16:00, nd.-pn.
16:00, 21:15, czw. 16:00, 20:45

Hit za 10!:
Na noże, pt.-wt., czw. 11:45, śr. 11:45,
20:30
Niewidzialny człowiek, pt.-nd., wt.-czw. 20:00, pn. 20:45
Harry Potter i więzień Azkabanu,
12:45
Władca Pierścieni: Dwie wieże, 19:00
Dżentelmeni, pt.-nd. 15:45, pn.-czw.
14:15
SONIC. Szybki jak błyskawica, 10:15
Naprzód, pt. 13:15, 16:30, sb.-czw.
16:30
Helios dla Dzieci
Pettson i Findus – Wielka wyprowadzka, sb.-nd. 11:00, 13:30
Samsam, pt. 11:00, 12:15, 17:15, sb.-nd.,
wt., czw. 12:15, 17:15, pn., śr. 10:45,
12:15, 17:15
Scooby-Doo, pt.-nd. 10:30, 11:30, 13:00,
14:00, 15:30, 18:00, pn.-czw. 11:00,
11:30, 13:30, 14:00, 15:50, 18:30
Turu. W pogoni za sławą, 10:00, 12:00

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

W domu
(serial)
()

Gdy zaczynał się marzec, myślałam tylko o zbliżającej się wiośnie,
słońcu, które zacznie mocniej bić,
spotkaniach, których będzie więcej,
wyjazdach, które przede mną. Środek marca przywitał mnie nie tylko
wiosną, ale wirusem, który zburzył
wszystkie plany jednym ruchem.
Zamknięci w domach zastanawialiśmy się, co się będzie działo dalej.
Powstrzymani od kontaktów zatęskniliśmy za wyjściem na kawę z
przyjaciółką, przytuleniem mamy

Bezpaństwowcy
(serial)
()

Nie będę ukrywała, że skusiła
mnie do tego serialu sama Cate
Blanchett, która jest współtwórcą
tego filmu. „Bezpaństwowcy” poruszają bardzo aktualny temat ludzi,
którzy szukają swojego miejsca na
świecie. Mocny i poruszający dramat
opowiada nam losy czterech nieznajomych, którzy spotykają się w
areszcie imigracyjnym na pustyni w
Australii. Jedną z bohaterek jest stewardessa – teoretycznie ma wszyst-

czy taty, uściśnięciem ręki brata czy
siostry. W marcu na chwilę odebrano nam prawie wszystko – swobodę poruszania się, swobodę oddychania, swobodę kontaktowania
się. Izolacja odznaczyła swoje piętno na wielu z nas, ale zrodziła też
filmy z czasu pandemii, które zebrano w 14 historii o doświadczeniu
izolacji. Wiosna 2020. 16 filmowców
tworzy swoje małe światy izolacji,
ko, ale szuka swojego wnętrza, pogubiona trafia na niewłaściwych ludzi, ufa nie temu, komu trzeba i ląduje na plaży złapana przez policję.
Nie powinna być w areszcie. Kolejnym bohaterem tego miniserialu
jest rodzina uchodźców z Afganistanu, którzy uciekają ze swojego kraju

które teraz możemy obejrzeć i warto spojrzeć na to już z małym dystansem. Nie wiem, czy nasze dzieci
uwierzą w to nasze doświadczenie,
ale możemy pokazać im te filmy i
potwierdzić, że tak było. Puste ulice.
Puste miejsca turystyczne, gdzie
dotychczas było pełno. Zamknięte
kawiarnie. Samotni ludzie. Szczęśliwe zwierzęta i przyroda. Te 14 filmów to artystyczny manifest czasu

„po lepsze jutro”, a w wyniku oszustwa trafiają do aresztu. Ten temat
jeszcze chwilę temu był na okładkach czasopism i krążył po portalach społecznościowych – w urągających człowiekowi warunkach
przewożeni łodziami uchodźcy z
najbiedniejszych krajów. Jest także
wśród nich mężczyzna, który próbuje zarobić na utrzymanie rodziny.
Zmienia pracę na – teoretycznie lepszą – i zaczyna pracować w areszcie
dla imigrantów. Jednym z bohaterów jest też biurokrata, który ściga
się z czasem. Różne problemy, różni
ludzie, jeden system. Na granicy

pandemii. Każdy film ma około 10
minut i jest zrobiony samodzielnie
przez reżysera (forma i gatunek dowolna). Jerzy Skolimowski był na
Sycylii, kiedy wybuchła pandemia i
tam tworzy swój film (piękny, emocjonalny, poetycki). Jacek Borcuch
opowiada o człowieku, który w czasie kwarantanny miał urodziny i
spędza je samotnie, otoczony telefonami i życzeniami składanymi
przez telefon (trafne i ładne operatorsko ujęcie tematu). Z kolei Xawery Żuławski postawił na mocny temat komputerowych świrusów, którzy w czasie kwarantanny potrafią
się zapomnieć i przestać odróżniać

państw i gdzie brak ludzkiej empatii
rodzą się dramaty. Biurokracja zbiera swoje żniwa na całym świecie.
Wszędzie toczy się okropny wyścig
po pieniądze i przetrwanie. Przetrwanie dają pieniądze, które wielu
ludziom tak trudno jest zarobić. Różnice społeczne, kulturowe, państwowe sprawiają, że tak wiele jest nie-

rzeczywistość od fikcji (ciekawe).
Moim zdaniem najlepszym filmem
jest obraz Pawła Łozińskiego, który
z balkonu pyta ludzi o to, jak się
mają w czas kwarantanny. Poruszył
mnie też film Mariusza Trelińskiego i
Magnusa von Horna. Każdy z tych
14 filmików ma w sobie coś innego i
czymś innym trafił w moje serce, jeden bardziej, inny słabiej. Nie
wszystkie obrazy trzymają poziom,
są i takie, które według mnie cechuje przeintelektualizowanie, ale są
wśród nich małe perełki, które już
na zawsze zostaną w mojej pamięci.
Bardzo polecam.
Anna Pietras

równości na świecie – z tego powodu wielu ludzi cierpi i dlatego robi
się takie filmy, byśmy zobaczyli, że
tak też na świecie jest. Dodatkowo
po takim seansie możemy docenić
nasze względnie spokojne życie.
„Bezpaństwowcy” to przede wszystkim ciekawy temat i poruszające historie prawdziwych ludzi. Do tego
świetne zdjęcia i role aktorskie. Nie
wszystkie sceny mi się podobały i
nie wszystkie przyjęłam bezkrytycznie, ale uważam, że warto zerknąć
na ten miniserial. Polecam.
Anna Pietras
FOTO: dystrybutor

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

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

maga od nas – spostrzegawczości, a może wyobraźni
lub logicznego myślenia. Każda historia ma swoich
odrębnych bohaterów i jakąś ciekawą, chociaż krótką,
opowieść i oczywiście tajemnicę, która nurtuje i kusi,
by jak najszybciej poznać odpowiedź na zadane na
końcu pytanie – tam też jest odpowiedź, ukryta pod
okienkiem. Powstrzymajmy się jednak i spróbujmy
sami pogłówkować i znaleźć odpowiedź. Czasami jest
to łatwiejsze, innym razem trudniejsze, a często odpowiedź leży tuż pod naszym okiem - a jej nie widzimy.
Nie bądźmy jak Pan Hilary i znajdźmy te okulary!

Nie wiem, czy pamiętacie taki czas w byciu młodym
i nastoletnim, gdy lubiło się serie detektywistyczne,
opowiadania z tajemnicą, historie z intrygą. Lubiłam
opowieści, w których odkrywałam kolejne części układanki, zmierzając do fascynującego końca. Pamiętam,
że wtedy odkładałam wszystkie drobne na serie detektywistyczne z Kaczorem Donaldem – uwielbiałam to.
Okazuje się, że cały czas to lubię, a mój syn razem ze
mną złapał bakcyla, gdy trafiła w nasze ręce seria „Zagadki detektywistyczne”. Możliwe, że po prostu dzieci to lubią, bo jak obserwuję mojego syna, to on też
uwielbia wyzwania, zadania, zagadki, pytania i odpowiedzi. Można powiedzieć, że wciągnęliśmy się bez
reszty w zagadkowy świat i nie możemy się oderwać,
dopóki nie skończymy całej książki – niestety znaleźliśmy na razie dwie (niestety, bo tylko dwie). Jeśli jednak są one przed Wami to już Wam zazdroszczę – 30
minut, jak nie dłużej, z głowy. Nie mówiąc o starszych
dzieciach, które pewnie wsiąkną w to bez reszty.

Zagadki
detektywistyczne
dla dzieci

*Zgadywanki i łamigłówki - to doskonały sposób
na stymulację rozwoju dziecka. To nauka poprzez zabawę, dlatego zarówno dzieci jak i rodzice uwielbiają
tę formę spędzania czasu wolnego. Zagadki rozwijają
inteligencję, wymagają skupienia i kojarzenia, a także
sprawdzają wiedzę. Poznaj najpopularniejsze zagadki
dla maluchów. Zagadki i łamigłówki budzą umysł do
kreatywnego poszukiwania odpowiedzi i rozwiązania
zagadki, a to świetne ćwiczenie dla mózgu, który dzieci
muszą trenować. To też duża dawka wiedzy o różnych
sytuacjach, zdarzeniach i osobach – co może pomóc
naszemu dziecku zachować się w życiu. Nie zapominajmy oczywiście, że takie zagadki to przede wszystkim
zabawa, ale dzięki niej jest też miejsce na ćwiczenie pamięci, spostrzegawczości i logicznego myślenia, a także
dedukcji i rozwijania wyobraźni (a to bardzo ważne!).
„Zagadki detektywistyczne” stworzyli Victor Escandell (narysował) i Ana Gallo (wybrała i opracowała).
Czeka w niej na Was 25 zagadek do rozwiązania. Każda z nich oznaczona jest różnym stopniem trudności.
Przy każdej łamigłówce zaznaczone jest, czego wywww.7dnigryfina.pl

„Zagadki detektywistyczne” można rozwiązywać samemu, gdy mamy już 7 lub 8 lat i więcej, ale można też
zaprosić do zabawy rodzinę, byście razem pogłówkowali i znaleźli rozwiązanie. Myślę, że może być to świetna
zabawa rodzinna. Można grać w grupach lub zapisywać
odpowiedzi na karteczce, by potem sprawdzić, kto miał
rację i znalazł winnego zdarzenia. Zresztą, w książce
jest wszystko wyjaśnione, włącznie z tym, jak urządzić
rodzinny detektywistyczny konkurs – co jest fajnym
dodatkiem dla starszych dzieci. Młodsze muszą jeszcze
poczekać i prosić rodziców, by razem z nimi poczytali i
próbowali rozwikłać zagadki.
Na pierwszej stronie mamy określoną punktację za
każde zadanie, a także stopnie trudności (jest ich 6).
Przy każdej łamigłówce znajdziecie albo symbol żarówki, co oznacza nieszablonowe myślenie, albo dwa
trybiki, co prowokuje do szukania rozwiązania w tekście lub na rysunkach.
Maluchom przedszkolnym będzie jeszcze ciężko z
większością łamigłówek, ale te najłatwiejsze zgadną.
Mój synek kilka odgadł, ale zazwyczaj jego rączka sięgała po odpowiedź zbyt szybko – nie mógł się doczekać.

Trzeba też nadmienić i podkreślić, że książka jest
bardzo ładnie, dystyngowanie wręcz wydana, bo przywodzi na myśl detektywistyczne książki Agathy Christie
czy Sherlocka Holmesa. Książka ma klimat i piękne
komiksowe rysunki (do tego przepiękne kolory). Ładnie wydana i ma ciekawe wnętrze – najlepsza książka
na wakacje, bo daje dzieciom zadanie i do tego poprzez
zabawę uczy. Przyznam szczerze, że nie wszystkie za-

gadki do mnie przemówiły i nie wszystkie rozwiązania
przyjęłam gładko, ale wszystkie mają swój sens, chociaż
czasami lekko naciągany.

Seria oprócz klasycznych „Zagadek detektywistycznych” ma jeszcze historyczną część („Zagadki detektywistyczne. Historia”), która ma taką samą szatę graficzną i podobne zagadki, tyle, że dzieją się one w czasach
nam historycznych (a nawet zamierzchłych), co jest ciekawe i bardzo wciągające – zwłaszcza, że każda epoka
jest na początku opisywana króciutko i wyjaśniane jest,
czym zajmowali się np. ludzie pierwotni, czyli neandertalczycy z epoki kamienia łupanego. Dla dzieci będzie
to intrygujące i dobre poznawczo, nawet jeśli posłuchają tylko jednego zdania z tego opisu, a czasami można je
nawet opuścić – przy młodszych dzieciach.
Mama, która czyta, bo kocha

Autor: Ana Galo
Ilustracje: Victor Escandell
Tytuł: Zagadki detektywistyczne
Tytuł: Zagadki detektywistyczne. Historia
Wydawnictwo: Debit
Źródło:
*https://parenting.pl/latwe-trudne-i-smieszne-zagadki-dladzieci-jak-wplywaja-na-rozwoj-dziecka
foto: pixabay.com.pl
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może być do remontu.
Tel. 782 655 123
669 653 515
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KUPON

24. święty byk Egipcjan
25. Koreańczycy na Żeraniu
26. waluta Birmy
27. francuska rasa bydła mięsnego
28. japoński wachlarz
29. rozstrzyga w sprawach administracyjnych
30. japońskie bukieciarstwo
31. maść konia
32. apatia
33. dziecięca ranka
34. wśród tukanów
35. typ ekologiczny
36. kwiatek do wąchania
37. w nich statki remontują
38. płynie przez Berno
39. produkt rozpadu uranu
40. pochrzyn
41. waluta Bangladeszu (anagram: akta)
42. wyrównuje glebę
43. amerykański urząd ds. lotniczych
i kosmicznych
44. miasto w Japonii (Honsiu)
45. burmistrz Lyonu
46. angielska morga.

5

Poziomo:
47. uroczysty utwór poetycki opiewający coś lub kogoś
48. elektrokardiogram
49. ... Dancewicz
50. mała torebka na drobiazgi
51. monumentalny przedsionek w
meczecie
52. rodzinne miasto fiatów
53. część pożyczki państwowej
54. Foster, aktorka
55. ruda, siarczek ołowiu
56. palma krzaczasta
57. pierwszy cel wycieczek do Krakowa
58. internet w „komórce”
59. rodzaj harmonii
60. w starożytnym Rzymie urzędnik
do spraw porządku w mieście
61. bale, kłody
62. model komputera domowego
63. nad nią leży Stargard
64. z promem w Szwecji
65. kwiatostan winogron
66. kurort w Belgii

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

Usługi remontowo-budowlane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Pionowo:
1. ryba z jadowitymi kolcami na głowie
2. podarunek, prezent
3. pozycja w jodze
4. tyran, autokrata
5. w piosence: jak Wisła szeroka
6. błazen
7. autor „Lochów Watykanu”
8. miasto i port w Nowej Gwinei
9. część trasy wyścigu
10. nic, zero
11. palma betelowa
pinang
12. dawniej ogrodzenie warowne
13. klątwa, ekskomunika
14. ginięcie, przepadanie
15. inicjator dadaizmu
16. tropikalny powój i pomea
17. mityczny cesarz Chin
18. wśród glinowców
19. prowadzi „Miliard w rozumie”
20. z tego słynie wiatr w kominie
21. bardzo wysoki chłopiec
22. jaja pstrąga
23. obecnie Sur w Libanie

KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą
(Palms farma lub inne),

77

45

9

33

11

74

79

27/66

32/71

39

40/78

URSUS ZETOR MTZ
lub inne,

7

29
26

70

38/76

85

24

14

68

28/67

83

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

62
22

500 31 02 49
Upadłość konsumencka

21

3

20/58

13
6

18/55

21

11

52

17/54
19/57

59

8
16

51

13

53

7

6

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

67. wyspy japońskie
68. zasypanie prezentami
69. po iksie
70. miasto nad Łabą
71. ... cappuccino
72. auto z Korei
73. miasto w Rumunii
74. kojarzy małżeństwa
75. piękno, czar
76. urzędnik sądu lub prokuratury
77. styl w sztuce
78. muzyka Karolaka
79. miejsce zadawania tortur
80. wyładowanie koronowe
81. grecka bogini łowów
82. drapieżny ssak
83. James, ekonomista angielski
84. wioślarska osada
85. sztuka w języku martwym
86. czapka zjazdowca.
PODPOWIEDŹ: ARAD, ASANA, JODIE, MEADE, TOKO, TZ

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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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 na okres 21 dni, wykaz nr 44/2020,
obejmujący nieruchomości gruntowe oznaczone numerami działek 498/1, 498/2, 498/3, 498/4, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8,
położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętych wykazem udziela
się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami znajdującym się w budynku Banku Pekao
S.A., przy ul. Parkowej nr 3 w Gryfinie (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

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

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)

POMÓŻMY WOJTKOWI
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 mieszkanie M3, GT , od października. Tel. 507 36 59 36
•• 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

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

•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel.
514 527 877
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2,
Stare Miasto. Tel. 791 546 826
LOK ALE - W Y NA JEM
•• Do wynajęcia lokal użytkowy w Gryfinie ul.
Krasińskiego. Czynsz 1000 zł + opłaty. Tel. 668
317 776
•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino, Górny
Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt
wynajmu do uzgodnienia. Tel. 500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy przy ul.
Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel. +48 537
747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w
okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z prądem 382 volt. Tel.
884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 52 m2
na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu. Tel. 535 222
237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem
na warsztat lub magazyn. Tel. 600 662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum Gryfina
o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel.
509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze pod
działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w centrum
(kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność
lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring, ogrodzony teren. Gryfino ul. Czechosłowacka 2.
Cena 500 zł. Tel. 600 662 053
MIESZK ANIA - POSZUKUJĘ
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego na Górnym
Tarasie. Tel. 663 152 380
•• Szukam mieszkania 3 pokojowego w Gryfinie na
Górnym tarasie. Tel. 510 140 942
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2, z dużym balkonem, na parterze ew. I piętro, Górny taras.
Tel. 691 541 799
•• Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina. Tel. 571 381
666
•• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub pomoc,
ew. niewielką odpłatność, może być na działkach.
Tel. 693 102 198
MIESZK ANIA – Z AMIANA
•• Zamienię mieszkanie 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

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

piętrze z balkonem na podobne - na parterze lub I
piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698 644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, kuchnia połączona z jadalnią, możliwość zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2, do III
p. Tel. 691 688 605
MIESZK ANIA – SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam 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
MIESZK ANIA - KUPNO
•• Kupię lokal nieruchomość w okolicach Gryfina, może
być do remontu. Tel. 730 154 579
•• Kupię łąki i nieużytki koło Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię dom na wsi w okolicach Gryfina. Tel. 783 415
222
•• Kupię gospodarstwo na wsi w okolicach Gryfina. Tel.
783 415 222
•• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w Gryfinie do 3
piętra. Tel. 782 405 078
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie – za gotówkę. Tel. 510
354 903
•• Kupię partycypację TBS GRYFINO. Tel. 693 822 550
•• Kupię małe mieszkanie w Gryfinie na parterze. Tel.
603 421 366
•• Kupię dom jednorodzinny lub bliźniak, może być do
remontu w Gryfinie. Tel. 669 862 596
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie, najchętniej z balkonem.
Tel. 607 834 614
•• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w
Gryfinie. Tel. 790 209 609
•• Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego, bliźniaka lub parteru/piętra domu w miejscowości Gryfino.
Może być do odświeżenia, do 280 tys. Numer kontaktowy: 693 775 502
•• Kupię mieszkanie w Gryfinie 2 lub 3 pokoje do 2 piętra, najlepiej do generalnego remontu. Bez pośredników. Tel. 501 549 719
•• Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszkanie w
Gryfinie (lub w okolicy). Rozważę każdą propozycję.
Tel. 781 508 681
•• Kupię domek murowany na działkach lub boks wędkarski. Tel 602 523 178
•• Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 pokoje w Gryfinie na
Górnym Tarasie. Tel. 502 543 765
•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/
Mazurska lub Górny Taras – Jana Pawła II/Armii
Krajowej. Tel. 668 817 752
NIERUCHOMOŚCI – SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam działkę budowlaną o pow.10a w Pniewie.
Tel. 668 435 671 lub 663 578 475

•• Sprzedam 1/2 nieruchomości zabudowanej położonej w Cedyni. Cena 145 000 zł. Tel. 503 162 438
•• Sprzedam ziemię pod zabudowę deweloperską. Tel.
697 587 435
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną o pow. 566
m2 nr 312/IV. Na działce znajduje się mały domek z
piwnica murowaną, narzędziownią z wc oraz grill
murowany. Więcej informacji udzielę pod nr tel. 793
064 920
•• Sprzedam działkę warzywną rejon V nr 94. Tel. 608
486 307
•• Steklno, sprzedam tanio działkę rolną 3000 m2.
Idealne miejsce na odpoczynek, z dala od zgiełku, do
jeziora kilkaset metrów. Cena 30 tys zł. Zapraszam do
oglądania. Tel. 530 577 513
•• 1/ Sprzedam nad morzem - 2 km. od Rewala, w
Ninikowie - działki budowlane, po 30 arów - uzbrojone prąd, woda , z warunkami zabudowy , tereny
ekologiczne. .Droga asfaltowa - 200 m. Ładnie położone. Cena zal. od położenia od 30zł.do 35 zł/m2.
2/ .Sprzedam w Mieszkowicach działki budowlane
-woda- o różnych wielkościach od 11 do 20 arów.
.Ładnie usytuowane. Cena 30 zł. m2. Kontakt: 91 414
52 38 , 603 795 459, 609 536 459, e-mail: waw2006@
op.pl oraz zdj. na www.schiwa.gadno.eu
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną przy ul
.Wojska Polskiego, Rej. 3 działka nr 33. Tel. 608 124
463
•• Sprzedam lub wydzierżawię nieruchomość ponad
5000m2, zabudowaną w Pniewie - okolice Dolnej
Odry. Pomieszczenia na kwatery pracownicze,
parking dla aut ciężarowych. Tel. 609 614 997
•• Krajnik k/Gryfina. Sprzedam tanio działkę 0,36 hektara z budynkiem gospodarczym 60 m2 przy lesie oraz
1 hektar ziemi rolnej. Tel. 731 758 138, 57 44 08 965
•• Sprzedam działkę warzywną nr 94 na rejonie 5. Tel.
608 486 307
•• Sprzedam działkę budowlaną w Czepinie 19 arów. Tel.
519 323 101
•• WYDZIERŻAWIĘ duże powierzchnie magazynowe z przeznaczeniem - pod hurtownię, bazy
transportowe, składy opału lub materiałów budowlanych. Duży utwardzony plac manewrowy,
wszystkie media, całość ogrodzona, dobry dojazd. Tel. 609 461 954
•• Działki budowlane o pow. 1200 m2 z warunkami
zabudowy, obręb N. Czarnowo. Media przy drodze asfaltowej. Tel. 609 461 954
•• Sprzedam w Gryfinie ul. Letnia działkę budowlaną o
pow. 1116 m2. Tel. 668 262 919
•• Sprzedam działkę warzywno-owocowo-rekreacyjną
przy ul. A. Krajowej kwatera II nr 169. Szklarnia 15 m2,
oczko wodne z rybami, woda, prąd, antena. Tel. 604
066 230
•• Sprzedam działki budowlane w Steklnie nad jeziorem. 7-13 arów. Tel. 503 418 790
•• Sprzedam działkę w Moryniu. Tel. 601 639 800
•• Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Dołgie.
Cena 20 tys. zł. Tel. 601 707 573
•• Sprzedam nieruchomość o pow. 106 m2 w Gardnie.
Tel. 508 163 770
•• Sprzedam działkę nr 94 rej. 5. Tel. 608 486 307
•• Sprzedam działkę rejon IV nr 268. Tel. 91 4692 823
•• Sprzedam działki budowlane z warunkami zabudowy
w okolicy Krzypnicy. Tel. 507 158 583
•• Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare Łysogórki.
Wieś skanalizowana z usługami agroturystycznymi,
blisko przejścia granicznego, w otulinie Cedyńskiego
Parku Krajobrazowego. Tel. 601 707 573, dzwonić w
godz. 10-18
•• Sprzedam działki budowlane obręb Czepino, prąd,
woda, od 12 do 17 arów. Cicha, spokojna okolica. Tel.
732 855 373
•• Sprzedam działkę usługowo-handlową, 40 arów. Tel.
732 855 373
•• Kupię uzbrojoną działkę budowlaną z bezpośrednim
lub bliskim dostępem do ul. Jana Pawła II w Gryfinie.
Tel. 502 816 108
•• Tanio sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodniczą przy
ul .Wojska Polskiego, Rejon IV - działka 314. Tel. 796
600 819
•• Sprzedam działkę budowlana w okolicach Armii
Krajowej. Powierzchnia 1180 m2. Cena 90zł/m2. Tel.
662 227 227
•• Sprzedam działki budowlane o pow. 15 arów przy ul.
Wojska Polskiego w Gryfinie. Tel. 602 15 11 46
•• Sprzedam działki budowlane w Wełtyniu. Tel. 733
599 105
•• Sprzedam łąki w Piasecznie, 0,7 h, czarnoziem, torf.
Tel. 557 089 188
•• Sprzedam nieuzbrojoną działkę w Daleszewie o pow.
0,82 ha. Tel. 601 859 652
•• Zamienię działkę budowlaną przy ul. Jana Pawła II
(przy samym asfalcie) na mieszkanie M3 lub M4 w
Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam działkę koło Jana Pawła II lub zamienię na
mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22

•• Sprzedam lub zamienię dwie działki 1200 arów i 1400
arów przy ul. Jana Pawła II, możliwość rzemieślniczej
działalności nieuciążliwej. Uzbrojenie pełne, tuż przy
asfalcie. Tel. 91 415 22 22
•• Działka budowlana w okolicach ulicy Armii Krajowej.
Plan zagospodarowania przewiduje budowę domu
jednorodzinnego o kącie nachylenia dachu 40-45
stopni. Parter z poddaszem użytkowym. Kontakt:
662 227 277
GAR A ŻE - SPR ZEDA Ż
•• 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
GAR A ŻE – W YNA JEM
•• 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
GAR A ŻE – 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
MOTORY Z AC JA – SPR ZEDA Ż
•• 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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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•• Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105 KM, rocz.
2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092 176
•• Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997, 115 KM,
przebieg 202 tys. km, przegląd do 15.12.2018. Cena
4500 zł do negocjacji. Tel. 515 285 671
•• SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony w
salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r., jeden właściciel, faktura vat - sprzedam za dobrą cenę. Tel. 502
816 108
MOTORY Z AC JA – 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
PR AC A
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe – Niemcy,
Holandia, Anglia, Austria, Belgia, Norwegia. Tel.
71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUK AM
•• Rencista stopień umiarkowany z Chojny poszukuje pracy jako opiekun. Posiadam doświadczenie. Tel. 501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej osoby
24h. Staż pracy w Niemczech ok. 15 lat. Tel. 660 974
992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel. 660 974 992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w Gryfinie lub
okolicach, najchętniej bez żadnych umów. Tel. 507
890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka mieszkań
od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889 729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy - sprzątanie
mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków, robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w Gryfinie, raz w
tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874 777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września. Posiadam
duże doświadczenie. Tel.727 687 666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona w pracy z
dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każdym wieku.
Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową
pracę, znajomość języka niemieckiego. Gryfino, okolice także strefa przygraniczna. Tel. 798 441 629
Z ATRUDNIĘ
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA 		
TEL. 601 420 009
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w Gryfinie. Tel.
602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel. 783
415 222
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów Dolny.
Tel. 515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z możliwością
zamieszkania Gryfino ul. Reymonta 14. Tel. 781 415
222, 783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu Gryfino. Tel.
721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel. +46762185566 - Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli. Tel. 785
104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel 91 415
03 31
•• Poszukuję 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

www.7dnigryfina.pl

•• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie, 1000
– 1300 euro na rękę. Więcej na housecare.pl. Tel.
534 122 124
•• Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu przemysłowego. Tel. 668 660 026
•• Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz – szpachlowanie, malowanie, zabudowa kartonowo-gipsowa, itp.
Tel. 662 495 081
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie krajowym.
Tel. 509 740 304
•• Zatrudnię kierowcę międzynarodowego kat. C+E. Tel.
91 404 56 50
US ŁUGI
•• 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
EDUK AC JA
•• Nauka jęz. niemieckiego. Tel. 509 740 063
•• Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
•• Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepetycji z
języka niemieckiego na każdym poziomie, z dojazdem do klienta. Tel. 69 78 08 128
•• Nauka gry na perkusji. Tel. 694 161 215
•• Nauka języka hiszpańskiego. Tel. 794 998 104
•• Korepetycje z jęz. angielskiego dla uczniów i dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 501 168 276
•• Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 697 288 030
•• Rosyjski indywidualnie i grupowo. Nauczyciel dyplomowany. Tel. 696 068 527
•• Korepetycje z 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
•• ROLNICTWO – DZIERŻAWA/SPRZEDAŻ
•• Sprzedam kuca rocznego. Tel. 510 380 642
•• Sprzedam kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy
Bizon, ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę
niewywrotkę 8 ton, przyczepę samozbierającą małą,
pług 3-skibowy, siewnik talerzowy, śrutownik bijakowy, Orkan do koszenia zielonki, rozrzutnik do zielonki, grabiarka gniazdowa, sprężarka mała, duża obora
do najmu na każdą działalność. Tel. 667 477 772
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do obornika
dwuosiowy, opryskiwacz do zboża, grabiarka do
siana, mała glebogryzarka, dmuchawa do zboża, 2
silniki elektryczne. Tl. 91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha lasu i pod
budowę teren uzbrojony. Tel. 724 049 451
•• Szkółka w Karsku koło Nowogardu poleca drzewa
owocowe w pojemnikach 3-4 letnie owocujące już
od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80 cm. po 10
zł za sztukę. Tel 606 106 142
•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 537 131
•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie Steklna. Tel.
609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, sprawny technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę działkę o pow. 1500 m2- sad owocowy (15 drzew wiśni i
czereśni) w bliskiej odległości ul. Jana Pawła II. Teren
ogrodzony. Tel. 888 587 575
•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głównej
trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub wejdę we
współpracę hodowlaną ptactwa domowego w

ekologii na wybiegu na trawie lub dofinansuję taką
hodowlę. Tel. 513 288 745
ROLNIC T WO – KUPNO
•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych zbiorów. Tel. 665 023 603 Odbiór własnym transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22
•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel. 91 415 22
22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w ilościach
samochodowych, zapewniam swój transport oraz
100% przedpłaty. Tel. 501 459 374
RÓŻNE
•• Posiadam chodziki i wózki dla niepełnosprawnych,
wypożyczę za darmo dla potrzebujących. Tel. 781
415 222
•• Oddam: meblościankę /6 elementów/-"Turkus" dł:
380 wys. 190. Tel. 507 24 13 11
•• Biurko z szufladami i półką na klawiaturę. Tel. 507 24
13 11
•• Przyjmę za darmo meble do dużego pokoju oraz
dwuosobowy, rozkładany tapczan z wysuwaną
skrzynią. Tel. 66 57 299 26
•• Oddam łóżko z materacem 200 x 180 cm, obicie z
materiału. Tel. 601 086 479
•• Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bardzo
dobry stanie. Tel. 663 507 887
SPR Z EDA Ż
•• 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
14.08. Apteka Cefarm
ul. Grunwaldzka 6
15.08. Apteka Centrum Zdrowia
ul. Niepodległości 28
16.08. Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
17.08. Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
18.08. Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
19.08. Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
20.08. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
- zaznaczono weekendy i dni ustawowo wolne od pracy

PUP INFORMUJE
POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE
DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY:
Kierowca samochodu dostawczego do 3,5 tony
w międzynarodowym transporcie drogowym towarów
Kierownik biura zarządcy nieruchomości – praca Gryfino
Nauczyciel fizyki- praca Chwarstnica
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa- praca Chwarstnica
Ogrodnik- praca Gryfino, woj. zachodniopomorskie
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie- praca Chwarstnica
Pracownik biurowy- praca Nowe Czarnowo
Spedytor-praca Nowe Czarnowo
Szwaczka- praca Gryfino
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Pokolenie szklanych ekranów
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 rekompen-

suje sobie także 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 tele-

fon 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. Najprost-

szym 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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