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Akcje Placówki
Gryfino

Dojedziemy nad morze

14 sierpnia odwiedziliśmy Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie, aby opowiedzieć o Powstaniu Warszawskim, a także o naszej pasji, którą jest
rekonstrukcja historyczna. Dziękujemy za dobrze
spędzony czas. Mamy nadzieję na dalszą owocną
współpracę.
15 sierpnia w 100 rocznicę
Cudu nad Wisłą w imieniu gryfińskich narodowców złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze
na grobie kaprala Wacława Ławickiego bohatera Bitwy War-

szawskiej, kawalera orderu Virtuti Militari, pioniera Gryfina.
Cześć i chwała bohaterom
wojny polsko-bolszewickiej!
MW

Dobiegła końca procedura przetargowa na realizację dwóch ostatnich odcinków
drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim o długości 33 km.
Podpisanie umów z wykonawcami powinno nastąpić jeszcze w sierpniu.
Na etap projektowania i
uzyskiwania decyzji administracyjnych przewidziano 17
miesięcy od daty podpisania
umowy. Roboty budowlane
potrwają 19 miesięcy. Z czasu
realizacji robót budowlanych
będą wyłączane okresy zimowe
(od 15 grudnia do 15 marca).

Ważne jest również znaczenie
gospodarcze tej części S3, ze
względu na skomunikowanie
portu morskiego i gazoportu

w Świnoujściu, z autostradami
A2 i A4 oraz południową granicą kraju.
Dost.

Ostatni odcinek S3, który
pozostał do realizacji
Odcinek S3 Świnoujście
– Troszyn, składający się z
dwóch odcinków: Świnoujście
– Dargobądz o długości 17 km
i Dargobądz – Troszyn o długości 16 km, jest niezbędny do
ukończenia całej dwujezdniowej drogi S3 od Bałtyku do
granicy z Czechami. Wszystkie
pozostałe fragmenty tej drogi
już istnieją lub są w realizacji.

Kolejna osoba zarażona
W okresie ostatniego tygodnia na terenie powiatu
gryfińskiego przybył kolejny zarażony koronawirusem COVID - 19. Tym razem to starszy mężczyzna.
Na terenie powiatu nadal nie maleje ilość zarejestrowanych - ponad 40 osób przebywających na kwarantannie.
A. Szczepaniak

Jeszcze dzisiaj głośno
Długie czekanie w kolejce przed
Wydziałem Komunikacji wywołuje
oburzenie mieszkańców

Zespół Elektrowni Dolna Odra informuje za naszym posrednictwem, że w dniach
20 – 22.08.2020 r. w okolicy Elektrowni Dolna Odra może nastąpić okresowy, odbiegający od warunków normalnej pracy elektrowni, wzrost poziomu hałasu.
Sytuacja związana jest z koniecznością wykonania tzw.
„przedmuchiwania kotła” w
ramach rozruchu bloku. Proces
ten będzie trwał ok. 30 minut

i przeprowadzany będzie dwa
razy dziennie:
- Rano, między 07.00 – 08.00;
- Wieczorem, w godzinach
20.00 - 21.00.

Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności - Sandra
Apanasionek, Rzecznik Prasowy PGE SA.

Planowe wyłączenia
24 sierpnia w godz. 8:00 – 15:00 Stare Czarnowo ul. Polna 15e, 15f.
24 sierpnia w godz. 8:30 – 14:30 Żórawie ul. Borowikowa 52 do 56.
24 sierpnia w godz. 8:30 – 14:30 Żórawki ul. Jaśminowa 14.
28 sierpnia w godz. 8:30 – 14:30 Radziszewo ul. Kościelna dz. nr 262/2.

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Śmieci będą in haus
Pytanie o to, jak będzie ustalona opłata za odbiór odpadów komunalnych w gminie Gryfinie zadaliśmy burmistrzowi Mieczysławowi Sawarynowi. Odpowiedź
uzyskaliśmy od przewodniczącego Rady Miejskiej Rafała Gugi.
Naszą uwagę zwrócił bowiem
fakt, że w programie sesji Rady
Miejskiej wyznaczonej na 27
sierpnia br. nie ma oddzielnego
tematu - zatwierdzenia opłat za
odbiór odpadów. A ponoć decyzja miała zapaść do końca sierpnia br. W jakim trybie zostanie
więc podjęta? No i oczywiście,
jak każdego – interesuje nas –
ile zapłacimy.
Rafał Guga powiedział nam,
że w tej chwili nie ma pośpiechu z ustalaniem cen za odpady.
Bowiem nasi samorządowcy
doszli do wniosku, że trzeba
doprowadzić do sytuacji, gdy

przekazanie odbioru odpadów komunalnych nie będzie
się odbywało przez ogłoszenie
przetargu. Tylko - powierzy się
to (po negocjacjach cenowych),

gminnej spółce. Chodzi też o
poprawienie kondycji finansowej PUK i zapobiegnięcie
zwolnieniom pracowników. Po
ostatnich uchwałach Rady możliwe jest więc zorganizowanie
odbioru odpadów na zasadzie
in haus, czyli bez udziału podmiotów zewnętrznych. Dzięki
takiej decyzji otwarto drogę do
in hausu i nie jest konieczny
pośpiech. W tej sytuacji decyzje
- także co do wysokości opłat
od mieszkańców – mogą zapaść
nawet dopiero w październiku.
rk

Skromnie na pl. Sybiraków
Wyjątkowo skromna liczbowo była sobotnia uroczystość z okazji 100 – lecia Bitwy Warszawskiej na placu Sybiraków w Gryfinie.
kończył sympatyczny akcent
- występ kwartetu La Rocha,
który zagrał dla zebranych
pieśni patriotyczne i żołnierskie. Natomiast przed budynkiem Biblioteki Publicznej na
pl. Barnima można jeszcze

obejrzeć wystawę plakatów
poświęconą wojnie polsko-bolszewickiej, która była
prezentowana w czasie tej
uroczystości.
rk

Czerwienię
się ze wstydu
Gdy usłyszałem o wprowadzenie na obrady Sejmu
RP ustawy o podwyższeniu wynagrodzeń prezydentowi, premierowi, członkom rządu i obydwóch izb
parlamentu przeżyłem szok.
Gdy jeszcze doczytałem, że
mają być to podwyżki w granicach 50% i że wszystkie kluby
sejmowe wniosek ten popierają
pomyślałem, że żyję w jakimś
państwie, w którym władza
wszystkim uderzyła do głowy jak woda sodowa. Można
zrozumieć, że w naszym kraju
wszyscy, w stosunku do Unii
Europejskiej zarabiamy dużo za
mało, że przedstawiciele naszej
władzy mają tak niskie pensje,
iż pracują tam sami nieudacznicy, którzy nigdzie indziej
zatrudnienia dostać nie mogli.
Można też zrozumieć, że wynagrodzenia rządzących mało, że
nie były podwyższone od ponad
20 lat, to jeszcze za karę zostały
im niesprawiedliwie obcięte o
20%. Jednak nie potrafię zrozumieć, jak można być aż tak aroganckim i bezczelnym, aby te
regulacje wprowadzać w czasie
trwania epidemii COVID – 19
i kryzysu gospodarczego, gdy
wielu rodaków już straciło pracę, a inni ledwo wiążą koniec z
końcem. Jak można samemu so-

bie podwyższać wynagrodzenia,
gdy lekarze, nauczyciele i członkowie wielu innych zawodów
zarabiają tyle, że ledwo wystarcza im na opłacenie rachunków
i marne życie. Jak można myśleć
tylko o sobie, gdy emeryci i renciści wręcz umierają z głodu,
a chore dzieci umierają, gdyż
państwo nie ma pieniędzy na
ich leczenie. Nikt tak naprawdę
nie chce się przyznać, czyj był to
pomysł. Partia rządząca zwala
wszystko na opozycję i odwrotnie. W tej chwili jest to właściwie najmniej ważne, gdyż okazało się, że wszyscy u władzy są
za jedne pieniądze. Na szczęście
mamy jeszcze Senat i urzędujących tam rozsądnych przedstawicieli narodu. Na szczęście też
weekend wystarczył opozycji
na przemyślenia i refleksję powodującą wycofanie się z tego
poronionego pomysłu. Jednak
u mnie, członka jednej z opozycyjnych partii pozostał niesmak,
zażenowanie i jak napisałem w
tytule „czerwienię się z wstydu”.
A. Szczepaniak

Powszechny Spis
Rolny PSR 2020
Upał przerzedził publiczność, wiersz okolicznościowy
przygotowany przez Jerzego
Romaniuka był tym razem
wyjątkowo krótki i nawet
poczty sztandarowe dostały polecenie – Poczty siad!
Także burmistrz Mieczysław
Sawaryn w swym emocjonalnym wystąpieniu apelującym
o jedność Polaków w sprawach Państwa był bardzo treściwy. Warto jednak podkreślić specjalny szacunek, jaki
okazał najstarszemu uczestnikowi uroczystości, przewodniczącemu gryfińskiego koła
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych Koło
w Gryfinie - Leopoldowi Granisowi.
Rocznicową uroczystość zawww.7dnigryfina.pl

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego
kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020.
Udział w spisie rolnym jest
obowiązkowy. Spis rolny jest
jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego
zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich
szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu
są wykorzystywane do oceny
zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.
Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i
związanych z nimi gospodarstw
domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i
lokalnej polityki rolnej I społecznej na wsi;
dostarczenie informacji nie-

zbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich,
struktury zasiewów upraw rolnych;
analiza zmian jakie zaszły w
rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
wykonanie zobowiązań Polski
w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji
międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
aktualizacja statystycznego
rejestru gospodarstw rolnych
i przygotowanie operatów do
pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w
kolejnych latach.
Więcej informacji na stronie
– spisrolny.gov.pl.
Dost.
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Środków na bieżącą działalność może zabraknąć

Lotnisko w Goleniowie zagrożone
bankructwem?
Zdaniem władz samorządu województwa, Port Lotniczy Szczecin Goleniów jest o włos od ogłoszenia upadłości. Po raz kolejny zwraca
się do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz największego wspólnika portu – Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze o
podjęcie natychmiastowych działań w tej sprawie, w przeciwnym razie będą odpowiedzialni za upadek lotniska w Goleniowie. Władze
lotniska starają się tonować nastroje, równocześnie przyznając, że środków na bieżącą działalność jest coraz mniej.
Dotychczas do lotniska
w Goleniowie trafiła jedynie pożyczka płynnościowa
udzielona z rekomendacji
Zarządu Województwa przez
Zachodniopomorską Agencję
Rozwoju Regionalnego w ramach Zachodniopomorskiego
Funduszu Rozwoju, w wysokości 2,5 mln zł. Gdyby nie te
pieniądze, pracownicy lotniska nie dostawaliby pensji od
maja. Lotnisko najprawdopodobniej nie byłoby w stanie od
1 czerwca wznowić operacji w
ruchu pasażerskim.
- Obecnie ta jedyna pomoc
doraźna, jaką uzyskała spółka,
jest na wyczerpaniu. Politycy
PiS tymczasem chowają głowę w piasek i w żaden sposób
nie walczą o lotnisko. Według
mojego stanu wiedzy zagrożone są sierpniowe wypłaty
dla pracowników. Lotnisko
pozbawione obiecanej pomocy
nieuchronnie straci płynność finansową i będzie zmuszone do
ogłoszenia upadłości – mówi
Olgierd Geblewicz.
Marszałek wzywa do umożliwienia
dokapitalizowania
spółki, niezbędnego do obsługi zaciągniętych kredytów
inwestycyjnych na już zrealizowane zadania, ale także na
inwestycje planowane w przyszłości, niezbędne do dalszego
funkcjonowania portu.
To nie pierwszy apel marszałka w sprawie sytuacji
spółki. Port Lotniczy Szczecin
- Goleniów odgrywa niezwykle ważną rolę dla rozwoju
Pomorza Zachodniego, a jego
upadek zmarginalizuje region pod względem komunikacyjnym. Od 2013 r. Urząd
Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego jako
udziałowiec Portu Lotniczego
Szczecin – Goleniów zainwestował w przedsiębiorstwo
ponad 31,9 mln zł. Do 2028 r.
planowane jest kolejne wsparcie w wysokości 40 mln zł.
Miasto Szczecin zainwestowało ponad 21,5 mln zł. Pomimo
obietnic ze strony premiera,
strona rządowa do tej pory nie

Nad goleniowskim Portem Lotniczym ponownie pojawiły się ciemne chmury
wywiązała się ze wsparcia inwestycyjnego.
Także same władze spółki
przyznają, że sytuacja robi się
coraz bardziej niekomfortowa. O tym, czy port będzie
mógł dalej funkcjonować, zadecyduje udzielona, miejmy
nadzieję, że w najbliższym
czasie, pomoc publiczna.
- Pragniemy poinformować, iż Spółka, mimo trudnej sytuacji finansowej, czyni
wszelkie starania mające na
celu utrzymanie lotniska pod
względem operacyjnym w taki
sposób, aby bez zakłóceń i w
sposób bezpieczny obsługiwać
starty i lądowania statków
powietrznych. Mimo bardzo
trudnej sytuacji spowodowanej Covid-19, dzięki majowej pożyczce płynnościowej
otrzymanej dzięki wsparciu
Samorządu
Województwa
Zachodniopomorskiego,
od
Zachodniopomorskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego, lotnisko było w stanie przygotować
się do czerwcowego, ponownego uruchomienia ruchu lotniczego, działać bez zakłóceń do
sierpnia, w miarę możliwości
regulując swoje zobowiązania,

w szczególności w stosunku
do pracowników lotniska. Jednakże, w związku z ograniczeniami w podróżowaniu, mimo
usilnych starań Spółki związanych z przywracaniem ruchu
lotniczego (nowe połączenia
do Lwowa, Rzeszowa, Zadaru) kwota pożyczki pozyska-

nej od Zachodniopomorskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego
powoli jest na wyczerpaniu, a
bez przekazania deklarowanej
pomocy Wspólników Spółki
wspartej dodatkowo państwową pomocą dla lotnisk, na
przełomie sierpnia i września
sytuacja ta może znacznie się

pogorszyć utrudniając dalsze
jego funkcjonowanie. Obecnie trwają prace Wspólników
Spółki nad złożeniem wniosku
notyfikacyjnego do Komisji
Europejskiej, w ramach którego
Spółka ma pozyskać środki na
dalsze funkcjonowanie oraz
program inwestycyjny – przekazała rzecznik portu Elwira
Borecka.
Czas mija a realnych działań, szczególnie władz centralnych, niewiele. Pod koniec
mijającego tygodnia, jak podało biuro prasowe Urzędu
Marszałkowskiego, samorządy
będące udziałowcami spółki
(Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Miasto
Szczecin oraz Gmina Goleniów) chcą w trybie pilnym
zwołania posiedzenia Rady
Nadzorczej, aby przeanalizować płynność finansową, w
szczególności w zakresie zdolności do regulowania wszystkich zobowiązań. Pismo w tej
sprawie zostało skierowane w
czwartek do przewodniczącego Rady Nadzorczej Portu
Lotniczego Szczecin – Goleniów, Dariusza Śpiewaka.
red

Terminal Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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„Taki jest plan” – uczniowie wracają do
szkoły – informuje MEN
Dystans, na korytarzach maseczki, przerwy w różnych godzinach, a rodzice tylko przed budynkiem. Tak zapowiada się rok szkolny
2020/2021
Dyrektorzy przygotowują się
na przyjęcie uczniów 1 września. Korytarze szkolne wymalowane, podłogi wymienione, w
kuchni w SP 1 w Gryfinie wymalowane są ściany.
W SP 2 naprawiono drzwi
wejściowe i oświetlenie, a
przed budynkiem nierówną nawierzchnię i huśtawki.
SP 3 w Gryfinie – postawiło na remont kuchni, a w SP w
Gardnie na lifting gabinetów
dyrektorskich i nauczycielskich.
Sale lekcyjne i toalety dla
uczniów doczekały się remontu
w Szkole Podstawowej w Radziszewie. Uczniowie powinni zauważyć też, że uporządkowano
boisko szkolne.
„Taki jest plan" – uczniowie
wracają do szkoły informuje
Dariusz Piontkowski, minister
edukacji narodowej, jednak
mogą się pojawić wyjątki.
Minister edukacji narodowej

przekazał, że "zgodnie z przepisami we wszystkich szkołach w
Polsce zajęcia w klasach mają
się zacząć 1 września, chyba że
gdzieś będzie jakieś zagrożenie
epidemiczne. To wówczas będą
podejmowane decyzje o ograniczeniu lub zawieszeniu zajęć".
- Zapowiada się wyjątkowy
rok szkolny – ocenia dyrektor
Maciej Puzik i zwraca uwagę na
to, że przeszkodą w stosowaniu
się do wytycznych ministerstwa
będzie przepełnienie w szkołach. W tym roku w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych w
Gryfinie jest wyjątkowo dużo
uczniów więc trudno będzie zachowywać dystans.
- Jest 800 dzieci oraz 100 nauczycieli i pracowników, to niemożliwe żeby wszyscy zachowali dystans 2 metrów – tłumaczy
pan dyrektor i przygotowuje
procedury. - Na pewno nie będzie wycieczek integracyjnych

i wyjść do kina czy teatru. Ten
czas pozwoli więc na nadrobienie zaległości w nauce.
Pytany przez dziennikarzy
minister Dariusz Piontkowski
odpowiedział, że jeżeli w jakiejś
placówce dojdzie do zarażenia
koronawirusem „część uczniów
i pracowników powinna być

Zadbali o bezpieczeństwo
18 sierpnia na plaży gminnej w Steklnie Wodna Służba Ratownicza zorganizowała szereg atrakcji.

Ratownicy uczyli plażowiczów udzielania pierwszej pomocy, a jednocześnie zbudowano park maszyn ratowniczych,
gdzie przy radiowozach Straży
Miejskiej i Policji oraz wozie
Straży Pożarnej dzieci grały w
grę o tematyce bezpieczeństwa.
Było tez stanowisko na którym
można było sprawdzić jaki jest
wpływ alkoholu na organizm
ludzki za pomocą alkogogli. Zaś
taniec bezpieczeństwa przeprowadził nauczyciel Przedszkola
Nr 2 w Gryfinie;
Każdy wygrywał nagrody,
które wręczał zastępca burmiwww.7dnigryfina.pl

strza Paweł Nikitiński wraz ze
swoim pomocnikiem Gryfusiem. Osoby dorosłe otrzymywały maski wielokrotnego użycia, które zostały uszyte przez
wolontariuszy działających na
terenie naszej gminy. Ponadto
Funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Gryfinie
wręczali „Poradnik Rowerzystów” oraz elementy odblaskowe. Wszyscy uczestnicy
zachowywali dystans społeczny,
dezynfekowali ręce w bezdotykowych urządzeniach. Nad bezpieczeństwem czuwali Ratownicy Wodnej Służby Ratowniczej

oraz Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego.
Imprezę przygotowali Pracownicy Referatu Spraw Społecznych, Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego i
Straży Miejskiej w Gryfinie,
Funkcjonariusze Ogniwa Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Gryfinie, Ratownicy Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego, Nauczyciel Przedszkola Nr 2
im. Misia Uszatka oraz Gryfiński Dom Kultury i Gryfuś. dost

odesłana na kwarantannę”. Polityk dodał, że jeśli na terenie
szkoły nic się nie wydarzy, nie
będzie obowiązku noszenia maseczek na twarzy. Jednak nikt
nie będzie też tego zabraniać.
Minister nie kryje zniecierpliwienia - W przypadku plaż
państwo nie widzą żadnego
problemu, inaczej w przypadku
szkół - komentuje wypowiedzi
posłów minister Piontkowski. I
przypomina internetowy obraz
z zatłoczonej plaży i dopisany
do niego mem (dialog), w którym dziecko pyta, czy pójdzie
we wrześniu do szkoły, a matka
odpowiada, że nie wiadomo, czy
będzie wystarczająco bezpiecznie.
Jednak z infekcją i wirusem,
COVID–em -19 i grypą w
szkołach zetkną się najpierw
nauczyciele. I to od ich odpowiedzialności i uwagi zależy
zdrowie większości uczniów.
Podkreślają więc swoje uwagi o
organizację lekcji. O pojedyncze ławki w salach, o lekcje wychowania fizycznego w małych
salach gimnastycznych, w miesiącach zimowych, kiedy nie ma
możliwości ćwiczeń na boisku.
MEN zaleca, by dzieci się nie
tłoczyły, jak więc prowadzić gry
zespołowe? A jak zorganizować
wydawanie i jedzenie posiłków
w stołówkach szkolnych, kiedy
wszyscy tłoczą się przy okienku, bo czas na przerwę na obiad
trwa zwykle 20 minut?
- Możliwe więc, że jednak
część lekcji będzie się odbywała
zdalnie – rozważa dyrektor Puzik. Na zmianę w poszczególnych klasach. Bo nie wykluczone, że już 2 września pielęgniarka szkolna przekaże informację

o wysokiej temperaturze któregoś z uczniów czy nauczyciela.
To od dyrektora szkoły zależy
forma ograniczeń. – Wiem, że
każdego dnia będę drżał o ich
bezpieczeństwo. Liczę na rozsądek uczniów i rodziców, osobiste monitorowanie temperatury

i samopoczucia, by w przypadku wysokiej gorączki pozostać
w domu – dodaje.
Od września mają się zmienić
uprawnienia lekarzy rodzinnych. Główne założenie jest
takie, że to oni w ramach teleporady będą mogli wysyłać swoich
pacjentów na test w kierunku
COVID-19.
Oddział dla zakażonych koronawirusem ma być też w każdym szpitalu powiatowym.
Lekarz będzie mógł skierować
nas na test na koronawirusa,
gdy w trakcie telefonicznego
wywiadu będziemy się skarżyć
na gorączkę czy duszności.
Barbara Gondek
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Pałac bez wychodka
W okolicy dworca PKP w Gryfinie powstaje Centrum Przesiadkowe. Ma obsługiwać pasażerów pociągów i autobusów, kierowców oraz
rowerzystów. Najbliższa publiczna toaleta znajduje się na nabrzeżu. Nieczynna do odwołania!
czy w Centrum powstanie szalet publiczny (oprócz tego w
budynku dworca PKP). Odpowiedź brzmiała – w projekcie
Centrum nie ma oddzielnej
toalety. A czy można by ją dodać do powstającego centrum
przesiadkowego? Nie, dlatego,
że musiałby to być “obiekt kubaturowy”, a takiego nie przewidziano w projekcie.

Ktoś powie, że przecież jest
szalet w przyziemiu zmodernizowanego dworca. Owszem,
jest tam odpowiednio wyposażone pomieszczenie. I ma
automat do wrzucania opłaty.
Tylko, że prawie nigdy nie jest
czynny. Może jakiś czytelnik
przypomni sobie, kiedy ostatni
raz z niego korzystał? Nawet
robotnicy budujący to centrum
muszą korzystać z toalety kontenerowej.
Co z tą co niby jest?
Czynną toaletą na dworcu
widzieliśmy tylko po jej otwarciu. Później bywaliśmy tam po
sygnałach od czytelników, że
nie działa. Najpierw nie było
komu ją obsługiwać. Potem
– ciągle psujący się automat
opłatowy. Spytaliśmy więc
rzecznika PKP. - Po uruchomieniu centrum przesiadkowego wzrośnie liczba osób korzystających z okolic dworca. Jak
PKP rozwiąże problem jedynej
dostępnej w okolicy toalety?
Rzecznik PKP Michał Stilger
odpowiedział błyskawicznie:
Nie jest prawdą, że toaleta na
dworcu w Gryfinie jest nieczynna od kilku miesięcy.
Pomieszczenie to zostało tymczasowo zamknięte 24 lipca br.
po kolejnym akcie dewastacji i
włamaniu do wrzutomatu. Nie
ukrywamy, że pomieszczenie

toalety i jej wyposażenie dewastowane są notorycznie...
Toalety nie będzie!
Inwestycję – wspólną ze starostwem, koordynuje gmina
Gryfino. Spytaliśmy więc naczelnika wydziału inwestycji
UM – Mariusza Andrusewicza,

ści, by nie trzeba było ogłaszać
przetargu na jedno wielkie
zadanie o wartości ponad 30
tysięcy euro! Przypominamy,
że gdy H. Piłat podzielił zamówienie na remont tak zwanych
dróg angielskich, przeciw-

ny (BIP), znaleźliśmy w dziale
zamówienia publiczne w roku
2019, zamówienie na projekty
(tekst obok). Co ciekawe, aż 6
jednobrzmiących zamówień!
Wygląda na to, że celowo podzielono to zadanie na 6 czę-

Nie zauważyli braku w
projekcie?
Nasi wspaniali gminni specjaliści od inwestycji “nie
zauważyli” braku (czynnej!)
toalety w projekcie lokalnego
Centrum Przesiadkowego. A
może w ramach oszczędzania
na wszystkim z wyjątkiem budowy hali, “z ciężkim sercem”
zrezygnowali z tego elementu
projektu? Cóż, oni do toalety
mają blisko. Może korzystając z
niej wpadną na pomysł, jak zapewnić ciągłe funkcjonowanie
pechowej toalety dworcowej? A
przy okazji przypomną sobie,
że w mieście też ich nie ma!
Kto robił projekt?
Może Centrum bez szaletu
wymyślili w Szczecinie, robiąc
wspólny projekt Metropolitalny? Nie, to gmina Gryfino
zleciła projekt naszej części.
Na stronie internetowej gmi-

Wpłatomat zepsuty, ale oddaje pieniądze

Mieszkańcy Gryfina żartują, że burmistrzowie chyba mają kolegę produkującego kostki betonowe, bo kładą je wszędzie
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Co z peronem 3?

nicy głosili, że to skandal. A
teraz rządząca ekipa robi to
samo.
Turyści się zdziwią
Inwestycja warta 11 milionów złotych, dofinansowana
z pieniędzy metropolitalnych
sumą 8 milionów złotych, ma
pozytywnie oddziaływać na
środowisko naturalne (mniej
spalin), oraz społeczne. Będzie
integrować ruch pieszych korzystających z dworca kolejowego i autobusowego. A także
rowerzystów zostawiających tu
rowery przed odjazdem z Gryfina. I oczywiście posiadaczy samochodów, mogących postawić
auto na parkingu, Kupa luda
dziennie! I to w obie strony. A
do tego – turyści. Ci to się dopiero zdziwią jak im się zachce!
R. Kwapisz

Peron nr 3 na stacji Gryfino nie zostanie zlikwidowany. Obecnie na stacji Gryfino PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują peron numer 3 od strony ulicy Kolejowej.

Pracownicy na budowie mają swoją

Powstaje już konstrukcja
nowej platformy. Wykonawca
zdemontował dotychczasową
wiatę i układa ścianki peronowe. Następnie przebudowany zostanie peron numer 2.
Podróżni w Gryfinie zyskają
wyższe, komfortowe perony,
które ułatwią wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Będą one
wyposażone między innymi w
antypoślizgową nawierzchnię,
maty naprowadzające dla osób
niewidomych i niedowidzących,

nowe wiaty, ławki, oświetlenie
oraz czytelne oznakowanie. Wyremontowane zostanie przejście
podziemne pod torami, w którym zostaną zamontowane windy. Zapewni ono wygodny dostęp do peronów osobom mającym trudności z poruszaniem
się, w tym osobom starszym i
posiadającym duże bagaże.
Radosław Śledziński, Zespół Prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Opracowanie dokumentacji
projektowej Linia 273

Społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób korzysta z toreb z kółkami. Przydałby się zjazd specjalnie dla nich.

Budowa w ramach przystanków przesiadkowych urządzeń
związanych z integracją transportu: Stacja Gryfino, Stacja Daleszewo Gryfińskie, Przystanek Czepino, w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
W roku 2019 w BIP Gryfino zamówienia publiczne do 30 tys.
euro - sześć razy komunikat tej samej treści

Na tych piaszczystych wielobokach ma być znowu płatny parking

Prace poniżej dworca

www.7dnigryfina.pl
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Lato zakończą koncertem
Gryfiński Dom Kultury zaprasza na koncert pn. „Pożegnania Lata 2020”. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 28 sierpnia 2020 w Pałacyku
pod Lwami. Wstęp wolny!
Początek koncertu o godzinie 18. Najpierw zaprezentuje
się chojeński zespół FRUT.
Później, ok. 19.30 wystąpi
Damian Ukeje z projektem
„Moje Boskie Buenos”.
D.Ukeje zagra akustycznie najpopularniejsze utwory grupy Maanam. Projekt
“Moje Boskie Buenos” to
hołd dla zespołu i jego charyzmatycznej wokalistki Kory.
To odkrywanie na nowo muzyki legendarnej grupy, muzyki pełnej siły wpływania na
ludzkie odczuwanie.
O artystach
Damian Ukeje - piosenkarz,
autor tekstów i kompozytor.
Zaczął być znany szerokiej
publiczności w roku 2011,
gdy trafił do programu The
Voice Of Poland. Jego charakterystyczny, mocny głos natychmiast zapewnił mu sympatię widzów. W finale show
wykonał autorski utwór „Nie
mamy nic”, co przyniosło mu
zwycięstwo.
W 2013 roku ukazał się de-

biutancki album sygnowany
nazwiskiem wokalisty. Płytę
zapowiadał singiel „Bezkrólewie”, który szybko wspiął
się na szczyty list przebojów.
Krążek zdobył III miejsce w
plebiscycie Antyradio na Płytę Roku 2013 a artysta zdobył
nominację do nagrody Fryderyk jako Debiut roku.
W 2016 roku ukazała się
płyta „UZO”. Nazwa pochodzi z języka nigeryjskiego
i oznacza drogę. Cała płyta
opisuje podróż przez różne
aspekty życia i wewnętrzne
przemiany. Pod koniec 2018
roku Damian Ukeje zaprezentował swój ostatni singiel
-”Ja Ikar”.
FRUT - Zespół tworzą doświadczeni i wszechstronni
muzycy, wcześniej działający
w znanej bluesowej grupie
Jaw Raw. Wokalistką grupy
jest Sandra Ewertowska.
W
swoim
repertuarze
FRUT ma popularne utwory
muzyczne w nowych aranżacjach. Zespół mocno dba o to,

aby każdy ich koncert pozwolił słuchaczom oderwać się
od trosk dnia powszedniego.
W myśl hasła „muzyka łączy
pokolenia”, dzięki ponadczasowemu repertuarowi FRUT
zapewnia dobrą zabawę i
wspomnienia na długo.
Zespół gra w składzie:
Sandra Ewertowska – śpiew,
Grzegorz Smyczek Kurpiel –
perkusja, Damian Rumbuć –
bas, Dariusz Kowal – gitara,
Krzysztof Wojtasik – gitara.
Uwaga! Informujemy, że
koncert “Pożegnanie Lata
2020” odbędzie się w rygorze sanitarnym związanym z
pandemią COVID-19. Wejście na koncert tylko po złożeniu oświadczenia o stanie
zdrowia.
Ilość miejsc ograniczona.
Szczegóły uczestnictwa w
imprezie w regulaminie wydarzenia. Z jego treścią można się zapoznać na stronie
internetowej gdk.com.pl.
Dost.

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
^^ teologowie katoliccy, którzy „nowożytnego” człowieka, hołdującego zdobyczom tej kultury, pragnęli pogodzić z Kościołem, z wiarą,
nie dostrzegli, że pod tą mieniącą się tęczowymi barwami szatą nowożytnej kultury kryje się gruby materializm, który nie troszczy się o
życie przyszłe. Stąd usiłowania ich nie tylko spełzły na niczym, ale sprowadziły ich na manowce.
^Chrystus i Kościół życzą sobie, by wszyscy wierni codziennie przystępowali do Stołu Pańskiego, i życzeniu temu na pierwszym miejscu
przyświeca myśl, by wierni złączeni z Bogiem w Najświętszym Sakramencie z niego czerpali siłę do zwyciężania namiętności, do pozbycia się drobnych powszednich przewinień, do ustrzeżenia się od ciężkich grzechów, na jakie jest wystawiona ludzka ułomność.
sprawdzając, czego potrzebują – duchowo i materialnie.

Giuseppe Sarto –
papież Pius X
W dzień, w którym do Państwa rąk trafi to wydanie naszego Tygodnika, obchodzimy w kościele święto i wspomnienie papieża Piusa X (włoskiego duchownego,
patriarchy Wenecji, 257. papieża, świętego kościoła katolickiego). Przez historyków
nazywany papieżem eucharystycznym i pionierem ruchu liturgicznego. Wydał 17 encyklik, m.in. o duchowieństwie włoskim, o świętym Grzegorzu Wielkim, o odnowieniu wszystkiego w Chrystusie.
Urodził się w czerwcu 1835 roku w
rodzinie wiejskiego listonosza niedaleko
Wenecji. Uczęszczał do szkoły podstawowej, potem do gimnazjum (do którego
musiał dobiegać 7 km w jedną stronę).
Podjął studia w seminarium w Padwie.
W trakcie studiów zmarł jego ojciec, ale
mama dała sobie radę, zajęła się krawiectwem, by syn nie musiał przerywać studiów. We wrześniu 1858 roku otrzymał
święcenia kapłańskie. Pierwszym miejscem, w którym nauczał, była kapelania
Tombolo.
Kapłan, który później zostanie papieżem Piusem X, odznaczał się starannością w przygotowywaniu swoich
kazań, Wcześniej zawsze je spisywał.
Ludzie chętnie go słuchali. Był pobożny został kanonikiem w Treviso. W 1884
i gorliwy w swojej wierze, czym zjedny- roku zostało mianowany biskupem
wał sobie wiernych. Po 9 latach został Mantui. Był wspierający, życzliwy i
proboszczem w Salvano. Tam zajął się kochany, ale także stanowczy, gdy
nauczaniem dzieci, opieką nad ubogimi wymagała tego sytuacja. Wizytował
i prowadził chór. Po kolejnych 8 latach kościoły i parafie w swojej diecezji,
www.7dnigryfina.pl

*W 1892 r. zmarł patriarcha Wenecji, kardynał Dominik Agostini. Leon
XIII wyznaczył na jego miejsce biskupa Józefa Sarto. W trzy dni potem
nowy patriarcha Wenecji otrzymał nominację na kardynała Kościoła. Całe
swoje doświadczenie i gorliwość oddał
do usług nowej archidiecezji. Rozwinął
więc akcję katechizacji, by ją postawić
na poziomie i ożywić ją we wszystkich
parafiach oraz rektoratach swojej metropolii. [...]
Jako patriarcha Wenecji mawiał
do swoich kapłanów: „Głosicie wiele
dobrych kazań. Niektóre zdradzają
ogień najcudowniejszej wymowy i
przewyższają nawet aktorów gestami
i grą twarzy. Ale bądźmy szczerzy. Co
mają z tego nasi biedni rybacy? Ile z
tego rozumieją służące, robotnicy portowi i tragarze? Można dostać zawrotu głowy od tych hamletycznych salw
huraganowych, ale serce, bracia, serce
pozostaje puste. Proszę was, bracia,
mówcie prosto oraz zwyczajnie, żeby
i najprostszy człowiek was zrozumiał.
Mówcie z dobrego i pobożnego serca,
wtedy traficie nie tylko do uszu, ale i
do duszy waszych słuchaczy”.
4 sierpnia 1903 roku po siódmym
głosowaniu wybrano na papieża Józefa
Sarto. Nowy papież przyjął imię Piusa
X. Dwa miesiące później wydał swoją
pierwszą encyklikę, w której wyłożył
program swojego pontyfikatu. Przeprowadził reformę kurii papieskiej i pro-

cedury konklawe, a także prawa kanonicznego. W 1905 roku w księgarniach
pojawił się „Katechizm Piusa X”. Przeprowadził też reformę muzyki kościelnej
i brewiarza. Za inicjatywą Piusa X zniesiono konieczność przestępowania do
spowiedzi przed każdą Komunią Świętą,
obniżono też wiek dzieci, które przystępują do Komunii Świętej.
*Pius X bywa nazywany papieżem
dzieci. Kochał je i pragnął, by jak najwcześniej spotkały się z Panem Jezusem,
zanim szatan zajmie jego miejsce. Po
wydaniu dekretu o wczesnej Komunii
świętej otrzymał moc listów od dzieci.
Pan Bóg obdarzył go także darem łask
niezwykłych, m.in. uzdrawiania chorych. Pod koniec życia cierpiał na choroby nerek i oskrzeli. Rok 1914 przynosi
widmo wojny. Papież Pius X próbuje jej
zapobiec i wydaje orędzie do państw. 28
lipca wojna jednak wybucha, a 21 sierpnia umiera Pius X. Ciało Józefa zostało
złożone w podziemiach watykańskich.
W czerwcu 1951 roku dokonano beatyfikacji Piusa X, 3 lata później odbyła się
kanonizacja.
Ciało Piusa X znajduje się w bazylice
Św. Piotra na Watykanie w kaplicy Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Na
obrazach papież jest zawsze przedstawiany w stroju papieskim.
**Stąd wynika, że naprawić wszystko w
Chrystusie znaczy to samo, co nawrócić
ludzi do posłuszeństwa Bożego. Należy
więc nam skierować nasze usiłowania
do tego, abyśmy rodzaj ludzki zawrócili
do panowania Chrystusowego: po dokonaniu tego, wróci już do Boga samego.
Mówimy do Boga, nie do tego bóstwa
bezwładnego i obojętnego na sprawy
ludzkie, jakiego wymyśliły majaczenia materialistów, ale do Boga żywego i
prawdziwego, jednego z natury, troistego
w osobach, twórcy świata, rządcy najmędrszego wszechrzeczy, prawodawcy
najsprawiedliwszego, który karze złe
uczynki, ale też jest rychły w nagradzaniu cnoty.
Redakcja
Źródła:
*https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-21a.
php3
**Encyklika „E supremi apostolatus”
^Dekret „Sacra tridentina synodus”
^^Encyklika „Pascendi dominici gregis”
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ZZPN wprowadza kary... wychowawcze

Nie warto krytykować sędziego!
W najbliższy weekend na boiska wybiegną piłkarze niższych lig oraz zespoły młodzieżowe. W nowym sezonie ZZPN przygotował zasadniczą zmianę w regulaminie. Kto dopuści się negatywnego zachowania wobec sędziego ukarany będzie nie tylko żółtą kartką, ale także
10 lub 8-minutową karą.
Zachodniopomorski Związek
Piłki Nożnej pilotażowo wprowadza w sezonie 2020/21 na
zawodach klasy A, B oraz rozgrywkach młodzieżowych Junior A1, A2, B1, B2, WLT Starszych i Młodszych rozwiązanie
w postaci kar wychowawczych
za negatywne zachowania wobec sędziów.
Kara wychowawcza stosowana jest w przypadku, gdy zawodnik dopuszcza się krytyki
decyzji sędziów, w którym to
pojęciu mieszczą się zarówno
ataki werbalne, jak i czynne
poprzez użycie gestu czy przedmiotu, karane napomnieniem
(wymachiwanie rękoma, odkopnięcie piłki czy odrzucanie
piłki jako element dezaprobaty
dla decyzji sędziego, sarkastyczne oklaskiwanie itp.).
Sędzia sygnalizuje karę wychowawczą przez pokazanie zawodnikowi kary napomnienia
(żółta kartka) i następnie jednoznaczne wskazanie obiema
rękami miejsca odbywania kary
wychowawczej (strefa techniczna).
Czas trwania kary wychowawczej wynosi 10 minut dla
zawodów trwających 90 minut oraz 8 minut dla zawodów
trwających mniej niż 90 minut
(rozgrywki młodzieżowe).

Czas trwania KW rozpoczyna się w momencie wznowienia gry przez sędziego, po tym
jak ukarany zawodnik opuścił
pole gry. Po zakończeniu kary
wychowawczej zawodnik może
powrócić na pole gry zza linii
bocznej, po otrzymaniu zgody od sędziego, również, gdy
piłka jest w grze. Zawodnik,
który odbywa karę może zostać
wymieniony w tym czasie, a za-

wodnik wchodzący może wejść
na pole gry dopiero po upływie
terminu kary.
System kar wychowawczych
został przetestowany w sezonach 2017/18 i 2018/19 w
ligach niższego szczebla w Anglii.
- Odnotowano spadek liczby
negatywnych zachowań o 38%,
a także mniejszą ilość zdarzeń
powodujących otrzymanie ko-

lejnego zawieszenia w trakcie
meczu. Gracze po otrzymaniu
pierwszego „opamiętywali się”
i do następnych incydentów
dochodziło coraz rzadziej. Badanie przeprowadzone na grupie 1400 osób pokazało, że 72
% zawodników, 77 % trenerów
i 84 % sędziów opowiada się za
wprowadzeniem na stałe tego
rozwiązania. Test wypadł zdecydowanie pozytywnie, sami

piłkarze przyznawali, że stali się
bardziej zdyscyplinowani wiedząc, że mogą osłabić drużynę.
Mam nadzieję, że powyższe
rozwiązanie pozwoli ograniczyć negatywne zachowania
wobec sędziów i wpłynie na
większą kulturę gry – powiedział nam Łukasz Ostrowski,
szef Kolegium Sędziów ZZPN.
DJ

III runda Pucharu Polski

Promień i Zalew grają
dalej
W niedzielę rozegrano drugą rundę Pucharu Polski na szczeblu okręgu.
W jednym z ciekawszych
spotkań tej rundy Grot Gadno zmierzył się z zespołem
Kolegium Sędziów ZZPN.
Nieoczekiwanie wygrali arbitrzy 4:3. Okazało się, że panowie z gwizdkiem potrafią
nie tylko gwizdać, ale także
całkiem nieźle kopią piłkę.
Przynajmniej na poziomie
klasy A.
Być może spotkanie zakończyłoby się innym wynikiem,
gdyby nie czerwona kartka,
którą ukarany został w 53 minucie Jacek Borsuk.

Grot Gardno – KS ZZPN
3:4
Bramki: Zagożdżon 16,
Chmielowski 32, 78 – Bieniek
24, Berdzik 29,
Kluz 58, Bieniek 90+3
Grot: Szymański (46 Chojniak) - Delczyk, Janiak,
Młynarczak, Olszewski (46
Husak) - Chmielowski, Zagożdżon, Walles, Lis, Chmielowski - Borsuk.
W innych spotkaniach z
udziałem naszych drużyn
Sztorm Szczecin został rozgromiony przez Odrzanką

Radziszewo 1:9 (gole dla Odrzanki zdobywali: Jastrzębski 3, Wicher 2, Patelak 2,
Wilczyński, Trendel), a GKS
Kołbacz przegrał z Vielgovią
Szczecin 1:3.
W pozostałych spotkaniach: Pomorzanin Przybiernów - Radowia Radowo Małe
0:0 k.1:4, Mechanik Warnice Orzeł Pęzino 6:1, Zalew Stepnica - Bałtyk Gostyń 3:0 vo,
Promień Mosty - Leśnik Kliniska Wielkie 3:1, Gwiazda
Żalęcino - Sparta Skalin 5:0,
Ina Ińsko - Dąbrovia Stara

Piłkarze Grota (stroje w kratę) nieoczekiwanie musieli uznać wyższość sędziów
ZZPN. Foto: Artur Szefer FotoSport. facebook
Dąbrowa 0:2, Orzeł Małkocin
- Ehrle Espadon Dobra 0:0
k.3:4, Czarni Szczecin - Zryw
Kołbaskowo 1:2, KP Przecław - Ina Recz 6:0, Ina Stradzewo - Łabędź Widuchowa
5:4, Klon Krzymów - Wicher
Przelewice 2:2 k.4:5, Polonia
Giżyn - Iskra II Banie 6:0, Ina

Nadarzyn - Unia Swochowo
1:3, Korona Raduń - Znicz
Niedźwiedź 2:1.
Spotkania trzeciej rundy
Pucharu Polski z udziałem
zespołów z klasy okręgowej
odbędą się 2 września o godzinie 17.30.
DJ

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Klasa Okręgowa. Grupa południowa

Trener także w formie

Pogrom Energetyka
Energetyk kolejny raz potwierdził, że jest zespołem całkiem nieobliczalnym. W
sobotę dostał na własnym boisku lanie od Stali Lipiany 3:7. Wynik o tyle zaskakujący, że gryfinianie wygrali pierwsze dwa mecze (z Orkanem Suchań 5:2 oraz
z Odrą Chojna 2:1), a Stal Lipiany w jedynym rozegranym dotychczas spotkaniu
przegrała z Odrą Chojna 3:5.

Ekipa Iskry po meczu w Grzędzicach miała powody do radości. Nasz zespół awansował na drugą pozycję w tabeli! Foto: facebook
Goście bezlitośnie wykorzystywali błędy gryfinian, bardzo skutecznie kontrowali i w
efekcie odnieśli zaskakująco
wysokie zwycięstwo. Energetyk
zaliczył wpadkę, jak nie przystoi drużynie mającej w planach
awans do IV ligi. Oby limit tego
typu niespodzianek został już
wyczerpany.
Zupełnie inne nastroje panowały w sobotę w obozie Iskry
Banie, która po zwycięstwie nad
Orłem Grzędzice 1:0 (po bramce Krefta) awansowała na drugą
pozycję w tabeli i ma tyle samo
punktów co liderujący SCRS
Barlinek.
Dużą radość swoim kibicom
sprawiał też Odra Chojna, która rozgromiła w Dolicach Unią
6:1.
Energetyk w sobotę zmierzy
się właśnie z Unią Dolice. Wydaje się, że to idealny rywal, aby
zmyć plamę po porażce ze Stalą
Lipiany. DJ
Energetyk Gryfino – Stal Lipiany 3:7 (1:2)
Bramki: Łapiński 5, 62, Żeglin
70 – Gubernat 32, 40, Niedźwiedź 46, Kozioł 50, 63, 67,
90+3.
Energetyk: Kordowski – Żeglin, Stelmasik, Makuła, Łapiński, Lipka (62), Kosmalski (69),
Kondraciuk, Kaniecki (69),
Gnap, Kordowski, Ułasowicz
www.7dnigryfina.pl

(82).
Unia Dolice – Odra Chojna
1:6 (0:2)
Bramki: Sapon 68 – Toa 23,
Latuszek 39, Madera 53, Rudik
72, 90, Fryszka 86.
Odra: Bułhak - Stasiak, Kusiak, Nagaj, Głowacki, A. Dopierała, Skóra (80 Chwałek),
Toa (70 Rudik), Madera (60
Fryszka), Turkiewicz (57 Tkaczuk), Latuszek (80 Borczyński)
Pozostałe wyniki 3. kolejki:
Sokół Pyrzyce – Orkan Suchań
2:1, Orzeł Trzcińsko Zdrój –
Dąb Dębno 0:1, Kłos Pełczyce –
Zorza Dobrzany 3:2, CRS Pogoń

1. CRS Barlinek		
2. Iskra Banie			
3. Dąb Dębno		
4. Gavia Choszczno		
5. Energetyk Gryfino		
6. Odra Chojna		
7. Kłos Pełczyce		
8. Osadnik Myślibórz		
9. Sokół Pyrzyce		
10. Unia Dolice		
11. Stal Lipiany		
12. Orzeł Grzędzice		
13. Ogniwo Babinek		
14. O.Trzcińsko Zdrój		
15. Zorza Dobrzany		
16. Orkan Suchań		
17. Morzycko Moryń		

Barlinek – Gavia Choszczno 2:0,
Morzycko Moryń – Osadnik
Myślibórz 2:5. Pauzowało Ogniwo Babinek.
Kolejka 4 (22/23-08): Stal Lipiany - Ogniwo Babinek, AP
Gavia Choszczno - Morzycko
Moryń,Zorza Dobrzany - SCRS
Barlinek, Dąb Dębno - Kłos
Pełczyce, Iskra Banie - Orzeł
Trzcińsko-Zdrój, Orkan Suchań
- Orzeł Grzędzice, Odra Chojna - Sokół Pyrzyce, Energetyk
Gryfino - Unia Dolice (sobota,
g. 11). Osadnik Myślibórz –
pauzuje.

Tabela
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2

7
7
7
6
6
6
6
4
4
4
3
3
3
1
1
0
0

10-2
5-3
3-1
5-4
10-10
12-6
5-5
6-4
4-4
5-9
10-8
3-4
4-7
4-6
6-8
5-10
2-8

Wygrali bieg
„z marszu”
Lekkoatleci Hermesa przebywają na obozie w Złotowie. Troszkę przez przypadek wzięli udział w IX
Złotowskim Eco Crossie, czyli w biegu wokół jeziora
Miejskiego na dystansie około 4 km i... zdominowali
imprezę.

Lekkoatleci Hermesa zdominowali zawody w Złocieńcu. Foto: facebook
Nasi zawodnicy wystartoPozostałe miejsca naszych
wali w biegu niejako „z mar- zawodników:
szu”. O imprezie dowiedzieli
- Jakub Szachnowski - 3.
się na miejscu i postanowili miejsce w kat. M16 (19.
wykorzystać szansę na do- OPEN)
bry trening. Pobiegli na tyle
- Paulina Drożdżewska - 3.
dobrze, że wygrali zarówno miejsce w kat. K16 (4. OPEN)
wśród kobiet (Alicja UlaW biegu wystartował także
szewska - 16:11 s), jak i wśród trener naszych zawodników
mężczyzn (Paweł Gadomski Jan Podleśny, który wygrał
- 12:52 s). W klasyfikacji ge- kategorię M70+ zajmując 51
neralnej na podium stanęła miejsce OPEN.
jeszcze Wiktoria MartynoW biegu wzięło udział 83
wicz zajmując trzecie miejsce zawodników i 26 zawodniwśród pań.
czek. 			
Opr. DJ

Wyniki losowania III rundy
Pucharu Polski ZZPN

Termin rozegrania spotkań - 2 września (środa) godz. 17:30.
SZCZECIN:
1. Zryw Kołbaskowo - Energetyk Gryfino
2. Vielgovia Szczecin - Odra Chojna
3. SCRS Barlinek - Stal Lipiany
4. Polonia Giżyn - Stal Szczecin
5. Arkonia Szczecin - Jeziorak Szczecin
6. Odrzanka Radziszewo - Mierzynianka Mierzyn
7. Iskra Banie - Osadnik Myślibórz
8. Ehrle Dobra - Dąb Dębno
9. KP Przecław - Kolegium Sędziów ZZPN
10. Orzeł Trzcińsko Zdrój - Morzycko Moryń
11. Ogniwo Babinek - Tanowia Tanowo
12. Jantar Dziwnów - Wicher Brojce
13. Radowia Radowo Małe - Wybrzeże Rewalskie Rewal
14. Fala Międzyzdroje - Iskra Golczewo
15. Unia Swochowo - Sokół Pyrzyce
16. Promień Mosty - Mewa Resko
17. Bizon Cerkwica - Sparta Gryfice
18. Sarmata Dobra - Orzeł Łożnica
19. Zalew Stepnica - Prawobrzeże Świnoujście
20. Korona Raduń - Pomorzanin Nowogard
21. Gwiazda Żalęcino - Zorza Dobrzany
22. Ina Stradzewo - Orkan Suchań
23. Dąbrovia Stara Dąbrowa - Gavia Choszczno
24. Dąb Dębice - Kłos Pełczyce
25. Wicher Przelewice - Unia Dolice
26. Orzeł Grzędzice - Światowid 63 Łobez
27. Mechanik Warnice - Orzeł Bierzwnik
28. Drawa Drawno - Piast Chociwel
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dla dzieci i młodzieży

MEM kulturalny jest dopuszczalny

Co w trawie piszczy
W dzisiejszym COOLTUROWNIKU polecam
zabawy z kredą na podwórku 

Młody artysta

Kredą piszemy po tablicy
w szkole, ale na to jeszcze
musicie chwilkę zaczekać.
Domyślam się, że przez taki
długi czas nieobecności w
szkole zatęskniliście już za
rozwiązywaniem
przykładów z matematyki na tablicy . Mylę się? Oj chyba
jednak trochę tęsknicie już za tym .
Ale zanim powędrujecie do klas szkolnych, pobawcie się
w klasy na podwórku i w kilka innych zabaw do, których
będzie wam potrzebna kreda, koledzy, koleżanki i kawałek
chodnika.
KLASY - jest to gra dla dowolnej liczby dzieci. Rysujemy kredą na chodniku
planszę zwaną chłopkiem,
składającej się z ośmiu pól.
7 i 8 to głowa chłopka jak na
rysunku obok. Uczestnicy
stojąc u stóp chłopka, starają się wcelować małym kamykiem w kolejne pola, gdy się uda, skaczą po nich na jednej
nodze, a tylko na ramionach i głowie chłopka stają obiema.
Ten, komu nie uda się trafić w klasę lub skacząc, nadepnie
na linie, traci kolejkę.
KOMÓRKI - kredą rysujemy
„komórki”, czyli kółka takie
duże, żeby móc się w nich
zmieścić.
Rysujemy o jedno kółko
mniej niż ilość dzieci, która
się bawi. Jedno dziecko rozpoczyna zabawę słowami: Czy są komórki do wynajęcia,
wtedy dzieci przemieszczają się, żeby zająć jedną komórkę.
Dziecko, które rozpoczynało, gdy zajmie komuś komórkę
wygrywa. Wtedy kolejne dziecko jest szukającym komórki
do wynajęcia.
PODCHODY - w grze może
brać udział dowolna ilość
osób. Dzielimy się na dwie
drużyny. Jedna drużyna ucieka przed drugą, zostawiając
za sobą wskazówki, strzałki, napisy. Żeby nie było zbyt łatwo drużyna uciekająca, może stosować sztuczki mające
na celu zmylenie drużyny , która ich goni.
NAKRĘTKI - kredą rysujemy pole jak na zdjęciu obok. Dopuszczalna jest dowolna
ilość zawodników. Każdy
zawodnik kładzie plastikową zakrętkę na swoim polu
oznaczonym numerem. Po
kolei pstryknięciem każde
dziecko swoją nakrętkę popycha jak najdalej. Wypada z gry osoba, której nakrętka
wyjdzie poza narysowane pole.
Zaproście dorosłych do zabawy w podchody, z pewnością
się ucieszą. Powiem wam w tajemnicy, że to zabawa wszystkich dorosłych z czasów, gdy byli w waszym wieku .
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Nie przyszedł w piątek po gazetę…
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Za dwa dni miną dwa lata jak Bolesław Sikora nie przyszedł do redakcji po gazetę. Po to, by ją po przyjacielsku zrecenzować. Kilka dni
później odbył się Jego pogrzeb.
Wspomnienie o Nim
zaczęliśmy tak:
Bolesław Sikora miał szczęście. Do ostatnich swych dni był
sprawny fizycznie i intelektualnie. My też mieliśmy szczęście,
bo pisywał dla naszej gazety.
A gdy krytykował za błędy lub
niepełne informacje, robił to zawsze z uśmiechem.
W piątek, 23 sierpnia sekretarka naszej redakcji była zdziwiona. Pan Sikora, który w każdy piątek przychodził po nową
gazetę, nie przyszedł po swoje
dwa egzemplarze! Był nie tylko
naszym odwiecznym sąsiadem i
źródłem informacji. Był też nauczycielem matematyki i żeglarstwa, do tego – przez wiele lat
zrobił mnóstwo zdjęć. Przypominał nam jaki statek był pierwszy zbudowany w Szczecinie i
pokazywał pierwszy podręcznik
żeglarstwa wydany sumptem

na matematyka,wyliczeniami.
Wtedy piał na temat zbyt wysokich cen wody i prądu. Na
końcu artykułu był oczywiście
element dydaktyczny. B. Sikora
pisał wtedy - Mam nadzieję, że
tzw. decydenci różnych szczebli
władzy, do których moje uwagi
dotrą, będą sumiennie wykonywać swoje obowiązki, mając
na uwadze dobro obywateli. W
szczególności tych najsłabszych.
szczecińskiego Kuratorium. Był
także autorem zamieszczanych
na naszych łamach artykułów.
Pisywał nie tylko wspomnienia
ze swego długiego życia, ale i
artykuły na tematy ważne dla
każdego emeryta.
Emerytowany matematyk
Kilka lat temu przygotował
cały elaborat z cytatami przepisów i poparty - jak przystało

Polityka też
Go interesowała
Po zapoznaniu się z wynikami
ostatnich wyborów samorządowych napisał napisał dla naszej
gazety artykuł- Wyniki wyborów
liczone inaczej. Co by było gdyby?
Autorskie spojrzenie kompetentnego czytelnika na wyniki
wyborów do Rady miejskiej w
Gryfinie pokazuje, że przy innym
systemie liczenia głosów, wyniki

Nowych samochodów
nie będzie

byłyby zupełnie inne. Dowodził,
że wtedy do Rady Miejskiej nie
weszliby - Roman Polański PiS,
Maciej Puzik PO., Marek Sanecki PO. i Wanda Hołub PiS.
Widział błędy wszystkich
Gdy cztery lata temu w Gryfinie ukazała się subsydiowana
przez gminę i starostwo książka
wspomnieniowa z Jego zdjęciami, przyniósł artykuł – „Portret
miasta z pomyłkami”. Zaczynał
się tak.
Z ciekawością przeczytałem
i przejrzałem książkę „Portret
Miasta. Gryfino 1945 – 2015”,
tym większą, że wykorzystano w
niej zdjęcia zrobione przeze mnie
przed wielu laty (okładki książki,
tło zdjęcia Pani H. Leonkiewicz).
Sądziłem, że tak ładnie wydana
pozycja książkowa zawierać będzie opisy prawdziwych zdarzeń i
sytuacji, a przytaczane daty zgod-

ne będą z zachowanymi dokumentami lub podawane na podstawie wiarygodnych materiałów
źródłowych. Niestety, w opisach
dotyczących gryfińskiego liceum
ogólnokształcącego
popełniono błędy, pomyłki, nieścisłości.
Jako były, wieloletni nauczyciel
gryfińskiego liceum chyba mam
nie tylko prawo, ale i obowiązek
zwrócenia uwagi na pomyłki i
przeciwstawić się fałszowaniu historii „mojej” szkoły.
Taki był zawsze
Wytykał nawet błędy literowe, ale po żadnej takiej rozmowie słuchacz nie czuł złości. Bo
rozmowa zawsze kończyła się
jakimś żarcikiem. I oto w środę,
28 sierpnia musieliśmy pójść na
Jego pogrzeb. Został pochowany
w gryfińskiej Alei Zasłużonych,
w starej części cmentarza.
R. Kwapisz
Zdjęcie zrobiliśmy w naszej redakcji

Granty
się rozeszły

Wszyscy pamiętamy, jak to rządzący przed wyborami prezydenckimi ogłosili Nabór do Zachodniopomorskiego Pakietu Grantokonkurs dla wsi, na obszarze których działają jednostki Ochotniczych Straży Po- wego zakończył się po niecałych 11 minutach. System został zamknięty po wyczerpaniu 130% alokażarnych.
cji przeznaczonej na udzielenie grantów. Wpłynęło
Miejscowości, które osiągną dat PiS - Andrzej Duda. Nieste- sporo głosów oddano na innych
2007 wniosków na łączną kwotę 64 182 149,07 zł.
najwyższą frekwencję wyborczą ty, wśród zwycięzców tego kon- kandydatów z pierwszej tury i ci
na terenie województwa miały w nagrodę otrzymać nowe
strażackie wozy bojowe. Wiele
miejscowości i mieszkających
tam strażaków ochotników bar-

kursu nie ma miejscowości (jednostek OSP) z naszego powiatu.
Na naszym terenie mieszka zbyt
wiele osób o bardzo zróżnicowanych poglądach politycz-

wyborcy często już drugi raz nie
głosowali. Ale nie tylko strażacy
z jednostek OSP działających na
terenie naszego powiatu są zawiedzeni. Coraz więcej i częściej

dzo zaangażowało się w tą akcję.
Po ogłoszeniu wyników wyborów ogłoszono też wyniki i tego
konkursu. Jak mapa wykazuje w
większości zwycięzcami w tym
konkursie okazały się miejscowości, w których wygrał kandy-

nych. Wyniki wyborów pokazały, że żyje tu wielu przeciwników PiS, w tym i A. Dudy, a dla
odmiany przedstawiciel KO PO
– Rafał Trzaskowski okazał się
być zbyt mało znanym, aby oddać na niego głos. Oczywiście,

słyszy się, że ochotnicy mogą
zostać oszukani, że otrzymali
promesy na zakup samochodów
bojowych bez finansowego pokrycia.

www.7dnigryfina.pl

A. Szczepaniak

– Spodziewaliśmy się, że nabór zakończy się bardzo szybko, gdyż zainteresowanie konkursem było duże. Nie jestem
zwolennikiem zasady grantów
w formule „kto pierwszy, ten
lepszy”, ponieważ pomoc nie
zawsze trafi do tych, których
kryzys dotknął najmocniej.
Ale takie były reguły konkursu
opracowane w Ministerstwie
Funduszy i Polityki Regionalnej
dla wszystkich regionów, które zadeklarowały udział w tej
firmie wsparcia. Cieszę się, że
mogliśmy po raz kolejny pomoc
przedsiębiorcom i zachęcam
do obserwowania informacji
o kolejnych konkursach na inwestycje i odtwarzanie miejsc
pracy po COVID-19 – mówi
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz.
Za przeprowadzenie konkursu odpowiadał Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
Nabór do pakietu grantowego

zakończył się 17 sierpnia 2020
r. o godz. 08:40:39.
Granty na kapitał obrotowy
są tylko częścią Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Wsparcie firm
w czasie kryzysu wywołanego
pandemią uzupełnia oferta pożyczek płynnościowych o wielkości do 250 tys. złotych, które
oferowane są u wielu pośredników w regionie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju.
Ponadto środki unijne w dyspozycji Zarządu Województwa
wspierają utrzymanie miejsc
pracy, finansując „postojowe”.
Marszałek Olgierd Geblewicz zapowiada także, że czynione są wysiłki, by kolejne
pieniądze dla przedsiębiorców,
tym razem na inwestycje, mogły trafić jeszcze jesienią br.
Trwają negocjacje z Komisją
Europejską.
Dost.
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KINO GRYF 21 - 25.08.2020
Turu. W pogoni za sławą, 15:30
Dolina Bogów, 17:00
Pojedynek na głosy, 19:30
CO JEST GRANE

W tym tygodniu gryfińskie kino zaproponuje nam najnowszy obraz Lecha Majewskiego „Dolina Bogów”,
którego akcja toczy się na granicy
świata realnego i wymyślonego. Reżyser porusza w swoim dziele trzy
wątki („materializację” archaicznej legendy Indian Navajo, eksperymentującego z pieniądzem bogacza, a także
historię narratora pisarza i jego bogatej wyobraźni, która przenosi go do

DARMOWE
bilety do kina

świata fantazji). To bardzo ciekawy
projekt i niezwykli twórcy przy nim
pracowali. Muzykę stworzył sam Jan
A. P. Kaczmarek, a w głównych rolach

wystąpili m.in.: Josh Hartnett i John
Malkovich. Zapraszam na tę niezwykłą ucztę. Dodatkowo kino GRYF pokaże „Pojedynek na głosy”, o którym

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.

już Wam pisałam. To opowieść o żonach żołnierzy, które na czas misji zostają same w bazie wojskowej i muszą sobie radzić z czasem, nudą, my-

ślami i troską o mężów – wymyślają
więc, że zaczną śpiewać i stworzą
chór. Ciekawe, mądre, przyzwoite
kino, które ogląda się z przyjemnością. Dzieciom proponuję animację o
„Turu” („Turu. W pogoni za sławą”),
który na co dzień boryka się z żartami
na swój temat. Pewien dzień zmienia
jednak wszystko. Zapraszam do kina i
przypominam, że tylko tam możecie
oczekiwać chłodu :)
amp

Kto jest reżyserem filmu „Pojedynek na głosy”?
Czy w filmie wystąpiła Kristin Scott Thomas?

REPERTUAR SZCZECIŃSKICH KIN 21 - 27.08.2020
KINO PIONIER
SALA CZERWONA
Pojedynek na głosy, 18:00
Arab Blues, 20:20
KLUB KINIARNIA
Włoskie wakacje, 17:40
Babyteeth, 19:40

HELIOS(CHR Kupiec)
Liga Mistrzów UEFA:
Finał, nd. 20:50
Kultura Dostępna
Boże Ciało, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Zdrajca, pn. 18:00
Złota Kolekcja:
Lśnienie, wt. 13:00, 18:00
Kino Kobiet:
Włoskie wakacje, śr. 18:00

Helios na Scenie:
Jonas Kaufmann – Mój Wiedeń, śr.
18:00
Twój Seans Prywatny, pt.-wt. 14:00
Premiery:
Nowi mutanci (dubbing), śr,-czw.
11:30
Nowi mutanci (napisy), śr.-czw. 18:30,
21:00
O czym marzą zwierzęta, pt.-wt. 10:00,
12:30, 15:00, 17:30, śr.-czw. 10:30, 16:30
Tenet, śr.-czw. 13:30, 17:00, 19:00, 20:20
Polecamy:
Klub rozwodników, pt. 19:00, sb.-nd.
18:00, 20:45, pn. 19:00, 21:45, wt. 20:00,
21:15, śr. 21:30, czw. 20:40
Włoskie wakacje, pt. 20:30, sb.-nd., wt.
19:00, 21:30, pn. 21:15, śr. 13:00
Nieobliczalny, pt.-wt. 21:00
Polowanie, pt.-sb., śr. 21:40, nd.-pn.,
czw. 21:00, wt. 20:50
Harry Potter i czara ognia, pt.-pn.
12:15, wt. 10:30, śr.-czw. 12:30
Incepcja (10. rocznica premiery), pt.-sb., pn. 20:00

Helios dla dzieci:
Filmowe Poranki: 44 Koty, nd. 10:30
Samsam, pt.-sb., pn. 10:15, 17:00, nd.,
wt. 17:00, śr.-czw. 10:00
Scooby-Doo, pt.-wt. 11:00, 13:30, 16:00,
18:30, śr.-czw. 11:00, 14:00, 16:00
Turu. W pogoni za sławą, pt.-wt. 15:45
SONIC. Szybki jak błyskawica, sb.-pn.
11:30, wt. 10:15, śr.-czw. 15:30

HELIOS (Szczecin Outlet Park)
Liga Mistrzów UEFA:
Finał, nd. 20:50
Kultura Dostępna
Boże Ciało, czw. 13:00, 18:00
Kino Konesera:
Zdrajca, pn. 18:00
Helios na Scenie:
Jonas Kaufman – Mój Wiedeń, pt.
18:00
Złota Kolekcja:
Lśnienie, wt. 13:00, 18:00
Kino Kobiet:

Włoskie wakacje, śr. 18:00
Twój Seans Prywatny, pt.-pn. 15:45,
wt. 15:40
Premiery:
Pojedynek na głosy, pt.-wt. 10:50,
16:30, 19:15, śr.-czw. 15:00, 19:45
Tenet, śr-czw. 10:50, 12:50, 14:10,
16:10, 17:30, 19:30, 20:50
Nowi mutanci (napisy), śr.-czw. 11:00,
16:00, 18:30, 21:00
Nowi mutanci (dubbing), śr.-czw.
13:30
O czym marzą zwierzęta, pt. 12:30,
15:00, 17:30, sb.-pn. 10:00, 12:30,
15:00, 17:30, et. 10:00, 15:00, 17:30, śr.
10:45, 13:15, 15:45, 17:15, czw. 10:45,
15:45, 17:15
Polecamy:
Klub rozwodników, pt.-pn. 15:15,
20:00, 21:00, wt. 12:50, 20:00, 21:00, śr.-czw. 20:15
Włoskie wakacje, pt.-wt. 18:45, 21:15,
śr. 21:15, czw. 20:30
Incepcja (10. rocznica premiery), pt.-wt. 19:30

Nieobliczalny, pt.-sb. 20:30, nd. 18:00,
pn. 21:30, wt. 20:45, śr.-czw. 14:45
Polowanie, pt.-wt. 21:50
Hit za 10!:
Niewidzialny człowiek, pt.-wt. 13:45,
śr.-czw. 11:45
Harry Potter i czara ognia, pt.-wt.,
czw. 15:30
Władca Pierścieni: Powrót króla, pt.-wt. 10:15, 19:00, śr.-czw. 19:00
SONIC. Szybki jak błyskawica, pt.-pn.
10:45, 13:15, wt., czw. 10:30
Naprzód, pt.-wt. 14:15, śr.-czw. 10:15
Helios dla Dzieci:
Filmowe Poranki: 44 Koty, nd. 10:30
Samsam, pt.-sb., pn. 10:30, 13:00,
17:00, nd. 13:00, 17:00, wt. 10:45,
15:50, 17:00, śr. 13:00, czw. 13:15
Scooby-Doo, pt., nd.-wt. 11:00, 13:30,
16:00, 18:30, sb. 11:00, 13:30, 16:00,
18:00, 18:30, śr.-czw. 10:00, 12:30,
17:45
Turu. W pogoni za sławą, pt.-wt.
12:00

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Durrellowie
(serial)
()

Zacznijmy od środka. Najpierw
była książka o brytyjskich ekscentrykach, którzy postanawiają zmienić ponurą Anglię na słoneczne
Korfu. Głównym bohaterem książki
jest mały chłopiec i jego oczami
widzimy świat tej rodziny. Maluch
kocha przyrodę i zwierzęta, eksploruje ją i je więc codziennie nieustannie. Autor tej książki, czyli
Gerald Durrell był brytyjskim pisarzem, zoologiem, konserwatorem
przyrody, a także prezenterem telewizyjnym, który opowiadał o
przyrodzie (bo znal ją jak własną
kieszeń). Jest założycielem ogrodu
zoologicznego na wyspie Jersey.
Napisał wiele książek o zwierzętach, które stały się bardzo popularne wśród czytelników. Wspomniałam na początku, że zaczniemy od środka, bowiem pośrodku
jest książka, której głównym bohaterem jest mały Durrell, a on jest
faktycznie autorem tej książki, czyli
pierwszym ogniwem. Gerald uro-

Najpierw w 2005 roku powstał brytyjski serial „Moja rodzina i inne
zwierzęta” z Eugene Simmonem w
roli głównej, Imeldą Stauton i Mathew Goode. W 2016 roku na jedną z platform streamingowych trafił najnowszy serial o rodzinie Durrellów pod tytułem po prostu
„Durrellowie”. Temat się nie zmienił
– brytyjska rodzina chce zmienić
dził się w rodzinie, która nie tyle lubiła podróżować, co nie przywiązywała się do stałego miejsca zamieszkania. Na początku mały
Durrell spędzał czas w Indiach, potem była Anglia, a na końcu właśnie wyspa Korfu. Na wyspie Durrell poznawał tamtejszą roślinność
i zwierzęta. Obserwował różnorodne gatunki, a nawet niektóre odmiany hodował. Był przewodnikiem wypraw do Kamerunu, Gujany Brytyjskiej, Paragwaju czy Argentyny. Najbardziej w pamięci
utkwiła mu jednak wyspa Korfu, o
której pisał w książkach: „Moja rodzina i inne zwierzęta”, „Moje ptaki,
zwierzaki i krewni”, a także „Ogród
Bogów”. Dopiero potem był serial.

otoczenie, sprzedaje wszystko,
spłaca długi i wyjeżdża na bajeczne Korfu, by na nowo rozpocząć
życie. W książce Korfu jest przepięknie rozpisane i opisane, a w
serialu zostało bajecznie pokazane. Przez 4 sezony Louisa, czyli
matka domu, stara się zapewnić
wszystkim dobre i godne życie, ale
kłopoty finansowe ciągle depczą

im po palcach. Piękna okolica sprawia, że nam zapiera dech w piersiach, ale żyć z czegoś trzeba. Durrellowie działają, a nam się to fantastycznie ogląda, bowiem te słoneczne
krajobrazy
potrafią
poprawić humor niejednemu
gburkowi. Przyjemna atmosfera
tego filmu, bardzo dobre aktorstwo i krajobrazy zapewniają
świetny seans, którego nie zapomnicie na dłużej, bo zaszumi Wam
w głowach od morza a w oczach
odbijać się będzie nieziemski błękit tamtejszej wody. Czy muszę
Was jeszcze przekonywać, że wybór tego seansu na dzisiejszy wieczór jest najlepszym z możliwych?

Jeśli bowiem lubicie angielski lekki
humor, nietypowych bohaterów,
przyrodę, zwierzęta i widoki typowe dla wyspy Korfu, to ten film jest
dla Was. Mnie zauroczył tym, że na
pierwszy rzut oka jest kolejną opowieścią o remontowaniu domu i
zmianie miejsca zamieszkania jak
choćby w filmie „Pod słońcem Toskanii”, a jak pooglądamy go dłużej
– jest w nim zdecydowanie więcej i
inaczej. Nie oczekujcie też od „Durrellów” odkrywania Ameryki, bo to
niezwyczajnie, ale jednak zwyczajna opowieść o rodzinie i wszystkich problemach lub radościach z
tym związanych. Zadbano tutaj o
każdy najmniejszy szczegół (scenografia, kostiumy), a zdjęcia są
momentami przepiękne. Po prostu
po obejrzeniu tego serialu aż chce
się pakować walizkę, kupować bilet i wyjeżdżać na Korfu, a czasami
właśnie tego trzeba do szczęścia –
takiej wyspy Korfu w głowie. Polecam i zapraszam Was na podróż po
marzenia, uśmiech, realizację planów i poszukiwanie swojego miejsca w świecie.
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

Kupiłam w prezencie 8-letniemu synowi mojej
przyjaciółki „Mikołajka”. Nie wiedziałam, czy mu
się spodoba. Nie miałam pojęcia, czy ten bohater
będzie dla niego ciekawy. Zaryzykowałam. Potem
dowiedziałam się, że prezentów książek ma już po
dziurki w nosie, więc pomyślałam, że pewnie rzuci
książkę w kąt. Nagle kilka dni później dostałam informację, że przyjaciółka zamawia już inne części,
bo okazało się, że się spodobało. Do tego chłopiec
potem pojechał na obóz sportowy, gdzie zabrał ze
sobą „Mikołajka” do czytania. Moja przyjaciółka zebrała potem pozytywne słowa, że „Mikołajek” na
wakacje jest świetny i super się nadaje dla takich
8-latków. Tak więc musiałam Wam dzisiaj, póki jeszcze się lato nie skończyło, o nim napisać.
W klasie pani kazała nam wyjąć zeszyty i przepisywać z tablicy zadania do rozwiązania w domu. Bardzo mnie to zmartwiło, szczególnie jak pomyślałem o
tacie, bo kiedy wraca z biura, jest zmęczony i nie ma
ochoty na robienie zadań z arytmetyki. - „Mikołajek”

Mikołajek

ma oczywiście przyjaciół: Joachima, Euzebiusza, Maksencjusza, Alcesta, Ananiasza.
Nie byłem zupełnie pewny, czy to jest dobry pomysł,
palenie cygara, a poza tym miałem wrażenie, że to nie
podobałoby się mamie i tacie, ale Alcest zapytał mnie,
czy tata i mama zabronili mi palić. Zastanowiłem się, no
i musiałem przyznać, że tata i mama zabronili mi tylko
rysować na ścianach mego pokoju, mówić przy stole, kiedy są goście, a mnie nikt o nic nie pyta, nalewać wodę
do wanny, żeby puszczać w niej okręty, jeść ciastka przed
obiadem, trzaskać drzwiami, dłubać w nosie, mówić
brzydkie słowa, ale palić cygara - nie, tego tata i mama
nigdy mi nie zabraniali. - „Mikołajek”
Powstały dwie ekranizacje przygód Mikołajka. Pierwsza weszła do kin w 2009 roku. Co ciekawe przez lata
książki wydawane były w bardzo charakterystycznej
szacie graficznej i wyjątkowym kwadratowym formacie.
Fajnie jest na wakacjach – razem z kolegami pływamy,
opalamy się, biegamy, bijemy się, nie odzywamy się do
siebie, i jest super zabawa. - „Wakacje Mikołajka”

kład już 14-latka zupełnie nie. I są to potwierdzone i
sprawdzone doświadczalnie dowody.

Książki o Mikołajku napisał i wymyślił Rene Goscinny. Ilustracje stworzył Jacques Sempego. Pierwsza opowieść o przygodach Mikołajka ukazała się na łamach
francuskiego dziennika „Sud-Ouest Dimanche”. Podobno miało być to jednorazowe, jednak czytelnikom
bardzo spodobała się ta historyjka i powstały kolejne
opowiadania. Ta sytuacja sprawiła, że Goscinny i Sempeg do 1965 roku publikowali kolejne przygody Mikołajka we wspominanym dzienniku i w „Pilote”. Zebrało
się z tego 221 powiadań, które potem wydano w formie
książek.
Głównym bohaterem i narratorem książki jest Mikołaj. Wraz z rodzicami mieszka we Francji. Ma czarne
włosy, lubi czytać o kowbojach, indianach, lotnikach.
Lubi grać w piłkę nożną, bawić się samochodzikami,
jeździć na wycieczki ispędzać czas z przyjaciółmi – w
sumie to lubi robić wszystko to, co każdy chłopiec w
jego wieku. Mikołajek ma kilka lat i uwielbia powiedzonko „No bo co w końcu, kurcze blade!”. Mikołajek
www.7dnigryfina.pl

Mikołajek w czerwonym sweterku ze zwichrowanymi
włoskami to właśnie nasz stary i wciąż aktualny bohater, który dziwi się zachowaniu dorosłych i oczywiście
momentami zachowuje jak typowy urwisek. Pierwszy
tom przygód zawiera 19 opowiadań zdarzeń, które
maja miejsce w domu, szkole czy na podwórku. Mikołajek nie da się nie lubić, po prostu dobry z niego
chłopak, chociaż często jego intencje są inne od wyniku
jego działań. Te wszystkie nieporozumienia są źródłem
bardzo śmiesznych sytuacji i dialogów, które nic się nie
zestarzały, chociaż jak patrzę na opis np. taty, to łapię
się za głowę, bo „tata przychodzi z pracy i lubi wtedy
odpocząć w fotelu i nie lubi jak mu się przeszkadza”.
Z jednej strony jest to zabawne, ale z drugiej – jednak
nie bądźmy drobiazgowi i przymykam na ten stereotyp
oko. Ważne, że cała reszta, wszystkie przygody, stoją na
najlepszym poziomie i wciąż mają swój urok.
PS Mam jeszcze jedną cenną refleksję, skądinąd
wiem, że 8-latka „Mikołajek” zainteresuje, ale na przy-

Tata nie chciał mi kupić roweru. Mówił, że dzieci są
bardzo nieostrożne, że robią różne sztuki na rowerach, że
je łamią, a same rozbijają sobie nosy. Powiedziałem tacie, że ja byłbym ostrożny, a potem płakałem i dąsałem
się, a potem powiedziałem, że pójdę sobie z domu, i w
końcu tata powiedział, że będę miał rower, jeśli będę w
pierwszej dziesiątce z arytmetyki. Dlatego byłem wczoraj
taki zadowolony, wracając ze szkoły, bo byłem dziesiąty z
arytmetycznej klasówki. Kiedy powiedziałem o tym tacie,
wytrzeszczył oczy i powiedział: „Coś takiego, no coś takiego!”, a mama mnie pocałowała, powiedziała, że tata
kupi mi zaraz piękny rower i że to pięknie, że tak dobrze
zrobiłem zadanie z arytmetyki. Trzeba powiedzieć, że
miałem szczęście: tylko jedenastu chłopców pisało zadanie, bo inni mają grypę, a jedenasty to był Kleofas, który
jest zawsze ostatni, ale jemu wszystko jedno, bo i tak ma
rower. - „Mikołajek”
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Mikołajek
Autor: Rene Goscinny
Ilustracje: Jean-Jacques Sempe
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia
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Pionowo
1. Jerzy, aktor polski
2. w pasiece
3. pędzenie
4. zarys twarzy
5. drapieżna ryba, płaszczka
6. „Open up your ...”
7. wydrzyk wielki
8. raz i raz
9. dawniej wyznawana religia,
wyznanie
10. stanowisko pracy
11. strzelnicze
12. unikatowy egzemplarz
13. wełniana płachta do okrywania
14. punkt określający ruch słońca
względem wybranej grupy gwiazd
15. związek organiczny, ferment
16. łącznik w wyrazach złożonych
17. ryba dorszowata
18. solówka w operze
19. wyspa u wybrzeży Ekwadoru
20. do suszenia siana
21. aktorka, ... Thompson
22. jednomasztowiec
23. mięso jelenie

24. w niej same Szwejki
25. jazda na nartach wodnych
26. Roger, chemik amer.(1889-1971)
27. wąż z „Księgi dżungli”
28. zakratowane w celach
29. zieleń na Saharze
30. dramat Zygmunta Kisielewskiego
31. rodzaj fryzury popularnej w
Afryce
32. lepiszcze, spoidło
33. polski wynalazca (anagram tur)
34. skąpiec
35. Arthur, fizyk niemiecki (18701945)
36. ozdobna zapinka
37. brat Mojżesza
38. czarna w Afryce
39. statek Jazona
40. syn Adama i Ewy
41. w garażu
42. typ zamka
43. Marcel Marceau jako aktor
44. razem z Barbie
45. miasto w Kotlinie Fergańskiej
(Kirgistan)

46. UB w ZSRR
47. starorzymski odział jazdy.
Poziomo
48. ojciec chrzestny dla rodziców
dziecka
49. autor „Święta śmiechu”
50. robotnik w porcie
51. nad nią Riazań
52. sypialnia z tajemnicami
53. wziernik uszny
54. dopływ Renu
55. dawniej agencja firmy
56. nieprzyjazne demony dusz
zmarłych w wierzeniach słowiańskich
57. znany wybielacz
58. kraj na wyspie
59. pleśniawki
60. potocznie o masówce
61. szwedzki drobniak
62. naukowiec
63. usunięcie kogoś z mieszkania
64. mamusia Rilli ze Złotego Brzegu
65. napisał „Legendę Tatr”
66. Koreańczycy na Żeraniu

67. matka Heliosa
68. szafa ścienna
69. dawna nazwa Ikarii
70. słynna wieża w Paryżu
71. naczynie w laboratorium
72. (1878-1852), pisarz węg., „Chłopcy z Placu Broni”
73. bardzo suchy typ sawanny płd. –
amerykańskiej
74. tysiąc miliardów
75. dzieło E. Zoli
76. najwyższe karty
77. karciana gra
78. trucizna Indian
79. dawniej sługa, niewolnik
80. tanka
81. miasto w Japonii (Honsiu)
82. dokonuje ekspertyzy pisma
83. Aleksandr, literat ros.(1855-1908)
84. wyspa na Morzu Irlandzkim
85. pseudonim piłkarski Z. Bońka
86. miasto nad Eufratem (Irak)
87. moneta równa 1/100 korony.
PODPOWIEDŹ: APEKS, CAATINGA,
IKAROS, MORITURI, OERE, OSZ

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

e-mail: grafik@djmedia.pl

oraz inne
WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

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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Kronika
Straży Pożarnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Regalica"
w Gryfinie

poszukuje gospodarzy domów
do sprzątania budynków
i terenów przyległych
w naszych zasobach
- wymagana działalność gospodarcza.
Szczegółowe informacje w biurze Spółdzielni ul. Piastów
9b pokój nr 6 lub pod nr telefonu 512 324 641.

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

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

500 31 02 49

KUPIĘ ciągnik

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

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

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

576 314 405

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.eryfino.pl) podano do publicznej wiadomości na
okres 21 dni, wykaz Nr 45/2020 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony. Szczegółowych informacji na temat
nieruchomości objętej wykazem udziela się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami, znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A, przy ul. Parkowej 3
w Gryfinie (II piętro, pokój nr 204 ) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 414.

SKUP AUT

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

TEL. 792 419 148

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

Tel. 605 955 850

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

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989
KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

(Palms farma lub inne),

tel. 502 277 099

Może być do remontu.

Sprzedam
kawalerkę
do remontu

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.
Tel. 782 655 123
669 653 515

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
www.7dnigryfina.pl

Poszukuję
emeryta lub
rencisty

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

tel. 502 277 099

10.08. Dębogóra, Mieszkowice - gniazdo szerszeni;
Brwice - drzewo na drodze; Dłusko, Cedynia - pożar trawy; Dłusko Gryfińskie - drzewo na drodze, zabezpieczenie budynku – zerwany dach, zerwane linie energetyczne;
Gardno – powalone drzewo na drodze; Kunowo - pożar
samochodu; Lubicz – drzewo na drodze; Górnowo - konar drzewa na drodze; Dobropole Gryfińskie - drzewo na
drodze; Żelechowo, Radziszewo, Sosnówko - drzewo na
drodze; Stare Czarnowo - pożar śmieci.
***
11.08. Krzywin – pomoc dla uwięzionego zwierzęcia;
Raduń - konar drzewa na drodze; Dłusko Gryfińskie drzewo na drodze; Moryń – koronawirus - dekontaminacja.
***
12.08. Gryfino, Klępicz, Bielinek - gniazdo szerszeni;
Marwice - wypadek drogowy; Trzcińsko-Zdrój -drzewo
na placu zabaw; Narost- pożar trawy.
***
13.08. Widuchowa – pożar trawy; Wełtyń - gniazdo
szerszeni; Gryfino - drzewo na drodze.
***
14.08. Pniewo - kolizja drogowa; Żelichów – koronawirus - dekontaminacja; Zatoń Dolna - kolizja samochodowa; Krzymów - konar drzewa nad drogą; Swobnica gniazdo szerszeni.
***
15.08. Gardno – pożar telewizora w budynku mieszkalnym; Steklno - koronawirus – dekontaminacja; Chojna pożar skrzynki elektrycznej; Krzymów - plama substancji
ropopochodnej; Gryfino - pomoc dla policji.
***
16.08. Steklno - działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa; Steklno - pożar
śmieci; Gryfino- pożar trawy; Piasek – drzewo na drodze.

WÓJT GMINY BANIE
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie został wywieszony wykaz nr 1/2020 nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Baniach, obejmujący nieruchomości przeznaczone pod przydomowe
uprawy rolne, działalność gospodarczą oraz pod budynkami
niemieszkalnymi.
Treść wykazu dostępna jest pod adresem internetowym
www.bip.banie.pl. zakładka „nieruchomości” i dalej „wykazy”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 5 Urzędu
Gminy Banie lub telefonicznie pod nr 91 41 66 381 wewn. 12.

Transport

Firma poszukuje

Beton, piaski, kruszywa, czarnoziem,
nawozy w tym obornik.

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

wywrotka do 3 ton oraz
betonomieszarka 9m3.

w Baniach lub okolicach

Tel: 575 830 815

Tel. 735 956 777

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

Pokój do wynajęcia
osobie
na emeryturze, rencie.
Aktualne.

Kontakt: 691 057 180
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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
•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow.
38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel. 514 527 877

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

•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2, Stare
Miasto. Tel. 791 546 826
LOK ALE - W YNA JEM
•• Do wynajęcia lokal użytkowy w Gryfinie ul.
Krasińskiego. Czynsz 1000 zł + opłaty. Tel. 668
317 776
•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino, Górny
Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt
wynajmu do uzgodnienia. Tel. 500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy przy ul.
Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel. +48 537
747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w
okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z prądem 382 volt. Tel.
884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 52 m2
na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu. Tel. 535 222
237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem
na warsztat lub magazyn. Tel. 600 662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum Gryfina
o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel.
509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze pod
działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w centrum
(kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność lub
magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring,
ogrodzony teren. Gryfino ul. Czechosłowacka 2. Cena
500 zł. Tel. 600 662 053
MIESZK ANIA - POSZUKUJĘ
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego na Górnym
Tarasie. Tel. 663 152 380
•• Szukam mieszkania 3 pokojowego w Gryfinie na
Górnym tarasie. Tel. 510 140 942
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2, z dużym
balkonem, na parterze ew. I piętro, Górny taras. Tel.
691 541 799
•• Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina. Tel. 571 381 666
•• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub pomoc,
ew. niewielką odpłatność, może być na działkach. Tel.
693 102 198
MIESZK ANIA – Z AMIANA
•• Zamienię mieszkanie w bloku 54 m2 (3 pokoje), I piętro, po remoncie na domek wolnostojący (najlepiej na
wsi). Tel. 512 464 449
•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum
Chojny, c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60 m2 na mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974 992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31 m2 na 2
pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie M3 i M4 na mieszkanie w centrum Szczecina z dopłatą na M3 i M4. Tel.
783 415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul. Jana Pawła II na
mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie (parter,41m2 GT) na mieszkanie 3 lub 4 pokojowe do 3
piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na 2 mieszkania M3
lub 1 M3 i 1 M4 na parterze. Tel. 783 415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na mieszkanie 2
pokojowe I lub II piętro. Tel. 531 847 341
•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w Mieszkowicach (nowy
budynek, usługi medyczne - w tym rehabilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. Tel. 601 707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 m2, na III
piętrze z balkonem na podobne - na parterze lub I
piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698 644 662

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

•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, kuchnia połączona z jadalnią, możliwość zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2, do III p.
Tel. 691 688 605
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
•• GARAŻE - SPRZEDAŻ
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka I. Pow. 15
m2, podłączony prąd, doskonały wjazd. Cena 42 tys.
zł. Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m x3m) .
Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena
1350 zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z instalacją
elektryczną. Garaż na os. Południe (nr 21) od strony
bloków. Posiada bramę uchylną. Cena 35 tys. zł. Tel.
790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel. 603 971 396
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
MOTORYZACJA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam ciągnik siodłowy marki IVECO STRALIS, rok
prod. 2004, z hydrauliką. Cena do uzgodnienia. Tel.
600 164 238
•• Sprzedam VW Passat B6, rocz. 2011, diesel, automat.
Cena 21900 zł do uzgodnienia. Tel. 509 415 439
•• Sprzedam skodę fabie 1.2 benzyna z 2010 r., kolor
czerwony. Kontakt 502 816 108
•• Sprzedam przyczepkę samochodową 2019 rok, dł. 3
m, szer. 1,5 m. Cena 4500 zł. Tel. 661 521 678
•• Sprzedam samochód Lupo poj. 1000 l, kolor czarny,
przebieg 134 tys. km, przegląd i ubezpieczenie do
grudnia 2020 r. Wiadomość Gryfino nr tel. 602 577
756
•• Sprzedam RENAULT CLIO II. Rok prod. 2001; przebieg
– 139 000 km; poj. 1,2; 3 drzwiowy; Cena – 3 tys. zł
do negocjacji; Stan – gotowy do użytkowania. Tel.
661 277 507
•• Skoda octavia 1.4 kombi, czarny, 02.2010 r. SPRZEDAM. Tel. 502 816 108
•• Sprzedam 4 zimowe opony z felgami stalowymi do
Mercedesa rozmiar 195/65/R15 91T – 250 zł za sztukę.
Tel. 608 493 649
•• Sprzedam samochód ciężarowy IVECO ML75E15,
2002 r. prod., z windą załadunkową, 2,8 t, do rejestracji, cena 10 tys. zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459,
609 536 459
•• Sprzedam Audi A-Line 98R, 2,6 l Quatro. Cena 7500
zł. Tel. 723 885 663
•• Sprzedam tanio Mercedesa, rok prod. 1998, poj. 2,9.
Tel. 502 263 521
•• Sprzedam 4 letnie opony ze stalowymi felgami, rozmiar 205/55 R16 w bardzo dobrym stanie po przebiegu 16.000 km. Cena 150 zł za sztukę. Tel. 500 711 469
•• Sprzedam garażowany Renault Kangoo 1,5, rok prod.
2005. Tel. 603 421 366
•• Hyundai Santa Fe, rok prod. 2004, poj. silnika 20 cm3,
diesel , automat, 4x4, kolor czarny. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 026 703
•• Sprzedam motocykl Suzuki Free Wind, poj. 650, rok
prod. 1997, nie wymaga wkładu finansowego. Tel.
692 120 030
•• Sprzedam alufelgi z oponami do BMW rozm. 205 na
60 na 15. Tel. 697 44 78 78
•• Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5 diesel,
116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336 400km, OC
do 10/2018 przegląd do 09/2018, PIERWSZY właściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyberdach.
Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Cena 3200 zł.
Tel. 695 927 388
•• Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105 KM, rocz.
2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092 176
•• 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
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•• 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
•• 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
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•• 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
E D U K 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
R O LN I C T W O – DZ I E R Ż AWA / S PR Z E DA Ż
•• Sprzedam kuca rocznego. Tel. 510 380 642
•• Sprzedam kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy
Bizon, ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę niewywrotkę 8 ton, przyczepę samozbierającą małą, pług 3-skibowy, siewnik talerzowy,
śrutownik bijakowy, Orkan do koszenia zielonki, rozrzutnik do zielonki, grabiarka gniazdowa,
sprężarka mała, duża obora do najmu na każdą
działalność. Tel. 667 477 772
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do obornika dwuosiowy, opryskiwacz do zboża, grabiarka do siana, mała glebogryzarka, dmuchawa do
zboża, 2 silniki elektryczne. Tl. 91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha lasu i
pod budowę teren uzbrojony. Tel. 724 049 451
•• Szkółka w Karsku koło Nowogardu poleca drzewa owocowe w pojemnikach 3-4 letnie owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys.
70-80 cm. po 10 zł za sztukę. Tel 606 106 142
•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785
537 131
•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie
Steklna. Tel. 609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, sprawny
technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę
działkę o pow. 1500 m2- sad owocowy (15
drzew wiśni i czereśni) w bliskiej odległości ul.
Jana Pawła II. Teren ogrodzony. Tel. 888 587 575
•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głównej trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub
wejdę we współpracę hodowlaną ptactwa domowego w ekologii na wybiegu na trawie lub
dofinansuję taką hodowlę. Tel. 513 288 745

R O LN I C T W O – K U PN O
•• 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
S PR Z E DA 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 Ó Ż N E – K U PN 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
21.08. Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14
22.08.	Apteka Gryfińska
ul. Piastów 8
23.08.	Apteka Dr.Max
ul. B. Chrobrego 30
24.08. Apteka Cefarm
ul. Grunwaldzka 6
25.08. Apteka Centrum Zdrowia
ul. Niepodległości 28
26.08. Apteka Gemini
ul. 1 Maja 15g
27.08. Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
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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Pszczoły to serce ekosystemu
Środowisko naturalne to zwierciadło zależności występujących na Ziemi. Na jego przykładzie można z łatwością zauważyć, jak ważne są
poszczególne, nawet najmniejsze elementy. Obchodzony w Polsce 8 sierpnia Wielki Dzień Pszczół to doskonały moment, aby przyjrzeć
się roli, jaką te niezwykle pożyteczne owady odgrywają w przyrodzie.
Pszczoły, choć nie należą do
największych zwierząt ani nawet
owadów, z całą pewnością są
jednymi z najważniejszych. Ich
funkcja w ekosystemie jest nieoceniona. Dzięki nim możemy
nie tylko korzystać ze zdrowotnych i smakowych zalet różnego
rodzaju miodów, ale także produkować żywność. Jak szacuje
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia
i Rolnictwa (FAO), pszczoły odpowiadają za zapylanie aż 71 ze
100 roślin, które dostarczają 90
proc. pożywienia dla ludzi.
– Niestety, te pożyteczne owady zmagają się w obecnie również z problemami. Kłopotem
jest dla nich zarówno nadmierne zanieczyszczenie powietrza,
jak i nadużywanie w rolnictwie
pestycydów. Dlatego tak ważne
jest tworzenie pszczołom odpowiednich warunków do życia –
mówi Dawid Okrój, specjalista
ds. ochrony środowiska Amest
Polska Sp. z o.o.

Pszczoły z pasieki Amest Otwock
Pszczoły jako wskaźnik
zanieczyszczeń
Według danych Eurostatu,
w 2019 roku nad Wisłą funkcjonowało 1 678 tys. pszczelich
rodzin. To o 2,7 proc. więcej niż
rok wcześniej. Co istotne, rośnie

Mieszczuchy chcąc wypatrzeć sarnę szukają całej sylwetki zwierzęcia. Ale w
zbożu trzeba szukać trójkąta z ich uszu

Na szczytach słupów energetycznych montowane są sylwetki drapieżników, by
zniechęcić ptaki do siadania. Ale kruki mają to za nic

też liczba osób zajmujących się
pszczelarstwem. Zgodnie z szacunkami, w latach 2020-2022
przybędzie w Polsce niemal 19
proc. hodowców tych ważnych
dla przyrody owadów. – Większa liczba pszczół to ogromna
korzyść dla naszego środowiska.
Dzięki nim nie tylko możliwe
jest zapylanie wielu roślin, m.in.
tych uprawnych, ale także sprawdzanie jakości produkowanych
warzyw i owoców oraz stanu
zanieczyszczenia powietrza –
wskazuje Dawid Okrój.
Pszczoły należą bowiem do
grupy organizmów uznawanych
za bioindykatory – pozwalają oceniać poziom degradacji
środowiska naturalnego. Jeżeli
obserwowana jest wzmożona
umieralność owadów, może
oznacza to zanieczyszczenie
upraw pestycydami. Z kolei w
produktach pszczelich, po wykonaniu odpowiednich badań
laboratoryjnych, możliwe jest
stwierdzenie np. obecność metali ciężkich, które są szkodliwe
dla człowieka.
Warto również zauważyć, że
pszczoły są narażone, podobnie
jak ludzie, na różnego rodzaju
choroby. Szczególnie niebezpieczne są dla nich roztocza,
które mogą wywołać warrozę.
To schorzenie przyczynia się do
wymierania owadów, zwłaszcza w okresie zimowym. Innym
zagrożeniem jest CCD, czyli zespół masowego ginięcia pszczół.
Do dziś nie wiadomo, co jest
przyczyną jego występowania,
a także jak mu skutecznie przeciwdziałać. Choroba charakteryzuje się nagłym osłabieniem

populacji, pomimo sprzyjających warunków. Niestety, zdarza się też, że pszczoły bywają
wytruwane przez ludzi. Tylko w
maju 2020 r. w wielkopolskim
Sroczynie z premedytacją doprowadzono do śmierci aż 600
000 owadów.

Pszczele produkty dobre
dla zdrowia
Tymczasem oprócz zapylania wielu roślin, pszczoły same
wytwarzają niezwykle cenne
artykuły spożywcze i lecznicze.
Najpowszechniejszym z nich
jest miód. To produkt, który
nie tylko dostarcza energii, ale
także działa korzystnie na układ
odpornościowy. Szczególne właściwości lecznicze ma również
propolis, czyli kit pszczeli. Działa on antybakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybicznie.
Preparaty na jego bazie są pomocne przy infekcjach górnych
dróg oddechowych, a także przy
dolegliwościach skórnych czy
stomatologicznych. W medycynie wykorzystywany jest też
m.in. jad pszczeli. Stosuje się go
w przypadku bólów reumatycznych, artretyzmu czy nawet reumatoidalnego zapalenia mięśnia
sercowego.
DB

Lis należy do dzikich zwierząt które najtrudniej wypatrzyć, a co dopiero
sfotografować w ruchu

To efekt spaceru w lesie koło Steklinka. Największy polski dzięcioł - czarny. Tu
samica z czerwoną plamką na głowie
kontakt.7dnigryfina@gmail.com

