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Zdjęcie Tygodnia

To na szczęście
nie był koronawirus?!
W miniony piątek ogłoszono alarm w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Iwaszkiewicza w Gryfinie. Jedna z uczennic, która spędziła ferie w Szwajcarii, zaczęła
chorować. Wystąpiło podejrzenie, że jej objawy mogą być spowodowane koronawirusem. Dziecko miało kontakt z uczennicami i uczniami nie tylko ze swojej
klasy, również z nauczycielami. Zajęła się nią służba zdrowia, a wszystkie dzieci
zostały natychmiast zwolnione ze szkoły. Na szczęście po kilku godzinach okazało się, że zagrożenia nie było.

Z ostatniej chwili

Czeka nas
koszmar!!!
Jak zapowiadaliśmy w wydaniu z 21 lutego, już od
przyszłego tygodnia czekają nas problemy w centrum miasta.
Dzisiaj Gmina Gryfino i Powiat Gryfiński podpisały dziś
umowę z firmą Dankom, która dotyczy przebudowy ulic 1
Maja i Sprzymierzonych.
To kolejny etap w procesie
tworzenia Centrum Przesiadkowego Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej w Gryfinie.
Roboty kosztują prawie 10
milionów złotych, a zakres prac
obejmuje m. in. przebudowę
terenu przed dworcem kolejowym (nowy dworzec autobusowy, przebudowa wyjścia z tunelu, nowy postój dla taksówek),
nową nawierzchnię ulic i chodników ulic Sprzymierzonych

oraz 1 Maja (do skrzyżowania z
ulicą Parkową).
Prace mają się rozpocząć
w przyszłym tygodniu, a w
pierwszej kolejności dotyczyć
będą ulicy Sprzymierzonych.
Obsługa pasażerów autobusów odbywać się będzie na
ulicy Kolejowej. Kierowców
prosimy o korzystanie z parkingu przy byłej komendzie
policji oraz nowego parkingu
przy ulicy Kolejowej. Przez
cały czas inwestycji możliwy
będzie dojazd do szpitala.

Po zdarzeniu tym słychać było
wiele komentarzy. Niektórzy
rodzice mieli pretensje, że pielęgniarka szkolna wywołała panikę. Że dzieci się zestresowały,
a procedury i tak nie zostały zastosowane. Że w przypadku podejrzenia koronowirusa wszyscy
w szkole powinni być zatrzymani na 14 dniową kwarantannę,
itd., itp.
Z drugiej strony padały inne
opinie. Że reakcja była właściwa, ponieważ trudno byłoby

zatrzymać wszystkich uczniów,
z których część już przecież lekcje wcześniej skończyła. Że nie
było szans, aby odnaleźć te osoby, które tego dnia odwiedziły
szkołę. A poza tym jak można
sobie wyobrazić, aby zatrzymać na 14 dniową kwarantannę uczęszczające do tej szkoły
dzieci do klas przedszkolnych?
Opinii było tyle, z iloma osobami rozmawialiśmy. Niektórzy
broniąc dyrekcję szkoły uważali,
że zachowanie było właściwe, a

A. Szczepaniak

Carpe diem – chwytaj
dzień!
Mino kalendarzowej zimy, warto wyjść na w miarę otwarte przestrzenie, by poszukać oznak wiosny.
I choć pogoda nie zawsze
sprzyja każdego dnia odkrywamy zwiastuny wiosny…
Wędrujemy z reguły w trójkę,
co uwidacznia fotka. Spacer
to dobro, na które każdego
stać. Teraz aktualnie tę for-

mę relaksu promują media
i Służba Zdrowia w ramach
profilaktyki. Rynek dostosował się do mody i oferuje
różnego rodzaju czasomierze i inne akcesoria. Jednym
słowem – odkrywamy to, co

Red./ źródło inf. - gmina Gryfina

A może ryba
na kolację
Trochę szaro, trochę buro,
deszcz mży, ale wiosną już
pachnie, więc młody wędkarz z najprawdziwszą wędką
na ryby się wybrał. Niestety,
wiatr wodę pogania, ryby się
pochowały, więc i Jakub i tata
bez ryby wrócą do domu.

gdyby nie zareagowano, a ostatecznie okazałoby się, że dziecko
naprawdę było zarażone, to co
najmniej dyrektor szkoły zostałaby oskarżona o wszystkie plagi tej ziemi. Oczywiście każda
osoba była najmądrzejsza i tylko
ona miała rację. Życie jednak
czasami zaskakuje i trzeba reagować natychmiast, lepiej więc
popełnić drobny błąd, niż nic
nie robiąc doprowadzić do tragedii.

dawno było odkryte.
W czasie naszej prawie
codziennej wędrówki podziwialiśmy krokusy, śnieżyczki,
forsycję. W Galerii na nabrzeżu obejrzeliśmy ciekawą
wystawę fotografii wykonanych przez uczestniczki
polskiej placówki arktycznej.
Zwiastuny wiosny odkryliśmy w parku im. Stanisławy
Siarkiewicz oraz na terenie
pobliskiego osiedla i liceum.
Teraz będziemy ich szukać
na naszym osiedlu. Jedna
z lokalizację tych pięknych
kwiatów już znam. W tym
przyblokowym ogródku zawsze kwitną kwiaty o każdej
porze roku. Dbałość o ich
wygląd jest wyjątkowa. Szkoda, ze naśladownictwo jest
minimalne.
Zofia Górkiewicz

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie
ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa

1. Na podstawie decyzji Rady
Ministrów RP w dniach 12-13
marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i
wychowawcze w przedszkolach
i szkołach podstawowych, natomiast wszystkie te jednostki
będą przyjmowały dzieci, których rodzice nie będą w stanie
zapewnić im opieki.
Od 16 marca 2020 r. przedszkola i szkoły będą zamknięte.

Od 12 marca 2020 r. nie będą
odbywały się zajęcia w I Liceum
Ogólnokształcącym oraz w
Szkole Muzycznej I stopnia w
Gryfinie.
W dniach 12-13 marca 2020 r.
w Żłobku Miejskim będą przyjmowane dzieci, których rodzice
nie będą w stanie zapewnić im
opieki. Od 16 marca 2020 r. żłobek będzie zamknięty.
W związku z powyższym,

rodzicom sprawującym opiekę
nad dziećmi do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż
14 dni. Wniosek należy pobrać
ze strony Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych www.zus.pl i złożyć u pracodawcy (lub płatnika
składek).
Zwracam się z prośbą do pracodawców o rozważenie możliwości polecenia pracownikom
wykonywania pracy poza miejscem zatrudnienia – w sposób
zdalny.
2. W związku z komunikatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ogłoszonym dnia
11 marca 2020 r., w którym zaleca się czasowe ograniczenie
działalności instytucji kultury
od dnia 12 marca 2020 r.:
1) zawiesza się do odwołania
działalność Biblioteka Publiczna w Gryfinie i jej filii dla osób
korzystających z ich usług;

Czasowe zawieszenie pracy
Oddziałów w szpitalu
Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. informuję o czasowym zawieszeniu pracy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o. od dnia 09.03.2020 r. od godziny 15.00 do dnia
30.04.2020 r.
Zawieszenie oddziału spowodowane jest brakiem lekarza ordynatora na Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym. W związku z powyższym wstrzymane zostaje
przyjmowanie pacjentek wymagających hospitalizacji ginekologiczno-położniczych.
Jednocześnie informuję, że
w celu zapewnienia właściwej
opieki dla pacjentek zgłaszających się do gryfińskiego
Szpitala podjęliśmy współpracę z okolicznymi podmiotami leczniczymi:
• Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym
nr l PUM w Szczecinie - Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii w Policach,
ul. Siedlecka 2a
• Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr
2 PUM w Szczecinie - Klinika
Położnictwa i Ginekologii,
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekolowww.7dnigryfina.az.pl

gicznej Dorosłych i Dziewcząt oraz Klinika Patologii
Noworodka w Szczecinie, al.
Powstańców Wielkopolskich
72
• Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
Zdroje - Oddział Położnictwa
i Ginekologii z Pododdziałem
Patologii Ciąży w Szczecinie
ul. Mączna 4
• Szpital w Dębnie im.
Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. - Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz
Oddział Neonatologiczny w
Dębnie, ul. Kościuszki 58
W Szpitalu w Gryfinie
zapewniona będzie całodobowa opieka położnicza dla
pacjentek zgłaszających się
w trybie pilnym do szpitalnej Izby Przyjęć. W nagłych
przypadkach pacjentki zostaną przetransportowane do
jednego ze współpracujących
szpitali. W razie potrzeby pa-

cjentkom zapewniony zostanie transport wraz z położną.
Jednocześnie informuję, że
działalność przyszpitalnej poradni ginekologicznopołożniczej w Gryfinie nie będzie
zawieszona. W dalszym ciągu realizowane będą porady
specjalistyczne i świadczenia
zabiegowe w trybie ambulatoryjnym. Działalność poradni
ginekologiczno-położniczych
w Chojnie i Bielicach również nie będzie zawieszona.
Zarząd Szpitala dołoży wszelkich starań aby jak najszybciej wznowić działalność Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego w Gryfinie.
Zapraszamy lekarzy ginekologów do składania ofert
na pełnienie funkcji lekarza
ordynatora oraz do pracy w
Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Gryfinie.
Prezes Zarządu
Małgorzata Szewczuk

2) zawiesza się do odwołania
działalność Gryfiński Dom Kultury dla osób korzystających z
jego usług:
- zostają odwołane wszystkie
zaplanowane seanse Kino Gryf
- zwrot należności za zakupione
bilety będzie odbywał się dwutorowo: w przypadku wejściówek zakupionych w Kinie Gryf,
będzie można je zwracać w kasie, pieniądze za bilety nabyte
on-line przez portal biletyna.pl
zostaną zwrócone tą samą drogą, którą zostały zakupione.
3. Dzienny Dom Senior+ w
Gryfinie i Środowiskowy Dom
Samopomocy w Gryfinie od
12 marca 2020 r. do odwołania ograniczają działalność. W
celu zachowania szczególnych
środków ostrożności, zachęcam
uczestników do pozostania w
domach, a potencjalnych gości
placówki do powstrzymania się
od odwiedzin.
4. Centrum Wodne Laguna
będzie zamknięte od 12 marca
2020 r. do odwołania.
5. Od 16 marca 2020 r. zalecam zarządcom gminnych
obiektów sportowych odwo-

łanie zaplanowanych imprez
sportowych w porozumieniu z
ich organizatorami.
W związku z rekomendacją
Ministra Sportu i Turystyki
zalecam ograniczenie zajęć treningowych.
6. W dniu 12 marca 2020 r.
zostanie wydany odrębny komunikat dotyczący funkcjonowania transportu publicznego i
szkolnego na terenie gminy.
7. Zwracam się z prośbą do
Mieszkańców Gminy Gryfino,
by wizyty w Urzędzie Miasta
i Gminy w Gryfinie, Ośrodku
Pomocy Społecznej, Ośrodku
Sportu i Rekreacji i Centrum
Usług Wspólnych ograniczyć
do niezbędnego minimum, korzystając z alternatywnych form
kontaktu – telefonicznej lub
drogą elektroniczną.
8. Zachęcam do śledzenia
aktualnych informacji zamieszczanych w komunikatach
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

Rodziców zwolnią
od opłat?
Od razu w dniu, gdy Premier ogłosił zamknięcie placówek oświatowych i wychowawczych, do naszej
redakcji dzwonili czytelnicy. Powtarzało się pytanie,
czy za dwa tygodnie – gdy dzieci będą w domu, a
nie w przedszkolu czy żłobku, gmina zwolni rodziców od części opłat? Jak nam mówili,
w przypadku dziecka żłobkowego opłaty łącznie wynoszą
nawet 500 - 600 złotych. Jeśli
rodzice przez dwa tygodnie
będą się opiekować dzieckiem,
to nie dość, że straciliby już
wpłacone 250 - 300 złotych. A
przecież poniosą oni dodatkowy koszt w czasie opieki i będa
mieli straty w dochodach, biorąc wolne od pracy.
Pytamy P. Nikitińskiego
Zastępcy burmistrza, zajmującemu się sprawami oświaty
zadaliśmy więc tego samego
dnia (w środę, 11 marca) następujące pytanie: Jest plotka, że
niektóre placówki w Gryfinie
mają być zamknięte już jutro.
Rodzice dzieci żłobkowych i
przedszkolnych pytają, czy za

okres zapowiedzianego przez
premiera zamknięcia tych placówek zostaną zwolnieni z części opłat miesięcznych?!
Tuż przed wysłaniem gazety
do druku otrzymaliśmy następującą odpowiedź:
Wszystkie informacje związane z pracą szkół, przedszkoli
i żłobka, zawiera Komunikat
Przewodniczącego Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wydany 11.03.2020 roku.
Kwestia odpłatności, a ściśle
zwolnienia z części odpłatności,
za czas przerwy wynikającej z
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, zostanie podana do publicznej wiadomości w
odrębnym komunikacie.
rk
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Groby zapadają się w glinę
Nowa kwatera cmentarza komunalnego w Gryfinie jest w większości gliniasta. Powoduje to, że przy braku mrozów nowe groby zapadają się nawet po kilka razy! Gdyby żył Henryk Piłat...
Dzwonią w tej sprawie różne osoby. Wystarczy drobny
deszcz. A co dopiero po kilkudniowych opadach. Mieszkanka ulicy Opolskiej poskarżyła
się nam w tej sprawie już dwu-

krotnie! -Mojego tatę pochowaliśmy latem ubiegłego roku. Akurat w tej gliniastej części nowej
kwatery. Tam zapadanie się grobów to rzecz normalna. Od tego
czasu grób naszego taty zapadał

się już trzykrotnie! To prawda,
gdy alarmujemy w administracji
cmentarza, PUK naprawia ten
grób. Ale niedługo potem to się
powtarza. Jak długo to będzie
trwało? - pyta czytelniczka.

Pytamy PUK i burmistrza
W poniedziałek zadaliśmy im
takie same pytania.
Coraz więcej dociera do
naszej redakcji skarg na stan
cmentarza komunalnego w
Gryfinie. Skupiają się one w
dwóch grupach.
Pierwsza- to nierówne ścieżki
i chodniki w starej części cmentarza.
Ale najwięcej narzekań wywołuje gliniaste podłoże, na
jakim wykonywane są obecnie pochówki. Powoduje to
nie tylko ogromne problemy z
podejściem do grobów, ale też
zapadanie się nowych grobów.
Wprawdzie zgłaszane przypadki są przez administrację
cmentarza naprawiane, jednak
niektóre groby zapadają się po
kilka razy!
Dlaczego nie przeprowadzono wymiany gruntu na tej

części nowej kwatery? Gmina
dysponuje przecież dużą ilością
ziemi z terenu budowy Zalando
w Gardnie.
Czy możliwe jest punktowe
wymienienie gruntu pod nowe
groby?
Ile jeszcze pochówków zmieści się na czynnej obecnie kwaterze? Czy znane są plany co do
uruchomienia nowego cmentarza koło osiedla Północ w Gryfinie?
Krzywy cmentarz
Gdy po kolejnej interwencji
czytelników byliśmy tam w środę, padły kolejne zarzuty pod
adresem władz gminy. Dobrze,
ze burmistrzowie tam nie bywają. Oskarżenie typu – Ktoś za
to powinien siedzieć! - należą
do łagodnych. Tym razem ojciec i syn pokazali nam kolejny absurd. Obecnie służąca do
pochówków część kwatery

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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jest.. krzywa! Dosłownie,
teren opada ku ogrodzeniu
w stopniu widocznym gołym
okiem. Wprawdzie na starej
części różnice wysokości są
duże, jednak poszczególne kwatery są ułożone tarasowo. A tu
jest po prostu równomierny
spadek.
-Przecież woda deszczowa
będzie spływała na te niższe
groby!- mówili rozgoryczeni
mieszkańcy. -Na dodatek, jeśli
ludzie tu postawią pomniki, to
one będą się zapadać. A przecież wielu już tu kupiło kwaterę
z myślą o przyszłym pomniku. I
latami z jego budową czekać nie
zamierzają!

najważniejszą inwestycją powinno się stać zbudowanie nowego cmentarza. Bo to dotyczy
praktycznie każdej rodziny w
Gryfinie i sąsiednich miejscowościach. Osiągnąć to można
tylko przez zbiorowy nacisk na
obecnie rządzących. Czy miesz-

kańcy się na to zdecydują? Czy
też nadal pokornie będą się godzić z chowaniem ich bliskich
w grobach zapadających się w
gliniastym gruncie i zalewanych wodą deszczową?
R. Kwapisz

Co po budowie hali?
Wygląda na to, że w gminie
postanowiono -nie licząc się z
mieszkańcami, chować kolejnych zmarłych na gliniastym
podłożu kwatery od strony ulicy Kołłątaja. Ba, gromadzone
są tam materiały wskazujące, ze
od tej strony cmentarz będzie
rozbudowywany! A przecież
gmina jeszcze za czasów Henryka Piłata kupiła na osiedlu
Północ działki pod nowy cmentarz! Z budową tam jednak się
wstrzymano. Jak zwykle – z
powodu braku pieniędzy. A dokładniej, jak zawsze - z powodu
innego priorytetu ważności
obecnej władzy gminnej. Najważniejsza była hala sportowa.
Protestować przeciw glinie?
Jednak teraz, gdy budowa
pomnikowej hali M. Sawaryna
zbliża się do końca, społecznie

Odpowiedź z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (przyszła szybko)

PUK radzi... poczekać!
Inny wniosek wynika z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z PUK. Nie ma w niej mowy o nowym cmentarzu. Są jednak wyjaśnienia i rady,
które raczej mieszkańców mających groby swoich bliskich w najnowszej części starego cmentarza, nie zadowolą.
Pierwsza - to nierówne ścieżki i chodniki w starej części
cmentarza.
PUK Sp. z o.o. w Gryfinie jest,
zgodnie umową z Gminą Gryfino, zarządzającym cmentarzem
komunalnym. W związku wykonywaniem umowy zarządzania
Spółka w miarę posiadanych
środków finansowych prowadzi
prace konserwacyjne na obiektach, również w niezbędnym
zakresie uzupełnia ubytki oraz
niweluje nierówności w alejkach
cmentarza.
Ale najwięcej w drugiej - gliniaste podłoże na jakim wykonywane są obecnie pochówki, powoduje nie tylko ogromne problemy z podejściem do grobów,
ale też zapadanie się nowych
grobów. Wprawdzie zgłaszane
przypadki są przez administrację
www.7dnigryfina.az.pl

cmentarza naprawiane, jednak
niektóre groby zapadają się po
kilka razy!
PUK - Jest kilka czynników
mających wpływ na zapadające
się na cmentarzu groby, a mianowicie: zasypane gruntem miejsce
cały czas pracuje wynikiem czego piach się bardziej zagęszcza,
co powoduje osiadanie gruntu.
Duże znaczenie mają też warunki gruntowo-wodne, tzn.
podmywanie gruntu, przemieszczanie się wód podziemnych, a
także wody opadowe wnikające
w grunt pod grobami. Z upływem czasu w miejscu pochówku
powstaje w wyniku naturalnego
rozkładu przestrzeń, która musi
się zapełnić, co powoduje również osiadanie gruntu w wyniku
czego grób się w pewnym stopniu zapada. Na nowych kwa-

terach najważniejsze jest to, by
nie spieszyć się z postawieniem
pomnika na miejscu nowego pochówku. Wstrzymać się z budową pomników na okres do czasu
ustabilizowania się warunków
gruntowo- wodnych, czasami
jest to rok, a czasami nawet i więcej potrzeba na to czasu. Wtedy
minimalizujemy skutki procesu
osiadania gruntu, jednak tak do
końca całkowicie tego nie wyeliminujemy, Podczas zdarzeń
atmosferycznych polegających
na obfitej ulewie, gdzie na powierzchnię ziemi w wyniku opadów deszczu spada bardzo dużo
wody nowe miejsca pochówków
najbardziej są narażone na działanie silnego strumienia wody co
może spowodować i często powoduje wymycie warstwy ziemi
spod i wokół mogił.

Dlaczego nie przeprowadzono wymiany gruntu na tej
części nowej kwatery? Gmina
dysponuje dużą ilością ziemi
z terenu budowy Zalando w
Gardnie.
PUK - Spółka była wykonawcą
terenu nowej kwatery. Wszystkie
czynności związane z budową
kwatery wykonywane były na
podstawie projektu sporządzonego na ten cel. Wymiana gruntu
nie była konieczna zgodnie przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi.
Czy możliwe jest punktowe
wymienienie gruntu pod nowe
groby?
PUK - Wymiana gruntu pod
poszczególnymi pojedynczymi
nowymi grobami wiązałaby się
przede wszystkim z dodatkowymi kosztami, co zwiększyłoby

znacznie koszt całkowity pochówku. Trzeba też wziąć pod
uwagę możliwości manewrowe
pracującego sprzętu przy wymianie gruntu, możliwość dojazdu
i niezbędny czas na wykonanie
pracy.
Ile jeszcze pochówków zmieści się na czynnej obecnie kwaterze? Czy dyrekcji PUK znane
są polany gminy co do uruchomienia nowego cmentarza koło
osiedla Północ w Gryfinie?
PUK - Szacowana ilość miejsc
pod groby na nowej kwaterze
wynosi ok. 350-380. Rozpoczęły
się prace w celu dalszej rozbudowy nowej części cmentarza komunalnego w Gryfinie od strony
ul. H. Kołłątaja.
Członek zarządu PUK
Robert Kulawiec
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Nasz felieton

Fortepian sięgnął bruku...

1. Jak mówił kiedyś papież Fran-

ciszek, polityka wydaje się być
czymś brudnym właśnie dlatego, że nie ma tam odpowiednio
dużo ludzi wierzących! To czego
potrzebujemy, to głębokiego zaangażowania wierzących katolików w politykę, oczywiście na
najwyższym poziomie merytorycznym – pisze w tym temacie
także jeden z katolickich publicystów. To wejście świeckich
kościołów w politykę może i
powinno zrodzić bardzo dobre
owoce, ale zupełnie co innego
jest wtedy, gdy zachodzi proces
odwrotny i to polityka wchodzi
do kościoła i bynajmniej nie po
to, aby wyznać tam swoje winy...
2. Jest oczywiste w świetle Ewangelii, Tradycji i dokumentów
magisterium, że kościół ma
w swoim podstawowym posłannictwie zadania i misję ponadczasową, ponad ziemskimi
racjami i celami. Dotyczy ona
bowiem losu wiecznego człowieka, czyli jego zbawienia. Ze
względu na to nie dające się
porównać z niczym ziemskim
zadanie, Kościół w całej swojej
wieloaspektowej naturze jest
zanurzony w sacrum, jak mówi
soborowa konstytucja Lumen
Gentium: jest sakramentem
czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju
ludzkiego…
3. Zatem jakiekolwiek, wynikające
z ludzkiej pychy i ignorancji, czy
to kapłanów czy wiernych pozwalanie na sprowadzanie Kościoła - w tym, w jego ziemskim
instytucjonalnym przejawie - do
roli narzędzia w osiąganiu celów
niesłużących zbawieniu jest degradacją a w zasadzie profanacją, na którą nie mogą się godzić
nie tylko wierni ale i wszyscy,
którzy mają na względzie jakiekolwiek zobiektywizowane dobro nawet wtedy, gdy to dobro
różnie rozumieją.
4. Ów transcendentny „boski”
charakter misji kościoła powodował zawsze historycznie z
jednej strony wściekłość „wyzwolonych” sił zła (stąd okresowe prześladowania kościoła) i z

drugiej strony pewien respekt
przeciwników czy tylko nawet
agnostyków z różnych powodów, kryjących się z otwartym
demonstrowaniem swojej niechęci do kościoła religii, wierzących. Taka sytuacja samo-wymuszonego respektu miała
np. miejsce w PRL, zwłaszcza w
okresie po 56 roku.
5. Wynikająca z chrześcijańskiej
antropologii afirmacja człowieka jako dziecka Bożego, czyniła z Kościoła hierarchicznego
naturalnego partnera wszelkich
działań wyzwoleńczych podejmowanych na niwie społecznej,
zwłaszcza w tych miejscach,
gdzie brukanie godności miało
wymiar państwowy, systemowy- tak jak to było w komunizmie. Dlatego historyczny fenomen Solidarności w tak wielkim
stopniu szukał (i znajdował)
oparcia i inspiracji w kościele i
w wierze.
6. Solidarność miała w swoich
szeregach różne grupy i osoby
również takie, którym daleko
było ideowo do chrześcijaństwa, do katolicyzmu i Kościoła
Chrystusowego. Jednak nawet
Ci „oddaleni” darzyli kościół
szacunkiem i to nie tylko z powodu wdzięczności za otrzymywane wsparcie w walce solidarnościowej o wolność, ale także
dlatego, że intuicyjnie wyczuwali, że jest etycznie słuszne, aby
„profanum” nie kalać „sacrum”,
czyli nie wchodzić z politycznymi butami w miejsce, gdzie Bóg
jest dla Człowieka a Człowiek,
klęczy w uniżeniu przed swoim
Bogiem. Osobiście spotkałem w
Solidarności wielu takich ludzi,
niektórzy z nich z latami bardzo
zbliżyli się do kościoła i stali się
świadomymi i gorliwymi wiernymi już późniejszym wieku.
7. Nie zmieniało też tej - powszechnej wówczas prawidłowości czyli rozumienia
odmienności misji Kościoła
- nawet daleko idące zaangażowanie niektórych kapłanów
w Solidarność. Na ogół trwali
oni nadal jako kapłani kościoła
powszechnego gotowi służyć…
wszystkim, zbawienie człowieka
pozostawało ich głównym celem, głównym konstruktem ich
misji, główną życiową pasją...
Niewątpliwie w utrzymywaniu
takiej właściwej samo-kondycji
kościoła i jego duchowieństwa
wielkie znaczenie miał fakt, że
od 1978 roku do 2005, a więc
przez cały okres walki Solidarności papieżem był święty Jan
Paweł II...

8. Sytuacja ta jednak zaczęła się

zasadniczo zmieniać w drugiej
części pierwszej dekady XXI
wieku. W jakiś dziwny sposób
zaczęli ewoluować mentalnie
i wierni i duchowieństwo. Nastąpiło też niezrozumiałe niespotykane wcześniej zawłaszczanie historii i teraźniejszości
polskiego Kościoła (historii
Solidarności także), także zawłaszczanie jego przestrzeni
„sacrum” przez jedną formację
polityczną. Niestety działo się to
za przyzwoleniem a nawet za
zaproszeniem wielu mających w
kościele władzę hierarchiczną.
9. Eskalacja zjawiska nastąpiła
po objęciu przez tę formację
polityczną władzy ziemskiej...
Eskalacja na tyle skuteczna, że
niektórzy duchowni najwyraźniej zapoznali cel, jaki opisywała wspomniana na początku
konstytucja Lumen Gentium
i zamiast jako dusz-pasterze
być: znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju
ludzkiego… to trudno nie odnieść wrażenia, że uznają oni
za prawe i sprawiedliwe zjednoczenie i godny jedności tylko
jeden fragment rodzaju ludzkiego, fragment ten obecnie ... politycznie słuszny.
10.
W tym zupełnie innym
statusie kościoła, w obszarze
jego społecznej aktywności,
przejawia się zasadnicza różnica
pomiędzy minionym już czasem: czasem współdziałania Kościoła z Solidarnością w okresie,
gdy była ona dominującą w kraju siłą polityczną, a trwającym
aktualnie czasem: czasem postępującego podporządkowania
się PiS-owi, włącznie z aktywnym uczestnictwem niektórych kapłanów w politycznych
propagandowych hucpach. Jest
to taka różnica, jaka istnieje pomiędzy słusznym wspieraniem
racji stanu państwa mojej Ojczyzny a służbą interesowi politycznemu jednej partii nawet
wtedy, gdy ona rządzi.
Marek Słomski
Autor jest historykiem, wieloletnim
działaczem Solidarności, członkiem
tego związku od 1980 roku, działaczem regionalnych władz podziemnych od 1987, reaktywującym związek w podregionie Nowogard jeszcze przez jego ponowną rejestracją w
kwietniu 1989 roku, członkiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w
Szczecinie od 1989 roku, potem wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Szczecinie do
1997 roku i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „S” dwóch kadencji.

Powalczą dalej
w kwietniu
W minioną sobotę w Szkole Podstawowej nr 3 w
Gryfinie odbyły się powiatowe eliminacje 48. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Organizatorami wydarzenia była
Pracownia Regionalna PTTK w Szczecinie oraz Gryfiński Dom Kultury.

Drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w składzie: Michalina Tokarska i
Natalia Lisowska i opiekun Tomasz Szachnowski

W turnieju wzięło udział
23 uczestników w 8 zespołach
(3-osobowych) reprezentujących placówki - Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie (op.
Patrycja Markowska), Uczniowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy “Traperzy” w Chojnie
(op. Marzena Chatłas), Szkoła
Podstawowa nr 2 w Chojnie
(op. Marzena Chatłas), Szkoła
Podstawowa nr 1 w Chojnie
(op. Justyna Kołodziej), Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Gryfinie (op. Tomasz Szachnowski) oraz Gryfiński Dom
Kultury (op. Kamilla Gadomska).
W ramach turnieju odbyła
się część pisemna i turystyczny
marsz na orientację. Uczestnicy turnieju mieli do napisania
test krajoznawczy (zakres: powiat gryfiński, województwo
zachodniopomorskie), test ze
znajomości przepisów ruchu
drogowego i pierwszej pomocy, topografii, historii turystyki i rozpoznawania liści. Po
części pisemnej na gryfińskim
Grajdołku odbyła się impreza
na orientację, którą przygotował i sędziował Tomasz Paszek.

Zwycięzcy
W kategorii szkół podstawowych 1 miejsce zajął zespół z
Gryfińskiego Domu Kultury w
składzie : Hanna Staruk, Wojciech Frąckiewicz i Jan Bodys.
Miejsce drugie zdobył zespół
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Chojnie : Andrzej Barcz, Magdalena Chatłas i Borys Jaworski.
Z kolei miejsce trzecie przypadło dla zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie w składzie: Mikołaj Ożarowski, Rafał
Bryczkowski i Adam Kurpiel.
W kategorii szkół ponadpodstawowych 1 miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Gryfinie w składzie: Michalina
Tokarska i Natalia Lisowska.
Nagrodzone zostały także osoby, które najlepiej napisały testy:
Janina Barcz z UKKT “Traperzy” w Chojnie, Andrzej Barcz
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Chojnie i Adam Kurpiel ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie.
Najlepsze zespoły wezmą
udział w eliminacjach wojewódzkich OMTTK , które odbędą się w Stargardzie w dniach
24-26 kwietnia 2020.
dost.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Miała być bajka!

Precz z WKŁADEM w NARZĄDZIE!!!
Na niedalekiej, ba – bardzo bliskiej nam Polanie mieszkały w miarę zgodnie różne zwierzęta. Ale od lat coraz bardziej niepodzielnie
rządziły nią króliki. Szefem Narządu tej polany był duży królik o imieniu Super, a jego zastępcami byli Mizerny i Kita. Super dbał głównie
o swój wizerunek – opowiadał, jak wspaniale się dzieje za jego rządów. I zatrudniał w Narządzie co ładniejsze królice z całej polany. Natomiast Mizerny i Kita całymi dniami i tygodniami pracowali za niego.
Ale też nie zapominali o swoim własnym interesie. Zwłaszcza królik Mizerny musiał dbać
nie tylko o siebie, ale i o kuzyna
Kalego, który miał biznes w postaci Organu nie szkalującego
Super królika. Oczywiście, nie
szkalował on też Mizernego.
W zamian Kali mógł liczyć na
ogłoszonka i atrakcyjną jamkę dla redakcji swego Organu.
Wiodło mu się nieźle i miał
czym zapełniać liczne szpalty.
Bo do Organu pisał też bezpłatnie historyczne kawałki miejski
archiwista – królik Samochwała. A nawet królik Koleś, który
miał dniem dużo czasu, bo był
zatrudniony jako ochroniarz w
Domku Kulturalnym. I dlatego
on pisał głównie o kulturze.
Mieszkańcy polanki zachowywali się jak normalne zwierzęta.
Wiedzieli o dziwnym „wkładzie
w Narządzie”, ale udawali, że
nie wiedzą o źródłach sadełka
królika Kalego. Niestety, znalazło się parę chomików, które
zaczęły krytykować istniejący

wkład. Nawet narobiły szumu,
że królik Super dziwnie tanio
policzył Kalemu za wynajem
jamki dla jego Organu! Myślicie, że chomikom to wystarczyło? Nie, dalej knuły przeciw
pochodzącej przecież wyboru,
legalnej władzy polanki. Pewnego razu najbardziej gospodarne
chomiki - Cwaniak, Naiwny i

Poszargany spotkały się na kawie rozpuszczalnej i ziarenkach
czegoś tam. Oczywiście, po to
by zastanawiać się, czy dałoby
się ów wkład rozwalić. A przynajmniej – osłabić.
Naiwny był optymistą – Walnijmy mocniej. Pokażmy innym
zwierzętom, że królik Kali ostatnio kupił na raty elektryczną hu-

lajnogę z pozłacaną kierownicą!
Dlatego w narządzie dbają by
mógł ją regularnie spłacać. Nawet nie musi prosić o ogłoszonka.
Nie wystartował o nie do konkursu, bo wie, że sami mu je wyślą Jak się zwierzęta dowiedzą to się ten cholerny wkład rozleci!
Cwaniak przyznał, że walnąć
trzeba. I to nie jeden raz. Ale

koniecznie też należy zadbać
o to, żeby samemu przy okazji
nie oberwać. - Liczy się bracie
każde słowo. Nie można zrobić
błędu, bo króliki mają kuzynów
wszędzie i na prawie się znają!
Donosy też potrafią wysmażyć
i nie powstrzymają się przed
tym. Pamiętaj o tym, że wiele
zwierząt uważa, że wkłady zawsze były, są i będą. Więc po co
z nimi walczyć? Jak ich przekonać, że w tym przypadku jednak
trzeba?
Poszargany był po przejściach
i ze stażem, więc i wiedzę miał
niezłą. - Chłopaki, walczyć trzeba, ale to będzie trudne. Według
mnie Mizerny i Kali zrobili królikowi Super tanią kampanię wyborczą do Narządu. A on w zamian zobowiązał się, że jak wygra, to zadba o niewysychające
źródełko dla Organu, który przecież może mu się jeszcze przydać.
Na przykład, jak będą wybory do
króliczej Izby Wyższej...
Ciąg dalszy nastąpi?
Mieszkaniec Polany

Ludzie Gryfina - Znamy się

Do wyboru są i drogi i ścieżki
Nie trzeba urodzić się w Gryfinie by go pokochać i wrosnąć w skrawek tej ziemi jak drzewo.
kobiety. Trudna, brudna i nie
przypominająca zapachem nawet najgorszych perfum. Zdobyła jednak po czeladniczych
także mistrzowskie papiery.

Teresa Duniec-Łuksza

Wiedzą o tym kresowiacy i ci,
którzy przybyli z różnych stron
Polski. Przybyli i zostali, zauroczeni zielonymi ogrodami,
mostem i od wieków płynącą
rzeką. Pani Teresa Duniec do
Gryfina przyjechała z ziemi lubelskiej mając dziewięć lat. Był
rok tysiąc dziewięćset pięćdziesiąty ósmy. I jak każde dziecko,
każdego ranka biegła do szkoły
www.7dnigryfina.az.pl

podstawowej. Liceum, potem
Wyższa Szkoła Nauczycielska w
Szczecinie, a dyplom magisterski już na wydziale matematycznym na uniwersytecie w Poznaniu. Naukę łączyła z pracą,
a że każdy grosz był potrzebny
- postanowiła otworzyć własną
działalność i „podglądając” ojca,
zajęła się wyprawianiem skór.
Nie była to praca dla młodej

Starszy cechu - to brzmiało
dumnie
Przy okazji pani Teresa przypomina, żeby nie zapominać o
szacunku należnym ludziom
pracującym fizycznie i docenieniu ich wysiłku. Na rynku pracy zaczynało się zmieniać, więc
trzeba było otworzyć oczy na
nowe potrzeby i za nimi nadążać. A że była matką samotnie
wychowującą dzieci zainteresowała się handlem i sprzedawała
tak „modne” w owym czasie
garnki. O pani Teresie znajomi
mówili, że nie wiadomo, czy to
Teresa bardziej kocha pracę czy
praca ją. - Mój ojciec nauczył
mnie, że należy obserwować życie i wybierać z niego to co jest
najlepsze. Wybierałam. W pew-

nym momencie zorientowałam
się, że w Polsce jest coraz większe
zainteresowanie sprawami branż
ubezpieczeniowych. Skończyłam
kursy w Wiedniu i otworzyłam
się na nowe perspektywy i możliwości zarabiania pieniędzy –
opowiada.
Obecnie pani Teresa, mimo że
jest na emeryturze, rozwija swoją działalność, a jej firmy z branży ubezpieczeniowej znajdują
się w czołówce krajowej.
Szła drogami i ścieżkami
Pani Teresa Duniec – Łuksza
jest osobą znaną w Gryfinie.
Pracą i wytrwałością zdobyła to co zdobyła. Wychowała,
wykształciła syna i córkę z których jest bardzo dumna. Kocha
Gryfino i widzi jego szanse i
możliwości, ale widzi również
bałagan, a jako były nauczyciel
uważa, że mamy dużo mądrej
młodzieży, przed którą niestety
brak perspektyw. Zauważa rów-

nież konieczność powrotu szkół
zawodowych. Jest osobą przedsiębiorczą i patrzy dalej aniżeli
czubek swego nosa.
Widzi potrzeby innych ludzi
i pomaga
Nikt tak jak ona nie wspiera stowarzyszeń i organizacji
w potrzebie. Jak prawie każda
kobieta ceni swój dom pełen
dobrej energii, a przy nim hotelik. Tulipany,o których pamięta
mąż ozdabiają stół. Wspomina
Wiedeń, Maltę, Grecję, a najbardziej Kubę, którą zwiedzała
jako nagrodę za swoje w pracy
osiągnięcia. We wspomnieniach
pani Teresy snuje się również
Uniwersytet Trzeciego Wieku,
którego była założycielem. Aktywność Teresy Duniec- Łukszy może trochę ostatnimi laty
zmniejszona, trwa do dziś dając
przykład, że wiele można.
TS
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Przyszli na świat w gryfińskim
szpitalu

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

e-mail: kontakt.7dnigryfina@gmail.com
tel. 91 404 50 14

Mia Panfil

3.03.2020 r godz 6.13,
4160 g 56 cm

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Z Życia Kościoła
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj
Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i
wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka,
a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego
synowie, i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam,
nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj
mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w
Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi
jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem.
A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię». Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w
Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej
ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że
On prawdziwie jest Zbawicielem świata». Ewangelia (J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42)

Skądże więc weźmiesz wody żywej?
Ewangelia jest katechezą, która
wprowadza nas w tajemnicę osoby Jezusa – Mesjasza. W Kościele starożytnym rozpoczynano nią wielkopostny
czas przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu świętego.
Scena spotkania Samarytanki z Jezusem sprawia wrażenie prostoty, improwizacji. Wszystko dzieje się spontanicznie, w otwartości na niespodzianki. Jezus zatrzymuje się przy studni,
bo jest zmęczony, spragniony. A nie
dlatego, że chciałby kogoś nawrócić.
Kobieta przychodzi po wodę. A nie po
to, by spotkać Jezusa. Jej problemem
jest woda, a nie grzechy. Czuje się w
tym spotkaniu atmosferę codzienności.
I ona staje się punktem wyjścia dla głębokiego, przemieniającego dialogu (A.
Pronzato).
Jezus prosi kobietę o wodę: „Daj
mi pić”.Stawia się w sytuacji zależności, przyznaje, że potrzebuje drugiego
człowieka. Kobieta mnoży trudności.
Jezus jest Żydem. Żydzi byli wrogami Samarytan. Ponadto jest kobietą
znaną z publicznych grzechów. Jezus
i Samarytanka rozmawiają o wodzie,
ale na zupełnie innej płaszczyźnie.
Kobieta myśli o zwykłej wodzie, czerpanej z wielkim trudem ze studni patriarchy Jakuba. Jezus mówi o „wodzie
życia”. Mówi o Bożej miłości, która
może zaspokoić wszystkie najgłębsze pragnienia i potrzeby człowieka.
Jeżeli ktoś zrozumie, czym jest woda
życia, czym jest miłość Boża, będzie
nieustannie pragnął tej wody. Św. Augustyn pisze w swoich „Wyznaniach”:
„Niespokojne jest nasze serce, dopóki
nie spocznie w Bogu”. Niespokojne
jest ludzkie serce, dopóki nie odkryje
Bożej miłości.
Nasze osobiste spotkania z Jezusem
zaczynają się również od propozycji
www.7dnigryfina.az.pl

Chrystusa. On pierwszy wchodzi w
nasze życie i zaprasza do rozmowy,
do dialogu. Ale głos Boży jest bardzo
delikatny. Bóg mówi w ciszy. Gdy jej
zabraknie, istnieje niebezpieczeństwo
rozminięcia się z Bogiem. Będziemy
wtedy rozmawiać z Nim, jak kobieta
z Samarii – na zupełnie innych płaszczyznach, na dwóch różnych „falach”.
Rzeczywistość i wartości ziemskie tak
nas pochłoną, że nie będziemy rozumieć, albo zagłuszymy w sobie wymiar
duchowy.
Przy studni Jakuba Jezus patrzy w
tajemnicę studni, jaką jest sumienie
człowieka. Kobieta podejmuje dialog,
ale chce go sprowadzić na płaszczyznę ogólną, na niezbyt zobowiązujące
treści. Wysuwa na pierwszy plan problemy abstrakcyjne, teologiczne i polityczne. Unika właściwego problemu.

Wymyśla preteksty, szuka dróg ucieczki. Jezus odcina jej drogi ucieczki, usuwa na bok pseudoproblemy. Odkrywa
jej sekret, dotyka jej rany, jej grzechu,
rozcina wrzód jej życia – pięciu mężczyzn i konkubinat.
Prawdziwe spotkanie z Jezusem
może odbywać się tylko w prawdzie.
Niekiedy łatwiej byłoby nam pozostać
w sferze idei, marzeń o Bogu, pięknych
pragnień, by uciec od rzeczywistości.
Jezus jednak mówi wprost, jak do kobiety z Samarii: „Idź, zawołaj swego
męża”.To znaczy: stań w prawdzie. Nie
próbuj zaciemniać ogólnikami, teorią
istotnych problemów twojego życia!
Nie uciekaj w sprawy zewnętrzne, by
nie wchodzić w głębię siebie i prawdy
o sobie! Zobacz, kim jesteś, jak żyjesz,
do czego zmierzasz. I dalej: zobacz
ranę swojego serca; zobacz, co cię boli,

dlaczego cierpisz; zobacz swój wrzód.
Zobacz świat, który sam tworzysz,
swoje poczucie bezpieczeństwa, „swego boga”, którego sobie stworzyłeś i
któremu służysz. I zobacz, do czego
to wszystko prowadzi. A potem „wróć
tutaj”. Wróć do Jezusa. I powierz Jemu
wszystkie twoje rany i wrzody. On
może je oczyścić „wodą życia”.
Kobieta z Samarii zrozumiała tajemnicę Jezusa – Mesjasza; zostawiła
„dzban” swego dotychczasowego pogmatwanego i niełatwego życia i w
spontaniczny sposób pobiegła dzielić
się radością tego spotkania z innymi.
Jej świadectwo było proste, ale też pełne pasji i autentyczne, jak św. Jana „To
wam oznajmiamy, cośmy usłyszeli o
Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi
oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce” (1 J 1, 1). Dlatego
mimo wewnętrznego nieładu zdołała
przekonać Samarytan, by przyszli zobaczyć Jezusa.
Zechciejmy jak Samarytanka zostawić „swój dzban” - dzban naszych
lęków, trosk, obaw o siebie i oddać
się Jezusowi, przyjąć Jego miłość. Zechciejmy też, mimo naszego nieuporządkowania, nieładu, ludzkich ograniczeń, w pokorze nieść innym orędzie
miłości Jezusa.
Jaki rodzaj zmęczenia towarzyszy
mojemu życiu? Czy wynika ono z trudu życia Ewangelią, czy z nudy i pustki
życiowej? Czy pragnę „wody życia”?
Czy szukam zaspokojenia moich pragnień w Bogu, w Jezusie i Jego miłości? Czy wystarcza mi zwykła „ludzka
woda”? Czy nie uciekam w sprawy
zewnętrzne, by nie wchodzić w głębię
siebie? Jaka jest prawda o mnie? Co
jest moim „wrzodem”, raną?
redakcja
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Sport przegrywa z koronawirusem

ZZPN zawiesza rozgrywki, piłkarska
Europa wstrzymuje oddech
Piłkarze z klasy okręgowej mieli w najbliższy weekend rozpocząć ligowe zmagania. Niestety, nie zagrają. Decyzją ZZPN wszystkie rozgrywki zostały zawieszone.
Oto komunikat wystosowany
w środę przez ZZPN:
„Decyzją Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Nożnej wszystkie rozgrywki piłkarskie (w tym dziecięce i młodzieżowe) prowadzone przez
ZZPN w całym województwie
zachodniopomorskim zostają
odwołane do 22 marca 2020
roku włącznie.
Jednocześnie rekomendujemy
nierozgrywanie meczów sparringowych. Kolegium sędziów
nie będzie delegować na mecze
sparingowe arbitrów
O kolejnych decyzjach i o terminach przełożonych spotkań
będziemy informować na bieżąco.
Powyższe spowodowane jest
decyzjami organów administracji rządowej i organów samorządowych dotyczących zagrożenia
epidemiologicznego w Polsce.”

Cóż, decyzję związku trzeba
zaaprobować, ryzyko szerzenia
się jest ogromne. Szkoda piłkarzy, którzy od ponad czterech
miesięcy pauzują, a teraz czeka
ich jeszcze dodatkowa przerwa.
Oby rzeczywiście trwała tylko
dwa tygodnie...
Zdecydowana większość klubów zrezygnowała także z prowadzenia treningów we wszystkich grupach młodzieżowych.
Wczoraj, już po zamknięciu
tego wydania „7DG” decyzję
czy zawieszać centralne roz-

grywki ligowe od ekstraklasy po
trzecią ligę podjąć miał PZPN.
Biorąc pod uwagę wydarzenia i informacje napływające z
Włoch można spodziewać się
radykalnych posunięć.
Po tym, jak u Daniele Ruganiego, obrońcy Juventusu,
wykryto koronawirusa, Inter
Mediolan wydał oświadczenie,
w którym czytamy, że ekipa Antonio Conte na tę chwilę kończy
sezon we wszystkich rozgrywkach.
"Ze względu na oświadczenie
Juventusu, z którego wynika, że
ich zawodnik Daniele Rugani
miał pozytywny wynik testu na
obecność wirusa COVID-19,
Inter ogłasza zawieszenie jakiejkolwiek działalności we wszystkich rozgrywkach, w jakich
bierze udział aż do odwołania.
Klub w tej chwili podejmuje
niezbędne procedury, które w

zaistniałej sytuacji musi wdrożyć" - czytamy w oświadczeniu
Interu. Klub cztery dni wcześniej grał przeciwko Juve mecz
ligowy. Rugani siedział na ławce
przez pełne 90 minut, ale nie
dało się uniknąć z nim kontaktu
przy szatniach oraz po końcowym gwizdku.
Inter wycofał się zatem z gry
w Serie A (rozgrywki zawieszone są tam przynajmniej do 3
kwietnia), Ligi Europy (wczoraj
miał rozegrać mecz z Getafe,
ale Hiszpanie już wcześniej odmówili przylotu do Mediolanu)
oraz z Pucharu Włoch (mieli
grać z Napoli w półfinale rozgrywek).
Kwarantannie poddany został cały Juventus. Włosi w
przyszłym tygodniu mieli grać
rewanż w Lidze Mistrzów z Olymique Lyon, ale w obecnej sytuacji to nie wchodzi w rachubę.

Zespół przez dwa tygodnie nie
będzie trenował. Brak rozstrzygnięcia w 1/8 Lidze Mistrzów
wyklucza możliwość prowadzenia rozgrywek w jego dalszej
fazie. Można wprawdzie przesunąć terminy kolejnych meczów,
ale oznaczać by to musiało
przełożenie w czasie mistrzostw
Europy.
UEFA stoi przed trudnym
zadaniem i podjęciem radykalnych decyzji. Powiedzmy sobie
szczerze – wszystko wskazuje
na to, że mistrzostwa Europy w
tym roku się nie odbędą.
Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje się
przerwanie wszystkich rozgrywek ligowych w większości europejskich krajów i nieprzyznawanie mistrzowskich tytułów.
DJ

OGŁOSZENIE

Piłka ręczna

Wójt Gminy Banie

Szczypiorniści też nie
zagrają - rozgrywki
zawieszone

Informuję,

Jako pierwsi skutki koronawirusa odczuli na własnej skórze piłkarze ręczni KPR
Gryfino.
W niedzielę mieli rozegrać
ligowy mecz z Hagardem Strzałkowo, ale z powodu podejrzenia wirusa mecz nie doszedł do
skutku. To było jednak tylko
preludium do kolejnych kłopotów.
W weekend rozegrano kilka
innych spotkań II ligi, ale były
to ostatnie spotkania ligowe
w najbliższym czasie. Decyzją
Prezesa II Ligi Pomorskiej rozgrywki zostały zawieszone. Na
razie na dwa tygodnie, ale to
bardzo optymistyczna wersja.

1 MKS Grudziądz		
2 MKS Brodnica		
3 MKS Sambor Tczew		
4 KPR Blejkan Gryfino		
5 KS Szczypiorniak Olsztyn
6 AZS UMK Toruń		
7 MKS Handball Czersk		
8 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
9 UKS Hagard Strzałkowo
10 KU AZS UKW Bydgoszcz
11 ITS Jeziorak Iława		

13
15
14
12
14
14
14
14
13
14
13

39
38
28
27
27
15
14
14
9
7
7

435:286
506:434
418:364
354:303
442:407
403:438
356:411
342:402
358:426
388:455
326:402

NAJTANIEJ w okolicy

BANERY

WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki

tel. 91 577 2007
grafik@domjudy.pl

DJ

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie (na I piętrze przy pok. nr 20) został wywieszony wykaz SPU.2.lok.użytk.2020.JNJ nieruchomości przeznaczonych
do najmu na okres do 3 lat (wykaz obejmuje lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku mieszkalno-użytkowego) położonego w miejscowości Banie przy ulicy
Targowej 22.
Lokal można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 91 416 64 46 wew. 30.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 20
Urzędu Gminy Banie, na stronie internetowej www.bip.banie.pl (zakładka "nieruchomości" - "wykazy”) lub telefonicznie pod nr 91-4166-446 wewn.30.

WÓJT GMINY BANIE
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie został wywieszony
wykaz nr 2/2020/z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargowej, oznaczonych nr działek gruntu:
- 424 i 425 o pow. 0,8847 ha obręb Banie 2, przeznaczonej na
cele przemysłowo – usługowe,
- 248/2 o pow. 0,0076 ha obręb Lubanowo, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym.
Treść wykazu dostępna jest pod adresem internetowym www.
bip.banie.pl., zakładka nieruchomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 5 Urzędu Gminy
Banie lub telefonicznie pod nr 91 41 66 381 wewn. 12.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 22 kwietnia 2020 r., o godzinie 1000, w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony
zostanie drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2
miasta Gryfino:
- działka nr 459/18 o pow. 0,0906 ha (KW 71958/4).
Cena wywoławcza netto 80.000,00 zł.
Wadium – 8 000,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 22 kwietnia 2020 r., o godzinie 1030, w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony zostanie drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym
Wełtyń:
- działka nr 205/5 o pow. 0,1168 ha (KW 43111/0).
Cena wywoławcza netto 85.000,00 zł.
Wadium – 8 500,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 22 kwietnia 2020 r., o godzinie 1100, w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony
zostanie drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr
5 miasta Gryfino:
- działka nr 146/10 o pow. 0,0881 ha (KW 71795/3).
Cena wywoławcza netto 98.000,00 zł.
Wadium – 9 800,00 zł.
- działka nr 146/11 o pow. 0,0896 ha (KW 71796/0).
Cena wywoławcza netto 99.000,00 zł.
Wadium – 9 900,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

„Nie bądź obojętny”

Pomoc dla dzieci i Polaków na Wschodzie
Warto i trzeba pomagać
Stowarzyszenie Wspólnota Polska koło Gryfino
KRS 000034914
www.7dnigryfina.az.pl

V runda Pucharu Polski

Energetyk gra dalej
Przygoda Energetyka z Pucharem Polski trwa dalej. W sobotę gryfinianie zremisowali 1:1 z Iskrą Golczewo. O awansie do ćwierćfinału rozgrywek na szczeblu
okręgu zadecydować miały rzuty karne. Jedenastki zdecydowanie lepiej wykonywali gryfinianie. Na trzy rzuty karne wykorzystali trzy, podczas gdy rywale ani
jednego.
Energetyk był już jedną
nogą poza Pucharem Polski.
Od 67. minuty przegrywał
0:1. W 83. minucie Marczuk
z Iskry ukarany został czerwoną kartką. To sprawiło, że
Energetyk zaatakował jeszcze
odważniej i w 87. minucie
doprowadził do remisu. Gola
zdobył Gnap.
W konkursie rzutów karnych skutecznie jedenastki
wykonali Kondraciuk, Żeglin
oraz Stelmasik.

Energetyk – Iskra 1:1 k. 3:0
Energetyk: Kordowski Kondraciuk, Baszak, Stelmasik, Kubaczyński, Nikitiński
(80 Nycz), Kaniecki, Gnap,
Żeglin, Gatkowski (77 Kosmalski), Łapiński.
Przypomnimy, że przed
tygodniem awans do kolejnej rundy wywalczyła Odra
Chojna, która bardzo pewnie
pokonała Gryf Kamień Pomorski.

W pozostałych spotkaniach
V rundy: Pogoń II – Sokół Pyrzyce 10:0, Prawobrzeże Świnoujście – Iskierka Szczecin
0:0 k. 2:4, Biali Sądów – Świt
Szczecin 2:6, Arkonia Szczecin – Chemik Police 1:7, Odra
Chojna – Gryf Kamień Pomorski 3:0, Iskierka Szczecin
– Ina Goleniów 2:1, Energetyk
Gryfino – Iskra Golczewo 4:1,
SCRS Barlinek – Masovia 5:0.
DJ

OGŁOSZENIE

Sprzedam
działkę budowlaną
w Daleszewie
ogrodzona, z dala od drogi,
przy lesie, z częściowymi
fundamentami, prąd,
studnia głębinowa
jedyna działka
na uboczu 1000 - 1200 m2
pozwolenie na budowę
Cena do uzgodnienia

511 732 428

REKLAMA

e-mail: kontakt.7dnigryfina@gmail.com
tel. 91 404 50 14

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

proponuje
CYKLICZNĄ ORGANIZACJĘ NA TERENIE TARGOWISKA

„PCHLEGO TARGU – TARGU STAROCI”
Osoby zainteresowane w/w inicjatywą proszone są o kontakt
z biurem OSiR w Gryfinie, nr tel. 91 416 30 11, e-mail: osir@gryfino.pl
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Informujemy, że wszystkie
zaplanowane seanse w Kinie Gryf
zostają odwołane
W związku z komunikatem Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie
ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że działalność Gryfińskiego Domu Kultury dla osób korzystających z naszych usług zostaje zawieszona
od czwartku 12 marca 2020 r. do odwołania.
Zostają odwołane wszystkie wydarzenia artystyczne organizowane i współorganizowane przez placówkę, zajęcia zespołów i pracowni artystycznych, zaprzestają działalności
świetlice wiejskie oraz zostają odwołane wszystkie zaplanowane seanse Kina Gryf.
Zwrot należności za zakupione bilety będzie odbywał się dwutorowo:
- w przypadku wejściówek zakupionych w kasie Kina Gryf, będzie można je zwracać w kasie
- pieniądze za bilety nabyte on-line przez portal biletyna.pl zostaną zwrócone tą samą drogą, którą zostały zakupione.

p.o. dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury
Monika Drabik

SZCZECIŃSKIE KINA
Drodzy Widzowie,
zgodnie z decyzją Rządu RP o czasowym zawieszeniu działalności instytucji kultury
szczecińskie kina będą nieczynne od czwartku, 12 marca.
Zwrotów biletów można dokonywać w kasach kin po uprzednim
kontakcie telefonicznym z konkretnym kinem.
Na dzień dzisiejszy zamknięcie kin zostało ogłoszone do 25 marca.
Rodzice
(serial)

()

Kina i inne instytucje kultury
zostały zamknięte, nie pozostaje
nam nic innego jak posiłkować
się dostępnymi portalami, które
za drobną (;)) opłatą udostępniają nam seriale i filmy. Stąd
dzisiaj dwie recenzje seriali komediowych – tak na przekór sytuacji, która właśnie ma miejsce
w naszym kraju. Czasami śmiech
to jedyne lekarstwo na stan rzeczy. Pierwsza z moich propozycji
to nowość z gatunku obrazów o
rodzicielstwie prawdziwym, czyli pokazujemy to, co normalnie

Przyjaciele
(serial)

()

Drugą propozycją serialową
spod znaku uśmiechniętego człowieka są kultowi i nieśmiertelni
„Przyjaciele”, czyli starość, ale bardzo aktualna. Zadebiutowali w
1994 roku, czyli dawno dawno
temu, ale do dzisiaj rozgrzewają
serca i sprawiają, że uśmiechy pojawiają się na naszych twarzach.
Przyjacielscy, uśmiechnięci, zabawni i prawdziwi jak nikt. Rachel, Ross, Monica, Chandler,
Joey i Phoebe – nieśmiertelna,
szalona, kreatywna i chemicznie
naelektryzowana szóstka przyjaciół, którzy gotowi by za sobą w
ogień skoczyć. To jeden z niewielu seriali, który niezmiennie bawi

w życiu się ukrywa. Przecież nikt
z nas nie traci nigdy cierpliwości
i nigdy nie krzyczał na dziecko?!
Ktoś by podniósł rękę (ale nie na
dziecko, tylko, żeby się zgłosić)?
Jasne, że nie. Nie lubimy przyznawać się do błędów, zaniechań i rodzicielskich pomyłek,
ale właśnie takie jest życie rodzica – pełne błędów i codziennego wybaczania sobie i innym.
Głównymi bohaterami tego serialu są oczywiście rodzice: Paul i
Ally, zwyczajni, prawdziwi, zmęczeni, rozczarowani, ale i zakochani w swoich dzieciach. Są też
i oni, czyli dwójka Potworów,
która potrafi uprzykrzyć życie –
w jednej chwili potrafimy ich komnie od kilkudziesięciu lat i
mogę go non stop od nowa zaczynać i kończyć. Nie wiem, czy
wiecie, ale serial nagrywany był z
udziałem widowni. Odcinki trwały z reguły ponad dwadzieścia
minut, na co składał się 20-godzinny dzień pracy. Przy kręceniu
serialu zawsze używano 4 kamer.
Plotka głosi, że Phoebe i Chandler mieli być tylko drugoplanowymi postaciami, ale jak wiemy
wyszło inaczej. Courtney Cox
ubiegała się o rolę Rachel a Jennifer Aniston o rolę Monici – czyli

gdy nie dadzą Wam zasnąć kilka
nocy z rzędu? W jednej z głównych ról wystąpił świetny Martin
Freeman. Partneruje mu urocza
i zabawna Daisy Haggard. Ten
serial pomaga na chwilę zrelakchać nad życie i zarazem nienawidzić. Granice cierpliwości taty
Paula wystawiane są często na
próbę. Mama też w tej sytuacji
nie ma lekko, ale mama to
mama – wiadomo. Szczera i
bezkompromisowa, zabawna, a
czasami nawet brutalna prawda
o macierzyństwie i tacierzyństwie wyłania się z serialu „Rodzice”. Co zrobicie, by zadbać o
swoje dzieci? A co się stanie,

zupełnie odwrotnie jak w efekcie
było w serialu. Scena, którą znamy z czołówki serialu nagrana
została w studiu Warner Bros o 5
nad ranem. W USA każdy odcinek serialu obejrzało 20 mln ludzi, a ostatni 50! Gaża aktorów
serialu za pierwszy odcinek serialu wynosiła 20 tys. dolarów, a za
ostatni już 1 mln dolarów. Wy-

wiam się, czy NIErodzicom będzie się podobało? Polecam ten
spektakl rozbrajających rodzicielskich zagrań, słów i trików,
by po raz kolejny pokonać maluchy (a one tak tylko niewinnie
wyglądają, pod płaszczykiem
cienkiej skóry kryją się mistrzowie szachów i chińczyka w jednym).
Anna Pietras

sować się i odetchnąć po dniu
pełnym odpowiedzialności i starania się być correct wobec naszych dzieci. Tam można i dzieje
się wszystko. Uśmiech nie schodzi z naszej buzi i tylko zastana-

strój kawiarni, w której przesiadywali „Przyjaciele” zmieniano co 3
odcinki i przedstawiał on twórczość artystów z Nowego Jorku,
USA i innych krajów. Serial był tak
popularny, że wystąpiły w nich
największe gwiazdy z Brucem
Willisem i Bradem Pittem na czele. Co jest takiego w tym serialu?
Przede wszystkim są w nim nie-

banalni i zabawni, a trochę nawet
szaleni bohaterowie. Do tego dochodzi świetny scenariusz, genialne, mądre dialogi, naturalna
gra aktorska i chemia, która niewątpliwie była między aktorami
odgrywającymi główne role. Połączenie elementów komedii i
dramatu, a przede wszystkim
płynne przechodzenie między
nimi jest tym, co trzyma nas przy
tej opowieści. Niech ta przyjaźń
trwa jak najdłużej.
Anna Pietras

FOTO: dystrybutor

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

13-19.03.2020 r.

COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

Felieton(ik)
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Co w trawie piszczy

Pizza

Potrawa kuchni włoskiej, która zawojowała świat jest płaskim, okrągłym
plackiem z ciasta drożdżowego z sosem pomidorowym, posypana startym
serem.
We Włoszech wyróżnia się dwie odmiany pizzy: neapolitańską i rzymską.
Rzymska jest grubsza 1-2 cm grubości ma jej ciasto, żeby dobrze podtrzymywało składniki, ma również podniesione, zarumienione brzegi. Pizza
neapolitańska jest bardzo cienka, ma maksymalnie 3 mm grubości i nie
ma zaokrąglonych brzegów.
Do tego, że pizza jest pyszna nie trzeba nikogo przekonywać, każdy pewnie próbował i się w niej zasmakował.
Co wy na to, żeby taką pyszną pizzę wykonać samemu w domu?
O nie, nie jest to wcale trudne, uwierzcie mi przynajmniej raz w tygodniu taką pizzę robię i jak tak się
teraz zastanowię to stwierdzam, że jest to jeden z najszybciej przygotowywanych obiadów. Naprawdę.
To jak? Zagnieciemy wspólnie pizzę?
Poniżej mój sprawdzony przepis, który polecam wszystkim pizzożercom  .
PRZEPIS NA PIZZĘ
Składniki na ciasto:
- 3 szklanki mąki pszennej
- pół kostki drożdży
- pół litra osolonej, letniej wody
- trochę oliwy (2,3 duże łyżki)
Dodatki do położenia na pizzę według uznania: ketchup, koncentrat pomidorowy, kukurydza, pieczarki,
żółty ser, papryka, cebula, szynka, salami itp.
Przyprawy: bazylia i oregano.
Krok po roku jak robimy:
Wsypujemy mąkę do miski, rozkruszamy na mąkę drożdże, wlewamy wodę. Wyrabiamy ciasto, na koniec
dodajemy oliwę, żeby ciasto się dobrze skleiło. Odkładamy na 20 minut w ciepłe, ciemne miejsce miskę
z ciastem, przykrytą ściereczką. W tym czasie obieramy, kroimy według uznania wszystkie składniki jakie
chcemy położyć na naszej pizzy.
Gdy ciasto trochę podrośnie na dużej blaszce z piekarnika kładziemy arkusz papieru do pieczenia, rozgniatamy palcami ciasto na całą powierzchnię. Smarujemy placek koncentratem pomidorowym i ketchupem.
Posypujemy bazylią i oregano. Rozkładamy wszystkie składniki na cieście i wkładamy do rozgrzanego
piekarnika (TUTAJ POPROŚCIE O POMOC OSOBĘ DOROSŁĄ).
Pieczemy w temp. 2500C przez około 15 minut.
3 minuty przed wyjęciem pizzy z piekarnika posypujemy ją startym żółtym serem.
(Pizza jest gotowa do jedzenia gdy ma zarumienione pod spodem ciasto, więc podczas pieczenia niech
osoba dorosła wam to sprawdzi).
Przed jedzeniem polewamy według uznania, ketchupem lub zrobionym własnoręcznie z passaty pomidorowej sosem do pizzy.
Miłego pieczenia i smacznego .

Młody artysta malarz

www.7dnigryfina.az.pl

Czas na
AUDIOBOOK
„Pippi Pończoszanka” wydana w formie audiobooka to
wspaniały sposób na poznanie historii dziewczynki, która mieszka samotnie w Willi
Śmiesznotce razem ze swoim
koniem i małpką, ma walizkę
pełną złotych monet i... nie
chodzi do szkoły.
Jej zwariowane pomysły i
dziwne czasem zachowanie
jest wyzwaniem dla mieszkańców miasteczka. Budzi ona
zgorszenie dorosłych oraz zachwyt rówieśników.
Astrid Lindgren szwedzka pisarka jest autorką serii książek
o Pippi.
Dowcipna, pełna humoru, rudowłosa, bardzo silna, mająca
wiele zwariowanych pomysłów dziewczynka jest niezwykle pozytywną postacią.
Wspaniałe audiobookowe wydanie kilku części książek o
Pippi przeczytane przez Edytę Jungowską, polską aktorkę
posiadającą fenomenalny głos,
który bardzo pasuje do głosu
Pippi, jest czymś zachwycającym.
Słucha się tej opowieści bardzo
dobrze.
Nagrana muzyka, której możemy posłuchać na płytach, jest
znakomicie dobrana do tego typu opowieści, zanucę tutaj kawałek piosenki z tego nagrania „O mnie się nie martw, ja sobie
zawsze dam radę, o mnie się nie martw…”
Podczas zabawy w pokoju słuchając w tle historii zwariowanej
Pippi, audiobook przeniesiecie was w jej świat.
Jest to znakomity pomysł na prezent dla kilkuletnich lub kilkunastoletnich dzieci.
Przy okazji polecam wam także wyśmienite przedstawienie
w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie pod tytułem „PIPPI
POŃCZOSZANKA”.
Uwierzcie mi, byłam i oglądałam i zapewniam was, że nie
tylko dzieci, ale też dorośli nie chcą wyjść z teatru, tak im się
podoba to przedstawienie .

Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Książki są jak okręty myśli żeglujące
po oceanach czasu, troskliwie niosące swój

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Wydaje nam się, że nie warto rozmawiać z dziećmi na tematy,
które według nas są dla nich za trudne. Okazuje się, że wszystko
jest kwestią podejścia i wybrania odpowiednich narzędzi, bo nawet przedszkolaków można zainteresować grawitacją, fizyką
kwantową czy termodynamiką. Wydaje się to niemożliwe, a jednak moja wizyta w grupie przedszkolnej mojego syna pokazała
mi, że dzieci są zainteresowane siłami, jakie działają na naszej
planecie. Pytane o różne rzeczy śmiało odpowiadały. „Mieszkamy
na planecie Ziemia”. „Ogrzewa nas Słońce”. „Ziemia jest ogromna”.
Zapytane o to, co to jest grawitacja?, popatrzyły na mnie zaintrygowane. „Grawitacja to tajemnicza siła przyciągająca wszystko
do wszystkiego innego” - odpowiedziało jedno z dzieci. Ta bardzo
trafna definicja pokazuje, że najbardziej skomplikowane rzeczy
można ująć w prosty i przystępny nawet dla przedszkolaków sposób.

Akademia Mądrego
Dziecka – grawitacja,
termodynamika,
fizyka kwantowa

Sposób na to, by przekonać dzieci do wyższej matematyki i fizyki znalazło wydawnictwo Egmont, które w ramach serii Akademia
Mądrego Dziecka wydało kilka książeczek, które opowiadają o
ważnych zjawiskach i procesach, jakie zachodzą na naszej planecie
(m.in.: grawitacja, termodynamika, energia odnawialna, kwarki, fizyka kwantowa).
Powiedzenie dziecku, czym winien mieć problemu ze zrojest grawitacja nie jest pro- zumieniem, ale 3-latek? Można
ste. Definicja zaczerpnięta z sobie powiedzieć, że to za trudpodręcznego źródła: jedno z ne dla przedszkolaka i odpuścić,
czterech oddziaływań podsta- ale można siegnąć po książki, o
wowych, będące zjawiskiem których piszę i na bardzo podnaturalnym polegającym na stawowym poziomie wytłumatym, że wszystkie obiekty po- czyć dziecku pewne prawa, jakie
siadające masę oddziałują na nami rządzą. Myślę, że warto się
siebie, wzajemnie przyciągając o to pokusić.
się. Oczywiście, 8-latek nie po-

Malutkie obrazkowe książki
z twardymi stronami są idealne
dla ciekawych świata przedszkolaków. Ich bohaterami są
dzieci mniejsze od nich, które
podobnie jak one sprawdzają
i doświadczają świat, a od doświadczeń już krótka droga do
zjawisk, o których czytaliśmy.
Najciekawsze w nich jest to, że
wszystkie zjawiska przedszkolak może zauważyć w swoim
codziennym życiu, bo dlaczego
tak fajnie zjeżdża się na zjeżdżalni lub podskakuje? Dlatego,
że jest z nami cudowna i uwielbiana przez dzieci Pani Grawitacja! Cieszę się, że mogłam
czytać przedszkolakom o tak
ważnych dla planety sprawach,
jak termodynamika i energia
odnawialna. Ważne, by wiedziały, że muszą segregować śmieci
i że mogą pomóc Ziemi np.
używając roweru zamiast jazdy
autobusem. Każda taka „lekcja”
jest dla małych umysłów bardzo cenna, bo wiemy, że chłoną
od nas i ze świata wszystko jak
gąbka. Postarajmy się nasycić je
wartościowymi informacjami.

Fizyka kwantowa, energia
odnawialna, termodynamika –
to trudne tematy, które suchą
definicją straszą i odpychają
(nie tylko dzieci, ale także nas
dorosłych), ale gdy tylko zaopatrzymy się w książki, które są
kolorowe, zabawne i przystępnie
napisane, to wszystko staje się o

wiele prostsze, a termodynamika nie jest tylko działem fizyki
zajmującym się badaniem energetycznych efektów wszelkich
przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany
energii wewnętrznej analizowanych układów, a po prostu ciepłem słonecznym, które pomaga wszystkiemu wzrastać i nam
rosnąć. Jakie to proste! I zależy
tylko od słów i sposobu ich użycia.

Kiedyś ktoś próbował mnie
przekonać do tego, że świat nie
mógłby istnieć bez fizyki, a nawet bez fizyki kwantowej. Nie
wierzyłam w to, bo po prostu
nie rozumiałam, czym jest fizyka kwantowa. Przyznam się,
że dopiero po przeczytaniu
książeczki dla malucha zrozumiałam coś, co dla mnie – polonistki – od zawsze było czymś
niepojętym. Jeśli tak jak ja zawsze mieliście problem z przedmiotami ścisłymi, to te książki
nie tylko pomogą Wam rozmawiać o tych – jakby nie było –
trudnych sprawach z lekkością,
a także pomogą Wam bardziej
zrozumieć coś, na co w szkole
czasami nie starczało nam/Wam
cierpliwości.
*Książki z serii „Bobas odkrywa naukę” przedstawiają
skomplikowane
zagadnienia
naukowe oczami dziecka.
Dziecko przez zabawę, codzienne czynności poznaje prawa
fizyki czy matematyki. Książki wpisują się w modny nurt
edukacji STEM, która składa
się takich dyscyplin jak: nauki
przyrodnicze (Science), technologia (Technology), inżynieria
(Engineering) i matematyka
(Math). STEM ma rozwijać od
najmłodszych lat zainteresowanie przedmiotami ścisłymi.

Przedszkolak chłonie od nas
wszystko jak gąbka, jest otwarty na to, co mu opowiadamy,
pokazujemy, czego pozwalamy
mu doświadczać. Dla każdego
przedszkolaka świat i życie to
poligon doświadczalny, a jednym z pól, na który można go
zaprosić jest matematyka, fizyka czy chemia. Gdy wyszłam z
sali przedszkolnej, pomyślałam
sobie, że dobrze by było, gdyby po takiej teoretycznej lekcji
grawitacji, dzieci mogły spróbować jej po prostu doświadczalnie, czyli np. podskoczyć
czy podrzucić do góry jabłko.
Doświadczenia z dziećmi to
z jednej strony wyzwanie, a z
drugiej – najlepsza nauka i zabawa w jednym. Dzieci uwielbiają uczestniczyć w zajęciach,
które teoretycznie NIE są dla
nich. Oczywiście wszystko
musi odbywać się pod kontrolą rodziców, ale jest to do zrobienia. Pamiętajcie, że naszym
obowiązkiem jest wskazać
dziecku wszystkie drogi poznania, a ono wybierze sobie
potem te, które będą go interesowały.
Seria:
Akademia Mądrego Dziecka.
Bobas odkrywa naukę
Autor: Spiro Ruth
Ilustracje: Irene Chan
Wydawnictwo: Egmont
Mama, która czyta, bo kocha
Źródła:
* h t t p s : / / w w w. e m p i k . c o m /
g r aw i t a c j a - a k a d e m i a - m a d re g o dziecka-bobas-odkrywa-nauke-spiroruth,p1227386061,ksiazka-p
foto: pixabay.com.pl

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

15

13-19.03.2020 r.

34 osoby oddały krew

W czwartek – 5 marca, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, odbyła się w Gryfinie, kolejna akcja pobierania krwi. Akcję zainicjowała
gryfińska wolontariuszka - Promotor Honorowego Krwiodawstwa - Ewa Lewczuk.
Tego dnia do placówki przy
ul. B. Chrobrego licznie przybyli mieszkańcy Gryfina i okolic,
a przede wszystkim młodzież
gryfińskich szkół ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych.
Tak duża frekwencja była
owocem zajęć edukacyjnych z
zakresu honorowego krwiodawstwa prowadzonych na terenie
w/w placówek przez pracownika RCKiK w Szczecinie – lek.
Tadeusza Gębkę. Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się
dlaczego tak ważne dzielenie się
tym niezastąpionym darem jakim jest krew. Jak przygotować
się do oddawania krwi, jak postępować po oddaniu krwi.
Podczas akcji można było
spotkać całe rodziny oddające

krew (małżeństwa, mamę z synem), które wspierają się w tej
pięknej inicjatywie i motywują
do dalszego pomagania potrzebującym.
Na każdego Krwiodawcę
w tym dniu czekały upominki przekazane przez RCKiK
w Szczecinie i Darczyńców,
którzy w ten sposób pragną przyczynić się do promowania idei honorowego
krwiodawstwa, są to: Jacek
Warda, Ewa Sznajder, Andrzej Urbański, Rafał Guga,
Krzysztof Hładki, Magdalena
Pieczyńska, Ewa Dudar.
Na akcję zgłosiło się 38 osób,
34 oddały krew.
Kolejna akcja w Gryfinie planowana jest listopadzie z okazji Dni
Honorowego Krwiodawstwa.
Jeszcze raz dziękujemy Or-

ganizatorce – Pani Ewie Lewczuk, Darczyńcom, wieloletnim
Krwiodawcom, oraz młodemu
,,narybkowi”. Mamy nadzieję,
że na stałe zostaniecie w gronie

Honorowych Krwiodawców i
godnie zastąpicie zasłużonych
Krwiodawców.
Przypominamy, że w Gryfinie, krew można oddać w każdy

czwartek, przy ul. B. Chrobrego
52, rejestracja dawców jest w
godz. 7:30- 11:30.
Justyna Gębka

OSP Stare Łysogórki

Najlepiej wyposażona jednostka w powiecie
Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach było bardzo dużym, pozytywnym
zaskoczeniem.
Rozpoczął je Prezes jednostki
Robert Caban, który po powitaniu
przybyłych przedstawił obszerne sprawozdania z działalności
jednostki. Stan osobowy OSP
wynosi: członkowie zwyczajni 25,
honorowi 5, wspierający 3 oraz
1kobieta. Razem 34 członków. W
roku sprawozdawczym odbyło się
5 posiedzeń zarządu i 6 innych
zebrań oraz przeprowadzono 12
pogadanek z zakresu prewencji
dla dzieci i młodzieży. OSP w
roku 2019 uczestniczyła 33 razy
w akcjach ratowniczych, w tym:
w gaszeniu pożarów 17 razy i w
likwidacji miejscowych zagrożeń
16 razy. Poza teren gminy wyjeżdżała 5 razy, do Gminy Moryń i
Cedynia. W akcjach ratowniczych
uczestniczyli następujący druhowie: Tomasz Januszkiewicz, Jerzy
Oleksy, Bartosz Oleksy, Katarzyna
Wachowska, Leszek Kantor, Czesław Caban, Marcin Krąp, Piotr
Nowikowski, Damian Nowacki,
Bartosz Jędrasiak, Tomasz Czarnecki, Paweł Kwiecień, Łukasz
Caban, Bartosz Koźlik, Robert Caban i Zdzisław Januszkiewicz. W
kursach, szkoleniach uczestniczyli
następujący członkowie: Podstawowy: Damian Nowacki, Katarzyna Wachowska, Karol Osiński,
Pożarów Wewnątrz Budynku:
Marcin Krąp, Tomasz Januszkiewww.7dnigryfina.az.pl

wicz. Jednostka uczestniczyła też
w międzynarodowych manewrach
w Chojnie.
W roku sprawozdawczym OSP
pozyskała następujący sprzęt i
wyposażenie: jeden detektor ALTAIRr 4x R Bluetooth, buty specjalne strażackie WZ 828 (3 pary),
kamizelka asekuracyjna Ratownik
II KSP 2014 z rzutką trapezową
(2 ), kominiarki niepalne 4K dwuwarstwowe (5 ), kask ratownik
KSP (2), butle powietrzne (15),
rękawice ESKA SUPER MARS 5,
mankiet CNBOP (3), buty inne
(3), prądownica TURBO (1),
mundury wyjściowe (3), zestaw
kominowy, hełmy (5), NOMEX- y
(15), latarki do poszukiwań typu
MAGLAID (5), ubrania koszarowe (2).

Wykonano następujące prace
porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie: renowacja agregatu oddymiającego,
odświeżenie wnętrza remizy oraz
w ramach prac społecznych wykonano: prace porządkowe, odświeżanie krzyży na Cmentarzu Wojennym w Siekierkach, wykaszanie
traw, karczowanie krzewów.
W ramach współpracy międzynarodowej uczestniczyli w
obchodach75 rocznicy Bitwy pod
Arhnem (wyjazd integracyjno-pożarniczy) oraz współpracują z: jednostkami Straży Pożarnej: Oosterbek, Doorweth, (Holandia), Nowe
Łysogórki, KSRG Moryń, KSRG
Chojna, DOK DĘBNO, Sołectwo
i Dom Dziecka Trzcińsko Zdrój,
Nadleśnictwo Mieszkowice.

Po przedstawieniu pozostałych
sprawozdań udzielono Zarządowi
absolutorium.
Członkowie jednostki nie pobierają ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych. Dobrowolnie
przekazują je na rzecz jednostki.
Dzięki doskonałej współpracy z
jednostkami z Holandii pozyskano bardzo dużo wyposażenia w
środki bezpieczeństwa osobistego, sprzętu i odzieży ochronnej.
Obecnie, mając nawet nadwyżki
w niektórych sprzętach, np. butle
i aparaty tlenowe, wyrażają chęć
przekazania ich części innym jednostkom.
Burmistrz Andrzej Salwa wyraził swoje zadowolenie z tak doskonale działającej jednostki, która
nieporównywalnie do innych po-

trafi zdobywać środki finansowe
oraz sprzęt zapewniający bezpieczeństwo strażaków. W budżecie
gminy Mieszkowice na działalność
OSP w 2020 roku zabezpieczono
260 tys. zł, prawie o 100 tys. zł
więcej niż w roku ubiegłym. Ponadto na zakup samochodu dla
OSP Mieszkowice 450 tys. zł.
Również Komendant Powiatowy
PSP bryg Andrzej Prokopski swoje
wystąpienie rozpoczął od gratulacji
dla jednostki za wszystkie osiągnięcia, uczestnictwo w akcjach, umiejętność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych i nowoczesnego sprzętu dla strażaków,
jak również koleżeńską współpracę
wyrażającą się chęcią przekazania
nadwyżek sprzętu potrzebującym
jednostkom. Przedstawił też statystyki ubiegłorocznych działań oraz
przypomniał o terminach specjalistycznych szkoleń.
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Gryfinie
Adam Cybort, a imieniu swoim i
Prezesa Pawła Trzaskosia podziękował strażakom za ich zaangażowanie, poświęcenie i sukcesy.
Przypomniał o terminach zawodów i turniejów oraz przekazał
informacje na temat wprowadzonych zmian w regulaminie przyznawania odznaczeń.
A. Szczepaniak
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Usługi remontowo-budowlane

KRZYŻÓWKA

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

576 314 405

KUPIĘ ciągnik

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

KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą
(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

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

KUPON

Pionowo:
1. miasto w RPA;
2. masturbacja;
3. 3,14;
4. matka Learcha;
5. człowiek bez ubrania;
6. symbol chemiczny Nobla;
7. gnom, skrzat;
8. na koszyki;
9. angielskie konfitury;
10. 1/100 hektara;
11. śpiewający kabaret;
12. naszyjnik z rzeźbą;
13. kasztanowa dróżka;
14. powstanie w Konstantynopolu;
15. ptak wodny;
16. samiec kozy domowej;
17. litera grecka;
18. konspiracyjna organizacja wojskowa;
19. rywal Sony;
20. naczynie laboratoryjne;
21. irlandzka nazwa Irlandii;
22. syn Kreuzy;
23. wystawiana w Teatrze Wielkim;
24. poetycznie o Anglii;
25. z runem na grzbiecie;
26. syn Posejdona;
27. hawajska gitara;
28. Geppert, piosenkarka;
29. punkt wysokości na mapie;
30. płonący kawał drewna;
31. Anatolij, szachista;
32. dopływ Narwi;

33. damski kostium plażowy;
34. unosi się nad mokradłami;
35. miasto nad Bobrem;
36. sól lub ester kwasu octowego;
37. dźwięk „A” obniżony o dwa półtony;
38. zakon katolicki założony w Citeaux;
39. środek owadobójczy;
40. kierowany wydech;
41. obelisk wyciosany z jednej bryły;
42. przysmak, frykas;
43. kto? ...?;
44. zebranie, konferencja;
45. masa do papy;
46. jaźń;
47. skarbiec z baśni;
48. rzeka na Ukrainie;
49. przód, wierzch;
50. do kąpieli w łazience;
51. żadna nie hańbi;
52. rodzaj długiego szala z piór;
53. rzeka w Albanii;
54. papuga z długim, kolorowym
ogonem;
55. miasto w Turcji;
56. wada wzroku;
57. „tak” naszych południowych braci;
58. kryty pomost statku;
59. prezydent filaretów;
60. Thomas, ang. pisarz z XVI w.;
61. Y dla chemika;
62. komputer osobisty;
63. egipskie bóstwo słońca.

Poziomo:
64. pod rusztem;
65. symbol niklu;
66. likwidacja;
67. burza, nawałnica;
68. ekskluzywna dzielnica Warszawy;
69. szczyt Filipin;
70. autor „Skrzydeł nad Warszawą”;
71. wschodni Jan;
72. ad acta;
73. miasto w zespole miejskim Nowego Jorku;
74. miasto w środkowo-zachodnich
Włoszech;
75. obok Tytusa i Romka w znanym
komiksie;
76. kwasy w komórce;
77. zgoda, w porządku;
78. Indianie z czubami;
79. Epos, wielki poemat epicki;
80. kolor liliowy;
81. urząd lokalowy;
82. jeden z sędziów w Hadesie;
83. np. żyto;
84. mały kocioł;
85. Katarzyna z telewizyjnej „Dwójki”;
86. symbol srebra;
87. pochodna amoniaku;
88. zieleń na pustyni;
89. jeśli zielone to leśne lub rolne;
90. symbol argonu;
91. ratuje taterników;
92. Midori ..., japońska łyżwiarka;

93. źródło światła;
94. płyta kompaktowa;
95. for;
96. polski chirurg, ortopeda (18961995);
97. dźwięk a + półton;
98. rycerz, hiszpański bohater;
99. muzyczny taktomierz;
100. cienkie nici do haftowania;
101. żużel na ściankach pieca;
102. ogniem zionie, a nie śliną;
103. słone jezioro w Turcji;
104. odmiana złotej rybki;
105. święty byk;
106. ... Clapton;
107. na przynętę;
108. harcerz w „zerówce”;
109. płw. w Nowej Funlandii (Kanada);
110. ludowy taniec węgierski;
111. Indianie z Kanady;
112. grecka bogini zła;
113. miara kąta;
114. żołnierz w niewoli;
115. brat Chryzala z komedii Moliera
„Uczone białogłowy”;
116. prowincja z ordami;
117. kobieta jeżdżąca konno;
118. antonim zenitu.
PODPOWIEDŹ: ARCT, ARYST, AVALON, KAMEA, PAARL, RO

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

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

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544
Transport

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

Tel: 575 830 815

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

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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ZATRUDNI

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

Sprzedam posesję w Szczawnie
0,4 ha, zabudowaną domem parterowym 157 m2,
z możliwością rozbudowy.
Materiały i projekt na miejscu.
W bryle domu znajduje się:kuchnia, 3 pokoje, 2 łazienki,
sauna, garaż oraz wolnostojąca stajnia
i piwnica ziemianka.
Ogrzewanie na paliwo stałe, piec z podajnikiem.
Działka obsadzona iglakami, krzewami ozdobnymi
i zasadzony sad.

Kontakt: tel. 507 24 13 11

Kupię kawalerkę
w Gryfinie
– za gotówkę.
Tel. 510 354 903

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

Tel. 605 955 850

PRACA OPIEKA NIEMCY!

ZATRUDNI

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

TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
www.7dnigryfina.az.pl

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

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

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

SKUP AUT

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

TEL. 792 419 148
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UWAGA
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
M IE S Z K ANI A - W Y N A J E M

LO K ALE - W Y N A J E M

M IE S Z K ANI A – SPR Z E DA Ż

•• 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 pokój okolice Gryfina, z
używalnością kuchni i łazienki. Tel. 507 24 13 11
•• 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
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2,
Stare Miasto. Tel. 791 546 826

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

•• 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 mieszkanie własnościowe, 3 pokojowe
o pow. 63 m2. Tel. 511 317 230
•• 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

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

M IE S Z K ANI A – Z A M I AN A
•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum
Chojny, c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60 m2 na
mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974 992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31 m2 na
2 pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie M3 i M4 na mieszkanie w centrum Szczecina z dopłatą na M3 i M4.
Tel. 783 415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul. Jana Pawła
II na mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie, może być
zadłużone. Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie
(parter,41m2 GT) na mieszkanie 3 lub 4 pokojowe
do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na 2 mieszkania
M3 lub 1 M3 i 1 M4 na parterze. Tel. 783 415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na mieszkanie
2 pokojowe I lub II piętro. Tel. 531 847 341
•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w Mieszkowicach
(nowy budynek, usługi medyczne - w tym rehabilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. Tel.
601 707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w
zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42
m2, na III piętrze z balkonem na podobne - na
parterze lub I piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698
644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje,
kuchnia połączona z jadalnią, możliwość zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50
m2, do III p. Tel. 691 688 605

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

M IE S Z K ANI A - K UPN O
•• 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
NIE RU C H O M O Ś C I – SPR Z E DA Ż
•• 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 działkę ogrodniczą w Gryfinie ul. W.
Polskiego rej. IV. Domek murowany, oczko wodne, folia ogrodnicza, drzewa i krzewy owocowe.
Cena do uzgodnienia. Tel. 577 333 694 Andrzej
•• 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 budowlana 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 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Chwarstnicy
przy ul. Łowieckiej (w odległości 100 m od ul.
Gryfińskiej). Posiadam uzgodnienia dotyczące
podłączenia energii elektrycznej i wody. Cena do
uzgodnienia. Tel. 660 052 677
•• 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
G AR A Ż E - SPR Z E DA Ż
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka I.
Pow. 15 m2, podłączony prąd, doskonały wjazd.
Cena 42 tys. zł. Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m x3m) .
Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena
1350 zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z instalacją elektryczną. Garaż na os. Południe (nr 21) od
strony bloków. Posiada bramę uchylną. Cena 35
tys. zł. Tel. 790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel. 603 971 396
G AR A Ż E – W Y N A J E M
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany przy
Intermarche na Górnym tarasie. Tel. 693 99 17 41
•• Posiadam do wynajęc ia 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
G AR A Ż E – K UPN O
•• 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
M O TO R Y Z AC JA – SPR Z E DA Ż
•• 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 Citroen C5 kombi, rok prod. VII 2005,
centralny zamek, klima. Cena do negocjacji. Tel.
721 146 000
•• 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 – Mercedes 250D, rok prod. 1996. Cena
3000 zł. Sprawny technicznie. Tel. 607 360 096,
601 589 760
•• 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,

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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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
•• 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
M O TO R Y Z AC JA – K UPN O
•• 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
S Z UK A M
•• Rencista z Chojny podejmie pracę, najlepiej w
ochronie. Tel. 501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej
osoby 24h. Staż pracy w Niemczech ok. 15 lat.
Tel. 660 974 992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel. 660
974 992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w Gryfinie lub
okolicach, najchętniej bez żadnych umów. Tel.
507 890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka mieszkań od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889 729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy - sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków,
robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w Gryfinie,
raz w tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874 777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września. Posiadam
duże doświadczenie. Tel.727 687 666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona w
pracy z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każdym wieku. Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową pracę, znajomość języka niemieckiego.
Gryfino, okolice także strefa przygraniczna. Tel.
798 441 629
Z ATRUD NIĘ
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel.
783 415 222
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL. 601420
009
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów Dp,ny. 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. +46762185566
•• 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

www.7dnigryfina.az.pl

•• 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
•• 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 ŁUG I
•• 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 UK 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 LNI C T WO – DZ IE R Ż AWA / SPR Z E DA Ż
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do obornika
dwuosiowy, opryskiwacz do zboża, grabiarka do
siana, mała glebogryzarka, dmuchawa do zboża,
2 silniki elektryczne. Tl. 91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha lasu i pod
budowę teren uzbrojony. Tel. 724 049 451
•• Szkółka w Karsku koło Nowogardu poleca drzewa
owocowe w pojemnikach 3-4 letnie owocujące
już od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80
cm. po 10 zł za sztukę. Tel 606 106 142
•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 537
131
•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie Steklna.
Tel. 609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, sprawny
technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę działkę o pow. 1500 m2- sad owocowy (15 drzew wiśni
i czereśni) w bliskiej odległości ul. Jana Pawła II.
Teren ogrodzony. Tel. 888 587 575
•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głównej
trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub wejdę
we współpracę hodowlaną ptactwa domowego

w ekologii na wybiegu na trawie lub dofinansuję
taką hodowlę. Tel. 513 288 745
•• ROLNICTWO – KUPNO
•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych
zbiorów. Tel. 665 023 603 Odbiór własnym
transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22
•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel. 91 415
22 22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w ilościach samochodowych, zapewniam swój transport oraz 100% przedpłaty. Tel. 501 459 374
•• RÓŻNE
•• Oddam za darmo biurko komputerowe w bardzo
dobrym stanie. Wszelkie informacje pod tel. 885
744 922
•• Posiadam chodziki i wózki dla niepełnosprawnych, wypożyczę za darmo dla potrzebujących.
Tel. 781 415 222
•• Oddam: meblościankę /6 elementów/-”Turkus”
dł: 380 wys. 190. Tel. 507 24 13 11
•• Biurko z szufladami i półką na klawiaturę. Tel. 507
24 13 11
•• Przyjmę za darmo meble do dużego pokoju oraz
dwuosobowy, rozkładany tapczan z wysuwaną
skrzynią. Tel. 66 57 299 26
•• Oddam łóżko z materacem 200 x 180 cm, obicie z
materiału. Tel. 601 086 479
•• Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bardzo
dobry stanie. Tel. 663 507 887
SPR Z E DA Ż
•• 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 praski hydrauliczne do prasowania kabli elektrycznych PH4 i PH6 razem z osprzętem.
Cena do uzgodnienia. Tel. +48 507241311
•• Sprzedam tanio akordeon 80 basów. Tel. 692 120
030
•• Sprzedam wannę akrylową, nowa, nieużywana,
z otworami w wannie, rozm. 140x70 cm. Tel. 723
865 548
•• Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac rozm.
160x200 cm; 2 szafki nocne; szafę 3drzwiową
z 2 lustrami, kolor olcha; słupek do łazienki
30x35x160 biały wysoki połysk; tapczan+2 fotele; ławostół; lodówkę, zamrażarkę; zmywarkę.
Odbiór własny. Tel. 502 263 521
•• Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej w
Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel. 505 719 178
•• Sprzedam maszynę do szycia Singer Model 4210.
Stan bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790 444 13 01
po godz. 16
•• Sprzedam router internetowy TP Link. Tel. 696
068 527
•• Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem zaburtowym Suzuki 70 KM. Gryfino. Tel. 509 023 772
•• WYPOCZYNEK typu KLER SPRZEDAM - sofa (nierozkładana), 2 fotele (szerokie), kremowa skóra,
używany, stan bardzo dobry, cena 1500 zł. Tel.
500 075 664
•• Sprzedam rower górski w bardzo dobrym stanie
(zakupiony rok temu), damsko-męski (kolor niebieski). Cena 300 zł. Tel. 608 252 945
•• Oddam dwa fotele, stół rozkładany, okap kuchenny. ul. Krasińskiego 19-2. Tel. 786 268 818
•• Sprzedam kosiarki, pompy, odkurzacze do liści.
Stan b. dobry, moc kosiarek od 1000 W do 1600
W. Ceny już od 100 zł. Wiadomość Gryfino tel. 60
25 777 56
•• Sprzedam piec wszystkopalny z zasobnikiem,
moc 20 kW, stan bdb, mało używany. Cena do
uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam butle CO2, różne wielkości i pojemności. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam komplet wypoczynkowy 3, 2 i 1. Stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99
17 41
•• Sprzedam lodówkę Samsung side-by-side, używana, stan dobry. Tel. 507 24 13 11

•• Sprzedam jacht - 11x3x 1,1 - żaglowo-motorowy,
stalowy, autopilot navi., silnik Yanmar 20 KW.
Cena 31 tys. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609
536 459
•• Sprzedam akordeon Delicja Junior, trzygłosowy,
72 basy, ciemnozielony, w bardzo dobrym stanie.
Cena 1000 zł. Tel. 502 998 693
•• Sprzedam rower szosowy Triban 500 B’tween w
idealnym stanie, rozmiar XL. zakupiony pół roku
temu. Cena do negocjacji. Tel. 694 161 215
•• Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo dobrym
stanie, cena do uzgodnienia. 724 049 451
•• Oddam kwiat doniczkowy - agawę. Tel. 888 740
876
•• Sprzedam lodówkę, duża, używana - 300 zł; Klatki
dla królików szt. - 5 - 150 zł. Tel. 508 106 461
•• Sprzedam okno dwuskrzydłowe, kolor ciemny
orzech, 147x148. Cena 200 zł. Tel. 725 296 147,
725 397 785
•• Sprzedam wyposażenie domu - meble, sprzęt
AGD, RTV i inne. Tel. 513 814 085
•• Sprzedam boks wędkarski 26 m kw. Cena 49 tys.
Tel. 508 537 642
•• Sprzedam tanio meble do 2 pokoi i dywany 100%
wełna. Tel. 91 416 22 54
•• Sprzedam 6 szt. Toi Toi na przystani wędkarskiej
koło Laguny. Stan idealny, cena do uzgodnienia.
Tel. 505 719 178
•• Sprzedam używane antyki. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażarkę. Tel. 91
415 22 22
R ÓŻ NE – K UPN O
•• Kupię kontenery samochodowe 13 m na 6-8 m.
Tel. 783 415 222
•• Kupię w pełni sprawny rower stacjonarny. Tel. 662
816 072
•• 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
•• MATRYMONIALNE
•• 43-latek, wzrost 171 cm, pozna miłą kobietę, by
spędzić z Nią resztę życia. Tel. 799 281 562
•• 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
M ATR Y M O NI ALNE
•• 43-latek, wzrost 171 cm, pozna miłą kobietę, by
spędzić z Nią resztę życia. Tel. 799 281 562

DYŻURY APTEK
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.

Apteka Cefarm 		ul. Grunwaldzka 6
Apteka Centrum Zdrowia 		 ul. Niepodległości 28
Apteka w Galerii 		 ul. Flisacza 63
Apteka Verbascum 		ul. 11 Listopada 16
Apteka Mandragora 		ul. Krasińskiego 89
Apteka 		ul. 11-go Listopada 66-68
Apteka Muszkieter 		ul. 9- go Maja 14

Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
- zaznaczono weekendy i dni ustawowo wolne od pracy

PUP INFORMUJE
POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE
DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fizjoterapeuta- praca Swochowo, Gryfino
Pracownik sklepu- praca Gryfino
Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo, Wysoka
Gryfińska
Sprzedawca-kasjer-praca Gryfino
Kasjer-Sprzedawca- praca Gryfino, Lubanowo,
Stare Czarnowo
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Medale dla par
Kolejny rok i kolejne małżeńskie jubileusze w gminie Stare Czarnowo. Sześć par z 60-letnim i ponad
50-letnim stażem odebrały tydzień temu, z rąk wójt
Marzeny Grzywińskiej i przewodniczącej Rady Gminy Aliny Przybysz prezydenckie Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie zabrakło również gratulacji, pamiątkowych tabliczek i kwiatów.
Doniosły jubileusz 60-lecia
zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Marianna i Eugeniusz Kłosińscy z Kołbacza,
którzy sakramentalne „tak” powiedzieli sobie w sierpniu 1959
roku.
Kolejnymi parami, tym razem
z 51-letnim stażem małżeńskim
są małżeństwa: Leokadia i Tadeusz Czajkowscy z Dębiny,
Irena i Karol Jaskuła z Kołbacza,
Helena i Tadeusz Lorczak z Kołbacza, Jadwiga i Czesław Malinowscy z Kołbacza oraz Henryka i Ryszard Tarka z Kołbacza.
Na ślubnym kobiercu stanęli w
1969 roku.
- Ze wzruszeniem i łzą w oku
wręczyłam prezydenckie medale dla naszych małżeństw. Te
pary są najlepszym przykładem, jak w szacunku, zgodzie
i życzliwości iść przez życie,

jak wspólnie pokonywać przeszkody oraz trudności. Niech
nie zabraknie Państwu sił, wytrwałości i zdrowia - tego podczas uroczystości życzyła jubilatom wójt M. Grzywińska.
Jubilaci zostali odznaczeni
przez Prezydenta RP Andrzeja
Dudę Medalami za Długoletnie
Pożycie. Odznaka to stylizowana, sześciopromienna, srebrzona, oksydowana gwiazda
o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie
umieszczone są dwie róże, zaś
rewers tworzy monogram RP z
napisem w otoku “Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Podczas tej wyjątkowej uroczystości
nie zabrakło również życzeń,
kwiatów, tortu oraz okolicznościowych tablic jubileuszowych.
pk

Dwie kobiety ranne
Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło
11 marca 2020 r. w Kartnie (gm. Stare Czarnowo), na wysokości kościoła. Na miejsce zdarzenie pojechaly dwa
zespoły ratownictwa medycznego. Gdyż, jak się okazało, dwie osoby zostały poszkodowane – obie to kobiety.

Pierwsza - w wieku 20 lat, z
urazem kończyny dolnej, stłuczeniem kręgosłupa i bólem w klatce
piersiowej. Druga - w wieku 42
lat, także z bólem w klatce piersiowej i stłuczeniem kręgosłupa.
Obie były w stanie stabilnym,
nie zagrażającym życiu. Zostały zabezpieczone przez zespoły
ratownictwa medycznego i przewiezione do szpitali w Pyrzycach
i Zdunowie – informuje Paulina
Targaszewska, rzecznik prasowy
WSPR w Szczecinie.
Okoliczności zderzenia nie
udało się nam ustalić z powo-

du braku kontaktu (czwartek,
12.03), z rzecznikiem KPP w
Gryfinie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jedna z nich
skręcała do sąsiedniego warsztatu
samochodowego. A druga jechała
zbyt szybko i uderzyła w skręcające auto. Mogło się do tego przyłożyć jaskrawo świecące słońce.
W akcji ratowniczej uczestniczyli: JRG Gryfino, OSP Żelisławiec, OSP Stare Czarnowo, 2 zespoły ratownictwa medycznego,
policja.
Foto OSP Żelisławiec
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