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Coraz mniej
piwa w piwie!
OGŁOSZENIE

Szczecińską dyrekcję Caritas spytaliśmy o wyjście z sytuacji
opisanej w ogłoszeniu widocznym na naszym zdjęciu.
czytaj s. 3
A zrobiliśmy je 20 marca w Dębogórze.

Radny Rady Miasta Gryfino - Marek Sanecki

zaprasza mieszkańców

na swoją stronę internetową mareksanecki.pl
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W weekend
śpimy krócej

Specjaliści są jednomyślni:

W Polsce czas zmieniamy dwa razy w roku – na czas
letni i czas zimowy.
W ostatnią niedzielę marca,
czyli w najbliższą, po pięciu
miesiącach czasu zimowego,
przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, z 2:00 na 3:00.
W związku z czym śpimy o
godzinę krócej, ale za to wie-

czorem jest dłużej widno. I
tak przechodzimy z czasu zimowego na letni. A za siedem
miesięcy, w ostatnią niedzielę
października cofamy zegarki
z 3:00 na 2:00, przechodząc z
powrotem na czas zimowy.
Red.

Planowe
wyłączenia
27 marca w godz. 9:00 – 15:00 Wełtyń ul. Gryfińska 2b, 2c, 2d.
30 marca w godz. 9:00 – 15:00 Gryfino ul. Jana Pawła II nr 56d
do 56k. Gryfino ul. Krasińskiego 77a, 77b.
30 marca w godz. 9:00 – 15:00 Stare Czarnowo ul. Szczecińska
dz. nr 23/8.

Myśleliśmy, że
zbieranie chrustu
dawno się skończyło

Koronawirus nam nie
grozi od czytania gazet
International News Media Association (INMA) postanowiło ustosunkować się
do obaw, dotyczących ewentualnej mozliwosci transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 przez różnego rodzaju wydruki, w tym gazety. Jak wynika z badań obawy
takie są bezpodstawne – gazety nie spowodowały dotąd ani jednej transmisji
choroby i korzystanie z nich jest w pełni bezpieczne.
Powołując się na źródła, takie
jak WHO i CDC, dyrektor stowarzyszenia International News
Media Association (INMA) zauważa, że do tej pory nie było
żadnego przypadku zakażenia
koronawirusem przez kontakt
z gazetą lub innym rodzajem
powierzchni wykorzystywanych
do wydruków.
Organizacje zajmujące się
ochroną zdrowia podkreślają,
że koronawirus może przez pewien czas przetrwać na różnych
obiektach, ale ryzyko zakażenia
jest niskie. Na łamach czasopisma naukowego "The New
England Journal of Medicine"
pojawił się ostatnio artykuł
przedstawiający
dotychczasowe badania na temat czasu
utrzymywania się koronawirusa na różnych powierzchniach,
czas yten na przedmiotach

porowatych takich jaka papier
gazetowy jest bardzo krótki .
Ale najważniejsze to to że do
pokonania barier ochronnych
ludzkiego organizmu i wywołania choroby COVID-19 potrzeba ich wiele. Odpowiednio duże
ładunki wirusowe obecne są
tylko w ludzkich wydzielinach,
dlatego największe ryzyko zakażenia występuje w przypadku
transmisji z człowieka na człowieka. Jeśli kropelki wydobywające się z ust i nosa podczas
kaszlu czy kichnięcia osiądą na
przedmiotach, ryzyko trafienia
do organizmu zdrowej osoby
niebezpiecznej dawki koronawirusów znacznie maleje.
W wywiadzie dla stacji BBC
Radio Scotland wirusolog George Lomonossoff stwierdził,
że powierzchnia gazety jest dosyć sterylna ze względu na cały

proces drukowania, któremu są
poddane. Szansa na transmisję
koronawirusa za pośrednictwem gazet jest według niego
znikoma. Z innych aktualnych
badań nad koronawirusem
SARS-CoV-2 wynika, że czytanie gazet nie zwiększa ryzyka
infekcji patogenem. Porowata
powierzchnia gazet ogranicza
czas przeżycia wirusa do minimum, a proces drukowania dodatkowo wpływa na sterylność
papieru na dodatek zautomatyzowany proces drukarski (także
tej gazety, która właśnie czytasz) ogranicza kontakt różnych
osób z gotowym produktem.
Zatem gazety możemy czytać
bez obaw że kontakt z nimi jest
groźny z obawy na zarażenie
koronawirusem.
red

Gryfino ul. Chrobrego.
Ci ludzie nie idą,
oni stoją w kolejkach

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT Stowarzyszenia
Wspólnota Polska Koło w Gryfinie
Informujemy, że w związku z postępującym wzrostem zachorowań
koronawirusem termin wycieczki na Białoruś został przesunięty
na 2.10 – 9. 10 8 dni 1690 zł
WIEDEŃ 4.07 – 8.07 5 dni 1300 zł
WILNO 5.09 – 9.09 5 dni 1080 zł

Dokładne terminy zamieścimy w gazecie 7 Dni Gryfina.
Osoby, które wpłaciły na wyjazd, a nowy termin jest nierealny
– po kontakcie z organizatorem wpłacona kwota zostanie
przesłana na konto uczestnika.

Kontakt telefoniczny Zdzisław Szczepkowski 602 539 088
Biblioteka Górny Taras 91 416 39 61

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
nr do interwencji 502 552 908
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Caritas nie dostarczy?

Koronawirus

Szczecińską dyrekcję Caritas spytaliśmy o wyjście z sytuacji opisanej w ogłoszeniu widocznym na naszym zdjęciu. A zrobiliśmy je 20 marca w Dębogórze.
Gdy w poniedziałek, 23
marca o to samo pytaliśmy
w Urzędzie Gminy w Widuchowej powiedziano nam, że
tamtejszy Ośrodek Pomocy
Społecznej nie wstrzymał swej
działalności. Pracownicy OPS
dostarczają żywność dla osób,
którym pomagali dotąd. Tyle,
że w związku z zagrożeniem
koronawirusem pojawił się
dodatkowy problem – trzeba
będzie jakoś rozwiązać nową
trudność. A wynikła ona z konieczności samoizolacji osób
starszych. Chodzi o zakupy
artykułów podstawowych w
rodzaju chleba, ziemniaków,
jajek i tak dalej.
Caritas informuje
W środę, 25 marca zadzwonił do naszej redakcji sam dyrektor szczecińskiego oddziału
Caritas Polska – ks. Maciej
Szmuc. Powiedział nam, że
sytuacja opisana ogłoszeniu
zostanie wkrótce rozwiązana.
Rzecz w tym, że lokalny oddział Caritas w Widuchowej

Dane uzyskanie z gryfińskiego Sanepidu w czwartek, o godz. 14

nie ma obecnie zapasów żywności do rozdania potrzebującym. Właśnie trwa organizowanie transportu niezbędnych
produktów do bazy oddziału
Caritas w Szczecinie. Dopiero
stamtąd trafią one do Widuchowej i tamtejszych do potrzebujących. W chwili gdy
rozmawialiśmy z ks. Szmucem

dokładna data wysyłki nie była
jeszcze znana. Dlatego prosi
on za naszym pośrednictwem,
by poczekać na ogłoszenia,
jakie pojawią się w gminie
Widuchowa. A powinno się
to stać zapewne na przełomie
marca i kwietnia.
rk

Nie świruj. Doceń
Nastolatki są wyluzowane. Żyją jak gdyby nigdy nic. Do tego do szkoły chodzić
nie muszą. Więc spotykają się przy ognisku, grają na komputerze pół dnia, oglądają filmy do nocy i mogą się nie bać. Żartują. I nie muszą martwić się za co jutro
zrobią zakupy, zapłacą czynsz czy spłacą kredyt. Zbójeckie prawo dziecka zaglądać do pełnej lodówki i nie zastanawiać się skąd się tam wzięło jedzenie.
Ale myślenie nie boli. Warto
zastanowić się co będzie jeśli
podczas spotkania przy ognisku zarazisz się od kogoś, a
potem będąc nieświadomym,
zarazisz w domu mamę, babcię, dziadka czy małego brata. A może mógłbyś dostrzec
tę starszą samotną sąsiadkę,
która od dawna nie wychodzi
z domu i nie ma nikogo, kto
mógłby jej zrobić zakupy.
Pierwsza lekcja
Ucz się sam. Od środy 25
marca nauczyciele mieli zdalnie realizować nauczanie
podstawy programowej. Niestety serwery Librus i Vulcan
nie wytrzymały przeciążenia
i padły. Nie działa ani portal,
ani aplikacja mobilna. Nawet
jeśli to tylko chwilowe problemy techniczne, to możliwe
że przeciążenia będą częściej
utrudniać zalogowanie się
www.7dnigryfina.az.pl

Jedna osoba
z potwierdzonym
zarażeniem

oraz korzystanie z e-dziennika.
Nauczyciele nie odpuszczają, komunikują się innymi
kanałami, np. przez Microsoft
Teams, aplikację Zoom czy
komunikator Discord. Ale w
wielu miejscach internet chodzi jak krew z nosa.
Masz więcej czasu.
Doceń. Że jesteś zdrowy. Że
parzysz na błękitne niebo i
możesz łapać pierwsze ciepłe,
wiosenne promienie słońca.
Że masz ręce i nogi. Masz
rodziców, którzy mają pracę i
dzięki nim masz nowy komputer, na którym możesz sobie grać i Wi-fi, i wypasione
słuchawki, i jeszcze smartfona.
Doceń ludzi, którzy Cię kochają, dla których nie jesteś
obojętny. I pomyśl co by było
gdyby ci nagle tego zbrakło,

gdybyś stracił to wszystko co
masz ?
Świat się zmienił. Ulice
opustoszały, wirus szaleje,
a jego największym sprzymierzeńcem jest niewiedza
i bezmyślność. Zarazić się
można także dotykając miejsce, którego dotknął wcześniej
ktoś chory, wyglądający jak
zdrowy: przyciski w windzie,
klamki, poręcze, klawiaturę
w terminalach płatniczych w
sklepach i bankomatach, koszyki sklepowe.
Wszystko co na pewno możesz zrobić to wychodzić z
domu raz na kilka dni, by zrobić zakupy. Kupuj w małych
sklepach, głównie u lokalnych
producentów, po to by pomóc
im przetrwać ten trudny czas.
Uśmiechaj się do ludzi i życz
im zdrowia.
Barbara Gondek

Powiat gryfiński, stan na
26.03.2020 r. do godz. 13.00
- Liczba osób hospitalizowanych w powiecie (aktualnie hospitalizowane) - 0
- Liczba osób w powiecie
poddanych kwarantannie (aktualnie przebywające) - 72
- Liczba osób poddanych
nadzorowi epidemiologicznemu
w powiecie (aktualnie objęte
nadzorem) - 11
- Liczba osób poddanych izolacji w powiecie (aktualnie objęte izolacji) - 2

Natomiast rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanepid
– Małgorzata Kapłan potwierdziła, w rozmowie z nami, że
zarażona jest jedna osoba z
terenu naszego powiatu. Jest
to mężczyzna w średnim wieku, który miał kontakt z inną
osobą zarażoną. Test dał wynik pozytywny. Mężczyzna
jest pod obserwacją, nie został
jednak umieszczony w szpitalu, a przebywa w izolacji domowej.

Terminu
wyborów
nie przesuną!?

red

Milowymi krokami zbliża się termin tegorocznych
wyborów prezydenckich. Do dnia ich przeprowadzenia – 10 maja 2020 r. pozostało już tylko 43 dni.
Mimo trwającej pandemii
spowodowanej koronawirusem
i wprowadzonymi ograniczeniami, w tym i związanymi z
prowadzeniem kampanii wyborczej, jak na przykład organizacją zgromadzeń, rządząca
partia nie chce zgodzić się na
ich przesuniecie. (...)
W związku z obecną sytuacją
praktycznie wszyscy kontrkandydaci Prezydenta Dudy
zawiesili kampanię wyborczą.
Na pierwszym miejscu postawili sprawę ratowania życia
ogółu społeczeństwa. Zupełnie
inne podejście ma do tego rządząca partia i jej kandydat. (...)
Wykorzystują do tego i takie
możliwości, jakie ma obecny
prezydent w ponadnormatywnym zaangażowaniu się w życie
społeczne i niby- walkę z zagrożeniami. To identyczna sytuacja
jak sprzed daty ogłoszenia terminu wyborów, kiedy to marszałek Sejmu do ostatniego dnia
wstrzymywała się z jej ogłoszeniem, umożliwiając pełniącemu
obowiązki prezydentowi prowa-

dzenia kampanii. (…)
Będą kandydaci do
komisji?
Według kalendarza wyborczego już za kilka dni trzeba
będzie zgłaszać kandydatów
do obwodowych komisji wyborczych, organizować im spotkania i szkolenia, w których
będzie musiało uczestniczyć po
kilkaset osób. To w sumie ponad 300 000 osób – czy w ogóle
będą chętni? Pozostaje też zagrożenie spowodowane samym
udziałem w wyborach, podczas
których będzie dochodziło do
kontaktów setek, a czasami i
tysięcy wyborców z członkami
komisji. Przy okazji pozbawi się
prawa wyborczego wszystkich
tych, którzy w tym czasie mogą
jeszcze przebywać na przymusowej kwarantannie. (...)
A. Szczepaniak

Od redakcji. A ironia losu
jest taka, że prawo do głosowania
korespondencyjnego
rządzące ugrupowanie samo
zlikwidowało.
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Komunikat Urzędu Miasta w Gryfinie

Koronawirus – sytuacja
w Gminie Gryfino
Dziś mijają dwa tygodnie od dnia, w którym Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego określił nowe zasady funkcjonowania Gminy w obliczu zagrożenia koronawirusem.
Każdy dzień przynosił nowe
zarządzenia i rozwiązania. Dzięki nim urząd i jednostki gminne
mogą nadal realizować swoje
zdania, zachowując zalecane
środki ostrożności.
Przedstawiamy najważniejsze
działania podjęte przez Gminę
Gryfino.
Pomoc osobom bezdomnym
Sytuację osób bezdomnych
monitorują gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Straż Miejska.
Przeprowadzono wywiady stanu zdrowia bezdomnych, dostarczono żywność, poinformowano
o stanie zagrożenia, obowiązkach obywatelskich. Proces ma
charakter stałej pomocy.
Reorganizacja pracy Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie oraz

jednostek gminnych
Biura urzędu oraz jednostek
organizacyjnych gminy został
zamknięte dla interesantów. Obsługa odbywa się przez internet i
telefonicznie.
Z urzędem skontaktować się
można:
- drogą telefoniczną: Biuro
Obsługi Interesantów, tel. 91 416
20 11, wew. 106 lub 156,
- pocztą elektroniczną: boi@
gryfino.pl,
- za pośrednictwem platformy
ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu:
/UMIGG/skrytka lub /UMIGG/
SkrytkaESP oraz posiadanego
e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
W sprawach wyjątkowo pilnych mieszkańcy gminy mogą

otrzymać niezbędną pomoc poprzez specjalny punkty do bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem – w urzędzie taki punkt
znajduje się w wejściu od strony
ulicy Parkowej.
Zamknięcie żłobka,
przedszkoli i szkół
Aktualną decyzją rządu stan
ten będzie trwać do dn. 14
kwietnia.
Przedłużenie elektronicznej
rekrutacji do publicznych przedszkoli do dn. 27 marca
Realizacja nauki on-line
Gmina Gryfino jako organ
prowadzący placówki edukacyjne, zachęcała je do poprowadzenia nauki on-line wcześniej niż
zostało to zarządzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zawieszenie
działalności
gminnych instytucji kultury,
zamknięcie obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz ograniczenie działalności placówek
społecznych
Ustalenie nowych zasad funkcjonowania komunikacji publicznej
Komunikacja autobusowa na
terenie Gminy Gryfino wykonywana jest wg rozkładu jazdy
obowiązującego w okresie ferii
letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych. Na
bieżąco monitorowane jest obłożenie autobusów pasażerami
(na ogół jest dużo niższe od zalecanego przez rząd poziomu –
maks. 50% miejsc w pojeździe).
Sygnały o przekraczaniu limitu
można zgłaszać na adres e-mail
gospodarka.komunalna@gryfino.pl jak i telefonicznie 091 416
20 11 wew. 215
Monitoring sytuacji osób
objętych kwarantanną
Gmina Gryfino jest w tym zakresie w stałym kontakcie operacyjnym z Policją oraz Państwową
i Ochotniczą Strażą Pożarną.
Zamówienie dla jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej

Gminy Gryfino niezbędnych
środków ochrony osobistej.
Są to: maseczki, rękawice,
okulary ochronne i płyn do dezynfekcji rąk. Jednostki OSP
zgodnie z wytycznymi Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej są wyznaczone do realizacji działań związanych z koronawirusem.
W najbliższym czasie podjęte
zostaną kolejne działania, m.in.:
- zamknięcie gminnych placów zabaw i otwartych obiektów
rekreacyjnych,
- uruchomienie akcji pomocy
w zakupach dla osób starszych i
niepełnosprawnych pod hasłem
„Dzień dobry! Pomagam”, skupiającej wolontariuszy gryfińskich środowisk pozarządowych.
Mimo tak trudnej sytuacji,
Gmina Gryfino konsekwentnie
realizuje zaplanowane inwestycje. Dzięki temu sytuacja uczestniczących w nich przedsiębiorców jest stabilna. Trwa budowa
hali sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym. Rozpoczyna się przebudowa ul. 1 Maja i
Sprzymierzonych. Wkrótce ruszy też transza dopłat dla mieszkańców gminy do zakupu ekologicznych systemów ogrzewania.

Niezadowoleni Pacjenci
proszą

Dali miliony i
odbierają telefony

Nie tylko pracownicy przychodni mają teraz ciężko. Pacjenci, którzy muszą stale
przyjmować określone leki, też mają gorzej niż przed epidemią.

Koronawirus wywołuje echa w całym systemie. Oto
Grupa PGE przekazała już na walkę z pandemią w
sumie 5 mln zł. Jej pracownicy także... odbierają telefony!

powiedziała (szyderczo – jak to
odebrała nasza rozmówczyni): A pani co tu jeszcze robi?
- A ja czekałam, bo ona wcześniej nam nie powiedziała, kiedy
dostaniemy te recepty. Dzisiaj,
jutro, za tydzień? Okazało się, że
mam zadzwonić za tydzień, żeby
się dowiedzieć. Ale jak ja mam
dzwonić, jeśli tam telefony stale
zajęte?
Do naszej redakcji zadzwoniła
czytelniczka mieszkająca poza
Gryfinem. Opisała przypadek
jaki zdarzył się jej i paru innym
osobom w jednej z gryfińskich
przychodni. To było w zeszłym
tygodniu. Mająca od lat chroniczną chorobę kobieta próbowała
się dodzwonić do przychodni w
Gryfinie, by uzyskać receptę na
lek, który się kończył. Wielokrotne próby jednak nie powiodły
się. Telefon w przychodni już po
3 pierwszych sygnałach automatycznie się rozłączał. - Wyglądało
tak, jakby ktoś od razu podnosił
słuchawkę i ją odkładał. Znajomy
ustawił mi więc telefon na wyłapywanie przerwy w rozmowie i uzy-

skanie połączenia z wybieranym
numerem od razu po zakończeniu
poprzedniej. Też nie pomogło! skarżyła się czytelniczka.
Nie powiedzieli
Przyjechała więc do Gryfina
i poszła na Górny Taras. Przed
budynkiem przychodni stała już
„gromada ludzi”- jak to określiła
w rozmowie z nami. W końcu
wyszła pielęgniarka. Paru osobom dała receptę, od innych odebrała kartki z nazwami niezbędnych leków i peselem. Poszła, a
czytelniczka czekała na odpowiedź. Po kolejnym oczekiwaniu
wyszła ta sama pielęgniarka z receptami. A na widok czytelniczki

Jak wygląda wydawanie
recept?
Nowi pacjenci potrzebujący
nowych recept na „stare” leki
będą się pojawiać co chwila. Lepiej więc, żeby znali procedurę
ich wystawiania i wydawania w
przychodni. Po rozmowie z czytelniczką zwróciliśmy się więc
do kierownictwa tej przychodni
z prośbą o informację dla innych
pacjentów – mniej doświadczonych w tej sprawie. Jako, że oba
telefony były stale zajęte, wysłaliśmy pytanie (tekst rozmowy) na
adres mailowy.
Niestety, do chwili wysłania
gazety do druku odpowiedzi nie
uzyskaliśmy.
rk

Do siedmiu szpitali w Polsce
trafiło już łącznie 3,9 mln zł.
PGE jest w kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych i ustala listę kolejnych
szpitali, do których trafią środki. Nas zainteresowała szczególnie informacja, ze Grupa
PGE wspiera Infolinię NFZ,
która obsługuje nawet 10 tys.
połączeń na dobę. Już ponad
siedemdziesięciu pracowników
PGE zaangażowanych jest we
wsparcie obsługi tych połączeń
i udzielają oni wszelkich niezbędnych informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Praca wykonywana jest przez
pracowników, którzy zostali
oddelegowani do pracy zdalnej
i odbywa się w godzinach pracy
oraz za pomocą programu Skype. Wszyscy pracownicy przeszli odpowiednie szkolenie. Na
nasze pytanie rzeczniczka PGE
- Sandra Apanasionek informuje, że wśród pracowników obsługujących Infolinię NFZ nie

ma pracowników ZEDO.
Na marginesie
Węgiel droższy od ropy!
Koronawirus wpłynął w pewnym stopniu także spadek ceny
ropy, gdy chińskie firmy odesłały robotników na miesięczny
urlop. Spadła ruch samochodów ciężarowych przewożących
materiały i towary. Także ograniczenia turystyki zmniejszyło
zapotrzebowanie na paliwo lotnicze. A na jego produkcję idzie
kilka procent wydobytej ropy.
Na to nałożyła się wojna producentów, zalewających rynki
większą ilością ropy.
Jak wylicza serwis bp.pl, pod
koniec ubiegłego tygodnia australijski węgiel Newcastle notowano na zamknięciu na ICE
Futures Europe po 66,85 dol. za
tonę. Ekwiwalent w ropie wynosiłby 27,36 dol. Tymczasem
kurs ropy Brent na rynku terminowym wynosił w tym czasie
26,98 dol. za baryłkę.
rk

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

5

27.03-2.04.2020 r.

Dostał karę
za kwarantannę

Tuż za niemiecką
granicą

Są pierwsze śledztwa wobec osób, które złamały sanitarne zakazy i mogły narazić innych na niebezpieczeństwo. Jeden z naszych mieszkańców dostał już
grzywnę.

Pierwsze potwierdzone przypadki choroby Covid-19
w powiecie Uckermark - który sąsiaduje z pow. gryfińskim pochodzą z 17 marca. Jest to 37-letnia kobieta ze Schwedt, która po powrocie z Tyrolu natychmiast została odizolowana. Po zrobieniu testów
okazało się, że jest chora, na szczęście jej mąż miał
wynik negatywny.

- Jeżeli funkcjonariusze naszej
komendy ujawnią osobę, która
nie przestrzega kwarantanny,
przekazują taką informację do
służb sanitarnych, które mogą
nałożyć grzywnę na daną osobę - mówi nam starszy sierżant
Jakub Kuźmowicz, rzecznik prasowy komendanta powiatowego
policji w Gryfinie. - W powiecie gryfińskim w dniu 16 marca
miała miejsce już taka sytuacja,
gdy w Chojnie policjanci z tamtejszego komisariatu podczas
kontroli miejsca zamieszkania
osoby objętej kwarantanną nie
ujawnili w tym miejscu osoby, w
związku z czym przekazali taką
informacje do służb sanitarnych
– dodaje rzecznik policji.
AJ

Wieczorem 18 marca departament zdrowia powiatu Uckermark poinformował o trzech
kolejnych potwierdzonych laboratoryjnie przypadkach choroby
Covid 19.
Pierwszą jest para ze Schwedt
- 78-letnia kobieta i jej 81-letni
mąż. Ponadto 79-letni mężczyzna, również ze Schwedt, uzyskał
wynik pozytywny.

Kobieta z Templin uzyskała
wynik pozytywny (24.03.2020).
Jest to 53-letnia kobieta z Templin, która powróciła z zagrożonego rejonu. Zwiększa to liczbę
pozytywnych przypadków potwierdzonych w Uckermark do
7 osób. Dwie osoby ze Schwedt
są leczone w szpitalu, pozostałe
pięć nadal przebywa w kwarantannie domowej. red.

Kwarantanna
dla każdego

Pomoc psychologiczna

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie uruchomiła codzienne dyżury psychologów i innych specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia emocjonalnego.

Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w
kraju sąsiednim, ale pracują na
co dzień w drugim kraju i do tej
pory przekraczały granicę regularnie. Dotychczas, w drodze do
pracy i z pracy, osoby te mogły
przekraczać granice i nie były
objęte 14-dniową kwarantanną.
Podstawą do tego były doku-

menty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.
Począwszy od 27 marca 2020
r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną
objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień
pracujące w państwie sąsiednim.
Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

lub metrze tylko połowa miejsc
siedzących może być zajęta. Jeśli
miejsc siedzących w pojeździe
jest 70, to na jego pokładzie
może znajdować się maksymalnie 35 osób.

wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji,
radia czy internetu.

Całkowity zakaz
zgromadzeń – chyba że z
najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także
wszelkich zgromadzeń, spotkań,
imprez czy zebrań. Będzie można się jednak spotykać z najbliższymi.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby
osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w
nich szczególnie ostre zalecenia
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków
dezynfekcji.

Odczuwasz lęk, niepokój lub masz inne trudności natury emocjonalnej zadzwoń lub
napisz maila.
KONTAKT w godzi. 8–15 tel. 91 416 27 37 w godz. 15–19 tel. 798 640 714 lub
mailowo gryfino@pppgryfino.pl

Nowe obostrzenia
W związku z pandemią koronawirusa do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie
będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do
pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.
W ostatnich dniach wprowadzono w Polsce zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią
koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez
masowych i działalności galerii
handlowych, zawieszenie zajęć w
szkołach oraz zamknięcie granic.
Rozwój epidemii w Polsce i w
Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.
Ograniczenia w
przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia br. włącznie
nie będzie można się swobodnie
przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowww.7dnigryfina.az.pl

wymi. Obostrzenie nie dotyczy
więc:
- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś
pracownikiem, prowadzisz swoją
firmę, czy gospodarstwo rolne,
masz prawo dojechać do swojej
pracy. Masz również prawo udać
się po zakup towarów i usług
związanych ze swoją zawodową
działalnością.
- Wolontariatu. Jeśli działasz
na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym
przebywającym na kwarantannie
lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz
się przemieszczać w ramach tej
działalności.

- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać,
aby zrobić niezbędne zakupy,
wykupić lekarstwa, udać się do
lekarza, opiekować się bliskimi,
wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do
dwóch osób. Obostrzenie to nie
dotyczy rodzin.
W autobusie tyle osób,
ile wynosi połowa miejsc
siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają.
Jednak w autobusie, tramwaju

Zasady bezpieczeństwa
w trakcie uroczystości
religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób,
które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono
kolejną ważną zasadę. W mszy
lub innym obrzędzie religijnym
nie będzie mogło uczestniczyć
jednocześnie więcej niż 5 osób –

Pozostałe ograniczenia
nadal obowiązują.
Mimo wprowadzanych zmian,
w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii
handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla
powracających zza granicy.
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Kiedy kurier puka do drzwi
Na „kupuję i płacę” zakupy internetowe się nie kończą! Istotnym elementem jest również dostawa, o której warto wiedzieć więcej. Kto
jest odpowiedzialny za przesyłkę? Czy trzeba ją sprawdzić przy odbiorze? Do kiedy można spisać protokół szkody? Odpowiedź na te i
inne pytania przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie.
Kto jest odpowiedzialny za
uszkodzenie lub zgubienie
przesyłki?
Sprzedawca, ponieważ to on
jest stroną umowy. Wyjątkiem
jest sytuacja, gdy zdecydujesz się
na inną firmę kurierską, niż ta
zaproponowana przez sprzedawcę.
Czy muszę sprawdzić przesyłkę po przyjeździe?
Nie jesteś do tego prawnie zobowiązany. Jest to jednak zalecane, szczególnie gdy opakowanie
wykazuje uszkodzenia zewnętrzne. Jeśli sprawdzisz przedmioty
bezpośrednio przy odbiorze
i znajdziesz uszkodzenia, koniecznie spisz protokół szkody.
Możesz odmówić przyjęcia przesyłki. Zachowaj kopie protokołu
uszkodzenia.
Ile mam czasu na sprawdzenie przesyłki?
Jeżeli opakowanie nie jest
uszkodzone, nie musisz się śpieszyć – masz 7 dni na sprawdzenie
przesyłki od momentu jej dostarczenia. Jeżeli zauważysz szkodę,
możesz zażądać spisania protokołu przez firmę przewozową.
A co jeżeli nie spiszę protokołu?
W dalszym ciągu przysługują
Ci uprawnienia konsumenckie z
tytułu rękojmi. Brak protokołu
może jednak utrudnić reklamację towaru.
Jakie mam prawa do reklamacji?

GLS – opcja dostawy bez
podpisu z kodem PIN. Firma
GLS wprowadziła usługę InfoCourier, która umożliwia odbiór przesyłki bez konieczności
składania podpisu. Odbiorca w
treści SMS poza dotychczasową
informacją o dostawie otrzyma
także wygenerowany losowo, 4
cyfrowy, kod PIN. Będzie trzeba
podać go kurierowi podczas odbioru przesyłki. Wciąż dostępna
jest również opcja podpisu.
FedEx przesyłki krajowe – tymczasowo wstrzymuje
możliwość nadawania i odbioru
przesyłek w oddziałach FedEx
i TNT, a opcja “odbiór własny”
nie będzie realizowana.
Poczta Polska przesyłki
krajowe – dostawy przesyłek
wprost pod drzwi. Oprócz
tradycyjnej formy doręczenia,
wszystkie przesyłki listowe rejestrowane, paczkowe i kurierskie

W całej UE okres rękojmi
wynosi co najmniej 2 lata, a odwrócenie ciężaru dowodu - co
najmniej 6 miesięcy (w Polsce
rok). Oznacza to, że jeżeli w ciągu pierwszych sześciu miesięcy
(w Polsce roku) ujawni się wada,
to sprzedawca musi udowodnić,
że towar był wolny od wad przy
zakupie, a nie Ty.
Czy dostawca może zostawić
paczkę na werandzie lub pod
drzwiami?
Mimo że na co dzień tak się
dzieje, w rzeczywistości jest to
niedozwolone. Jeżeli dostawca
mimo to, tak zrobi, a paczka się
zagubi, sprzedawca jest odpowiedzialny i powinien, zwrócić
koszty zakupu. Jeżeli wybraliśmy
firmę przewozową niezależnie od
sprzedawcy, wówczas w takiej sy-

tuacji odpowiedzialność ponosi
firma, która dostarczała przesyłkę. Wyjątek: nie dotyczy to sytuacji, gdy kurier zostawi paczkę w
określonym przez nas miejscu,
takim jak np. garaż.
Czy pozostawienie paczki u
sąsiada jest zgodne z prawem?
Mimo że dochodzi do takich
sytuacji, praktyka ta jest niezgodna z prawem. Firma przewozowa
może pozostawić paczkę: adresatowi, ustawowemu przedstawicielowi, pełnomocnikowi lub
pełnoletniej osobie mieszkającej
z adresatem.
Odstąpienie od umowy - co to
jest?
14-dniowe prawo do rezygnacji z zakupu, które rozpoczyna
się po otrzymaniu przedmiotu
kupionego na odległość lub poza

lokalem.
Są od niego jednak wyjątki,
które obejmują produkty np. łatwo psujące się czy wykonane na
specjalne zamówienie. Na odesłanie towaru z powrotem masz
kolejne 14 dni (liczone od dnia
zgłoszenia sprzedawcy rezygnacji z zakupu). Chcąc odstąpić
od umowy, należy postępować
zgodnie z procedurą zwrotu
wskazaną przez sprzedawcę.
Co warto wiedzieć przed odesłaniem produktu?
Przedmioty powinny być bezpiecznie zapakowane. Najlepiej
jest użyć oryginalnego opakowania, ale nie jest to wymagane.
Warto na stronie sklepu wyszukać informacji dotyczących
zwrotu. Znajdziesz tam adres, na
który należy odesłać towar. Może

(z zastrzeżeniem przesyłek z
dokumentami zwrotnymi) można odbierać bez pokwitowania.
Wystarczy jedynie z bezpiecznej
odległości okazać pracownikowi
Poczty Polskiej dokument tożsamości np. dowód osobisty czy
prawo jazdy. Pracownik samodzielnie spisze 4 ostatnie cyfry
numeru weryfikowanego dokumentu.

zawiesza doręczenia w sobotę
i zmiany w obsłudze oddziałów.

na do nadawcy. GLS umożliwia
klientom wyrażenie zgody na
pozostawienie paczki bez podpisu na terenie adresu doręczenia (w bezpiecznym miejscu).

W przypadku przesyłek paczkowych i kurierskich, odbiorca
przed doręczeniem otrzyma numer kontaktowy do kuriera. Od
kuriera można uzyskać informacje o prognozowanym czasie
dostawy lub uzgodnić tryb odbioru przesyłki.
W przypadku przesyłek pobraniowych rekomendowana
jest płatność bezgotówkowa np.
kartą płatniczą.
DPD przesyłki krajowe –

UPS przesyłki krajowe –
odbiór w punktach i możliwość doręczenie bez uzyskania podpisu odbiorcy.
W punktach odbioru UPS
wydawanie i przyjmowanie
przesyłek będzie odbywać się w
wydzielonym miejscu, gdzie zachowana będzie minimalna odległość 2 metrów od pracownika
i jego stanowiska pracy.
GLS – weryfikacja odbiorcy
i odbiór paczki bez podpisu.
Nadawcy proszeni są o wcześniejszy kontakt z odbiorcą, jeśli
nadana paczka ma zostać doręczona do firmy czy galerii handlowej lub do punktu odbioru.
Jeśli dostawa nie będzie mogła
zostać zrealizowana, przesyłka
zostanie niezwłocznie zwróco-

Inpost - uruchomił odbiór paczek od kuriera przy
pomocy kodu odbioru, aby
wyeliminować konieczność
składania podpisu na terminalu. Unikalny kod wysyłamy
w wiadomości SMS na podany numer telefonu i/lub w
wiadomości email.
Zaleca korzystanie z płatności
bezgotówkowych BLIK, karty
kredytowej lub PayByLink
(jeżeli jest taka możliwość) przy
przesyłkach pobraniowych. I
rekomenduje zamawianie do
paczkomatu. Skrytkę można
otworzyć za pomocą aplikacji
InPost z poziomu smartfona
(aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play)

on się różnić od tego, z którego
została nadana przesyłka. Jeżeli nie masz pewności, zapytaj
sprzedawcę.
Kto jest odpowiedzialny za
uszkodzenie lub zagubienie
przesyłki zwrotnej?
Sprzedawca, o ile skorzystałeś z
usług przewozowych zalecanych
przez niego. W innym wypadku
odpowiedzialność ponosi firma
przewozowa. Ważne: zachowaj
potwierdzenie wysyłki do celów
dowodowych.
Kto płaci za przesyłkę zwrotną?
Kupujący, pod warunkiem że
przedsiębiorca właściwie poinformował go o kosztach zwrotu.
Sprzedawcy często oferują swoim
klientom bezpłatny zwrot, przesyłając w tym celu list przewozowy. Pamiętaj: jest to jednak ich
dobra wola.
Gdzie mogę dochodzić swoich praw?
Jeżeli przedsiębiorca jest zarejestrowany w innym kraju UE,
Norwegii, Islandii lub Wielkiej
Brytanii, możesz zwrócić się po
pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego: konsument.gov.pl.
Jeżeli masz do czynienia z firmą polską pomoc prawną możesz uzyskać m. in. u miejskiego lub powiatowego rzecznika
konsumentów: www.uokik.gov/
rzecznicy.php. ECK

bez dotykania panelu.
Przy dostawach do domu/
mieszkania zachowaj odpowiedni dystans i odbieraj przesyłki
w drzwiach lub przed domem,
celem minimalizowania czasu
bezpośredniego kontaktu.
Przy dostawach realizowanych przez kuriera zdecyduj
się na płatność przy zamówieniu, lub dokonaj płatności przed przyjazdem kuriera. Jeśli z jakiegoś powodu nie
było to możliwe – opłać przesyłkę u kuriera bezgotówkowo.
Zgodnie z wytycznymi instytucji sanitarnych, unikaj bezpośredniego kontaktu w formie
witania się przez podanie rąk
oraz przekazywania – w trakcie
składania podpisów – telefonów, komputerów mobilnych
czy długopisów itp.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU
PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(DZ. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)
- ODWOŁAŁ drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
- działka nr 459/18, położona w obrębie ewidencyjnym nr 2
miasta Gryfino,
- działka nr 205/5, położona w obrębie ewidencyjnym Wełtyń,
- działki nr 146/10 i 146/11, położone w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino,
który miał się odbyć w dniu 22.04.2020 r. w siedzibie UmiG w
Gryfinie.
Powodem odwołania przetargu jest zamknięcie dla interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie od dnia 16 marca 2020 r. do
odwołania - zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 marca 2020 r.

OSP Moryń czeka
na nowy samochód
W Moryniu odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Moryniu za rok 2019.

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU
PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.
U. z 2020 r. poz.65 ze zm.)

- ODWOŁAŁ czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
- działki nr 362/3 oraz 356/6 i 355/3, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino,
- działki nr 549, 550,551, 553, położone w obrębie ewidencyjnym Wełtyń,
- działki nr 261/16, 261/17, 261/18, położone w obrębie ewidencyjnym Żórawie,
który miał się odbyć w dniu 1.04.2020 r. w siedzibie UmiG w Gryfinie.
Powodem odwołania przetargu jest zamknięcie dla interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie od dnia 16 marca 2020 r. do
odwołania - zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 marca 2020 r.

Poszukuję emeryta lub rencisty
w wieku do 60 lat z prawem jazdy
do prac konserwacyjnych

tel. 502 277 099
Sprzedam kawalerkę do remontu
o pow. 30m2 w Gryfinie
przy ul. 11 Listopada w cenie 145 000 zł

tel. 502 277 099
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
www.7dnigryfina.az.pl

„Nie bądź
obojętny”

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

Uczestniczyli w nim goście, a w śród nich: Burmistrz
Morynia Józef Piątek, przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Konecki, Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie bryg. Andrzej Prokopski,
v-ce prezes Zarządu ZOSP w
Gryfinie Adam Cybort oraz
członek prezydium Zarządu,
a zarazem rzecznik prasowy
ZOSP w Gryfinie Andrzej
Szczepaniak.
Zebranie otworzył Prezes
Hubert Krysiak. W OSP działa 22 członków zwyczajnych,
5 honorowych, 12 wspierających, 8 kobiet w Kobiecej
Drużynie Pożarniczej oraz 30
osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarniczej w składzie
15 dziewcząt i 15 chłopców.
Wyróżnieni członkowie to:
Trochimiuk Andrzej, Wojtasiński Błażej, Bocianowski
Marcin, Dziedzic Robert,
Kamila Kokoszko, Tarnowski
Jakub i Piątkowski Artur.
W 2019 roku OSP uczestniczyła w 115 akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu
pożarów 48 razy, w likwidacji
miejscowych zagrożeń 61. 8
razy wyjeżdżała poza teren
gminy do gmin: Mieszkowice
4, Cedynia 3 i Chojna 1.
W akcjach ratowniczych
uczestniczyli
następujący
druhowie: 84 - Jaworski Marek, 80 - Krysiak Hubert, 60
- Trochimiuk Andrzej, 53 -

Tarnowski Jakub, 50 - Bocianowski Marcin, 43 - Grygorcewicz Mariusz, 41 - Dziedzic
Robert, 40 - Wojtasiński Błażej, 30 - Grygorcewicz Piotr,
20 - Piątkowski Artur, 10 Klęczar Igor, 9 - Gładkowski
Mikołaj, 8 - Górecki Patryk,
7 - Mularczyk Marcin, 5 - Garus Paweł, 2 - Jastrzębski Łukasz,1 - Łoszkowski Irek.
W kursach, szkoleniach
uczestniczyło 10 członków.
Przeprowadzono 6 pogadanek z zakresu prewencji dla
dzieci i młodzieży.
W roku sprawozdawczym
OSP pozyskała: prądownice
„Turbo”, kamerę termowizyjną, 10 kompletów ubrań
specjalnych, 5 par rękawic
specjalnych, 4 pary butów
specjalnych.
Ze środków OSP oraz Gminy, łącznie na zapewnienie
gotowości bojowej i bieżące
utrzymanie jednostki wydano
151 479, 70 zł.
Po odczytaniu sprawozdań
udzielono jednogłośnie absolutorium dla Zarządu za 2019
rok.
Na 2020 rok zaplanowano:
pozyskanie nowego samochodu oraz łodzi ratowniczej.
Gmina na ten cel zabezpieczyła środki finansowe w
kwocie miliona złotych. Zaplanowano też wspieranie
gminnych instytucji, udział
w sprzątaniu Świata, patrole

na jeziorze Morzycko, pomoc w organizacji Jarmarku
Moryńskiego, zakupy sprzętu
pożarniczego, w tym: 4 butle
do aparatów powietrznych,
drona do poszukiwań podwodnych i środki ochrony
osobistej.
Burmistrz J. Piątek wyraził
zadowolenie z rozwoju jednostki i napływu młodzieży.
Ostatnio podwojono wydatki
z budżetu gminy na OSP. Zabezpieczono środki na zakup
dwóch nowych samochodów
dla OSP Moryń i Witnica.
Ponad 45 – letnia Tatra przekazana zostanie do Muzeum
Pożarnictwa w Karlinie, gdzie
przed laty uczestniczyła w gaszeniu pożaru.
Komendant A. Prokopski
podziękował
ochotnikom
za to, że po prostu są i tak
dużo robią dla mieszkańców.
We wszystkich jednostkach
samochody powinny być
wymienione.
Przedstawił
ubiegłoroczne statystyki wyjazdów doceniając dużą ilość
w wykonaniu właśnie tej jednostki.
Wiceprezes A. Cybort podziękował strażakom za ich
zaangażowanie w działalności
oraz przekazał informacje dotyczące zmian w regulaminie
przyznawania odznaczeń.
A. Szczepaniak
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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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Coraz mniej piwa w piwie!
Coraz mniej czystego alkoholu konsumujemy pod postacią piwa. Zmniejsza się zawartość procentowa alkoholu w piwie, spada sprzedaż piw alkoholowych. Umacnia się pozycja piw bezalkoholowych.
Eksperci od kilku lat obserwują trend spadkowy, jeśli chodzi o średnią procentową zawartość alkoholu w piwie. Wartość
ta systematycznie spada od
kilku lat. W 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego wolumen czystego alkoholu
sprzedawanego w postaci piwa
zmniejszył się aż o 1,6 proc.
Składa się na to kilka zjawisk.
Po pierwsze, na znaczeniu od lat
tracą piwa mocne (o zawartości
alkoholu powyżej 6,1%), które
w ubiegłym roku spadły aż o
3,9 proc. (zmiana wobec roku
2018). Tym samym stanowią
one tylko 7,6 proc. wolumenu
wszystkich marek piwa. Spadł
również wolumen piw alkoholowych (-1,9 proc.). Polacy mniej
chętnie sięgają po tradycyjne
lagery (zaw. alk. 0,5-6,1%), które
odnotowały spadek o 2,7 proc.
Niemal zupełny brak sympatii
czują do marek własnych sieci handlowych, które stanowią
obecnie mniej niż 3 proc. rynku piwa. Nie bez znaczenia jest
zwrot klientów w kierunku bez-

alkoholowych odpowiedników
ulubionych marek.
- Niezaprzeczalnym faktem
jest, że spada konsumpcja piw
zawierających alkohol. W 2019
r. wypiliśmy blisko 0,6 miliona
hektolitrów piwa alkoholowego
mniej w porównaniu do 2018 r.
Jeszcze kilka lat temu nie spodziewaliśmy się tak imponującego wzrostu sprzedaży piw 0,0%.
Browarnicy obserwując rosnące
zainteresowanie konsumentów
tą kategorią, stale powiększają
ofertę. Dynamiczny rozwój tej
gałęzi piwnego rynku sprawia,
że i w tym roku nie zbraknie u
nas licznych, bezalkoholowych
premier – przewiduje Paul Davies, prezes Zarządu Związku
Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.
Coraz mniej piwa w piwie
Z analiz firmy Nielsen wynika, że piwa 0,0% ugruntowały
swą pozycję na rynku na tyle,
że śmiało można je zaliczyć
do odrębnej, silnej kategorii.
Obecnie stanowią już niemal 5

proc. rynku piwa i taki sam odsetek w odniesieniu do całego
rynku napojów bezalkoholowych. Rozwój kategorii pozwolił na wyodrębnienie segmentów, które zaspokajają gusta
poszukujących nowych smaków konsumentów. Spośród
piw 0,0% najchętniej wybierane
są warianty smakowe (2,9 proc.
kategorii), tuż za nimi lagery

Wirtualne podróże!
Niezbyt często zaglądam na strony internetowe. Wolę bliski kontakt z prasą i książką. Moja koleżanka ze Szwecji nie może zrozumieć skąd u mnie taka awersja. Ona
pisze bloga i dzieli się z całym światem swoimi problemami i zachwytami. Uważa,
że jest to wspaniała terapia, szczególnie wtedy, gdy dom jest pusty. Ja tak nie uważam. Szanuję swoją przestrzeń osobistą i chyba już nie zmienię zdania.

(1,6 proc.), a zestawienie zamykają bezalkoholowe specjalności (0,2 proc.), których stale
przybywa.
Liczą na dobrą pogodę
i sportowe igrzyska
W 2019 roku branża odnotowała niewielki spadek całkowitej wielkości sprzedaży (o
0,5 proc.) przy jednoczesnym

wzroście wartości rynku o 3,4
proc. Jest on wynikiem premiumizacji oraz wzrostu średniej
ceny piwa na rynku związanego
z inflacją.
- Co nas czeka w bieżącym
roku? Przewidujemy, że utrzyma się tendencja spadkowa zawartości alkoholu w piwie. Odpowiadać za to będzie dalszy
spadek sprzedaży piw mocnych
oraz rozwój oferty piw bezalkoholowych. Można oczekiwać
również stabilizacji wielkości
sprzedaży oraz dalszego wzrostu wartości - Paul Davies.
Prognozy są jednak niepewne
z uwagi na trudne do przewidzenia skutki nowych regulacji
oraz inflacji wywierających presję na wyższe ceny piwa. Mogą
one ograniczać popyt. Z drugiej
strony pozytywnie na wzrost
wielkości sprzedaży wpłynąć
mogą dwa duże wydarzania
sportowe: mistrzostwa Europy
w piłce nożnej oraz Olimpiada
Letnia. Tradycyjnie, browarnikom pomoże ładna pogoda.
red

Ulica Niepodległości
w Gryfinie zamknięta
do 3 kwietnia
z powodu przyłącza

Nic nie zaszkodzi
spacerkiem po Łodzi?

W internecie pozostały moje
prasowe artykuły – niestety na
zawsze, choć czas koryguje poglądy. Klubowa koleżanka w
niezbyt oddalonym czasie przebywała kilkakrotnie w Łodzi.
Uważa zupełnie słusznie, że to
miasto trzeba zwiedzić. Byłam
tam kilkakrotnie i też tak uważam. Dopóki nie możemy tego
uczynić osobiście, wybierzmy
się wirtualnie. A teraz podziwiajcie to miasto oczyma mojej
poetycko uzdolnionej koleżanki
Wandy Chruścickiej
www.7dnigryfina.az.pl

Czas temu w Łodzi byłam,
ale sytuacja nie ciekawa
więc Łodzi nie zwiedzałam,
po ulicach nie chodziłam.
Ciekawą jednak gazetę kupiłam.
Przeczytałam i pomyślałam:
Nic nie przeszkodzi
w spokojnym już czasie
przyjechać i spacerkiem wybrać się po Łodzi.
Ten kto mieszka blisko może w każdym czasie
podziwiać tobudowlane zjawisko.
Ale innych regionów Polski niech też przyjeżdżają i te
budowle
jedyne w swoim rodzaju podziwiają.
Ale póki co!!!!!
Każdy teraz w domu siedzi i się nudzi
więc na wirtualną wycieczkę zapraszam po Łodzi.......
autor tekstu Zofia Górkiewicz

REKLAMA

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

SKUP AUT

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

TEL. 792 419 148

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

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

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Ogłoszenie stanu wyjątkowego spowodowanego koronawirusem sprawiło, że kultura przeniosła się do sieci. Pojawiają się
inicjatywy online, które skierowane są do dorosłych, ale przede
wszystkim do dzieci i młodzieży. Te ostatnie grupy zostały zmuszone do nauki online. Dzieci z przedszkoli otrzymują od Pań zadania dostosowane do ich wieku i umiejętności. Z przedszkolakami
sprawa wydaje się prostsza – wiem, bo sama mam przedszkolaka
– szkolni mają zdecydowanie trudniej. Podobno rodzice nie nadążają za rozwiązywaniem zadanych w domu zadań. Rodzice stali
się na ten dziwny czas nauczycielami swoich dzieci. Nauka szkolna
i przedszkolna to jedno, ale warto też skorzystać w wielu opcji, które oferuje nam internet.

Bajki dla dzieci czytają też
celebryci na instagramie (np.
Katarzyna Zielińska i jej przyjaciele; godziny są ruchome,
zazwyczaj od 15:00 do 20:00).
Wśród osób, które czytają naszym dzieciom na instagramie
są m.in.: Julia Pietrucha, Anna
Czartoryska, Mela Koteluk,
Marta Żmuda-Trzebiatowska,
Anna Dereszowska, Magdalena
Różdżka, Michał Piróg czy Kamil Kula. Zacne grono i piękne,
pozytywnie nastrajające głosy,
których naprawdę miło posłuchać. Szukajcie tych osób na
instagramie i korzystajcie z ich
uprzejmości, bo robią to za darmo!

swoje zbiory online (a także
prowadzą warsztaty w formie
wideokonferencji).
Telewizja Polska uruchomiła
kanał edukacyjny online „Domowe Przedszkole”, które będzie można obejrzeć na platformie TVP VOD. W ramach tej
opcji możecie puścić dzieciom
klasyczny Teleranek, Reksia czy
Bolka i Lolka, a nawet Stacyjkowo – co jest naprawdę świetną
opcją, gdy już zabraknie Wam
sił ;) Szczeciński Teatr Lalek
Pleciuga rozpoczął „weekendowe poranki z Pleciugą” on-line.
W weekendy o 11:00 można
obejrzeć wybrany spektakl.
Z powodu wiadomej sytuacji

Polecam Wam też stronę bajki zasypianki (bajki-zasypianki.
pl), gdzie znajdziecie bajki terapeutyczne, które ostatnio stają
się coraz bardziej popularne – i
słusznie, a także bajki do słuchania, czyli popularne audiobooki. Jeśli już wspomniałam o
audiobookach, to zerknijcie na
stronę Empik Go, gdzie można
znaleźć bardzo dużo udostępnionych za darmo audiobooków
dla dzieci (i nie tylko). Bardzo
lubię też sięgać do zbiorów NINATEKI, gdzie znajduję ładne
bajki, spektakle, słuchowiska,
a nawet opery. Fanom muzyki
polecam koncerty online (także na NINATECE) lub wizytę
w muzeach, które udostępniają

odwołano wszystkie spotkania
autorskie i festiwale, dlatego
Stowarzyszenie Unia Literacka
zaprasza czytelników na spotkania on-line, które są transmitowane na portalach społecznościowych. Można się tak
było do tej pory spotkać m.in.:
z Zygmuntem Miłoszewskim,
Michałem Rusinkiem, Magdaleną Grzebałkowską i Jackiem
Dehnelem, a także z Sylwią
Chutnik. Zajrzyjcie też na portal Wolne Lektury – to biblioteka internetowa, gdzie znajdziecie 5 tysięcy utworów, głównie
lektur szkolnych (opatrzonych
przypisami, motywami i w kilku formatach).

Czytanie online

Fundacja Powszechnego Czytania zachęca nas do nadrobienia
czytelniczych zaległości, skoro już musimy #zostać w domu. Inicjatywa z hasłem „Najlepszy czas na czytanie” gromadzi wokół siebie
osoby i instytucje, które razem promują czytelnictwo w sieci. *Jedną z nich jest akcja, o której pisaliśmy niedawno w artykule Trójmiejscy aktorzy czytają bajki dla dzieci. Od poniedziałku, 23 marca,
aktorzy Bałtyckiego Teatru Różnorodności czytają bajki i baśnie w
cyklu „OTO BAJKA”. Wszystkie czytania są dostępne bezpłatnie w
sieci. Fundacja Zaczytani.org proponuje nam codziennie o 19:00
czytanie bajek online (szukajcie na instagramowym profilu Zaczytanych). Czytają dla nas m.in.: Monika Mrozowska, Joanna Jabłczyńska i Katarzyna Pakosińska.
*Fundacja
Zaczytani.org
zajmuje się promowaniem zaangażowanego czytelnictwa
i edukacją społeczną. Uczy
budowania poprzez książkę
różnorodnych relacji: między

www.7dnigryfina.az.pl

dzieckiem a dorosłym, między
dorosłymi lub relacji z samym
sobą. W ramach programu
Zaczytana Akademia fundacja
prowadzi bajkoterapię w 13
polskich miastach.

**Zainspirowani akcją „UL
z książkami” Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich ruszyło
z akcją #NieZostawiamCzytelnika. Akcja ma na celu promowanie dostępu do kultury
online w czasach pandemii.
Na swoich kanałach social
media stowarzyszenie będzie
informować o wartościowych
wydarzeniach. W planach są
także bezpłatne webinary, w
których przedstawione zostaną najciekawsze narzędzia do
promocji czytelnictwa online.
Akcję, do której przystąpiły
liczne biblioteki, można śledzić na stronie #NieZostawiamCzytelnika.
Dodatkowo polecam Wam
czytanie, czytanie i jeszcze raz
czytanie. Jestem pewna, że w domowej biblioteczce znajdziecie
perełki, które warto odświeżyć
lub przeczytać po prostu jeszcze raz. My sięgnęliśmy po raz
kolejny po „Czereśniową”, „Tappiego”, „Królika i Misię”, a nawet
„Pucia”, o którym mój synek
ostatnio zupełnie zapomniał.
Pucio z krótszym czy dłuższym
tekstem jest idealny na kwarantannę, bo z jednej strony spełnia normalną funkcję bajki na
dobranoc, a także pozwala na
swobodną zabawę w wyobraźnię
i poznawanie czy też powtarzanie słów, miejsc, rzeczy, zdarzeń
– a to jest zawsze zajmujące dla
przedszkolaków.
PS Życzę Wam i Nam dużo
siły na ten dziwny czas, oby
skończył się jak najszybciej.
Wszystkiego dobrego.
Mama, która czyta, bo kocha

Źródło:
https://dziecko.trojmiasto.pl/Czytaja-dzieciom-bajki-online-n143594.
html#tri
https://infoludek.pl/kultura/zostanwdomu-z-dobra-ksiazka-lub-wezudzial-w-spotkaniach-z-pisarzamionline/
foto: pixabay.com.pl
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Arkadiusz Augustyniak kończy pracę z seniorami

18 lat i ma dość – oby chwilowo
W tym roku mija 18 lat odkąd Arkadiusz Augustyniak rozpoczął pracę z gryfińskimi piłkarzami ręcznymi. Niemal przez cały ten czas był
samodzielnie pierwszym szkoleniowcem zespołu seniorów, najpierw Energetyka, a od trzech lat KPR Blejkan. Już rok temu na naszych
łamach zapowiadał chęć odejścia. Został z drużyną na kolejny sezon tylko dlatego, że KPR nie zdołał znaleźć następcę.
- Nie mogłem zostawić zespołu z dnia na dzień. Ale po
ponad roku łączenia funkcji
szkoleniowca ze stanowiskiem
wójta gminy Banie doszedłem
do wniosku, że definitywnie
muszę zrezygnować z pracy w
klubie. Wiadomo, z czym wiąże się prowadzenie ligowego
zespołu seniorów. To nie tylko
treningi, ale także weekendowe
mecze. Tymczasem w Baniach
wiele się dzieje właśnie w soboty i niedziele. Nie mogę co dwa
tygodnie swoich wyborców wystawiać do wiatru. Jestem przez
nich zapraszany na różnego
rodzaju imprezy i uroczystości. Nie tylko muszę, ale przede
wszystkim chcę w nich uczestniczyć, a przez miniony rok nie
zawsze mogłem – mówi Arkadiusz Augustyniak.
Działaczom Energetyka, a następnie KPR, z Augustyniakiem
w roli szkoleniowca było bardzo
wygodnie. Choćby dlatego, że
nigdy nie domagał się... podwyżki. Za naszych informacji
wynika, że miesięcznie za prowadzenie zespołu otrzymywał
na rękę około 1300 złotych.
Kasa nie gra roli
- Nie chcę się do tych informacji ustosunkowywać ani ich
komentować. To naprawdę nie
ma większego znaczenia. Dodam może tylko, że mieszkam

w Baniach i żeby przyjechać do
Gryfina muszę pokonać samochodem w jedną stronę 25 km.
Proszę policzyć ile wydaje miesięcznie na benzynę. Gdybym
pracował w Gryfinie dla pieniędzy już dawno bym to rzucił –
śmieje się Augustyniak.
Kwestia apanaży dla szkoleniowca jest jednak bardzo istotna w kontekście zatrudnienia
następcy Augustyniaka. Jakoś
nikt nie pcha się do objęcia tego
stanowiska. Przez ponad rok
nie udało się nikogo znaleźć.
Nie dziwota, skoro trenerskie
stawki są w Polsce dwu, a nawet trzykrotnie wyższe. Jeden z
potencjalnych następców Augustyniaka zażądał ponad 5 tysięcy
złotych. Trudno mu się dziwić,
bo to przecież kwota w okolicy
średniej krajowej (przynajmniej
według komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego...). A

tak swoją drogę może zastanawiać dlaczego nikt z działaczy
sam z siebie nie zaproponował
Augustyniakowi
podwyżki.
Czyżby byli całkiem oderwani
od finansowej rzeczywistości i
realiów obowiązujących w sporcie?
Zostawmy finanse na boku.
Sport obecnie na całej linii
przegrywa z koronawirusem i
wszystko wskazuje na to, że rozgrywki I i II ligi zostaną zakończone na obecnym etapie (I i II
liga ma pójść w ślady rozgrywek
ekstraklasy, które zakończyły
sezon). Jeżeli tak by się stało
KPR zająłby czwarte miejsce w
II lidze.
Trzecia siła w lidze
- Trochę pechowo ułożył się
dla nas kalendarz. Mamy rozegranych 12 spotkań, podczas
gdy wyprzedzający nas o punkt
MKS Sambor Tczew rozegrał
dwa mecze więcej. Mamy do
rozegrania zaległe spotkania z
ostatnim w tabeli Jeziorakiem
Iława oraz z AZS Toruń. Jestem
pewien, że zdobylibyśmy w nich
tyle punktów, że znacznie wyprzedzilibyśmy w tabeli Sambora. A to oznacza zajęcie trzeciego miejsca w rozgrywkach. Tak
dobrej lokaty nie wywalczyliśmy
od lat – zaznacza Augustyniak.
Z czego wynika progres w
wykonaniu naszych szczypior-

Spłonął ciągnik

nistów? Zdaniem trenera przede
wszystkim ze stabilizacji składu.
- W poprzednich latach zespół
po każdym sezonie opuszczało wielu zawodników. Przed
bieżącymi rozgrywkami starty
personalne nie były tak znaczne. Odeszli wprawdzie wartościowi Kminikowski, Jezierski
i Telenga, ale w porównaniu z
minionymi latami zespół nie został aż tak bardzo przetrzebiony.
Doszedł za to bardzo skuteczny
Lucjan Galus. Stabilizacja i uporządkowanie składu sprawiło, że
zespół zrobił progres – uważa
szkoleniowiec.
Zwycięstwo na pożegnanie
KPR ostatni raz pod wodzą Augustyniaka rozegrał 25
stycznia. W Czersku gryfinianie wygrali 29:18. Nie nie mógł
wówczas przypuszczać, że było
to pożegnanie tego trenera z
seniorskim szczypiorniakiem.
- Kolejny mecz KPR rozegrał u
siebie ze Szczypiorniakiem, ale
ja wówczas zamiast na ławce
rezerwowych leżałem przeziębiony w łóżku. Gdy zajdzie potrzeba będę służył klubowi pomocą. Nie palę za sobą mostów,
odchodzę przecież w dobrej
atmosferze. Wszystkim nam zależy na tym, żeby szczypiorniak
rozwijał się w Gryfinie. Zwłaszcza gdy wreszcie doczekamy się
nowej hali. Słyszałem o plano-

wanym przez Gryfino obcięciu
budżetu na sport. Oszczędności
mają także dotknąć piłki ręcznej. Smutne to jest. W Baniach
udało nam się utrzymać finansowanie sportu na podobnym
do zeszłorocznego poziomie.
Oczywiście nie wiemy jaki
wpływ na budżet będzie miał
koronawirus – zaznacza Augustyniak, który nie rezygnuje z
pracy w sporcie.
- Gdy coś robiło się przez całe
życie trudno nagle z tego całkiem zrezygnować. Skupię się
na szkoleniu dzieci i młodzieży
w Baniach. Mam nadzieję, że
uda mi się wychować szczypiornistów, którzy w przyszłości zasilą KPR – dodał Augustyniak.
Spoko gość
Szkoda, że gryfiński sport
traci tak dobrego i oddanego
szkoleniowca. Augustyniak to
nie tylko świetny trener, wychowawca wielu pokoleń piłkarzy
ręcznych, ale przede wszystkim
– jak mawia młodzież – spoko
gość. Otwarty dla mediów, sypiący dykteryjkami, barwnie
opowiadający o sporcie. Zawsze
miał dla nas czas, a gdy akurat
nie mógł rozmawiać, zawsze oddzwaniał. To pasjonat, który kocha sport. Mamy cichą nadzieję,
że nie powiedział jednak jeszcze
w gryfińskim sporcie ostatniego
słowa.
Dariusz Jachno

 Halo redakcja 
Witam. Poruszałam już z Panem temat śmieci jakie napoty-

Strażacy z OSP Banie wyjechali do pożaru ciągnika rolniczego na jednej z posesji kam notorycznie obok lasu po drugiej stronie od Jaegera – Parkera, przy działkach ogrodowych. Bardzo proszę umieścić zdjęw miejscowości Dłusko Gryfńskie.
Po dojechaniu na miejsce
zdarzenia strażacy zastali
opanowany pożar opony ciągnika marki Ursus. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
i ugaszeniu pożaru przy pomocy gaśnic oraz jednej linii.
W akcji uczestniczyły dwa
zastępy straży pożarnej: OSP
Dłusko Gryfńskie oraz GCBA
OSP Banie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 23 marca
ok. godz. 10:30.

cie. Wysypisko ciągnie się ze 100 metrow. Aż żal patrzeć!
Od redakcji. Kto jest właścicielem działki, na której powstało
to dzikie wysypisko?

dost./foto. OSP Banie

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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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

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989

KUPON

Pionowo:
1. wóz amunicyjny
2. indonezyjska wyspa
3. zajrzenie, wniknięcie w coś
4. przynosi ocieplenie
5. szary metal, l. a. 39
6. rywal Bryzy
7. z kołczanem
8. miasto w Japonii
9. niańka w Indiach
10. matematyczny wynik
11. kopia, duplikat
12. produkt pracy nerek
13. amerykańscy federalni
14. miasto włoskie
15. okienna mozaika
16. Irena dla bliskich
17. dziadek Osetyjczyka
18. razem z Barbie
19. tytułowy bohater poematu Puszkina
20. reżyserował „Noce i dnie”
21. rzeka we Francji, dopływ Rodanu
22. czaty

23. mózgowy to apopleksja
24. dyscyplina ekonomii
25. pukle
26. piękny w stadninie
27. leniwy jak kół ten stary wół
28. pistolet Akowca
29. Patna, miasto nad Gangesem
30. autor „Skrzydeł nad Warszawą”
31. kawałek tuszki kurczaka
32. przymówka, przytyk
33. równa 100 senom
34. przywódca drużyny Wikingów
35. pełen zapisków
36. region w Indiach z uprawami herbaty
37. dymi na Sycylii
38. samochód osobowy
39. syn Posejdona
40. ... krwi
41. czternasta litera grecka
42. grecka bogini zła.

Poziomo:
43. rzeczywistość
44. do nadawania ruchu i kierunku łodzi
45. miasto w pd. zach. Maroku
46. metoda na rozwiązanie zadania
47. system rządów w państwie
48. 1/20 lira
49. pasożyt gniazd trzmieli
50. władca Teb
51. tam wycinka drzew
52. typ skorowidza
53. dawniej kelner
54. w kościele protestanckim pastor
zajmujący się akcją charytatywną
55. musical Formana
56. dopływ Dunaju
57. oddychamy nim
58. pracuje w tkalni
59. imię Trojanowskiej
60. besztanie, łajanie
61. system radionawigacji
62. germański bóg wojny
63. utwór zbliżony do idylli

64. rodzaj bębna
65. zespół rockowy
66. „ja” dla psychoanalityka
67. ryba, gatunek łososia pacyficznego
68. pojemnik z płynem pod ciśnieniem
69. państwo nad Gangesem
70. nietknięta
71. ziemia nadana wasalowi
72. afrykański sęp
73. samochód dla samotnika
74. ... West, aktorka
75. dwukołowa taczka
76. „pamiątka” po pile
77. zwolennik teizmu
78. damska z żabotem
79. „Lemoniadowy ...”, film
80. dawne ciężkie działo okrętowe
81. pytania na inteligencję
82. narzędzie do bicia, bat
83. znachor
84. żelazne lub końskie.
PODPOWIEDŹ: AON, ARCT, EKLOGA,
FORPOCZTY, MAE, ŻRONKA

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

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

www.7dnigryfina.az.pl

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)
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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
MIESZKANIA - WYNAJEM
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, 43 m2, ul.
Flisacza. Tel. 667 800 157
•• Posiadam do wynajęcia pokój na domkach z dostępem do kuchni i mediów. Tel. 783 415 222
•• Pani wynajmie pokój dla 1 lub 2 pań, domek jednorodzinny przy ul. Łużyckiej. Tel. 511 299 055
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie
na Górnym tarasie dla firm. Tel. 664 183 887
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie od 1 lutego
2020. Blok 4rodzinny, I piętro, pow. 49 m2, 2 pokoje, duża kuchnia, centralne ogrzewanie na gaz.
Pomieszczenia umeblowane, częściowo wyposażone. Cena za czynsz do uzgodnienia. Tel. 661
104 684
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe
ok. 65 m2, okolice Łużyckiej. Tel. 506 493 741
•• Posiadam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę.
Tel. 604 669 366
•• Posiadam mieszkanie 38 m2 do wynajęcia. Stare
Miasto. Tel. 501 384 249 po godz. 16.
•• Pokój do wynajęcia od lipca. Preferowane osoby
uczące się, osoby starsze. Kontakt w godz. 12-18.
Tel. 91 823 62 55; 514 789 874
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe – kuchnia, łazienka, przedpokój, w Daleszewie. Tel. 501 77
82 39
•• Posiadam do wynajęcia od zaraz mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia pokój 1 osobowy z prywatą łazienką 700,00 za miesiąc od 15.04. Posiadam
do wynajęcia pokój 3 osobowy od.11.04.
CZEPINO UL. GRYFIŃSKA 52. Tel. 607 215 935
•• Posiadam pokój do wynajęcia na os. Południe. Tel.
693 929 315
•• Do wynajęcia pokój jednoosobowy w Gryfinie.
Tel. 881 772 488
•• Wynajmę pokój Pani. Tel. 512 622 407
•• Posiadam do wynajęcia pokój dwuosobowy i trzyosobowy w Gryfinie. Tel. 790 453 674
•• Posiadam do wynajęcia umeblowane mieszkanie
typu kawalerka na Górnym tarasie. Tel. 693 99
17 14
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os. Południe
o pow. 54 m2 III piętro. Cena 1200 + gaz i prąd,
kaucja zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój jednoosobowy
(umeblowany). Tel. 731 490 270
•• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe o pow. 54 m2
na os. Południe w Gryfinie, III piętro, 1400zł+media, kaucja zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój dla mężczyzny na
os. Południe. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę na Górnym
Tarasie. Tel. 723 132 553
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zwrotna kaucja.
Tel. 511 304 517
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Gryfina. Tel. 518 066 251
•• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, jadalnia,
kuchnia, łazienka, duże podwórko, ogrzewanie
centralne trzeba samemu opalać. Daleszewo ul.
Gryfińska 38. Tel. 664 160 810
•• Wynajmę pokój na domkach, z dostępem do
kuchni itd. mediów. Tel. 91 415 22 22
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe,
o pow. 40 m2, w Babinku, piwnica, chlewik, podwórko. Tel. 602 839 600
•• Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój w
Gryfinie. Tel. 885 831 732
•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie
o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel.
514 527 877
•• 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
MIESZKANIA – ZAMIANA
•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum
Chojny, c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60 m2 na
mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974 992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31 m2 na
2 pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie M3 i M4 na mieszkanie w centrum Szczecina z dopłatą na M3 i M4.
Tel. 783 415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul. Jana Pawła
II na mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie, może być
zadłużone. Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie
(parter,41m2 GT) na mieszkanie 3 lub 4 pokojowe
do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na 2 mieszkania
M3 lub 1 M3 i 1 M4 na parterze. Tel. 783 415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na mieszkanie
2 pokojowe I lub II piętro. Tel. 531 847 341
•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w Mieszkowicach
(nowy budynek, usługi medyczne - w tym rehabilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. Tel.
601 707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w
zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42
m2, na III piętrze z balkonem na podobne - na
parterze lub I piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698
644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje,
kuchnia połączona z jadalnią, możliwość zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50
m2, do III p. Tel. 691 688 605
MIESZKANIA – SPRZEDAŻ

LOKALE - WYNAJEM

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

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

•• Sprzedam kawalerkę z balkonem I piętro na
ul. Krasińskiego. Cena 189 tys. zł. Tel. 663 847
086
•• 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
M IE S Z K AN I A - K U PN 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
N IE R U C H O M O Ś C I – S PR 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 - S PR 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
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o pow.
15 m2, ul. Słowiańska za restauracją Wodnik
od 31 czerwca 2017. Opłata 150 zł/ miesiąc. Tel.
691 057 180
G AR A Ż E – K U PN 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 T O R Y Z AC JA – S PR 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 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
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•• Hyundai Santa Fe, rok prod. 2004, poj. silnika 20
cm3, diesel , automat, 4x4, kolor czarny. Cena do
uzgodnienia. Tel. 502 026 703
•• Sprzedam motocykl Suzuki Free Wind, poj. 650,
rok prod. 1997, nie wymaga wkładu finansowego. Tel. 692 120 030
•• Sprzedam alufelgi z oponami do BMW rozm. 205
na 60 na 15. Tel. 697 44 78 78
•• Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5 diesel,
116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336 400km,
OC do 10/2018 przegląd do 09/2018, PIERWSZY
właściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyberdach. Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Cena
3200 zł. Tel. 695 927 388
•• Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105 KM,
rocz. 2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092 176
•• Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997,
115 KM, przebieg 202 tys. km, przegląd do
15.12.2018. Cena 4500 zł do negocjacji. Tel. 515
285 671
•• 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 T O R Y Z AC JA – K U PN 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
•• PRACA
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe
– Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia,
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUKAM
•• Rencista z Chojny podejmie pracę, 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 AT R U D N IĘ
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w
Gryfinie. Tel. 602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być
ze wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel.
783 415 222
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL.
601420 009
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów
Dolny. Tel. 515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z możliwością zamieszkania Gryfino ul. Reymonta 14. Tel.
781 415 222, 783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu Gryfino.
Tel. 721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie
informacje pod numerem tel. +46762185566
- Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli. Tel.
785 104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel 91
415 03 31
•• Poszukuję osoby do sprzątania na okres 2 miesięcy w miejscowości Żurawki koło Gryfina. Tel.
607 842 471

www.7dnigryfina.az.pl

•• Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel. 517 60
10 22
•• Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców. Wszelkie informacje pod nr
tel. +46 762 185 566
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach Berlina,.
Zakwaterowanie, stawki niemieckie, dowolny
system pracy. Tel. 533 284 260
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być
ze wschodu. Te. 91 415 22 22
•• Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415 22 22
••
•• Firma AMBERCARE24 poszukuje opiekunki do
Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny. Zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalne. Tel.
737 451 825 lub 737 886 919
•• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie, 1000
– 1300 euro na rękę. Więcej na housecare.pl. Tel.
534 122 124
•• Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu przemysłowego. Tel. 668 660 026
•• 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 U K AC JA
•• Nauka jęz. niemieckiego. Tel. 509 740 063
•• Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
•• Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepetycji z języka niemieckiego na każdym poziomie, z
dojazdem do klienta. Tel. 69 78 08 128
•• Nauka gry na perkusji. Tel. 694 161 215
•• Nauka języka hiszpańskiego. Tel. 794 998 104
•• Korepetycje z jęz. angielskiego dla uczniów i
dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel.
501 168 276
•• Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 697 288 030
•• Rosyjski indywidualnie i grupowo. Nauczyciel dyplomowany. Tel. 696 068 527
•• Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich
poziomach nauczania. Rzetelne przygotowanie
do matury i innych egzaminów. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 793 305 835
•• Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie
do sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, indywidualnie lub w
małych grupach. Tel. 887 682 252
R O LN I C T WO – DZ IE R Ż AWA / S PR 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. 7080 cm. po 10 zł za sztukę. Tel 606 106 142

•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 537
131
•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie Steklna.
Tel. 609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, sprawny
technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę
działkę o pow. 1500 m2- sad owocowy (15 drzew
wiśni i czereśni) w bliskiej odległości ul. Jana
Pawła II. Teren ogrodzony. Tel. 888 587 575
•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głównej
trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub wejdę
we współpracę hodowlaną ptactwa domowego
w ekologii na wybiegu na trawie lub dofinansuję
taką hodowlę. Tel. 513 288 745
R O LN I C T WO – K U PN O
•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych
zbiorów. Tel. 665 023 603 Odbiór własnym
transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22
•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel. 91 415
22 22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w ilościach samochodowych, zapewniam swój transport oraz 100% przedpłaty. Tel. 501 459 374
R ÓŻ N E
•• Posiadam chodziki i wózki dla niepełnosprawnych, wypożyczę za darmo dla potrzebujących. Tel. 781 415 222
•• Oddam: meblościankę /6 elementów/-”Turkus”
dł: 380 wys. 190. Tel. 507 24 13 11
•• Biurko z szufladami i półką na klawiaturę. Tel. 507
24 13 11
•• Przyjmę za darmo meble do dużego pokoju oraz
dwuosobowy, rozkładany tapczan z wysuwaną
skrzynią. Tel. 66 57 299 26
•• Oddam łóżko z materacem 200 x 180 cm, obicie z
materiału. Tel. 601 086 479
•• Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bardzo
dobry stanie. Tel. 663 507 887
S PR Z E DA Ż
•• 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
••

DYŻURY APTEK
27.03. Apteka
28.03. Apteka Muszkieter
29.03. Apteka Gryfińska
30.03. Apteka Dr.Max
31.03. Apteka Cefarm
1.04. Apteka Centrum Zdrowia
2.04. Apteka w Galerii

ul. 11 Listopada 66-68
ul. 9 Maja 14
ul. Piastów 8
ul. B. Chrobrego 30
ul. Grunwaldzka 6
ul. Niepodległości 28
ul. Flisacza 63

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

PUP INFORMUJE

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE
DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY:

Fizjoterapeuta- praca Swochowo, Gryfino
Pracownik sklepu- praca Gryfino
Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo,
Wysoka
4.
Gryfińska
5.
Sprzedawca-kasjer-praca Gryfino
6.
Kasjer-Sprzedawca- praca Gryfino, Lubanowo,
7.
Stare Czarnowo
1.
2.
3.
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Ludzie Gryfina

Lekarka na Mount Everest
Nagle pojawiający się na ulicy człowiek z plecakiem przypomniał mi o niedawnym „Włóczykiju” i o pani dr Beacie Kasickiej, lekarzu i podróżniku. Trzy lub cztery lata temu opowiedziała mi o swojej wyprawie w ukochane góry. Staram się w pamięci odtworzyć tę rozmowę.
Opowieść zaczynała się tak.

Odebrałam wreszcie uparcie dzwoniący telefon. Nieznany głos kusił wyprawą w
świat. Chiny, Japonia. Nie?
To może Himalaje? Decyzja
podjęta. Potrzebny ekwipunek, załatwienie opieki nad
domem i jego „wnętrzem”.
Lotnisko, start. Długi męczący lot i wreszcie z towarzyszem przygody lądujemy w
Nepalu. Miasta duże i małe.
Kathmandu, Lukla. Na lotniskach różnie. Bywał bałagan
i chaos, toalety z dziura w
podłodze. Ogromne budowle
i małe domki. Nowoczesność
„przytłoczona” historią. Dobiliśmy do miejsca gdzie spotkała się wreszcie cała ekipa.
Jesteśmy
podekscytowani.
Trwają przygotowania do
wyprawy. Wszystko trzeba
dźwigać na plecach. Tragarze - Szerpowie, obładowane
muły i czasem osiołki. Razem
ruszymy zdobywać Mont
Everest.
Dach świata

Otaczają nas największe
góry na świecie. Himalaje Dach Świata. Listopadowy
ranek u podnóża himalajskich gór jest cieplejszy aniżeli w moim kraju. Świeci
słońce. Mieszkańcy ruszają
do pracy. Z plecakami i całą
„resztą” lekko podekscy-

towani ruszamy z wizytą,
bez zaproszenia w himalajskie progi. Krok za krokiem
wspinamy się coraz wyżej.
To jeszcze nie wyprawa. To
tylko wspinaczka. Mount
Everest jeszcze tak daleko
jak i nadzieja jego zdobycia.
Pierwszy etap wędrówki to
przejście przez górskie wioski. Mijamy domki, których
jest coraz mniej. Jaki wędrują
obojętnie znanymi sobie drogami. Tutaj one i ludzie żyją
w innym, wolniejszym czasie.
Wspinamy się coraz wyżej.

Zwiedzanie

Beata Kasicka na wiszącym moście

To jest piąty dzień.

Wyprawa wyrusza w góry

Coraz trudniej. Ale nie jest
jeszcze źle. Mam wrażenie,
że najwyższy szczyt jest już
prawie w niebie. I tylko osnuły go tumany chmur. Rodzi
się refleksja - jakim prawem
człowiekowi wpada do głowy
myśl, żeby tam dotrzeć? Nepalczyków już nie spotykamy.

Dziwy i absurdy
Jeszcze niedawno nasi sąsiedzi zza granicy mówili,
że jeśli ktoś zamknie całkowicie granicę, to będzie to
strona polska. I sprawdziło się. Od piątku (27 marca
od godz. 0.01) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte są również osoby przekraczające granicę
na co dzień pracujące w sąsiednim państwie - zapowiedział wojewoda zachodniopomorski.
Krótkie niemieckie słowo
Jeszcze coś o Niemcach.
Znani są z tego, że używaja
bardzo długich słów i budują
długaśne zdania. Tym razem
jest na odwrót – koronawirus został u nich skrócony
do słowa „korona”. A my

coś ze sobą zrobić.

używamy długiego, bo dotąd
„korona” kojarzyła się nam z
czymś całkiem innym.
Dobrzy opiekunowie
The Guardian donosi z
Brazylii, że w fawelach tamtejszej stolicy o higienę dba-

Uważają, że wśród najwyższych szczytów znajdują się
siedziby Bogów, którzy nie
lubią by zakłócano im spokój. Jakim prawem człowiek
wkracza na teren króla gór,
który nawet kozic na swoje
szczyty nie zaprasza?

ją... mafiosi. To oni rozdają
mieszkańcom mydło i zachęcają do izolacji. Nic dziwnego, fawele to ich „zasób kadrowy” i rynek zbytu.
Kupują węgiel?
Po wybuchu epidemii premier Morawiecki 2 marca
oznajmił, że nie ma potrzeby dodatkowych zakupów.
Szpitale jednak alarmowały,
że wbrew zapewnieniom ministra zdrowia nie mają nawet podstawowego sprzętu
ochronnego. Już 4 marca premier zapowiedział przeznaczenie dodatkowych 100 mln
złotych na zakupy dla Agencji Rezerw Materiałowych.
Dla kogo? Hmm...17 lutego,

Wyżej i wyżej. Coraz trudniej mi oddychać. Zatrzymujemy się na jakimś płaskim
„skrawku”. Susza i wilgoć.
Cztery tysiące. Wiem już, że
dalej nie pójdę. Moja wyprawa himalajska dobiegła końca. Głowa, jakby nie moja,
powietrze również jakby inne.
Trudno oddychać. Wezwany
helikopter zniżał się i wreszcie prawie dotykając śmigłami skał, warcząc i walcząc z
wiatrem „siadł”. Nie miałam
siły pożegnać się ze szczytami,
które nawet już marzeniem nie
były. Zamiast na wierzchołkach, znalazłam się w szpitalu.
Pobyt w nim nie trwał długo.
Po wyjściu ze szpitala, w oczekiwaniu na wędrującą ekipę
przez osiem dni, trzeba było
zaczęli protestować górnicy,
domagając się podwyżki oraz
zakupu węgla leżącego na
hałdach. Z racji ciepłej zimy
(według portalu Wysokie
Napięcie) na zwałach znalazło się około 14 mln ton. (za
gazeta pl.)
Węgiel droższy
od ropy!
Niezwykłą informację podał biuletyn CIRE. Koronawirus wpłynął w pewnym
stopniu także na spadek
ceny ropy, gdy chińskie firmy odesłały robotników na
miesięczny urlop. Spadł ruch
samochodów
ciężarowych
przewożących materiały i towary. Także ograniczenia tu-

Wyruszyłam więc zwiedzać
świat na płaskiej ziemi. Park
Narodowy. Piękny. Wysokie
trawy, obce, dziwne odgłosy,
a ja znowu czuję się trochę
intruzem na ziemi należącej
do zwierząt. Maszeruję dalej,
i nagle ów dziwny głos zaczął nabierać bardzo realnych
kształtów. A gdy się obejrzałam - zobaczyłam coś co
uruchomiło w moich nogach
całą energię. W moim kierunku maszerował zdziwiony
i niezbyt zadowolony z mojej
obecności nosorożec. No i nic
dziwnego, że wiałam co sił w
nogach!
Oczekiwanie na przyjaciół
skracałam sobie czas wędrówkami starymi uliczkami,
podziwianiem architektury.
Budowli z drzewa i metalu,
meczetów, pałaców i muzeów.
Z pomników Buddy i Siwy i
Kriszny padał na mnie ich pobłażliwy wzrok. Wreszcie wróciła z wyprawy ekipa. Powoli
żegnaliśmy się z Nepalem. Z
górami pełnymi magii, dziwnych historii i niezgłębionej
tajemnicy. Samolot wzbijał się
coraz wyżej. Przed nami długi
lot. Za nami magiczne, góry i
zupełnie inny świat. Wracaliśmy do domu.
Spisała TS

rystyki zmniejszyło zapotrzebowanie na paliwo lotnicze.
A na jego produkcję idzie kilka procent wydobytej ropy.
Na to nałożyła się wojna producentów, zalewających rynki większą ilością ropy.
Jak wylicza serwis bp.pl,
pod koniec ubiegłego tygodnia australijski węgiel Newcastle notowano na zamknięciu na ICE Futures Europe
po 66,85 dol. za tonę. Ekwiwalent w ropie wynosiłby
27,36 dol. Tymczasem kurs
ropy Brent na rynku terminowym wynosił w tym czasie
26,98 dol. za baryłkę.
red

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

