Dlaczego
nie informują
o zarażonych?

s. 3

Nr 14 (1392) 		

Cena 2,50 zł (w tym 5% VAT) 		

3 kwietnia 2020 r.

Nakład 3000 / ISSN 1730-734

POLSKI WYDAWCA

Ściema w Zalando?

Nowe
Dostał
również
obostrzenia
nasz szpital
Szyjemy maseczki!

s. 3

s. 3

s. 4

Uszyły już przeszło 2000 maseczek.
Dla pracowników Komendy Powiatowej
w Gryfinie, Pogotowia Ratunkowego
w Gryfinie, Domu Pomocy Społecznej w
Dębcach, dla farmaceutek gryfińskich
aptek.
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Znikają
psy z Kojca!
OGŁOSZENIE

Radny Rady Miasta Gryfino - Marek Sanecki

zaprasza mieszkańców

na swoją stronę internetową mareksanecki.pl
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Nowe Czarnowo
Gryfino wystartuje?
bez gazu?

Szansa na nowe targowiska na Pomorzu Zachodnim

Na podjeździe do Nowego Czarnowa zobaczyliśmy
daleko w polu ekipę z maszynami do robót ziemnych. Skojarzenie wydawało się oczywiste.

Wyglądało to na jakieś roboty przygotowawcze do budowy
gazociągu, którym gaz popłynie
do nowych bloków elektrowni
Dolna Odra. A właśnie PGE
ogłosiło zamówienie na nowe
bloki gazowe. W miejscowym
sklepie nie potrafiono nam powiedzieć (a zwykle sklepowa
jest najlepiej poinformowaną
osobą we wsi!), czego dotyczą
widziane przez nas prace i maszyny. Zaskoczyła nas jednak
wiadomością, że... podobno
akurat ich (i tylko ich), wioska
z okolic elektrowni ma nie mieć
w przyszłości doprowadzonej

rury z gazem dla celów domowych.

Brak pośredników, brak kosztów pośrednich i możliwość kupna zawsze świeżych produktów. Takie warunki handlu stwarzają targowiska, na których kupują
mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.

Aby polepszyć komfort zarówno producentów jak i kupujących Urząd Marszałkowski
daje kolejną szansę na uzyskanie
wsparcia przy budowie nowych
lub modernizacji tego typu
obiektów. Gryfińskie targowisko
jexst w tak opłakanym stanie,
że przydałoby się po te środki
zgłosić. - To ważne miejsca dla
lokalnych społeczności, dlatego
dajemy możliwość pozyskania
środków na ich budowę lub modernizację. Chcemy sprzedawcom zapewnić wysoki komfort
pracy, a kupującym zakupy w
lepszych warunkach – mówi

marszałek Olgierd Geblewicz.
Nawet milion złotych
O dotację mogą starać się
gminy i powiaty oraz związki
międzygminne i powiatowe w
miejscowościach liczących do
200 tys. mieszkańców. Jeden
projekt może otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Przyznane
środki, oprócz budowy lub
przebudowy obiektu, mogą zostać wydane na: zakup nowych
urządzeń, materiałów i usług
potrzebnych do promocji towarów lokalnych.
Łączna pula środków w tym
naborze to ponad 4 mln zł.

Wnioski należy składać do 17
kwietnia br. w Sekretariacie
Wydziału Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego
przy ul. Starzyńskiego 1 w
Szczecinie.
W tej perspektywie unijnej,
do tej pory, na inwestycje związane z targowiskami przeznaczono łącznie prawie 6 mln zł.
Środki te pozwolą na budowę
lub modernizację 9 targowisk.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.prow.wzp.pl/
dost.

Spytaliśmy więc
rzecznika PGE:
Elektrownia Dolna Odra
znajduje się w miejscowości
Nowe Czarnowo. Jej mieszkańcy obawiają się - taką mają informację - że przy okazji gaz dla
celów domowych uzyskają także
okoliczne miejscowości... z wyjątkiem samego Nowego Czarnowa. Chcielibyśmy zweryfikować prawdziwość tej informacji.
rk

Planowe
wyłączenia
3 kwietnia w godz. 9:00 – 15:00 Pniewo ul. Gryfińska 20, 20a,
20b, 22a, 22b, 22c, 24a, 24c, 24d, 25, 27, 29, Kasztanowa 1, 3, Leśna
2, 2a. W godz. 9:30 – 14:00 Banie numery 160,161,162 oraz gospodarstwo, Hydrofornia Dłusko Gryfińskie, szkółka leśna.
6 kwietnia w godz. 9:00 – 14:00 Kunowo wieża telekomunikacyjna T-Mobile.

Ruszają po 5 latach
Tajemniczy inwestor z Inowrocławia ogrodził swoją działkę w Gryfinie. Wygląda
na to, że zapowiadany od lat obiekt handlowy jednak powstanie.
Invest 700 w Krajowym Rejestrze Sądowym prezentuje się
jako firma oferująca obiekty
i oraz zarządzająca nimi. Nie
ma jednak własnej strony w
internecie. Spytaliśmy więc w
Starostwie Powiatowym, bo to
ono wydaje pozwolenia na budowę. Plac za stacją Orlenu przy
ul. Chrobrego kilka dni temu

został w pełni rodzony. Czy tu
wkrótce rozpocznie się jakaś
inwestycja? Kolejny duży obiekt
handlowy?
Marta Szamburska - naczelnik Wydziału Architektury i
Budownictwa
potwierdziła,
że chodzi o "starego" inwestora. Pisze - na ten teren zostało
wydane w dniu 17 lipca 2015

r. pozwolenie na budowę nr
314/2015 dla INVEST 700 Sp.
z o.o., obejmujące: budowę budynku handlowo-usługowego
wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budową i przebudową wszelkich sieci i infranstruktury. A także budowę parkingu.
rk

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!

Czy cena paliwa jeszcze
bardziej spadnie

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
nr do interwencji 502 552 908
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Ściema w Zalando? Sanepid odpowiada
Według pracowników centrum dystrybucyjnego tej firmy koło Gardna, kierownictwo robi tylko pozorowane działania ochronne przeciw koronawirusowi. Wcześniej o tym tylko słyszeliśmy z innych źródeł.

Do naszej redakcji zadzwonił
we wtorkowe południe zdenerwowany pracownik Zalando.
Nie tylko nie chciał podać nazwiska, ale nawet na czytniku
telefonu ukazał się komunikat
“inna strefa”. Powiedział otwarcie - Ja też boję się o utratę pracy. Tym bardziej, że kierownictwo masowo wydaje nam druki
z nakazem pisania o urlop na
żądanie. A to przecież urlop
bezpłatny!
Jedyne, co pracownicy doceniają w ostatnich działaniach
kierownictwa tego centrum
Zalando, to skrócenie zmiany
o godzinę. - Jednak nawet to na
niewiele się przydaje – twierdził
rozmówca - skoro pracujemy,
wchodzimy i wychodzimy w
tłumie. A badanie temperatury to istna komedia. Zamiast
osoby do tego przygotowanej

i odpowiednio wyposażonej,
kierownik wyznacza – ty, ty i
ty dzisiaj będziecie sprawdzać
temperaturę wchodzącym do
hali. Taka osoba nie ma ani
maseczki, ani rękawiczek. Po
prostu boi się to robić. Ale jednocześnie boi się, że straci co
najmniej premię!- opowiada
mężczyzna. Sądząc po głosie, w
średnim wieku.
Pytany o warunki dowozu
pracowników autobusami (jest
zarządzenie, by zajęta była w
autobusie tylko połowa miejsc),
dzwoniący do nas pracownik
odpowiedział ironicznie – To
też ściema. Jest tak samo gęsto,
jak było dawniej.
Zawiadomiliśmy
Obiecaliśmy
powiadomić
gryfiński Sanepid by sprawdzono warunki dowozu pracowników (ilość osób w autobusie).

A przede wszystkim – warunki
sprawdzania temperatury ciała
pracowników kolejnej zmiany.
Tego samego dnia o ustosunkowanie się do zarzutów zgłoszonych przez telefonicznego
rozmówcę poprosiliśmy także
mailowo rzecznika Zalando.
Badać w zamkniętym
pomieszczeniu!
Mieliśmy okazję sfotografować zmianę pracowników w
bazie Zalando. Tu nasuwa się
refleksja związana z badaniem
temperatury ciała pracowników. Sam byłem ostatnio dwukrotnie badany urządzeniem
elektronicznym na dystans.
W pierwszym przypadku zdenerwowany swym zadaniem
ochroniarz zrobił to z tak daleka i krótko, że urządzenie pokazało mi 34 stopnie Celsjusza!
Podobno, nie tylko mi. Chyba

powinienem wtedy nie żyć?
Drugi raz w tym samym miejscu inny ochroniarz zrobił to

prawidłowo i to samo urządzenie pokazało 36.6 Celsjusza. Za
każdym razem byłem badany
wewnątrz pawilonu wejściowego. Ten problem dotyczy też
Zalando. Bo powinno się badać
w zamkniętym pomieszczeniu.
A tamtejsi pracownicy twierdzą, że dzieje się to na dworze.
Rozumiemy trudność zorganizowania takiej operacji na tak
dużej ilości pracowników. Ale
może lepiej, gdyby byli badani
przed wyjściem z autobusu?
rk

Sanepid odpowiedział!
PPIS w Gryfinie informuje, że w Centrum Logistycznym
Fiege/Zalando odbyło się spotkanie pracowników PSSE oraz
przedstawicieli kadry kierowniczej firmy. W spotkaniu za pomocą systemów teleinformatycznych uczestniczyli również inni,
wyznaczeni przez zakład pracownicy. Spotkanie miało charakter
edukacyjny i konsultacyjny. Przedstawiciele firmy przedstawili,
jakie środki i procedury podjęto w zakładzie pracy w związku z
wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2. Pracownicy mają nieograniczony dostęp do środków dezynfekcyjnych na stanowiskach pracy, pomieszczeniach
socjalnych, sanitarnych i korytarzach. Podejmowane są na bieżąco działania dot. ograniczania kontaktów pracowników przy
wejściu/wyjściu z zakładu. Zgodnie z informacją udzieloną przez
kierownictwo zwiększono liczbę autobusów pracowniczych, aby
zwiększyć dystans między pracownikami. Kierownictwo zakładu
podejmuje na bieżąco wszelkiego rodzaju działania prewencyjne, mające na celu ochronę zdrowia pracowników.
Katarzyna Gręda - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
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o zarażonych?

Nowe
obostrzenia

Kontrowersje budzi fakt, że służby medyczne podają zbyt ogólnikowe informacje o
miejscu pobytu osób zarażonych koronawirusem, lub odbywających kwarantannę.

Z dniem 1.04. kwarantanną objęte są całe rodziny
żyjące w jednym gospodarstwie z osobami podejrzanymi o zarażenie koronawirusem.

Na pytanie o aktualna ilość
stwierdzonych
przypadków
zarażenia koronowirusem na
naszym terenie, można od
rzeczników służb medycznych
usłyszeć jedynie informacje w
rodzaju “mieszkaniec powiatu
gryfińskiego”. Odmawiają nawet
podania informacji o nazwie
miejscowości zamieszkania chorej osoby, tak dużej jak Gryfino!
Budzi to sprzeczne opinie
wśród naszych czytelników.
Można się wprawdzie domyślać,
że chodzi o to, by te osoby, ich
rodziny i sąsiedzi nie podlegali jakiejś formie nacisku, czy
nawet agresji. Bo ze strachu ludzie głupieją. I wyzwalają się w
u niektórych wprost zwierzęce
www.7dnigryfina.pl

instynkty. Dla części naszych
czytelników jest to argument
przekonujący.
Jednak inni – w tym nawet
niektórzy lekarze, są odmiennego zdania. Strach przed zarażeniem się ma także dobrą
stronę. Gdyby mieszkańcy danej
miejscowości wiedzieli, że taka
osoba jest u nich, to kierowani
tym samym strachem, bardzie
by przestrzegali zakazu wychodzenia z domu. A na przykład

mieszkańcy Drzenina wiedzą i
skarżą się, że członek rodziny
takiej osoby ma za nic kwarantannę i chodzi po wsi, a nawet
do sklepu!
Jaki więc ma sens trzymanie
w “tajemnicy” (a plotki i tak
krążą) informacji o tym, że taka
osoba mieszka i przebywa na
ulicy Szczecińskiej lub Łużyckiej w Gryfinie? Według chłodno kalkulujących, wiadomość,
że na tej ulicy można spotkać
niezdyscyplinowanego uczestnika domowej kwarantanny
powstrzymałaby wiele osób od
chodzenia ta ulicą. I ogólnie –
wpłynęłaby dyscyplinująco na
ogół mieszkańców.
R. Kwapisz

W sklepie może przebywać
jednocześnie tylko trzy razy
więcej ludzi, niż jest w nim kas.
Kupujący zobowiązani są do
noszenia w sklepach rękawiczek
ochronnych, z tym, że w wypadku, gdy ich nie posiadają sklep ma obowiązek zaopatrzyć
kupujących w rękawiczki.
Dodatkowo
w sklepach
wprowadzono godziny dla seniorów: to dwie godziny 10.00
– 12.00, kiedy do placówek
wpuszczane mają być tylko i
wyłącznie osoby powyżej 65
roku życia.
Zgodnie z innym bardzo ważnym obostrzeniem, z domów
możemy wychodzić wyłącznie

pojedynczo. Nawet, jeśli np.
będziemy szli ulicą z członkami
naszej rodziny - musimy zachować dwumetrowy odstęp, co
jest ewidentną głupotą. Regulacja ta nie dotyczy oczywiście rodziców z małym, niesamodzielnym dzieckiem czy opiekunów
osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnoletnie mogą
opuścić miejsce zamieszkania
tylko w obecności osób dorosłych, rodziców lub opiekunów.
A. Szczepaniak

Od redakcji. Dwie godziny
dla seniorów na stacjach benzynowych nie obowiązują, ale
limit 3 osób na kasę już tak.
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Dostał również nasz szpital ZAZ zawalony
Kolejne dziewięć szpitali, wskazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, ma już na kontach środki od PGE
Polskiej Grupy Energetycznej. W sumie już szesnaście szpitali otrzymało od PGE
pieniądze na wsparcie działań związanych z walką z koronawirusem.
Wielospecjalistyczny Szpital
– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w
Bogatyni, Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Łużyckie
Centrum Medyczne w Lubaniu,
Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Szpital Powiatowy w Gryfinie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Szczecinie,
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny
Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stargardzie i Szpital Specjalistyczny
z Gorlic to kolejne szpitale, na

których konta wpłynęły pieniądze z darowizny przeznaczonej
przez zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej na wsparcie
walki z koronawirusem.
- Wpisujemy się w systemową
pomoc spółek Skarbu Państwa
w walce z koronawirusem, którą
koordynuje Ministerstwo Aktywów Państwowych. Naszą ambicją było jak najszybsze przekazanie pieniędzy szpitalom i tak
się stało – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE
Polskiej Grupy Energetycznej.
- Cieszy mnie odzew, jaki płynie ze spółek Skarbu Państwa w
odpowiedzi na apele służb medycznych walczących z epidemią
koronawirusa. Solidarność PGE
ze szpitalami potrzebującymi

wsparcia jest tego najlepszym
dowodem – potwierdza wicepremier, minister aktywów
państwowych Jacek Sasin.
PGE przekazała łącznie darowiznę w kwocie 5 mln zł na pomoc w zwalczaniu epidemii koronawirusa. W poniedziałek, 23
marca, pierwsze siedem szpitali
wskazanych przez Ministerstwo
Aktywów Państwowych otrzymało środki od PGE.
W sumie, wsparcie w kwocie
4,8 mln zł trafiło już do szesnastu szpitali. PGE jest w stałym
kontakcie z Ministerstwem
Aktywów Państwowych w
celu ustalenia kolejnych szpitali, do których trafią środki.
red

zamówieniami!
Także pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej
przy ul. Łużyckiej w Gryfinie zajęci są szyciem maseczek ochronnych. Na szczęście, wcześniej szyli tam
masowo torby zakupowe, więc zapas bawełny był na
początek wystarczający. Dokupili flizelinę i gumki, i
robota ruszyła. Gdy sprawa stała się głośna dostali
mailowo i telefonicznie tyle zamówień, że na kilka
dni przestali przyjmować kolejne!
W czwartek dostaliśmy
od nich zdjęcia wykonane
podczas tej pracy. Wiadomo,
wejść do środka nie mogliśmy. A Ewa Urbańska - dyrektor Powiatowego Zakładu
Aktywności Zawodowej dodała komentarz - Cały czas
szyjemy, przepraszamy ale
nawet nie mamy możliwości
odbierać telefonów i odpowiadać na maile.
rk

Gryfinianki szyją maseczki
Uszyły już przeszło 2000 maseczek. Dla pracowników Komendy Powiatowej w Gryfinie, Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie, Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, dla farmaceutek gryfińskich aptek.
ją, pakują i odwożą. Przywożą
z hurtowni kolejne materiały
do pracy. Wszystko oczywiście z zachowaniem należytej
ostrożności. Bez zbędnego
kontaktu i wychodzenia z
domu.

To dzieło mieszkańców
Gryfina i Widuchowej.
- W tydzień udało nam się
uszyć przeszło dwa tysiące
maseczek - mówi Magdalena
Pieczyńska, która na FB założyła grupę „Gryfinianki szyją maseczki”. Szybko do niej
dołączyły panie, które w domach mają maszyny do szycia,
deklarując chęć szycia maseczek. Jest już prawie 500 osób.
Kobiety emerytki i młodzież.
- Kolejne maseczki z Żurawi

i Bartkowa gotowe, kilkadziesiąt sztuk - informuje Ela Kasprzyk, która swoją energią i
społeczną pracą zachęca do
szycia panie mieszkające w
podgryfińskich wsiach. Skąd
wiedzą jak szyć maseczki? –
Wszystko jest w Internecie,
bardzo dokładnie pokazane,
to nie jest wcale takie trudne tłumaczy pani Ela. Instrukcje
sobie przekazują, publikują
na grupie. Włączają się także
panowie. Kroją materiał, szy-

Założyli zrzutkę
na portalu Zrzutka.pl
Potrzebujemy pieniędzy na
zakup materiałów, gumek,
które posłużą do tworzenia
masek dla tych, którzy walczą
o nasze zdrowie na pierwszym froncie. W ramach akcji
Gryfinianki szyją maseczki
potrzebujemy materiał, całą
resztę damy od siebie – piszą.
Wspiera ich już ponad 130
osób. Wpłaty są jawne. Można
je zobaczyć na portalu. Ludzie
wpłacają po 500, 200, 100 złotych.
W hurtowni kupują materiał, igły, gumę. A być może
ktoś z Was ma do wypożyczenia plastikowe pojemniki, w
których moglibyśmy przewozić maseczki – piszą.
- To przerosło nasze oczekiwania - mówi ze wzruszeniem pani Magda.
Dziękują za każde dobro
słowo i za wsparcie w każdej
możliwej formie. Kontaktują

się przez media społecznościowe. Gdy tylko proszą o
pomoc, ona zaraz się znajduje.
- Mój leciwy Łucznik już
dawno nie był w takiej formie
- mówi pani Adriana. - Pan
Zbyszek Piekarz zapytał czy
szyję maseczki charytatywnie.

Gdy odpowiedziałam twierdząco powiedział, że on mi tę
maszynę też naprawi charytatywnie. Tym sposobem i on
dołożył swoją cegiełkę do naszego dzieła. Dobro powraca.
Barbara Gondek

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Ochrona lasów
przed pożarami

Jaśminowa
pieszo – jezdna

Rozpoczęła się akcja bezpośredniej ochrony przeciwpożarowej

Mieszkańcy Żórawek nie narzekają na tempo prac
przy nowej nawierzchni ulicy Jaśminowej. Choć kilka
kontrowersji na temat wysokości nowej jezdni przy
konkretnych posesjach było.

Jednym z najistotniejszych
elementów systemu zabezpieczenia lasu są stałe punkty obserwacyjne.
W tym sezonie na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinie będzie pracowało 56 obiektów o

wysokości 32 – 60 m wysokości,
tj. 40 wyposażonych w kamery
i 16 dostrzegalni tradycyjnych
z obserwatorem. - To z nich
prowadzi się wczesną detekcję
lasów przed pożarami. Wieże
TV i dostrzegalnie pożarowe
pokrywają obszar naszej dy-

rekcji i zwykle oddalone są od
siebie o kilkanaście kilometrów.
Położone są one w miejscach
zapewniających najlepsze pole
widzenia - informuje Andrzej
Szelążek, dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w
Szczecinie.

W każdym z 35 nadleśnictw
uruchomione zostały Punkty
Alarmowo-Dyspozycyjne, które
uzupełniają system przeciwpożarowy lasów. Praca obserwatorów i dyspozytorów to niezwykle odpowiedzialna praca. To
od ich pracy zależy bezpieczeń-

stwo naszych lasów. W każdym
z nadleśnictw codziennie w gotowości będzie utrzymywanych
35 samochodów patrolowo-gaśniczych, 5 samolotów gaśniczych oraz jeden patrolowy.
Dodatkowo w czujności pozostanie blisko 200 leśników. W

akcji leśników uczestniczą też
strażacy z Państwowych Straży
Pożarnych i OSP.
Leśnicy apelują o ostrożność
podczas pobytu w lesie.
W razie pożaru należy zawiadomić straż pożarną pod nr telefonu 998 lub 112.
NG

Czas letni czy zimowy
Jak co roku, przy zmianie czasu, przeżywamy traumę, szczególnie w marcu, gdy
nagle trzeba wcześniej wstawać.
Niektórzy z nas dochodzą do
siebie po dwóch tygodniach.
Czas letni i zimowy to są umowne określenia, bo czas letni to
czas wschodnio-europejski, a
zimowy to czas środkowo-europejski. Praktycznie wszystkie
kraje europejskie opowiedziały
się za likwidacją zmian czasu
– 2 razy do roku. Unia Europejska zapowiedziała, że zniesie
konieczność zmiany czasu w
2021 roku. A wszystko dlatego,
że zmiany czasu nie dają żadnych oszczędności energii (np.
żarówki teraz mają 5x mniejszą
moc), a dodatkowo są też problemem dla systemów informatycznych. Jest też zły wpływ na
człowieka bo rozregulowuje się
jego biologiczny zegar, przez co
mamy problemy ze snem.
Jaki przyjąć czas?
Padają tu różne opinie, wg ankiet w Polsce większość mieszwww.7dnigryfina.pl

kańców jest za czasem letnim.
Wydaje się, że Unia utrzyma
czas zimowy czyli środkowo-europejski - dla środkowej
Europy. Oczywiście rząd RP
może wybrać strefę, ale wątpię
aby chciał opuścić Środkową
Europę, nie tylko ze względów
wizerunkowych. Ale głównie na
powiązania gospodarcze, szczególnie z Niemcami.
Jakie argumenty przeważają, aby jednak zostać w strefie
Środkowej Europy.
1. Byliśmy w tej strefie przed
wprowadzeniem zmian czasu –
czyli przed 1977 rokiem
2. W czerwcu i lipcu o godz.
23.00 jest jeszcze widno i jak
mają zasypiać ludzie, którzy
muszą wstać między 5 a 7 rano.
3. Ten czas to jest nasz czas
astronomiczny (15. południk),
czyli, gdy jest godz. 12.00 to
słońce jest w zenicie i wskazuje

kierunek południowy – np. na
pl. Żołnierza jest zegar astronomiczny i przez 7 miesięcy wskazuje fałszywy czas.
I tu zaskoczę wielu.
Bo zwolennicy czasu zimowego też mogą być usatysfakcjonowani. Wystarczy, że w Polsce
całe sektory gospodarki, urzędy,
szkolnictwo, czy poszczególne
fabryki, nawet powiaty zaczną
pracę, czy naukę o godzinę
wcześniej – bo tak naprawdę
czas zimowy tylko do tego się
sprowadza. Zaskoczył mnie
PSL, który prowadził kampanię
o wprowadzenie na stałe czasu zimowego, a przecież rolnik
wcześniej sprawdza prognozy
pogody, a rano nie patrzy czy
jest 5 czy 6, tylko idzie do prac
gospodarskich, czy w pole.
(30.03.20 Kryspin Pawlicz)

Teraz jednak, gdy daleko posunięte jest montowanie krawężników jezdni, zaczęto kręcić
głowami. Jak nam opowiadano,
gdy rozpoczynano przebudowę
mówiono mieszkańcom, że na
części długości tej ulicy, w miejscach najszerszych, będzie także
chodnik. Teraz jednak wykonaw-

dział na takie pytania, pozbawiając złudzeń mieszkańców wioski. - Dokumentacja techniczna
uzgadniana była od początku
projektowania z Radą Sołecką Żórawek i nie było mowy
o budowie chodnika, z uwagi
na bardzo blisko usytuowaną
zabudowę przydrożną i brak

ca na takie pytanie odpowiada, że
żadnego chodnika nie będzie. Co
się stało? Brak pieniędzy? Spytaliśmy o to naczelnika wydziału
gospodarowania drogami w starostwie. Gdyż ul. Jaśminowa jest
droga powiatową.

miejsca w pasie drogowym.
Rozwiązaniem, które przyjęto
była budowa drogi z jezdnią o
szerokości 5m, która spełniałaby rolę ciągu pieszo-jezdnego,
tj. drogi przeznaczonej zarówno do ruchu pojazdów, jak i do
ruchu pieszych - wyjaśnia naczelnik ze starostwa.

Naczelnik oddala zarzuty
Arkadiusz Durma odpowie-

rk

Co z bezdomnymi?
Odpowiada Paweł Nikitiński, Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Gryfino.
Gmina Gryfino podejmuje
szereg działań na rzecz osób
bezdomnych. Zasadniczym i
podstawowym jest zapewnienie
noclegu i wyżywienia. Z terenu
Gminy Gryfino, spośród osób
bezdomnych, 12 zostało skierowanych i przebywa w schroniskach. Jednocześnie Ośrodek
Pomocy Społecznej, we współpracy ze Strażą Miejską, stale
monitoruje osoby, które pozostały na terenie gminy Gryfino,
odmawiając pomocy w formie
polegającej na umieszczeniu w
schronisku. W zakresie profilaktyki zdrowotnej, pracownicy
OPS oraz Straży Miejskiej systematycznie monitorują miejsca niemieszkalne, w których
przebywają osoby bezdomne.
Podczas spotkań uzyskują one
wszelkie niezbędne informacje
na temat obecnego stanu zagrożenia, są także informowane o zaleceniach, obowiązkach
obywatelskich, przedstawiane
są także oferty pomocy żywno-

ściowej i higienicznej. Ponadto
został przeprowadzony wywiad
obecnego stanu zdrowia osób
bezdomnych i będzie systematycznie powtarzany. Aby
zminimalizować konieczność
przemieszczania się po gminie
Gryfino, została dostarczona
osobom bezdomnym żywność,
a proces ten będzie kontynuowany. Osoby bezdomne mają
również możliwość pomocy w
formie usługowej, mogą skorzystać z natrysku i odzieży
po zgłoszeniu takiej potrzeby.
Gmina Gryfino dochowuje
wszelkiej staranności i w możliwie szeroki sposób zabiega o
bezpieczeństwo osób bezdomnych, czyni także starania aby
nie przemieszczały się po terenie gminy. Trzeba także zwrócić
uwagę, że udzielana pomoc nie
ma charakteru doraźnego, jest
realizowana w każdym czasie i
wobec każdej osoby bezdomnej.
Dost.
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Z Życia Kościoła
*Módlmy się dzisiaj za wielu ludzi, którzy nie potrafią zareagować: trwają w przerażeniu z powodu tej pandemii. Niech Pan pomoże im
powstać, zareagować dla dobra całego społeczeństwa, całej wspólnoty. [...]
Każdy z nas ma swoje historie. Każdy z nas ma swoje grzechy. A jeśli ich nie pamiętasz, zastanów się trochę: znajdziesz je. Dziękuj Bogu, jeśli je znajdziesz, bo jeśli ich nie
znajdziesz, oznacza to, że jesteś zdemoralizowany. Wszyscy mamy swoje grzechy. Spójrzmy na Pana, który czyni sprawiedliwość, ale jest bardzo miłosierny. Nie wstydźmy
się być w Kościele; wstydźmy się, że jesteśmy grzesznikami. Kościół jest matką wszystkich. Podziękujmy Bogu, że nie jesteśmy zdemoralizowani, że jesteśmy grzesznikami. A
każdy z nas, patrząc na to, jak Jezus postępuje w tych przypadkach, niech zaufa miłosierdziu Bożemu. I modli się, ufając w Boże miłosierdzie, niech modli się o przebaczenie.
Bo Bóg mnie prowadzi na właściwą drogę ze względu na swoje imię. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę – dolinę grzechu – zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Fragment homilii papieża Franciszka, fragment
mszy za osoby przerażone pandemią
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną
nami. W krzyżu Chrystusa jest nasza
nadzieja. Nasze pozostanie w domach
to podziękowanie dla tych ludzi, którzy
w nich pozostać nie mogą. Zostańmy w
domu, łącząc się w duchowym zespoleniu i módlmy się za nas, za zdrowie
i za uleczenie dla wszystkich, którzy
chorują, za lekarzy, by mieli dużo siły
i za rządzących, by podejmowali mądre decyzje. Wspólna modlitwa może
zdziałać cuda.

dzinnej lub indywidualnie. Korzystajmy
z możliwości, jakie daje nam współczesna technika - poprzez dostępne media - (transmisje Mszy św., nabożeństw,
rekolekcji). W tych dniach życie religijne
parafii polegać będzie na sprawowaniu
liturgii w kościele bez udziału wiernych.
Prosimy, aby w Mszach św. uczestniczyli
przedstawiciele rodziny, od której pochodzi intencja mszalna.
Informujemy, że Ksiądz Arcybiskup

**Fragment ogłoszenia duszpasterskiego
Przeżywamy trudny czas pewnych
ograniczeń, który dotyka także wspólnoty
religijne. W trosce o zdrowie i życie każdego z nas, władze państwowe podjęły
decyzję o ograniczeniu do 5 osób uczestniczących w Mszach świętych i nabożeństwach. Decyzji tej lekceważyć nam
nie wolno. W związku z tym zachęcamy
wszystkich wiernych, aby poza liturgią
nawiedzali kościół na gorliwą modlitwę
osobistą. Decyzje zostały podjęte nas czas
bezpośredniego przygotowania się do
Świąt Wielkanocnych. Każdy z nas musi
znaleźć sposób, aby ten czas przeżyć jak
najowocniej. Ograniczona została możliwość gromadzenia się w kościołach,
ale możemy to czynić we wspólnocie ro-

Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, udzielił kolejnej dyspensy od
obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej
w niedziele i święta dla całej Archidiecezji. Dyspensa obowiązuje do 19 kwietnia
br. włącznie.
Za tydzień Niedziela Palmowa, która rozpocznie Wielki Tydzień. Msze św.
będą sprawowane według ustalonego porządku, z ograniczeniem udziału w nich
wiernych do 5 osób. Nie będzie procesji z
palmami.
Gryfino, 29.03. 2020 r.
Proboszcz - Ks. kan. Stanisław Helak

Przed nami nietypowe święta Wielkanocne. Spędzimy je w swoich domach, w małych rodzinnych gronach. Zadbajmy, by mimo wszystko były radosne. Módlmy się
rodzinnie i korzystajmy z Mszy Świętych odstępnych online, w radiu i telewizji. Radujmy się Słowem Bożym, czytajmy, módlmy się. Jesteśmy osobno, ale bądźmy razem
w myślach i modlitwie.
Samotny papież modlący się – ten
obraz już na zawsze zostanie nam w
pamięci, a zdjęcia z tego faktu obiegły
cały świat. Przygnębiający czas, który
skłania nas do refleksji i zastanowienia się nad naszym życiem. Przymusowa kwarantanna domowa zbliża
nas na nowo do siebie rodzinnie, ale
oddala od innych osób, od dalszej rodziny. Musieliśmy zrezygnować z wielu aktywności, które lubiliśmy. Czekamy, by ten czas był wspomnieniem.
Przetrwamy wierząc w to, że Jezus
Chrystus pomoże nam to przejść. Nikt
z nas nie wyobrażał sobie, że właśnie
tak będą wyglądały te Święta Wielka-

nocne.
Jesteśmy fizycznie rozdzieleni, ale
w komunii duchowej – powiedział
Prymas Polski abp. Wojciech Polak.
Podkreślił, dodając, że […] przed
nami kolejna niedziela, trudniejsza
niż poprzednie. Będziemy sprawować w naszych kościołach Msze św.
bez udziału wiernych, przyjdą tylko ci, którzy mają intencje. Bardzo
proszę, byśmy zrozumieli tę trudną
sytuację. Rozumiemy, bo sytuacja i
nasze wspólne zdrowie tego wymaga.
Pamiętajmy o wszystkich chorych i
cierpiących. Pamiętajmy o tych, którzy się trudzą – o lekarzach, pielęgniarkach, bądźmy z nimi solidarni i
módlmy się za nich. Wspierajmy ich.
Bardzo dziękuję za wszystkie dowody
wsparcia dla tych, którzy są samotni,
którzy potrzebują naszej sąsiedzkiej,
ludzkiej, naszej braterskiej i siostrzanej pomocy. Wychodźmy do nich tak,
jak możemy, zachowując wszystkie
konieczne środki ostrożności. Bądźmy przy Jezusie. On będzie zawsze z

Redakcja
Źródła: *https://ekai.pl/papiez-modlil-sie-za-osobyprzerazone-pandemia/ **http://www.parafia.nar.gryfino.
ehost.pl/index.php/parafia/ogloszenia
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OSP Krzywin czeka na samochód
Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie otworzył i powitał uczestników Prezes Mariusz Gralak.
Z przedstawionego sprawozdania wynika, że w jednostce
działa 64 członków zwyczajnych, 2 honorowych i 6 wspierających. W gronie tym jest 6
kobiet. Zorganizowano Dzień
Strażaka i spotkanie wigilijne.
Brązowym medalem Za Zasługi
dla Pożarnictwa wyróżniony został - Arkadiusz Ławicki.
Drużyna męska zajęła 6 miejsce w międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych w
Baniach oraz 12 miejsce w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Chojnie.
W kursach, szkoleniach
uczestniczyli następujący członkowie: szkolenie podstawowe
strażaków ratowników; Ciebień
Aneta, Czerwionka Weronika, Nowicki Damian, Choncel
Krzysztof, Kaberow Mateusz,
Luby Jakub, Prahl Maciej i Wysokiński Sebastian. Przeprowadzono 2 pogadanki z zakresu
prewencji dla dzieci i młodzieży.
Jednostka posiada na stanie 2
samochody pożarnicze, w tym:
1 lekki i 1 średni.
W roku sprawozdawczym
OSP pozyskała sprzęt i wyposażenie: w ramach dotacji z
KSRG; zbiornik na wodę, buty
strażackie 4 pary, prądownicę
wodną Turbo, widły Fiskars,
prądownicę pianowa Turboma-

tic oraz bramę garażową. Koszt
całkowity 14 000,00 zł (dofinansowanie 11 203,00 zł, wkład
własny 2 797,00 zł), w ramach
programu 5000+; roll-up reklamowy, winder reklamowy,
mundur wyjściowy, namiot
3x4,5 na łączną kwotę 5 495,00
zł (dofinansowanie 5000,00 zł,
wkład własny 495,00 zł).
Ze środków gminnych zakupiono: kosiarkę spalinową i
podkaszarkę o wartości 1448,99
zł oraz pokryto koszty postępowania przetargowego na zakup

samochodów pożarniczych dla
OSP Krzywin i Widuchowa - 6
000,00zł. Dzięki własnym staraniom strażaków, osób życzliwych oraz ogłoszonej zbiórce
na portalu ZRZUTKA.PL udało
się pozyskać na przebudowę
jednostki kwotę 24 272,00 zł.,
z czego ze ZRZUTKI.PL – 12
670,00 zł.
Ze środków własnych zakupiono 2 radiotelefony Motorola
z mikrogłośnikami + ładowarka – 3980,00 zł, pokryto koszty opracowania dokumentacji

Strażacy w walce
z koronawirusem
Wiele się słyszy na temat włączania do działań w walce z koronawirusem służb
mundurowych.
Według informacji uzyskanych od Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie bryg. Andrzeja Pokropskiego i na terenie
powiatu gryfińskiego w walkę
z pandemią zaangażowani są
funkcjonariusze PSP, jak i strażacy z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. Od pierwszego dnia, w którym wprowadzono kontrole sanitarne na
granicach naszego państwa ze
Strażą Graniczną współpracują
strażacy z Komendy Powiatowej
w Gryfinie. Ich zajęcie na przejściu granicznym w Krajniku
Dolnym, to przede wszystkim
mierzenie temperatury osobom
przekraczającym granicę. Przez
minione dni, a właściwie już tywww.7dnigryfina.pl

godnie wykonali tysiące takich
czynności. Są bardzo dobrze
zabezpieczeni i dlatego jeszcze
na szczęście nikomu z nich nie
zdarzył się przykry przypadek
zakażenia wirusem Covid-19.
Natomiast jednostki OSP wyznaczone są do innych celów.
Na terenie powiatu wytypowano 9 jednostek OSP (po jednej
w każdej gminie) działających
w ramach Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego, w
których przeszkolono 137 strażaków. Te jednostki to OSP:

Banie, Cedynia, Chojna, Kołbacz,
Mieszkowice, Moryń, Radziszewo, Trzcińsko Zdrój i Widuchowa. Przygotowano je do

realizowania zadań związanych
z zagrożeniem wirusem Co-

vid-19. Każda z tych jednostek za

pośrednictwem Komendy Powiatowej otrzymała środki ochrony
osobistej w postaci okularów,
maseczek, rękawiczek. Strażacy

z wytypowanych jednostek dysponowani są między innymi do:
realizacji akcji; „ZOSTAŃ W
DOMU”, działań prewencyjnych

polegających na ograniczeniu
dostępu do placów zabaw, siłowni
plenerowych oraz innych obiektów rekreacyjno-sportowych, a

także dostarczania pakietów
żywnościowych dla osób objętych kwarantanną na terenie
poszczególnych gmin. Dotychczas przeprowadzono już kilkadziesiąt takich akcji.
A. Szczepaniak

projektowej na wykonanie
nadbudowy remizy – 2000,00
zł oraz pakiet ogłoszeń na portalu europejskich zamówień
publicznych związanych z przetargiem na średnie samochody
ratowniczo-gaśnicze dla OSP
Krzywin i Widuchowa – 246,00
zł., które powinny dotrzeć pod
koniec kwietnia 2020. Zakup samochodów wg. umowy z Urzędem Marszałkowskim to 1 740
383,00, z czego dofinansowanie
1 479 325,55 zł i wkład własny
261 057,45 zł – pokryty z budżetu Gminy.
Jednostka uczestniczyła w
organizacji Jarmarku Widuchowskiego (pozyskano kwotę
1700 zł na rzecz OSP), dożynek gminnych i parafialnych,
współpracowała w organizacji
festynu rodzinnego pn. “Wakacyjne potyczki” i 27. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, zabezpieczała obchody Dnia Dziecka w Krzywinie,
Kłodowie, Żelechowie i Lubiczu, uczestniczyła w obchodach
Święta Niepodległości, wspierała młodzież podczas przygotowań do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz
wzięła udział w nagraniu filmu
profilaktycznego „Hejt”. Członkowie jednostki brali udział w
trzech akcjach krwiodawstwa.
Jednostka współpracuje z OSP
Ognica i Widuchowa, Amatorską Drużyną Kobiet „Szafir”,
animatorami Orlika, Radą Sołecką Sołectwa Krzywin i szkołami z terenu gminy.
Wójt Gminy Widuchowa,
jednocześnie Prezes Zarządu
Gminnego OSP Anna Kusy –

Kłos pochwaliła jednostkę za jej
aktywność. Podziękowała Prezesowi M. Gralakowi pełniącemu funkcję Komendanta Gminnego OSP za zaangażowanie, w
tym i za pomysł jednoczesnego
zakupu dwóch samochodów bojowych, co okazało się ogromnym sukcesem. Poinformowała,
że w budżecie gminy na 2020
rok zaplanowano na działalność
OSP 459 tys. zł, w tym 280 tys.
zł. na zakup samochodów oraz
dodatkowe 100 tys. zł. na opłaty
związane z ich zakupem.
Komendant Powiatowy PSP
bryg. Andrzej Prokopski podziękował strażakom za uczestnictwo w akcjach ratowniczych,
jak i za działania na rzecz
mieszkańców gminy. Przedstawił statystyki wyjazdów oraz
podkreślił bardzo dobrą współpracę jednostki z PSP.
Członek Prezydium ZP OSP
Andrzej Szczepaniak, w imieniu
Prezesa ZP OSP Pawła Trzaskosia i swoim podziękował strażakom za ich działalność w roku
sprawozdawczym i życzył, aby
jak najszybciej został zrealizowany zakup samochodu bojowego.
W ostatnim punkcie Prezes
M. Gralak podziękował druhowi wspierającemu, Zbigniewowi Jasińskiemu za bardzo duże
zaangażowanie w pozyskaniu
sponsorów wspierających działalność jednostki.
A. Szczepaniak

W roku 2019 OSP
uczestniczyła 55 razy
w akcjach ratowniczych: w gaszeniu pożarów 27, w likwidacji
miejscowych zagrożeń
24, alarmy fałszywe 4.
Poza teren gminy 1 do
Baniewic.
Uczestniczyli w nich
druhowie: Boruta M. -57,
Urbański P. -37, Senko K.
-32, Ławicki A. -28, Szefler P. -25, Mulewski M.
-22, Gralak M. -21, Wypchło A., Czerwionka K.,
Luby M. - po 20, Stasiak
D. -15, Wysokiński S. -5,
Ciężki K. i Nowicki D. po 2, Kaberow Sz. -1.
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Zdjęcie Tygodnia

Pejzaż
wiosenny....

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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Znikają psy z Kojca!
Poczucie samotności w zamknięciu bardzo dotyka wiele osób. Paradoksalnie, samotne psy na tym korzystają. U nas, bo w Chojnie jest
tragicznie
W gryfińskiej przechowalni
bezdomnych psów, w Kojcu
na terenie bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w
minioną środę były tylko trzy
psy. Podajemy dzień, gdy uzyskaliśmy tę informację, gdyż...
pojawiła się pogłoska iż nagle wzrosło zainteresowanie
mieszkańców adoptowaniem
psa! A wszystko przez koronawirusa i konieczność długotrwałego pozostawania w
domu.
W internecie pojawiła się
kilka dni temu niezwykła informacja. W schroniskach dla
zwierząt w wielkich amerykańskich miastach zrobiło się
pusto! Zmuszeni do przebywaniu w długiej izolacji mieszkańcy masowo przyjmują tam
do swych domów nie tylko
psy, ale i koty! Postanowiliśmy
wiec sprawdzić, czy to zjawisko ma miejsce także u nas.
Tym bardziej, że ja też mam
psa wziętego z Kojca. Tyle, że
już 6 lat temu.
Były tu już setki
Gryfiński Kojec kotów nie
przyjmuje. Nastawiony jest
na opiekę nad bezdomnymi
psami, które zwykle pracownikom Kojca wskazuje Straż
Miejska na podstawie sygnałów od mieszkańców. Najczęściej dzieje się to... w okresie
wakacji letnich. Wtedy dla
niektórych ludzi inne sprawy
okazują się niestety ważniejsze od ukochanego pieska.
Tylko po bardzo długim okresie przechowywania w Kojcu,
gdy nie znajdzie się stary lub
nowy opiekun, trafiają one
do miejskiego schroniska w
Szczecinie. Ale na szczęście
– dzieje się to rzadko. Większość z nich znajduje nowe
domy i dobrych opiekunów.
Pozostały tylko trzy
Pandemia,
konieczność
pozostawania w izolacji i
zwyczajne poczucie pustki w
domu u ludzi samotnych, wywołały także u nas potrzebę
wzięcia do domu psa. Na początku tego tygodnia w schronisku było już tylko trzy psy.
Słyszeliśmy jednak nie tylko
o braniu do domu psa z miłości. Ale nawet jako… legalny
w okresie ograniczeń w poruszaniu się, pretekst do wychodzenia z nim z domu. Ba,
podobno ktoś nawet chciał…
www.7dnigryfina.pl

wypożyczyć psa w tym celu!
Ale trzeba pamiętać, że
nowy ulubieniec musi być
dopasowany nie tylko do
właściciela, ale i… wielkości
mieszkania. Duże psy i przedstawiciele niektórych ras (np.
husky) nie mogą być trzymane w wielorodzinnym bloku
mieszkalnym!
I jeszcze uwaga dla gryfińskich posiadaczy psów! Niedawno przeprowadzono dezynfekcję terenu przystanków

laminie Kojca jest napisane,
że pieski które do nas trafiają
powinny przejść 14-dniową
kwarantannę przed znalezieniem im nowego domu. Od
około roku wyłapywane przez
odpowiednio przeszkolonych
pracowników PUK-u (działając na zgłoszenie Straży
Miejskiej) psy, w większości
są odbierane przez swoich
właścicieli. Pozostałe psiaki są adoptowane do domu
tymczasowego, lub stałego.

tam krótki czas, a właściciele
po opłaceniu mandatu odbierali swoje czworonogi.
Najpierw starannie to
przemyśleć
Natomiast Jolanta Witowska, organizatorka psich jarmarków oraz akcji sprzątania
po swoim psie, w rozmowie
z nami podkreśliła, że każde przyjęcie pod swój dach
zwierzęcia musi byś starannie
przemyślane. I przedyskutowane z bliskimi. Bo pies w
domu to nie tylko przyjemność, ale też (nawet jeszcze
bardziej) – obowiązek! Dlatego może lepiej wstrzymać się
przed taką decyzją tylko ze
strachu przed samotnością w
epoce koronawirusa!?
Jolanta Witowska podkreśliła też inny aspekt psiej
sprawy. Psami znajdującymi
się w schroniska na co dzień
opiekują się także wolontariusze. Między innymi – wyprowadzają je na spacery. Teraz
teren schronisk jest całkowicie zamknięty, na czym cierpią nie tylko psy pozbawione
spacerów. Ale i wolontariusze!
W Chojnie tragicznie!
Tamtejsze Stowarzyszenie
Psijaciele odczuło ostatnią

sytuację w kraju zupełnie inaczej. Zainteresowanie przyjęciem psa z ich schroniska spadło niemal do zera. A ostatnio przyjęli do siebie sukę ze
szczeniętami. Nie dość tego,
w najbliższych dniach będą
musieli przyjąć aż 11 psów z
tak zwanej „interwencji”.
Jakby tego było mało, część
psów znajdujących się pod ich
opieką będzie - z powodów
zdrowotnych, musiała przejść
na dietę. Są karmione tylko i
wyłącznie karmą Royal Canin
Gastro. Cytujemy prośbę z ich
strony na facebooku:
To dla nas przeogromny
wydatek. Jeden worek to około 250 zł. Za 14 kilo prosimy o
choćby najdrobniejsze wpłaty.
Dziś kurier dowiezie 3 worki
z karmą. Faktura za tę dostawę wyniesie 746 zł kochani
podarujcie małą cegiełkę dla
naszych podopiecznych. Tylko dzięki waszemu wsparciu
możemy dać tym rozbitkom
życiowym to co dla nich najlepsze. Oto nasz numer rachunku 53 1020 4812 0000
0502 0160 8587 z dopiskiem
GASTRO
R. Kwapisz

Przedłużono termin
składania PiT
Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania
PIT upływa 30 kwietnia. W tym roku deklaracje można jednak składać do końca maja - poinformował resort finansów.
autobusowych i przejść dla
pieszych. Dla psiego węchu
(a może i zdrowia), bezpośrednie zetknięcie się z takimi
substancjami może być szkodliwe!
Ludzie są wrażliwi
Pytana przez nas Justyna Sozańska, Inspektor ds.
Ochrony Środowiska i Marketingu ocenia rzecz następująco.
Faktem jest, iż obecnie w
kojcu przebywają 3 psy. Zainteresowanie adopcją zwierzaków jest nieustanne. Nie
zauważa się wzrostu liczby
adopcji przez panującą pandemię koronawirusa. W regu-

Według mojej opinii błędnym
jest stwierdzenie, iż to wirus
jest wyznacznikiem znalezienia domu przez zwierzaka.
Ludzie są teraz bardziej wrażliwi, empatyczni i chętniej
adoptują pieski, a nie kupują.
Trzy Kojcowe czworonogi to
nasi „rezydenci”, pieski którym trzeba poświęcić więcej
czasu i więcej pracy. Pieski
skrzywdzone przez człowieka.
Mają ograniczone zaufanie
do ludzi. W niedługim czasie
będzie pracować z nimi behawiorysta, aby i one znalazły
dobry dom. Cała reszta, która
przebywała w Kojcu, na bieżąco znajdowała nowych właścicieli. Większość spędzała

Ministerstwo Finansów daje
więcej czasu na złożenie rocznej
deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
W ich przypadku konieczne
jest samodzielne wypełnienie i
przesłanie zeznania do urzędu
skarbowego. W tym roku będzie
można to zrobić do 31 maja.
Dla osób, które rozliczają
się na drukach PIT-37 i PIT38 (m.in. dochody z umów o
pracę, dzieła, zlecenia, zysków
kapitałowych) w usłudze “Twój
e-PIT” znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie
podatkowe. W przypadku braku
aktywności zostanie ono zaak-

ceptowane 30 kwietnia. Jeśli z
tego rozliczenia będzie wynikać
niedopłata podatku, to w maju
urzędy skarbowe prześlą o tym
informacje do poszczególnych
osób.
Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane
przez administrację skarbową
zeznanie trzeba skorygować, to
można to zrobić po 30 kwietnia
zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub
też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.
Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub
zmienić organizację pożytku
publicznego.
A. Szczepaniak
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z projektem

z dostarczeniem

e-mail: grafik@domjudy.pl
oraz inne
WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

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

BURMISTRZ MIASTA l GMINY GRYFINO informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl) podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz Nr 25/2020 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej
wykazem udziela się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A, przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie (11 piętro, pokój nr 204 ) lub telefonicznie pod
numerem 91 416 20 11 wew. 414.

PRACA OPIEKA NIEMCY!

Wyjedź na świąteczny kontrakt
i zarób nawet 16 700zł + do 300 EURO bonusu!
Nie znasz niemieckiego? Nauczymy Cię przed wyjazdem.

Szczecin, Al. Niepodległości 31. Zadzwoń tel. 517 176 102

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

„Nie bądź
obojętny”

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

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

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

Tel. 605 955 850

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

Pamiętam, że jak byłam nastolatką, to bardzo lubiłam serie detektywistyczne, opowiadania z tajemnicą, historie z intrygą. Lubiłam opowieści, w których odkrywałam kolejne części układanki,
zmierzając do fascynującego końca. Możliwe, że po prostu dzieci
to lubią, bo jak obserwuję mojego syna, to on też uwielbia wyzwania, zadania, zagadki, pytania i odpowiedzi. Jako mała dziewczynka rozwiązywałam z wypiekami na twarzy szarady, krzyżówki, „połącz kropki”, które ukazywały się w jednym dzienników.
Uwielbiałam rozwiązywać. Lubiłam też gazetki Kaczora Donalda,
które miały w sobie mnóstwo zagadek. Pamiętam „Supełek z Pętelką” i inne wydania z krzyżówkami – uwielbiałam je. Nie wiem,
czy dzisiaj na rynku są jeszcze w kioskach takie cuda, które uprzyjemniają dzieciom czas – mam nadzieje, że są. W czasie kwarantanny możecie poszukać w internecie takich zabaw… krzyżówek,
szarad, wykreślanek, zagadek, itp. Na pewno jest ich w przestrzeni
internetu mnóstwo. Zachęcam. Dzieciaki to kochają.

Detektyw Pozytywka prowadzi
agencję detektywistyczną Różowe Okulary. Jest sympatyczny,
chociaż bywa dość ekscentryczny, za to bohaterem głównym
jest wybornym niczym wspomniany Holmes. Na jego zawodowej drodze staje detektyw
Martwiak, który z kolei prowadzi
– w tej samej kamienicy – agencję detektywistyczną Czarnowidz. Nazwy i nazwiska nie są tu
przypadkowe. Seria o detektywie
Pozytywce jest dostępna także w
formie audiobooka.
*Wątki „kryminalne” dotyczą różnych zjawisk, z którymi
mali czytelnicy spotykają się
na co dzień, jak np. roztrzaskanie na balkonie wazonu z wodą
przez mróz. Próby ich wyjaśnienia uczą logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Na
końcu książki zamieszczone są
rozwiązania zagadek.

Mój syn ma 3 lata i prawdopodobnie nie rozumie jeszcze
wszystkich niuansów zagadek
kryminalnych, które rozwiązuje
detektyw Pozytywka, ale niewątpliwie fakt jest faktem, że siada
przy mnie wieczorem i każe sobie czytać kolejne opowiadania o
Pozytywce. Polubił tego bohatera
i z zainteresowaniem słucha, co
znowu zdarzyło się w kamienicy i jaką kolejną sprawę ma do
rozwiązania Pozytywka i jego
agencja Różowe Okulary. Można
się pośmiać, a kolejne opowieści
wciągają, zakończenie z kolei intryguje i skłania do zastanowienia. Pozytywka bawi, uczy i wychowuje. To szlagierowe kiedyś
hasło tutaj pasuje idealnie.
Ja i mój syn lubimy tę serie
bardzo, bo uważamy że jest rewelacyjna, ale nie wiem, czy każdemu z rodziców przypadnie do
gustu – z drugiej jednak strony w

Detektyw
Pozytywka

Poszukiwanie ciekawych książek dla 3-latek nie jest łatwe.
Zwłaszcza, gdy od niespełna 3 lat chodzimy regularnie do bibliotek. Wierzcie mi lub nie, ta kwarantanna to jest najdłuższy czas,
gdy nie ma nas w bibliotece i gdy nie możemy wypożyczać książek.
Ostatni raz jak byłam w bibliotece, szukając książek dla syna, pani
bibliotekarka poleciła mi przygody „Detektywa Pozytywki”. Nie
znałam tego wcześniej. Wzięłam do ręki. Przejrzałam i postanowiłam spróbować. Oczywiście każde dziecko jest inne, ale każdy
rodzić – mam wrażenie – zauważy w przygodach Pozytywki to, co
dzieci kochają, czyli właśnie łamigłówki, szarady, zagadki.
Detektyw Pozytywka to seria
książek dla dzieci, którą napisał
Grzegorz Kasdepke. Poznaliśmy ją w 2005 roku, kiedy to
na rynku wydawniczym pojawiła się pierwsza książka z
cyklu. Książki ilustruje bardzo
ciekawie Piotr Rychel. Grzegorz Kasdepke jest polskim
pisarzem, dziennikarzem i
scenarzystą. Kasdepke oprócz
książek z serii o przygodach
detektywa Pozytywki stworzył
też cztery zeszyty edukacyjne
„Akademia detektywa Pozytywki”, w których znajdziecie
zagadki dla 2-, 3-, 4- i 5-latków.
W zbiorze książek o Pozytywce
każdy znajdzie coś dla siebie.
Głównym bohaterem książek
jest sympatyczny i dociekliwy
detektyw Pozytywka, który rozwiązuje zagadki. Każda książka
jest zbiorem opowiadań, które
napisane zostały na wzór zagadek kryminalnych. Pozytywka
www.7dnigryfina.pl

mieszka w jednej z kamienic
i zazwyczaj rozwiązuje zagadki, które dotyczą mieszkańców
owej. Nikogo nie zostawia bez
rozwiązania. Każdemu stara się
pomóc. Opowiadanie jest sprytnie wymyślone, by niczym w
filmie o Sherlocku Holmes podpowiedzieć nam rozwiązanie,
ale nie dać go na tacy. Na końcu
każdego opowiadania jest pytanie do czytelnika, skąd detektyw
Pozytywka znał odpowiedź. Odpowiedzi są na końcu książki,
ale jestem pewna, że większość
dzieci, zwłaszcza starszych, będzie znała odpowiedzi bez zerkania na ostatnią stronę.

końcu chodzi tu głównie o dzieci, im mają się te opowiadania
podobać. Dzieci w młodszym
wieku będą miały z czytania
tych przygód olbrzymią frajdę.
Sympatyczny Pozytywka zjedna
ich sobie bez problemu, a jego
przygody ubarwią każde przedpołudnie. Kolorowe ilustracje
wywołują uśmiech na twarzy, tak
samo jak niektóre komediowe
elementy historii o Pozytywce.
Plusem jest też to, że opowiadania są krótkie i odnoszą się do
codziennego życia nas wszystkich – to duży plus. I jeszcze
chemia, fizyka i biologia ukryta
w zagadkach, które skłaniają do
logicznego myślenia – genialne.
Niech młodzież czyta, bo nic lepszego nie znajdzie.
Mama, która czyta, bo kocha

Autor: Grzegorz Kasdepke
Ilustrator: Piotr Rychel
Tytuł: Detektyw Pozytywka
Wydawnictwo:
Nasza Księgarnia
Źródło:
*https://lubimyczytac.pl/ksiazka/212845/detektyw-pozytywka
foto: pixabay.com.pl
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COOLTUROWNIK

#czytamyisłuchamy

Felieton(ik)

dla dzieci i młodzieży

W dalszym ciągu Coolturownik wspiera akcję #zostańwdomu i podpatruje co przygotowały dla was
muzea, teatry, kina oraz biblioteki.
W poprzednim tygodniu zabrałam was na wirtualny spacer po muzeach oraz miastach. W tym tygodniu chciałabym was zaprosić do Biblioteki Publicznej w Dobrej oraz do innych bibliotek w Polsce.
Wypożyczalnia jest oczywiście nieczynna w tym przedłużającym się czasie izolacji, ale przygotowała dla wszystkich dzieci
oraz młodzieży cykl nagrań promujących czytanie książek, który nazywa się #czytamyisłuchamy.
Codziennie o godzinie 17:00 od 25 marca do Wielkanocy na facebooku Biblioteki Publicznej w Dobrej umieszczane są filmiki
promujące czytanie książek.
W każdym dniu inna osoba czyta polecaną przez siebie książkę.
W tej akcji wzięli już udział nauczyciele z Dobrej, studentki z Chin, trener Fight Academy Dobra, ksiądz wikary, burmistrz gminy Dobra, pisarz Grzegorz Kasdepke oraz uczennice szkoły podstawowej.
Warto śledzić profil facebookowy tej biblioteki, żeby zobaczyć jakie książki są tam polecane.
Poprzez czytanie książek przenosimy się w miejsca dla nas niedostępne i bardzo w czasie tej przedłużającej się izolacji utęsknione. Pan Grzegorz Kasdepke zabiera nas ze sobą do Australii, w której obecnie przebywa. Podczas tych nagrań osoby ,
które czytają książki zapraszają nas do osady w Bullerbyn, szkoły Mikołajka, bawimy się z Bolkiem i Lolkiem oraz zaglądamy do
Harrego Pottera. Zapraszam serdecznie w imieniu swoim oraz biblioteki na
#czytanieisłuchanie codziennie o godz.17:00.
Poniżej polecam wam również propozycje przygotowane przez inne biblioteki w Polsce na ten trudny dla nas wszystkich czas.
Cieszę się bardzo, że tak wiele kreatywnych osób pracuje w bibliotekach i że mają takie wspaniałe
pomysły, dzięki którym zachęcają nas do sięgania po książki.
http://www.chbp.chelm.pl/fotozabawa/
Chełmska Biblioteka Publiczna proponuje wszystkim czytelnikom udział w fotozabawie. Należy przesłać przez facebooka
zdjęcie promujące czytanie książek. Najciekawsze zdjęcia będą publikowane na ich profilu oraz nagradzane płóciennymi torbami na książki z logo tej biblioteki (link do tej zabawy powyżej)
https://www.quizme.pl/q/cerro_dominator/jakim-pisarzem-jestes-w-czasie-kwarantanny-sprawdz
Dolnośląska Biblioteka Publiczna zadaje pytanie, jakim jesteś pisarzem w okresie kwarantanny?
Co mówi o Tobie Twoja własna postawa względem pandemii? Z którym pisarzem mógłbyś/mogłabyś podać sobie ręce, gdyby
można było je sobie podawać? Jeśli chcesz to sprawdzić, wejdź na stronę, na której jest zamieszczony quiz (link powyżej)
https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1rXjf_YYXEoOs_E1gn7aWB2d-y5biO4IRGjx2PDMFQI0j4nEJsyNEB4NA
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie na swoim profilu facebookowym umieściła słuchowisko „Leśne opowieści”,
którego dzieci mogą wysłuchać bawiąc się w swoim pokoju (link powyżej).
Naukowcy stwierdzili, że słuchając audiobooków, lepiej potrafimy się w dorosłym życiu koncentrować. Także polecam również słuchanie bajek.
https://www.facebook.com/ksiaznica
Książnica Stargardzka również na swoim profilu facebookowym umieszcza dużo interesujących wydarzeń, w których udział
biorą autorzy książek. Poleca ona „Opowieści w czasie zarazy”, w których w ostatnim czasie wziął udział Mariusz Szczygieł
autor wielu świetnych książek dla dzieci.
Na koniec zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na świetny cykl zatytułowany
UL z książkami, w którym to odbywają się codzienne przeciwwirusowe spotkania literackie. W tym cyklu biorą udział codziennie o 18:00 literaci i literatki, którzy czytają i rozmawiają.
W tygodniu są to nagrania dla dorosłych a w weekendy dla dzieci.
Będzie tam również nasza noblistka OLGA TOKARCZUKA.
Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
Jak to napisali w ULU, odwróćcie swoje książki, które właśnie czytacie i usiądźcie przed monitorami.
Link: facebook.com/unia.literacka
Poniżej dla naszych najmłodszych czytelników przygotowałam do pokolorowania kilka postaci z książek i bajek dla dzieci.
Miłej zabawy.

Mały artysta

Co w trawie piszczy

#zostańwdomu

Planszówki po raz kolejny pojawiają się w COOLturowniku.
Tym razem nie polecę wam żadnej gotowej gry, ale podpowiem
wam jak w czasie przedłużającej się izolacji, zaangażować całą rodzinę i wykonać samemu ulubioną grę.
Dla chłopców, którzy tęsknią za graniem
w piłkę, proponuje PIŁKARZYKI w wersji
pudełkowej. Klamerki do prania, patyczki
i pudełko po butach z pewnością znajdziecie w swoim domu.
Piłkarzyki możecie również wykonać w
wersji LEGO, jest to bardziej wymagająca
wersja tej gry, ale z pewnością sobie poradzicie.
WARCABY z nakrętek od butelek, proszę bardzo. Wykorzystując zużyte nakrętki, bierzecie udział w recyklingu
czyli chronicie środowisko. W dowolny
sposób możecie oznaczyć pionki, dzieląc je na dwie drużyny.
Z pewnością rodzice zrobili zapas jedzenia na czas izolacji. Poproście, żeby zostawiali wam puszki po kukurydzy, fasoli lub
innych warzywach. Pomalujcie puszki
lub je oklejcie bibułą i grajcie w KRĘGLE.
Możecie też układać piramidę i strzelać
do nich z procy jak w Angry Birda.
Myślę że w waszym domu znajdziecie również włoskie orzechy, których skorupki możecie wykorzystać
do zrobienia świetnej gry KÓŁKO I
KRZYŻYK.
Jeśli macie duży zapas klocków LEGO spróbujcie zbudować LABIRYNT, którym
można się bawić na różne
sposoby. Mogłabym wymienić ich tutaj kilka, ale pozostawiam to wam, sami wymyślcie warianty tej gry.
Przy użyciu flamastrów i dużej
kartki lub kilku sklejonych razem kartek A4 zachęcam was
do zrobienia dowolnej GRY
PLANSZOWEJ, której tematem
może być wasz ulubiony film
lub bajka. Na zdjęciach wykonane przeze mnie i mojego syn-

ka kilka lat temu gry planszowe
inspirowane filmami JUMANJI
oraz SPIDERMAN.
Miłego tworzenia i świetnej zabawy podczas grania wam życzę.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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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

KUPON

Pionowo:
1. stolica Algierii
2. belka do zwisów
3. wzrost napięcia akcji w dramacie
4. miasto w Huang Ho
5. wzmaga syntezę białek
6. duże małżeńskie
7. żołnierz lekkiej jazdy
8. ... siwo, zimny prąd na Pacyfiku
9. wypływa z wulkanu
10. stolica Turyngii
11. ozdobione firaną
12. zabawa na ... dwa
13. nordycki praolbrzym
14. pula w grze w karty
15. kreska na narzędziu pomiarowym
16. potrzask na ptaki
17. „śliwka” na czole
18. australijski nielot
19. ischias
20. w nich slajdy
21. przysiady w takt muzyki
22. niezgrabny powóz
23. typ krateru wulkanicznego
24. żołnierska skarpeta
25. osobliwość, cudo
26. w piosence jej nie wypada
27. ze szczypiorem
28. baśniowy skarbiec 40 rozbójników
29. zawsze zielone drzewo

30. stan w USA
31. stolica Arabii Saudyjskiej
32. dekonspiracja
33. druga wyspa Japonii
34. założyciel stowarzyszenia Oratorianów
35. strome wybrzeże morskie
36. Przesmyk Koryncki
37. Akira, odtwórca jednej z głównych
ról w filmie „Ran”
38. mizerak, chudziak
39. miasto w stanie Nowy Jork
40. dacza na lato
41. wieczorem w oborze
42. plastikowe auto
43. źrebak z polskiego serialu
44. urządzenie, przyrząd
45. kation lub anion
46. smaczne jabłko
47. prowincja i miasto w środkowych
Włoszech
48. konfederacja, liga
49. siostra syna
50. „... - floresy”
51. napój marynarzy
52. konkurent „Ariela”
53. brak rozumu, bzik
54. dolna część pieca hutniczego
55. ... „King” Cole.

Poziomo:
56. z pieca spadło
57. samochód na lince
58. dawny dworzec
59. słynny włamywacz, mistrz charakteryzacji
60. „... Wania” Czechowa
61. część seta w tenisie
62. mniejsza od powiatu
63. ekshaustor
64. pudełko u pasa Japończyka
65. gatunek rumianku
66. drażetka
67. Nikołaj P., ros. reżyser i scenograf
68. wielkanocne ciasto
69. bawół z Celebesu
70. samochód z Rumunii
71. ... Mickiewicz
72. ... dwa, trzy
73. pospolita bylina o żółtych kwiatach
74. sztuka po łacinie
75. awanturnik
76. pokonał Goliata
77. grupa sędziów
78. wyspa w atolu Bikini
79. pas przy kimonie
80. sejf
81. miasto na Żuławach
82. lądowy stawonóg

83. kreza
84. kompozytor „Wesołej wdówki”
85. 100 paise
86. daszek
87. Arvo (ur.1932), fin. działacz komunistyczny
88. Przybora ze znanego kabaretu
89. mózgu lub słoneczny
90. bywa z bronią w ręku
91. rodzaj sklepu
92. najstarszy syn Ludwika I Pobożnego
93. masyw na Saharze
94. tafle lodu
95. Maurenn, amer.tenisistka, 3-krotna
mistrzyni Wimbledonu
96. Irlandia
97. leń, próżniak
98. miasto w Niemczech (Nadrenia
pn.- Westfalia) w Zagłębiu Ruhry
99. kwasy w komórce
100. rodzaj grzyba
101. grzybki w occie
102. konny pododdział Kozaków
103. ... Sumac, piosenkarka
104. między parami a trójką w pokerze.
PODPOWIEDŹ: HAGEN, LNICZ, MAAR,
RIETI, WEIMAR, WOKSAL

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

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

www.7dnigryfina.pl

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

Tel. 609 493 989

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544
Transport

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

Tel: 575 830 815

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

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)
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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
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę w centrum
Gryfina, umeblowana i wyposażona. Tel. 662
466 917
•• 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

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

•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2,
Stare Miasto. Tel. 791 546 826

zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe,
GT, 42-50 m2, do III p. Tel. 691 688 605

LOKALE - WYNAJEM

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ

•• 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

•• 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

MIESZKANIA - POSZUKUJĘ
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego na Górnym
Tarasie. Tel. 663 152 380
•• Szukam mieszkania 3 pokojowego w Gryfinie na
Górnym tarasie. Tel. 510 140 942
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2, z
dużym balkonem, na parterze ew. I piętro, Górny
taras. Tel. 691 541 799
•• Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina. Tel. 571
381 666
•• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub pomoc, ew. niewielką odpłatność, może być na
działkach. Tel. 693 102 198
MIESZKANIA – ZAMIANA
•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum
Chojny, c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60 m2 na
mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974 992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31 m2 na
2 pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie M3 i M4 na mieszkanie w centrum Szczecina z dopłatą na M3 i M4.
Tel. 783 415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul. Jana Pawła
II na mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie, może być
zadłużone. Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie
(parter,41m2 GT) na mieszkanie 3 lub 4 pokojowe
do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na 2 mieszkania
M3 lub 1 M3 i 1 M4 na parterze. Tel. 783 415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na mieszkanie
2 pokojowe I lub II piętro. Tel. 531 847 341
•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w Mieszkowicach
(nowy budynek, usługi medyczne - w tym rehabilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. Tel.
601 707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w
zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42
m2, na III piętrze z balkonem na podobne - na
parterze lub I piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698
644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, kuchnia połączona z jadalnią, możliwość

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

MIESZKANIA - KUPNO
•• Kupię łąki i nieużytki koło Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię dom na wsi w okolicach Gryfina. Tel. 783
415 222
•• Kupię gospodarstwo na wsi w okolicach Gryfina.
Tel. 783 415 222
•• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w Gryfinie do
3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie – za gotówkę. Tel. 510
354 903
•• Kupię partycypację TBS GRYFINO. Tel. 693 822 550
•• Kupię małe mieszkanie w Gryfinie na parterze. Tel.
603 421 366
•• Kupię dom jednorodzinny lub bliźniak, może być
do remontu w Gryfinie. Tel. 669 862 596
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie, najchętniej z balkonem. Tel. 607 834 614
•• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w
Gryfinie. Tel. 790 209 609
•• Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego, bliźniaka lub parteru/piętra domu w miejscowości
Gryfino. Może być do odświeżenia, do 280 tys.
Numer kontaktowy: 693 775 502
•• Kupię mieszkanie w Gryfinie 2 lub 3 pokoje do 2
piętra, najlepiej do generalnego remontu. Bez
pośredników. Tel. 501 549 719
•• Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszkanie w
Gryfinie (lub w okolicy). Rozważę każdą propozycję. Tel. 781 508 681
•• Kupię domek murowany na działkach lub boks
wędkarski. Tel 602 523 178
•• Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 pokoje w Gryfinie
na Górnym Tarasie. Tel. 502 543 765
•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/
Mazurska lub Górny Taras – Jana Pawła II/Armii
Krajowej. Tel. 668 817 752
NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAŻ

•• Sprzedam 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
GARAŻE - SPRZEDAŻ
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka I.
Pow. 15 m2, podłączony prąd, doskonały wjazd.
Cena 42 tys. zł. Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m x3m) .
Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena
1350 zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z instalacją elektryczną. Garaż na os. Południe (nr 21) od
strony bloków. Posiada bramę uchylną. Cena 35
tys. zł. Tel. 790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel. 603 971 396
GARAŻE – WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany 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
GARAŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do rozbiórki. Tel. 600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w
Gryfinie. tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. Tel.
691 057 180
MOTORYZACJA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam 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
MOTORYZACJA – KUPNO
•• Kupię motocykl średniej klasy 250-300 cm,
względnie i ładnie wyglądający. Tel. 781 747 903
•• Kupię zużyte silniki samochodowe i elektryczne.
Tel. 547 856 274
•• Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
PRACA
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe
– Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia,
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUKAM
•• Rencista 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
•• ZATRUDNIĘ
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w Gryfinie.
Tel. 602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel.
783 415 222
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL. 601420
009
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów Dolny. Tel.
515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z możliwością zamieszkania Gryfino ul. Reymonta 14. Tel.
781 415 222, 783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu Gryfino.
Tel. 721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie
informacje pod numerem tel. +46762185566
- Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli. Tel.
785 104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel 91
415 03 31
•• Poszukuję osoby do sprzątania na okres 2 miesięcy w miejscowości Żurawki koło Gryfina. Tel. 607
842 471
•• Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel. 517 60
10 22
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•• 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
USŁUGI
•• Bezpyłowe szlifowanie ścian i sufitów, malowanie, tapetowanie, układanie płytek.
Ogólnobudowlaniec czeka na zlecenia. Tel. 724
874 777
•• Przyjmę zlecenie na mycie okien i sprzątanie
mieszkań. Cena umowna. Tel. 53 40 21 868
•• „Srebrna rączka” poleca się: mocowanie karniszy, półek, szafek. Montaż kinkietów i żyrandoli.
Naprawa domowej elektryki i hydrauliki. Tel. 665
18 44 88
•• PŁYTKI GLAZURA TERAKOTA fachowe położenie
płytek w Twoim domu. Tel. 601 761 536
•• Usługi remontowo-budowlane, wykończenia
wnętrz, szpachlowanie, malowanie, ścianki działowe z płyty GK, sufity podwieszane, terakota,
ceramika oraz panele podłogowe. Tel. 576 314
405
•• Opiekun zaopiekuje się starszą osobą potrzebującą pomocy. Tel. 794 299 368
•• Szukam kogoś kto potrafi szpachlować, ma
możliwość dojazdu (19 km od Gryfina) i sprzęt.
Wynagrodzenie do ustalenia na miejscu. Tel. 576
550 499
•• Zlecę remont kuchni: położenie glazury, malowanie i inne drobne prace. Tel. 697 995 957
•• Oferuję usługi remontowo – budowlane w zakresie malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, tapetowanie, panele itp. Tel. 606 187 863
(Tomasz)
•• Pisanie, przepisywanie, korekta prac. Tel.
664 301 105
EDUKACJA
•• Nauka jęz. niemieckiego. Tel. 509 740 063
•• Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
•• Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepetycji
z języka niemieckiego na każdym poziomie, z dojazdem do klienta. Tel. 69 78 08 128
•• Nauka gry na perkusji. Tel. 694 161 215
•• Nauka języka hiszpańskiego. Tel. 794 998 104
•• Korepetycje z jęz. angielskiego dla uczniów i
dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel.
501 168 276
•• Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 697 288 030
•• Rosyjski indywidualnie i grupowo. Nauczyciel dyplomowany. Tel. 696 068 527
•• Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich
poziomach nauczania. Rzetelne przygotowanie
do matury i innych egzaminów. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 793 305 835
•• Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie
do sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, indywidualnie lub w małych
grupach. Tel. 887 682 252
ROLNIC T WO – DZIER Ż AWA /
SPRZEDAŻ
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do obornika
dwuosiowy, opryskiwacz do zboża, grabiarka do
siana, mała glebogryzarka, dmuchawa do zboża,
2 silniki elektryczne. Tl. 91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha lasu i pod
budowę teren uzbrojony. Tel. 724 049 451
•• Szkółka w Karsku koło Nowogardu poleca drzewa
owocowe w pojemnikach 3-4 letnie owocujące
już od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80
cm. po 10 zł za sztukę. Tel 606 106 142
•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 537
131

•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie Steklna.
Tel. 609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, sprawny
technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę działkę o pow. 1500 m2- sad owocowy (15 drzew wiśni
i czereśni) w bliskiej odległości ul. Jana Pawła II.
Teren ogrodzony. Tel. 888 587 575
•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głównej
trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub wejdę
we współpracę hodowlaną ptactwa domowego
w ekologii na wybiegu na trawie lub dofinansuję
taką hodowlę. Tel. 513 288 745
•• ROLNICTWO – KUPNO
•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych
zbiorów. Tel. 665 023 603 Odbiór własnym
transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22
•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel. 91 415
22 22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w ilościach samochodowych, zapewniam swój transport oraz 100% przedpłaty. Tel. 501 459 374
RÓŻNE
•• Posiadam chodziki i wózki dla niepełnosprawnych, wypożyczę za darmo dla potrzebujących.
Tel. 781 415 222
•• Oddam: meblościankę /6 elementów/-”Turkus”
dł: 380 wys. 190. Tel. 507 24 13 11
•• Biurko z szufladami i półką na klawiaturę. Tel. 507
24 13 11
•• Przyjmę za darmo meble do dużego pokoju oraz
dwuosobowy, rozkładany tapczan z wysuwaną
skrzynią. Tel. 66 57 299 26
•• Oddam łóżko z materacem 200 x 180 cm, obicie z
materiału. Tel. 601 086 479
•• Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bardzo
dobry stanie. Tel. 663 507 887
SPRZEDAŻ
•• Sprzedam nie używaną, segmentową bramę garażową Wiśniowski Uni Therm. Kolor brązowy.
Wymiary: 2500x2125 cm. Tel. 507 24 13 11
•• Pilne. Sprzedam kocioł grzewczy typu Duraterm
do centralnego ogrzewania 7 KW. Używany w
bdb stanie. Cena 1000zł. Do negocjacji. Tel. 697
292 060
•• 1. Sprzedam silnik Suzuki DT 30 C, cena 6.500 zł.
2. Rozdzielacze hydrauliczne do sterowania -15
szt. Cena po 200 zł./szt. 3. Siłowniki pneumatyczne. Cena 50 zł. Jeden hydrauliczny dwustronny.
Cena 150 zł. 4. Sprzęgło motorowe na wał 35mm.
Cena 1. 500 zł. 5. Śruby do łodzi motorowej - różne - Pi 45 l i P-25x35, Pi 35-20x35, Pi 30-20x35, Pi
35- 25x30.Cena od 50 zł. do 200 zł. 6. Manetki,
panele, rolery. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609
536 459, e-mail waw2006@op.pl zdj. www.schiwa.gadno.eu
•• 1. Sprzedam kręgielnię 2 torową Spielmanna, 23
m. długa, 8 kul,rok prod.86-92, zdemontowana.
Cena 10.000zł. 2. Sprzedam krzesła tapicerowane w dobrym stanie 50 szt.x 40 zł. 3. Kije do do
golfa -USA, 7 szt. Cena 100 zł. 4. Silnik Suzuki DT
30 C-1997 rok, zbiornik paliwa,22,1 KW. Cena 6.
500 zł. 5.Akcesoria do łodzi; śruby, cylindry, panele, przeguby, manetki, roler, panel z zegarami,
sprzęgło szwedzkie na wał. Cena do uzgodnienia. 6. Sprzedam frytkownice Clatronic 2000W,
3 l. schładzarka do wina, pochłaniacz Miele, zlewozmywak 2 - komorowy ze stali nierdzewnej
z półką. 7. Sprzedam kuchnia Miele, kuchenka
mikr. Samsung Cena 2. 600 zł. Tel. 91 414 52 38,
603 795 459, 609 536 459, email waw2006@op.pl,
zdj. na www.schiwa.gadno.eu
•• Linia gastronomiczna ze stali nierdzewnej składająca się: I. kuchnia MIELE z płytą ceramiczną
wbudowaną w blat ze stali nierdzewnej 190x60,
który pokrywa stolik ze stali nierdzewnej(z
półką dolną) , II. pochłaniacz MIELE DA130(2
filtry); III. zlewozmywak dwukomorowy 120x60
ze stali nierdzewnej; V. schładzarka do wina
50x50x70, z mocowaniem ze stali nierdzewnej;
VI. Frytkownica Clatronic 2000 W, 30 x 15 x15,3
l; VII. Kuchenka mikrofalowa Samsung 2950 W, z
półką ze stali nierdzewnej. Cena 2.600 zł - całość
lub osobno. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609
536 459, mail-waw2006@op.pl, zdj. na www.shiwa.gadno.eu
•• Sprzedam rusztowanie budowlane, cena 2000 zł.
Tel. 537 747 314
•• Sprzedam Krajzegę w dobrym stanie, moc silnika
4KW, stół aluminiowy. Tel. 91 416 26 41
•• Sprzedam: prostownik spawalniczy Bester SPB
315. Tel. 507 24 13 11
•• Pralkę automatyczną Whirlpool. Tel. 507 24 13 11

•• Sprzedam wózek dziecięcy; rower 28 Fiszera;
spawarkę 400A; akwalung; fotel do rehabilitacji;
przewód spawalniczy. Tel. 696 818 153
•• Sprzedam komplet mebli do przedpokoju – szafa
płytka i głęboka + szafa na buty + komoda lustro
i wieszak. Cena do uzgodnienia. Tel. 607 185 108
•• Sprzedam plastikowe formy do polbruku (różne),
stół wibracyjny i betoniarkę do produkcji. Tel.
697 44 11 51
•• Sprzedam ryby kolorowe do oczek wodnych, stawów. Większa ilość z basenem. Tel. 608 55 66 46
•• Sprzedam boks wędkarski piętrowy, 80 m2, dostęp do wody. Tel. 60 99 31 425, 785 440 711
•• Sprzedam samowar, szybkowar, kolumny, radio z
magnetofonem, komplety do kawy i obiadowy,
adapter bambino, dużo wazonów. Tel. 607 127
726
•• Sprzedam białą szafę trzydrzwiową z dużym
wbudowanym lustrem rozm. 245x204 cm oraz
kompletne łoże małżeńskie białe rozm. 235x205
cm. Cena do uzgodnienia. Odbiór we własnym
zakresie w Gryfinie. Tel. 91 416 23 22
•• Sprzedam rower dziecięcy 5-8 lat, Trek MT60,
aluminiowa rama, terenowe opony 20, osprzęt
shimano, regulowana wysokość i kąt kierownicy, amortyzatory. Cena 350 zł. Tel. 604 088 805
•• Sprzedam za złotówkę używany, sprawny tapczan
w kolorze łagodnej zieleni z drobnymi wzorkami.
Tel. 608 254 778
•• Sprzedam silnik elektryczny 11KW 2,930 obrotów.
Tel. 603 421 366
•• Sprzedam łódź kabinową z silnikiem 115 KM. Tel.
600 986 425
•• Sprzedam 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
RÓŻNE – KUPNO
•• 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
3.04. Apteka Verbascum
4.04. Apteka Mandragora
5.04. Apteka
6.04. Apteka Dr.Max
7.04. Apteka Gryfińska
8.04. Apteka Dr.Max
9.04. Apteka Cefarm

ul. 11 Listopada 16
ul. Krasińskiego 89
ul. 11 Listopada 66-68
ul. B. Chrobrego 30
ul. Piastów 8
ul. B. Chrobrego 30
ul. Grunwaldzka 6

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

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

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

Fizjoterapeuta- praca Swochowo, Gryfino
Pracownik sklepu- praca Gryfino
Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo, Wysoka
Gryfińska
Sprzedawca-kasjer-praca Gryfino
Kasjer-Sprzedawca- praca Gryfino, Lubanowo,
Stare Czarnowo
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Syberia - pożyczają okulary !
Sybir, tajga, tundra. Śniegi i mróz. Tak się jawi pozostałemu światu ogromna ziemia syberyjska. Polacy,
którym udało się powrócić z zesłania, mówią o niej „nieludzka ziemia”.
To nieprawda. Kraj w którym
mieszkają ludzie, kraj w którym
rzeki są pełne ryb, lasy pełne
zwierząt, góry pełne złóż. A wiosna i lato pełne roślin - w tym
leczniczych, które często ratowały życie zesłańców. Dziś wielu
podróżników przemierza tę zimną, ciekawą krainę.
- W moich wędrówkach - opowiada pani dr Beata Kasicka,
okulistka - po raz pierwszy miałam okazję znaleźć się w tym śniegowym kraju. Byliśmy tam zimą
dwutysięcznego dwunastego roku.
Bardzo nie lubię zimna i propozycję udziału w akcji organizowanej
przez znanego podróżnika, dziennikarza i znawcę Syberii Romualda Koperskiego, przyjęłam bez
specjalnego entuzjazmu.

Pożyczają sobie okulary
Celem akcji było zorganizowanie pomocy Polakom mieszkającym w Wierszynie. Będąc wcześniej w tej wiosce zwrócił uwagę
na bardzo utrudniony kontakt z
lekarzami. A gdy się zorientował,
że w całej wsi jest tylko kilka par
okularów, które mieszkańcy sobie wzajemnie pożyczają, wrócił
do kraju „skrzyknął” medyczną
ekipę, w tym przede wszystkim
lekarzy okulistów. Zebraliśmy
ile się dało okularów, potrzebny
sprzęt i byliśmy gotowi do drogi.
To spontanicznie zorganizowane
przedsięwzięcie było chęcią pomocy mieszkającym na Syberii
Polakom. A że wraz z koleżanką
lubimy pomagać, zdecydowałyśmy się się dołączyć do grupy.

130 km przy minus 40
stopniach
W Berlinie wsiedliśmy do
samolotu Berlin – Moskwa - Irkuck. W Irkucku powitała nas
delegacja Polonii polskiej z
„Domu polskiego”, dla których
każdy kontakt z krajanami ma
ogromne znaczenie. Irkuck to
ogromne miasto. Na zaśnieżonym placu lodowe figury,
choinka. Temperatura - prawie
czterdzieści stopni minus. Wśród
cerkwi polski kościół z rzeźbami
przypominający o dawnym pobycie rodaków.
Do Wierszyny dojechaliśmy
autobusem. Sto trzydzieści kilometrów. Wieś w środku Syberii,
zamieszkana przez potomków
polskich emigrantów. Taka inna

od pozostałych. Wieś, która zachowała polskość, jest i polska
szkoła, drewniany kościół. Nazywają ją „Małą Polską”.
Życie prymitywne, ale można
żyć
Znalazłam się w zupełnie innym świecie. Śnieg po kolana.
Brak wiatru,wilgoci, a wokół
tylko biel. Domki drewniane,
kolorowe. Ludność serdeczna i
gościnna. Życie prymitywne, ale
można żyć. Na przykład - toalety
na dworze, łaźnie to tzw. banie.
Drewno na opał wspaniałomyślnie użycza im tajga. Woda, którą
bardzo szanują znajduje się w
studniach. Brak drzew owocowych. Urządzenia każdego
domu podobne, trochę akcentów
polskich, bardzo dobre wschod-

nie jedzenie. Tłuste. Pyszny,
we własnych piecach pieczony
chleb. Smaczny miód. Uwaga,
na furmankę nie siadaj, bo koń
uzna to jako nakaz ruszenia i
nagle możesz się znaleźć sama w
śnieżnej głuszy. Zauważyłam, że
mieszkańcy nie dbają o zwierzęta. To dziwi. Był grudzień, więc
zorganizowaliśmy dzieciom mikołajkowa imprezę w przerwie
między pracą a oddechem. Pracy
było mnóstwo. Zainteresowanie
bardzo duże. Dziennie badaliśmy dziesiątki osób. Zgłaszali się
nie tylko Polacy, Dzięki naszej
pomocy wielu ludzi odzyskało
możliwość widzenia dzięki leczeniu i okularom. Czas mijał
szybko. Trzeba było się zbierać
do odjazdu, ale być na Syberii i
nie widzieć Bajkału, o którym
poszukiwacze złota śpiewali pieśni - to niemożliwe.
Bajkał, ogromny jak morze.
Wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Drogi
do jeziora puste, śniegiem zasypane. Gości nie widać. Zimno.
Ale jak urzeczeni patrzymy na
tworzone przez wypływającą z
jeziora Angarę i mgły, które opadając na drzewa tworzą szadź i
prawdziwie bajkowy obraz. Dnie
mijały szybko. Po dziesięciu
dniach wracamy. Akcja „Okulary
dla Wierszyny” - choć chwilowa,
miała ogromne znaczenie dla
mieszkańców polskiej wioski,
o której po powrocie nie zapomnieliśmy.
Lotnisko w Moskwie. Samolot
wziął kurs na Berlin. Wracaliśmy do domu. W kolorowych,
z bali zbudowanych domków,
wkrótce zabrzmią polskie kolędy. Skończy się zima. Na ziemi
syberyjskiej znowu ruszą rzeki,
rozśpiewają się ptaki. Zakwitną
zioła i kwiaty. Podróż na wschód
wplatała się do wielu innych moich podróżniczych wspomnień.
Wysłuchała TS

Organizator kilku wyjazdów -Romuald Koperski, pierwszy z lewej, zmarł w ubiegłym roku..

Dziwy i absurdy

Z nudów do supermarketu
Z każdym dniem wzrasta zagrożenie zarażenia się koronawirusem. Informują o tym na bieżąco wszystkie media. Wprowadzane są ograniczenia i zakazy, z których najważniejsze to: ZOSTAŃ W DOMU!!!!!
Nie ma to jednak zbyt dużego wpływu na osoby w
starszym wieku - szczególnie
samotne kobiety. Nie wiadomo dlaczego, z niewiedzy,
przekory, z nudów czy chęci
porozmawiania z innymi osobami - kobiety te łamią wszelkie zasady. Widać to każdego
dnia w supermarketach. Kręci

się po nich wiele samotnych
starszych kobiet. Nic nie kupują, oglądają biorąc do rąk
różne towary zupełnie nie zdając sobie sprawy z zagrożenia.
Jeśli nawet o tym nie wiedząc
są nosicielami wirusa, to w ten
sposób przekazują go innym,
lub jeśli ktoś zarażony przed
nimi towar ten miał w rękach

same się na zarażenie narażają.
Gdy w sklepie spotkają drugą samotną kobietę potrafią
plotkować przez kilkanaście
minut. Na koniec wychodzą
ze sklepu z pustymi rękoma
przeciskając się przez kolejki
przy kasach, lub stają w kolejce trzymając w rękach soczek,
lizaczek albo inny drobiazg,

oczywiście zupełnie nie przestrzegając obowiązku zachowania odległości pomiędzy
kupującymi. Przypomina to
jeszcze niedawne czasy, gdy
w poczekalniach przychodni,
szczególnie zimą, od samego
rana przesiadywały takie osoby, nawet niekoniecznie zarejestrowane do lekarza, tylko

po to, aby się ogrzać, czy porozmawiać z innymi ludźmi. I
tu apeluję do dzieci i wnuków
tych starszych ludzi. Jeśli oni
nie mają tej świadomości, to
Wy im to uświadomcie, jak
jest to groźne dla nich samych.
Przestrzegajcie zasady, jak nie
musisz: ZOSTAŃ W DOMU!!!
A. Szczepaniak

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

