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Oni „olewają” pandemię
Każdego dnia, w różnych godzinach na „Kwadracie” na Górnym Tarasie zbiera się
grupka, delikatnie mówiąc miejskich włóczykijów. Raz jest ich 2 – 3, po chwili
pięciu, czasem nawet i więcej.
Siedzą na ławkach, na murkach lub na sklepowych parapetach i czatują. Co pewien
czas trafia się jakiś znajomek,
który „pożyczy” na wieczne
nieoddanie dwa, trzy złote i

już jest na piwo, czasami na
nalewkę, rzadziej na konkretną flaszkę. Ale nie to jest
najważniejsze. Jeszcze nigdy,
w czasie trwania epidemii
koronowirusa, u żadnej z

Msza
w internecie
rafialnym – Parafia Narodzenia
NMP w Gryfinie - będziemy
mogli uczestniczyć we mszy
świętej sprawowanej w naszym
kościele. Mimo, że jesteśmy
amatorami w tej dziedzinie postaramy się zrobić wszystko, co
jest tylko możliwe, aby uczestnictwo było najpełniejsze.
Wielki Piątek godzina 18:00
Wielka Sobota godzina 19:00
Rezurekcja godzina 06:00
Prosimy o przekazanie informacji znajomym i rodzinie.
Bądźmy razem.
Maciej Waliński

Znaleziono kartę
płatniczą
W supermarkecie „Netto” na Górnym Tarasie znaleziono kartę
płatniczą. Jest do odebrania w kasie Nr 1.

TESLA wycina las!
Paradoks ukazujący sprzeczność między budowaniem ekologicznych (bo elektrycznych) samochodów a wycinaniem połaci lasu dla budowy fabryk
ekologicznych aut, mamy za niemiecką granicą.
Jak informuje biuletyn CIRE,
niedawno Tesla uzyskała zgodę
sądu administracyjnego Berlin-Brandenburgia na wycinkę 91
hektarów lasu w Grünheide. Ma
tam powstać pierwsza fabryka
tej znanej amerykańskiej firmy
w Europie, która ma rozpocząć
produkcję latem 2021 r.
Wyższy Sąd Administracyjny dla Berlina-Brandenburgii
orzekł bowiem, że Tesla może
wycinać las pod fabrykę na podstawie spełnienia wszystkich
wymogów prawnych i odrzu-

sto, gęsto z „gwinta” z jednej
butelki. A co najgorsze, po
nich do tego samego sklepu
wchodzą inni klienci, zupełnie
nie zdając sobie sprawy z tego
ile zostało tam wniesionych i
rozprzestrzenionych wirusów.
To, że osoby te szkodzą sobie
samym, to ich sprawa, ale że
w ten sposób powodują zagrożenia dla innych, to na pewno
powinno być bardzo szybko
ukrócone.
A. Szczepaniak

Padła Biedronka

W miniony czwartek rozpoczęliśmy święty czas - triduum paschalne. W tym roku jest to dla nas ludzi
wierzących bardzo trudny sprawdzian.
W związku z panującą epidemią Covid-19 musimy pozostać
w domach. Nie możemy zgromadzić się w naszych świątyniach, by wspólnie przeżywać
to święte misterium. Chcąc
jednak w tym nienormalnym
stanie wprowadzić trochę normalności, postanowiliśmy wraz
z księdzem Piotrem za pozwoleniem księdza proboszcza Stanisława Helaka, że postaramy
się transmitować mszę świętą z
naszego kościoła parafialnego
PWNNMP w Gryfinie. Dzięki
transmisji na żywo prowadzonej
na facebookowym fanpage pa-

tych osób nie zauważyłem
na rękach rękawiczek, o maseczkach na twarzy nawet
nie mówię. Zauważyłem natomiast coś zupełnie innego.
Osobnicy ci przy każdym po-

dejściu witają się z wylewną
serdecznością, podają sobie
ręce i wykonują inne gesty
przyjaźni. Później wchodzą
do najbliższego sklepu, gdzie
nie do końca obowiązują
wprowadzone obostrzenia w
zakresie zachowania higieny
i bezpieczeństwa. Po nabyciu
środka do wewnętrznego odkażania konsumują go bezpośrednio pod sklepem lub
na lekko oddalonej ławeczce
osłoniętej krzakami i to czę-

ceniu wniosków niemieckich
stowarzyszeń
ekologicznych.
Może też nadal przygotowywać
teren w Grünheide pod budowę mega-fabryki samochodów
elektrycznych, której otwarcie
ma nastąpić latem 2021 r. W
Grünheide Tesla planuje produkować rocznie ok. 500 tys.
swoich samochodów. W fabryce
ma pracować co najmniej 6 tys.
osób. Łącznie Tesla uzyskała
zgodę na zakup 300 ha terenu w
Grünheide.
Red.

Sklep sieci Biedronka na rogu ulic Chrobrego i 1 Maja był pierwszym dużym
obiektem handlowym w Gryfinie zamkniętym z powodu koronawirusa. Stało się
to we wtorek, 7 kwietnia. Podobno przyczyną pojawienia się wirusa wśród kogoś z jego załogi, miał być kontakt z osobą zarażoną – zapewne pracownikiem
jednej z firm dostarczających towar. W czwartek już była czynna, podobnie jak
dwie pozostałe.
Wprawdzie ponad tydzień
wcześniej został do odwołania zamknięty jeden ze sklepów na ul. Krasińskiego, tam
jednak stało się to „na wszelki
wypadek”. Zamknięte są też
duże sklepy typu RTV AGD,
ale one na ogół przeniosły
sprzedaż do interentu.
rk

A gdzie tu ekologia?!
Od czasu, gdy zaczęto wprowadzać coraz większe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa wiele się zmieniło w naszym życiu.
Jednym z obowiązujących
nakazów jest zabezpieczanie
się przed tym wirusem poprzez
noszenie rękawiczek ochronnych. Głównie, podczas robienia zakupów w sklepach. Z
jednej strony, to bardzo dobrze,
ponieważ w ten sposób zabezpieczamy siebie i innych przed
zarażeniem, z drugiej jednak
ma to ogromny wpływ na ekologię – czyli temat ostatnio z

powodu pandemii odpuszczony.
Chodząc po mieście, szczególnie w okolicach supermarketów
widać setki, a może i tysiące
walających się po ziemi już używanych foliowych rękawiczek
i zastępujących je woreczków.
Gdy tylko wiatr zawieje, te tak
szkodliwe plastiki fruwają w
powietrzu i zawieszają się na
okolicznych drzewach. Można
by zadać pytanie, kto tu zawinił?

Na pewno nie władza, wprowadzając taki nakaz, lecz nasze
niezdyscyplinowane społeczeństwo. Mimo, że przy wyjściu z
każdego sklepu stoją kosze na
śmieci to użyte w sklepach rękawiczki nie są do nich wrzucane,
lecz porzucane byle gdzie. Proponuję, pomyślmy o jutrze i nie
zaśmiecajmy naszego otoczenia.
A. Szczepaniak

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Dramat radosnych świąt

Tylko nie o polityce!
Święta Wielkanocne będą inne niż zwykle. Bo życie nagle stało się inne. Ze strachem robię świąteczne zakupy. Kupuję na zapas, na w razie czego. Uczę się rezygnować gdy widzę kolejkę przed sklepem. Nie kupiłam w tym roku czekoladowych zajączków. Nie jem ich. A dać
nie mam komu. Nie przytulę w święta dzieci. Nie wezmę na kolana kochanych wnuczek. Takie czasy, że pocałunek to broń. Gdy mówię,
że nie przyjadę na 88. urodziny taty, to oznacza że kocham. Nie spotkam się z rodzicami. Nie będzie świątecznego wypadu za miasto z
przyjaciółmi.
Co zrobić żeby nie wpaść w
depresję ?
- Myśl pozytywnie - mówi
Elżbieta Linartowicz pedagog i
działaczka społeczna. - Jest słońce. Śpiewają ptaki, takiej ciszy w
środku dnia jak żyję nie pamiętam. Upiecz babkę z bakaliami.
I dobre mięso. Będzie o niebo
lepsze niż to ze sklepu. Jeśli masz
dzieci w domu włącz je do pomocy. Wykorzystaj kreatywność
dziecka. Włącz wspomnienia.
Oglądaj stare zdjęcia. I chroń się
przed telewizorem.
Ale nasze dzieci już na swoim.
Usiądziemy we dwoje przy świątecznym stole i będziemy musieli znaleźć temat do rozmowy
i klimat do wspólnego spędzenia czasu. I żeby broń Boże nie
o polityce. Bo zaraz i ten wątły
nastrój diabli wezmą. Tak myślą
ludzie szczęśliwi. Bo zdrowi.
Dramat radosnych świąt
Bohaterami dramatu, tych
radosnych przecież Świąt Zmartwychwstania są ludzie chorzy,
których jest wśród nas z dnia
na dzień coraz więcej. I ci, któ-

Franciszka na Wielki Post.
Liturgia Męki Pańskiej w piątek o godz. 19.30
Liturgia Wigilii Paschalnej w
sobotę o godz. 21.00

rzy pozostają na domowej kwarantannie. Jak opanować strach
przed widokiem ambulansu z
ekipą w maskach i kombinezonach ochronnych, gdy podjeżdżają w pobliżu nas? Jak nie dać
się złym myślom?
- Najpierw zadbaj o siebie,
potem pomóż innym – mówi
Elżbieta Linartowicz. - Miłe słowo, rozmowa bez oceniania i wyśmiewania. Może czegoś potrzebują. Kartkę, której nie wyślesz
w tym roku na święta połóż pod
drzwiami sąsiadki z napisem jestem obok. Co nic nie kosztuje,
a jest najcenniejsze? Życzliwość.
I bądźmy wdzięczni za dobroć
tych, którzy nas obsługują, pielęgniarkom, sanitariuszom, lekarzom, sprzedawczyniom, życzmy
im tego samego co sobie. Zdrowia.
Wielki Tydzień online
- W tym roku rekolekcje wielkopostne mam online. Są piękne
i tobie polecam – podpowiada
Elżbieta Linartowicz. - Warto
skorzystać jeszcze dziś. Ks. abp.
Grzygorz Ryś przewodniczy tego-

Coraz częstszy widok. Zdjęcie wizyty ekipy Sanepidu zrobione w jednej z miejscowości gminy
Gryfino

rocznym Rekolekcjom ze swojej
domowej kaplicy. Nauki reko-

lekcyjne są oparte o tekst tegorocznego orędzia Ojca Świętego

Urządźmy też święta online
- Naszykujcie sobie dobre,
tradycyjne jedzenie, pięknie nakryjcie do stołu i zadzwońcie.
Dla młodych to normalna codzienność, nic wielkiego, ale dla
pokolenia 80 plus, taka technika
to niebywała rzecz. Właśnie byłam tego świadkiem. Wzruszenie
wszystkim odebrało mowę, gdy
na ekranie smartfona ukazały
się twarze dwóch sióstr. Obie już
dobrze po 80-tce. Dzieli je 700
km. Czasem dzwonią do siebie,
ale nie widziały się już kilkanaście lat. Bo to jednak daleko, bo
zdrowie nie pozwala. – To naprawdę ty? – I możemy się zobaczyć? Wierzcie mi, obie miały łzy
w oczach i zaraz potem najpiękniejszą radość ze spotkania.
I takiej radości oraz zdrowia
państwu czytelnikom życzy redakcja N7DG.
Barbara Gondek

Co dezynfekują strażacy?

W środowe popołudnie na ulicach Gryfina widziano postaci jakby z filmu science – fiction. To strażacy z czterech Ochotniczych Straży
Pożarnych gminy Gryfino dezynfekowali przestrzeń publiczną.
Na zlecenie gminy realizowali
zadanie, którego zakres określiło
zalecenie Głównego Inspektora
Sanitarnego kraju. Jak mówi szef
gminnego sztabu kryzysowego
Andrzej Wiśniewski – zalecenie
to wskazuje na konieczność zdezynfekowania specjalnym płynem (także zaleconym przez GIS)
miejsc, gdzie najczęściej przebywają mieszkańcy. Są to więc ciągi
komunikacyjne i przejścia dla
pieszych oraz przystanki i wiaty
przystankowe. A także podejścia
do szpitali, przychodni, banków i urzędów wszelkiego typu.
Warto wiedzieć, że w ten sposób

zabezpieczone też są ławeczki w
parkach i przy fontannach – czyli
miejsca odpoczynku.
To gmina Gryfino zakupiła
cztery zestawy sprzętu i substancji dezynfekującej. Na jej zlecenie
prace wykonują strażacy – ochotnicy z Radziszewa, Sobieradza,
Wełtynia i Chwarstnicy. Gdyż
te właśnie OSP posiadają odpowiednie kombinezony dla wykonywania takich prac. Szef sztabu
zapewnia, że substancja którą
wykonywane jest dezynfekcja jest
bezpieczna dla ludzi, zwierząt
i środowiska. Dlatego nie było
wcześniejszych ostrzeżeń. Jednak

w momencie wykonywania oprysków należy się oddalić.
Dlatego działania strażaków
odbywają się w godzinach minimalnego ruchu. Zdjęcia z ich
akcji wykonaliśmy w środę o
godz. 18. W czwartek, 9 kwietnia
opryski wykonywano od godziny
9 rano po wioskach,. Zaś na wieczór zaplanowano je na Górnym
Tarasie w Gryfinie.
Także dzisiaj, w piątek 10
kwietnia akcja będzie kontynuowana na terenie miejscowości
wiejskich gminy Gryfino. A za
kilka dni ma być powtórzona.
rk

Nawet do Banku kolejka w maseczkach

Przybyły trzy osoby na terenie powiatu

W dniu 8.04. na terenie powiatu gryfińskiego ujawniono dwa kolejne przypadki zarażenia koronawirusem. Są to - kobieta i mężczyzna w średnim wieku. A w czwartek młody mężczyzna. Żadne służby nie podają miejscowości, w których mieszkają te osoby.
A. Szczepaniak

www.7dnigryfina.pl
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Będzie handel głosami
Uchwalona przez Sejm w poniedziałek (6 kwietnia) ustawa o głosowaniu wyłącznie korespondencyjnym budzi wątpliwości nie tylko związane z niezgodnym z
prawem trybem uchwalenia.
Stwarza też kilka zagrożeń
stworzonych przez ustawodawcę. Niektóre wyłączają udział w
wyborach części uprawnionych
wyborców, inne stwarzają ryzyko korupcyjne. Przyjęta pod
presją prezesa PiS, przygotowana na kolanie ustawa o głosowaniu korespondencyjnym w art.
17 przewiduje kary do trzech lat
więzienia za niszczenie, uszkadzanie, ukrywanie, przerabianie, podrabianie i kradzież kart
do głosowania. Projekt nie przewiduje jednak żadnej kary za
obrót, czyli ich odsprzedawanie.
Zawiera jedynie przepis, że głosowanie jest “osobiste” i to bez
sankcji za jego naruszenie. Niebezpieczeństwo wykorzystania
tego braku powoduje wynikająca z warunków epidemii procedura przekazywania wypełnionych pakietów wyborczych.
Można przez kogoś
Kopert z dokumentami, zawierającymi dane wyborcy i
karty do głosowania nikt nie
musi dostarczać do odpowiedniej skrytki osobiście. To zada-

nie można powierzyć komuś
innemu. Jest więc możliwe np.
odpłatne przekazanie komuś
kopert bez wypełnienia karty do
głosowania. Sprzedający podaje
swoje dane i wypełnia “oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania”. Głosu jednak nie oddaje.
Zainteresowany sfałszowaniem
wyborów kupiec uzyskuje w ten
sposób gotowy do konsumpcji,
czyli do wysłania towar. Natomiast sprzedający może zarobić
na tym niezłą sumkę, z puli,
jaką na pewno na taki cel może
któraś partia.
Kupujący uzyskuje potwierdzony i niebudzący wątpliwości
dokument, poświadczający oddanie głosu. Dostarcza do właściwej skrytki w odpowiednim
terminie pakiet danych zawierających prawdziwe, chociaż nie
jego dane i kartę do głosowania
wypełnioną już przez siebie,
według własnego uznania. Przy
zmowie ze sprzedającym wykrycie i udowodnienie takiego
czynu nie tylko jest właściwie

niemożliwe, ale i nie przewidziano za nie kary. Według
Kodeksu wyborczego karane
jest tylko płatne udzielenie pełnomocnictwa do głosowania, a
sprzedaż z ręki do ręki nie zostawia po sobie śladu.
A. Szczepaniak

Od redakcji.
1. Jest jeszcze jeden problem.
A może to celowe działanie ustawodawcy? Jeśli ktoś nie zechce
głosować i karty nie odeśle? To
może zostać ukarany za „kradzież” państwowego dokumentu?
Czy to nie jest forma wymuszania masowego udziału w wyborach?
2. No i drugi problem. W
Gryfinie skrzynek pocztowych
jest ledwo kilka (góra – 3). A w
wioskach, nawet w największym
– Gardnie, nie ma ich wcale.
Konieczność wysyłania kart wyborczych za czyimś pośrednictwem faktycznie może stworzyć
warunki do opisanych wyżej
oszustw.

Kłopoty z odpadami
i wodą
Ostatnio dotarły do naszej redakcji skargi (między innymi z Żórawek), na to, że
PUK nie odebrał segregowanych odpadów komunalnych. Przepełnione też były
pojemniki na takie odpady w Gryfinie.
Do zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.
Skierowaliśmy więc we wtorek
następujące pytania i wątpliwości. Co powoduje, że ostatnio PUK nie zbierał odpadów
segregowanych? Czy należy
zawiadomić
mieszkańców
gminy, by na razie ich nie
wystawiali? Ludzie wiedzą o
kłopotach kadrowych wynikających z epidemii! I dodatkowo - czy w kwietniu będą
spisywane liczniki wody?

Odpowiedź otrzymaliśmy już
tego samego dnia.
1. Odpady komunalne wywożone są zgodnie z harmonogramem. Nie ma też żadnych
ograniczeń kadrowych w tym
obszarze. Faktem jest, że obserwujemy znacznie większą
ilość odpadów segregowanych,
co powoduje konieczność dodatkowych, ponadplanowych
wyjazdów. Ale problemy w tym
zakresie rozwiązywane są na
bieżąco.

2. Nie ma powodów do zmiany harmonogramu wywozu
odpadów. Zupełnie inną sprawą
są powtarzające się przypadki
blokowania dojazdu do wiat
śmietnikowych przez parkujące
samochody. Zarządcy budynków
są niezwłocznie informowani
o takich przypadkach. Prosimy
także o wystawianie worków w
widocznych miejscach oraz dokonywanie tego w godzinach porannych. To w istotnym stopniu
znacznie usprawni cały proces.
3. Odczyty liczników są
wstrzymane do odwołania za
względu na ogólnie obowiązujące ograniczenia kontaktów
osobistych. Zużycie wody będzie fakturowane w oparciu o
średnie z ubiegłych okresów.
Liczniki będą spisywane osobiście, gdy pozwolą na to ogólnie
obowiązujące przepisy.
rk

Nie odkażają!

Mieszkańcy wieżowców przy ulicy Słowiańskiej w
Gryfynie mają pretensje do SM Regalica, że nie odkaża wind. A przecież ktoś zarażony może w nich zostawić koronawirusa!
W ich imieniu zwróciliśmy się
zarówno co zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej Regalica, jak i do
gryfińskiego Sanepidu. Prezes SM
Regalica – Jacek Warda przypomina, że nie ma takich przepisów,
które nakładałyby na administratorów budynków mieszkalnych
obowiązek odkażania wind. Nie ma
też zaleceń wynikających z obecnej
sytuacji epidemiologicznej. Podważa także realność skutków takich
działań, bo przecież co chwila ktoś
daną windą jedzie i na przykład 10
minut po zdezynfekowaniu wsiądzie do niej osoba zakażona. Odkażać na okrągło? Jak często? Ale
dodaje - Jeśli taki nakaz Sanepidu
otrzymamy, to go wykonamy.

Mieszkańcy gryfińskich wieżowców pytają dlaczego nie są
odkażane windy w ich domach.
Czy istnieją jakieś przepisy lub
były przez was wydawane zalecenia w tej sprawie? Np. po wykryciu w tamtejszym mieszkaniu
osoby zarażonej lub w kwarantannie.
Obiecano odpowiedź - „jak
najszybciej”. Niestety, do chwili
zamknięcia gazety odpowiedź nie
nadeszła.
rk

A co Sanepid?
Do gryfińskiego Sanepidu wystosowaliśmy (drogą mailową –
rzecz jasna), następujące pytanie.

Podwyższyli !
Małgorzata Wisińska - radna Rady Miejskiej w Gryfinie, cztery razy pytała burmistrza o wysokość podwyżek czynszu w mieszkaniach komunalnych. Dopiero
w marcu dostała odpowiedź. Dla wielu – przykrą.
Pogłoski o szykujących się
podwyżkach były już w zeszłym
roku. - Pytałam więc od listopada, na komisjach i sesjach rady
Miejskiej jak duże one będą. A
prosili o to mieszkańcy gminy ze
wsi i miasta. Bo mieszkań komunalnych nasza gmina ma sporo.
Są wśród nich zarówno nowe
lokale w GTBS, ale i zrujnowane – z toaletą na dworze. Ludzie
mówili mi, że podwyżka będzie
duża. I na to wyszło, może to być
nawet 150 złotych miesięcznie opowiada radna Wisińska.
Jak się okazuje, obecny wzrost
dotychczasowych stawek czynszu nastąpi na poziomie 50 procent wskaźnika wzrostu wartości
minimalnego
wynagrodzenia
za pracę w 2020 r. (2.600 zł), w
stosunku do 2019 r. (2.250 zł). A
stało się tak w oparciu o Zarządzenie burmistrza Gryfina z 21
stycznia br.
Nowe stawki od maja
Dla całego zasobu mieszkaniowego Gminy Gryfino obowiązują obecnie trzy bazowe
stawki czynszu za wynajem 1 m2
powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych.
Stawka pierwsza 10 zł - dla bu-

dynków wybudowanych do 1994
r., stawka druga 4,49 zł - dla budynków wybudowanych po 1996
r. i stawka trzecia 5,50 zł — dla
budynków wybudowanych po
2011 r.
Wszystkie trzy stawki ulegają
obecnie podwyższeniu o 50 %
wspomnianego wskaźnika. Tak
więc, od 1 maja 2020 r. stawka
pierwsza wynosić będzie 4,42 zł
za 1 m°, stawka druga 4,84 zł za 1
m2stawka trzecia 5,93 za 1 m2 zł.
Im gorzej, tym mniej
Nadmieniam również, że
wskazane powyżej bazowe stawki czynszu dla poszczególnych
lokali, podlegają obniżeniu przy
uwzględnieniu czynników obniżających ich wartość użytkową
takich jak np. brak centralnej
ciepłej wody — 5%, brak instalacji centralnego ogrzewania — 5%
itd. Lista czynników obniżających
stawki czynszu wskazana została w Uchwale Rady Miejskiej w
Gryfinie z dnia 31 października 2019 r. (w sprawie przyjęcia
„Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019-2023”.
rk
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O pieniądze, opłaty za żłobki i sytuację w PUK-u, oraz o tym, co się obecnie buduje w Gryfinie pytaliśmy przed świętami burmistrza Mieczysława Sawaryna.

Mieczysław Sawaryn

Red. Podobno samorządy
terytorialne należą do najbardziej poszkodowanych w
wyniku epidemii. Jak się dla
budżetu naszej gminy pod tym
względem zapowiada kwiecień?
M. Sawaryn - W tych trudnych dniach priorytetem jest dla
mnie bezpieczeństwo mieszkańców, opanowanie kryzysu, także
w wymiarze ekonomicznym. Już
teraz musimy analizować skutki,
jakie przyniesie nam przestój
gospodarczy. Przy założeniu,
że stan epidemii będzie trwał
do 30 kwietnia br. - prognozujemy mniejsze o około 3, 4 mln
złotych wpływy do budżetu.
Wynika to między innymi z zamknięcia C.W. Laguna, odwołanych przetargów dotyczących
sprzedaży nieruchomości, braku
wpływów z opłaty za przedszkola, mniejszych wpływów z tytułu
podatku PIT i CIT. Jednocześnie
ponoszone są wydatki związane

z realizacją zadań gminy, w tym
na walkę z epidemią.
Jak było w marcu?
- W marcu br. w porównaniu
do marca 2019 r. odnotowaliśmy mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów w C.W. Laguna w
wysokości 365 tys. zł. Zawieszona sprzedaż majątku skutkuje
brakiem wpływów w wysokości
1,1 mln zł. Brak pobieranych
opłat za przedszkola w marcu
spowodował mniejszy wpływ do
budżetu w kwocie 13 tys. zł.
Brak wpływów z przedszkoli, ale przecież rodzice
dzieci ze żłobka płacić muszą!
Czy to znaczy, że stała opłata
dla “żłobkowców” jest, a dla
przedszkolaków jej nie ma?
- Opłata stała w Żłobku Miejskim występuje, to udział rodziców i opiekunów prawnych
w koszcie miejsca żłobkowego,
udział ten stanowi około 1/3
wszystkich kosztów. W przedszkolach i oddziałach przed-

szkolnych opłaty stałej nie ma,
rodzice i opiekunowie prawni
wnoszą opłaty wyłącznie za zajęcia ponad podstawę programową.
Sprawa żłobka wywołała
bardzo nerwowe reakcje. Dlaczego rodzice mają płacić za
czas, gdy dzieci do żłobka nie
chodzą z powodu epidemii?
- Opłata stała za pobyt w
Żłobku Miejskim jest regulowana uchwałą Rady Miejskiej. Tym
niemniej od 1 kwietnia istnieje
możliwość zawieszenia obowiązywania umów na świadczenie

ganizacji prac na budowie. Jest
to trudniejsze w przypadku hali,
gdzie do zrealizowania pozostał
spory zakres prac wykończeniowych. A praca wewnątrz obiektów związana jest z większym
ryzykiem. Na szczęście w tym
przypadku mamy do czynienia
z dużym obiektem. Mniejszym
ryzykiem obarczone są prace
związane z zagospodarowaniem
terenu, m.in. budowy parkingów. Na szczęście realizacja inwestycji jest mocno zaawansowana i liczę na to, że w wakacje
otrzymamy komplet dokumen-

usług opiekuńczych w Żłobku
Miejskim. Takie uprawnienie
zostało stworzone wszystkim
rodzicom i opiekunom prawnym, których dzieci korzystają z
pobytu w żłobku.
A co z podatkami dla gminy?
- Wymierny spadek dochodów do budżetu z podatku PIT
i CIT będzie widoczny za kilka
miesięcy, ponieważ wpływy
otrzymywane są z urzędów
skarbowych z przesunięciem
czasowym.
Czy korownawirus wpłynął
na tempo inwestycji? Zacznijmy od budowy hali.
- Epidemia w sposób oczywisty wpływa na realizację inwestycji. Wykonawcy borykają się
z problemami, m.in. zmianą or-

tów związanych z zakończeniem
budowy, łącznie z pozwoleniem
na użytkowanie, co pozwoli rozpocząć nowy rok szkolny już w
poszerzonej bazie Liceum przy
Parkowej.
A jeżeli chodzi o inwestycję 1
Maja?
- Tutaj mamy do czynienia z
zadaniem wspólnym, realizowanym przez gminę oraz powiat.
Dziś prowadzone roboty dotyczą zakresu powiatowego, gmina odpowiada za część tej ulicy
powyżej skrzyżowania z ulicą
Parkową oraz za ulicę Sprzymierzonych. Jesteśmy w stałym
kontakcie, prace prowadzone w
ścisłym centrum miasta,wiążą
się z wieloma wyzwaniami, dziś
głównie polegającymi na po-

Ani palm, ani jarmarku

rządkowaniu spraw infrastruktury podziemnej. Zarówno my,
jako zamawiający, jak i wykonawca ma przed sobą trudne zadanie, ale wiem że po przebudowie ta część centrum miasta będzie wyglądała pięknie. Cieszę
się z tego, że w kryzysowej sytuacji udaje nam się - realizując te
duże - a także mniejsze zadania,
utrzymać miejsca pracy i firmy
przy życiu. Mam nadzieję, że nie
dojdzie do zdarzeń, które mogły
by oznaczać dłuższe przestoje,
np. przerwy w dostawach materiałów.
Jaka jest obecnie sytuacja
PUK-u? Ile osób w kwarantannie. Odnotowujemy opóźnienia w odbiorze odpadów
segregowanych.
- U jednego z pracowników
PUK wykryto wirusa, co spowodowało konieczność skierowania na kwarantannę 12 osób,
które miały kontakt z tą osobą.
Obecnie wszyscy czują się dobrze i żadna osoba nie wykazuje
symptomów zakażenia. Pracownicy wrócą do pracy po świętach. Kwarantanna nie wpływa
na bieżącą obsługę urządzeń i
ciągłość pracy PUK.
R. Kwapisz

Od redakcji. W ostatnich
dniach, ale już po naszej rozmowie z burmistrzem okazało się, że radykalne obniżenie
opłaty stałej w żłobkach wprowadziło kilka gmin w naszym
województwie! Czyli, jest to
możliwe...

Za tradycją niedzieli palmowej stoją dalekie wieki. Bywa nazywana czasem kwietną lub wierzbową, ale jak by ją nie nazwał - przypomina
o tym jak Pan Jezus na osiołku wjeżdżał z gałązką oliwna do Jerozolimy.
W tym roku plac Barnima w
Gryfinie milczący i pusty. Jest
dziwna cisza i taka będzie Wielkanoc. Przy stołach nakrytych białymi obrusami będzie wiele pustych
krzeseł. Pojawią się jajka, biała
kiełbasa, mazurek. Zabraknie tylko koszyczka ze święconką i gości.
Zapytałam kilku gryfinian,
jakie będą u nich te święta. - Takich świąt nikt, nawet najstarsi
ludzie nie pamiętają - mówi Janina Jarocka, kresowianka. - Cóż.
Podzielimy się z mężem jajkiem,
i usiądziemy do najdziwniejszego
„pustego” śniadania. Mąż ubolewa,
że nie będzie żadnego wnuka. Nie
www.7dnigryfina.pl

będzie gwaru ani radości i gdzieś
pogubią się świąteczne obyczaje.
Tadek Wasilewski - artysta,
muzyk - Rzeczywistość zupełnie
nowa, inna, Staram się nie myśleć,
Dostosowuję się do zaleceń i tylko
ja lub żona wychodzimy z psem
na spacer, no i do sklepu. Koronawirus jak wielu innym, również
mnie pokrzyżował plany. Życzę
wszystkim spokojnych świąt.
Jak się jawią święta u pani Urszuli Łacny - prezeski Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku? - Samotnie i komputerowo. Jajka, biały barszcz, pascha,
sernik. Ćwikła, taka własnoręcznie

zrobiona. Jakoś przeżyjemy, gorzej będzie wrócić do normalności
stowarzyszeniom, organizacjom.
Nie wiadomo kiedy to się wszystko skończy i pewno wiele spraw
będzie trzeba zaczynać od nowa.

Teraz jest przygnębiająco i smutno.
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska - Zdzisław Szczepkowski, który nawet w stanie
wojennym mógł spotykać się z
rodziną - Niestety, teraz przewidziane spotkania i imprezy diabli
wezmą. A jeszcze dochodzą te problemy z sercem.
Burmistrz Mieczysław Sawaryn
- To trudny czas dla wszystkich,
a szczególnie ryzyko zwiększa się
u ludzi mających problemy zdrowotne. Nikt nie przywidział takiej
sytuacji, że przy świątecznym stole
zabraknie wielu bliskich. Niestety,
problemy dotykają coraz większej

grupy obywateli. To jest bardzo
trudny czas dla wszystkich i przyszłość nie jawi się w kolorowych
barwach. Takich świąt ani takiego
czasu i sytuacji nikt nie przywidział.
Śniadanie zjem z mamą i córką.
Potem pojadę do siebie na wieś.
Czekające na mnie psisko będzie
zadowolone ze spaceru. Życzę
mieszkańcom naszej gminy, żebyśmy razem przetrwali ten trudny
czas. I mimo wszystko dobrych i
spokojnych świąt.
Bardzo dziękuje wszystkim, że
zechcieli ze mną porozmawiać.
TS
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Z Życia Kościoła
Czytanie z Dziejów Apostolskich: Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł
On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w
Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym
uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg
ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan: Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie
przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Alleluja! Jezus żyje!
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, które upamiętnia
misterium paschalne Jezusa Chrystusa, jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To
właśnie teraz wypełnia się tajemnica wiary. Wyczekiwany Mesjasz zostaje wysłany na
ziemię, by zmazać nasze grzechy, cierpi na krzyżu, umiera i zmartwychwstaje.
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć
będzie. J 11, 25
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja
jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak
widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach
pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy
oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni
byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu
coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek
pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Łk 24,39-43
Wielkanoc rozpoczyna się Niedzielą
Palmową, która rozpoczyna uroczystości
Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalne
obejmujące Wielki Czwartek (pamiątka Wieczerzy Pańskiej i przeistoczenia
chleba i wina w ciało i krew Chrystusa),
Wielki Piątek (dzień pamiątki śmierci Chrystusa; najsmutniejszy dzień) i
Wielką Sobotę (święcenie pokarmów)
oraz Niedzielę Zmartwychwstania. To
w nią usiądziemy z bliskimi do stołu na
pamiątkę zwycięstwa życia nad śmiercią,
by podzielić się jajkiem i święconymi pokarmami. Wielkanoc jest świętem ruchomym i przypada w pierwszą niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni księżyca (obchodzona między 22 marca a 25 kwietnia).

Symbolami Wielkanocy są jaja, baranek i palma wielkanocna. Jajo to symbol
nadziei i nowego życia. Wykluwający się
z jaja kurczak symbolizuje zwycięstwo
Jezusa Chrystusa nad śmiercią. Dzielenie
się jajem w Wielkanoc można przyrównać do dzielenia się opłatkiem w Boże
Narodzenie. Obecność baranka w prawie
każdym wielkanocnym koszyku to symbol obecności Jezusa Chrystusa. Z kolei
palma wielkanocna upamiętnia triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

*Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
Tegoroczne święta Wielkanocne są
nietypowe z powodu sytuacji epidemicznej. Będziemy obchodzić je w mniejszym rodzinnym gronie. Korzystajmy z
dyspensy i pozostańmy w domu, módlmy się o zdrowie naszej rodziny, nasze
i wszystkich ludzi na świecie. Módlmy
się, by zmartwychwstały Chrystus po raz
drugi nas uratował. Krzyknijmy z radością: „Jezus żyje!”. Zróbmy tak i odpocznijmy w te święta.
A po sabacie, o świcie pierwszego dnia
tygodnia, przyszła Maria Magdalena i
druga Maria aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi albowiem
anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim.

A oblicze jego było jak błyskawica a jego
szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak
nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł
do niewiast: „Wy się nie bójcie; wiem
bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, powstał z martwych,
jak powiedział. Chodźcie, zobaczycie
miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie
powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał. Fragment z Pisma Świętego
Redakcja
Źródła:
*https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/
ewangelia-niedzieli-wielkanocnej/
Foto: pixabay.com.pl
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Okazało się, ze siedząc w domu z powodu ograniczeń związanych z koronawirusem że wcale nie ograniczyłem swoich kontaktów. Wręcz
przeciwnie, po części z nudów, po części i ze służbowych obowiązków całymi godzinami koresponduję ze znajomymi przez sieć internetową lub telefon.
W ostatnim czasie wysłuchałem w takich rozmowach wiele
uwag na temat nauki prowadzonej za pośrednictwem sieci internetowych, szczególnie
w zakresie szkół podstawowych. Od kilku dni uczniowie
podstawówek spędzają przed
komputerami po kilka godzin
dziennie. Czasami nawet 8 – 10.
Spowodowane jest to wieloma
czynnikami. Między innymi
dlatego, że nie wszystkie dzieci,
a także ich rodzice są „oblatani”
w obsłudze internetu. Tracą w
związku z tym wiele czasu na
poszukiwanie odpowiednich
stron, czy odsyłaczy w postaci
linków. Potem godzinami wypełniają testy i piszą wypracowania również w komputerze.
Choćby dlatego, że nie wszyscy
posiadają drukarki i skanery i
mogą odrabiać lekcji w formie
papierowej, które później można zeskanować i wysłać. Ta cała
praca przy komputerach utrud-

dziennie, gdyż to nikomu na
pewno na dobre nie wyjdzie. Po
rozmowach z wieloma rodzicami proponuję, aby nauczyciele
nieco przystopowali i ograniczyli swoje chęci wykazania
się pracowitością. Na pewno
będzie to z korzyścią dla dzieci,
przede wszystkim ich zdrowia.
A wiedzy przecież i tak nie da
się na siłę wbić do głowy. Przyhamujcie nauczyciele dla dobra
uczonych przez Was dzieci.

nia pracę rodzicom, którzy czasami- będąc opiekunami dzieci
-muszą wykonywać swoją prace
z domu. Lub gdy w rodzinie jest
więcej dzieci w szkolnym wieku.
Ale to nie cały i jedyny
problem.
Część dzieci po kilku dniach
takiej nauki przy komputerze
zaczyna odczuwać bóle i zawroty głowy, inne - kłopoty
żołądkowe, jeszcze inne problemy ze wzrokiem. Tu również
powodów takiego stanu rzeczy
jest wiele. Brak przystosowania młodych organizmów do
takiego trybu pracy, słabsze
organizmy pod różnymi względami, a także często stare komputery – szkodliwe dla zdrowia,
przede wszystkim dla wzroku.
I nic tu nie daje robienie częstych przerw w odrabianiu
lekcji, szczególnie, że niektórzy
nauczyciele w przesyłaniu ma-

Gdy boli ząb

A. Szczepaniak

teriałów do przerobienia, nie
tylko, że nie mają żadnych granic, ale wręcz przesadzają. Nie
wiadomo, czym to jest powodowane, czy chęcią za wszelką
cenę zrealizowania programu,
czy tylko chęcią wykazania
się pracowitością. W żadnym
jednak wypadku nie można
zasypywać dzieci szkół podstawowych dziesiątkami testów

Lasy pod ochroną
Najwyższy stopień zagrożenia pożarami, trzeci,
wprowadziła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. W całej Polsce zagrożenie pożarowe określane jest jako duże.

Zalecana jest telefoniczna weryfikacja przyczyny zgłoszenia się do lekarza dentysty, umożliwiająca dostęp wyłącznie pacjentom, którzy wymagają udzielenia
pilnej pomocy lekarskiej.
Ministerstwo Zdrowia zaleca ograniczenie zakresu działalności gabinetów stomatologicznych.
„Zakres świadczeń stomatologicznych realizowanych w gabinecie w ramach ogólnej opieki podstawowej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i stomatologii zachowawczej powinien być ograniczony do wykonywania procedur
niezbędnych w przypadku wykonywania pilnej
interwencji, tj. występowania bólu, procesów zapalnych i ropnych, urazów, torbieli oraz stanów
z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań u pacjentów” - pisze ministerstwo.
red.

Wykaz gabinetów stomatologicznych, w których istnieje możliwość otrzymania świadczenia zdrowotnego - po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym.
BANIE - Ewa Więckowska Świadczenia ogólnostomatologiczne oraz dla dzieci i młodzieży do
18 r.ż. ul. Targowa 22 503-711-940
BARLINEK – Indywidualna praktyka lekarska
Beata Bryczek Świadczenia ogólnostomatologiczne i do 18 r.ż. ul. Strzelecka 5 512-235-090
BIELICE – Gabinet stomatologiczny w Przelewicach Świadczenia ogólnostomatologiczne i do
18 r.ż. ul. Jana Pawła II 34A 501-080-989
CEDYNIA – NZOZ „CENTROMED” Świadczenia ogólnostomatologiczne i do 18 r.ż. ul.
Obrońców Stalingradu 28 600-291-198
www.7dnigryfina.pl

Na zdjęciu: Leśnicy w ochronie lasów wykorzystują m.in.: samoloty. Widok na pogorzelisko w lesie
z pokładu samolotu.

CHOJNA – NZOZ S.C. „ORTOS” Specjalistyczne gabinety stomatologiczno-ortodontyczne,
Świadczenia ogólnostomatologiczne i do 18 r.ż.
ul. Dworcowa 3
CHOJNA - NZOZ PRODENT Łój Jacek Świadczenia ogólnostomatologiczne i do 18 r.ż ul. Kościuszki 5 502-651-180
GRYFINO – NZOZ INTERMED Sp. z o.o.
Świadczenia ogólnostomatologiczne ul. Niepodległości 28 91 416-20-41
MIESZKOWICE – Indywidualna praktyka lekarska Joanna Szymoniak Świadczenia ogólnostomatologiczne i do 18 r.ż. ul. Poniatowskiego 15
91 402-14-00
MYŚLIBÓRZ – Przychodnia im. Jana Pawła II
Sp. z o.o. Świadczenia ogólnostomatologiczne i do
18 r.ż. ul. Ogrodowa 9 95 747-20-71
NOWE CZARNOWO - MEGAMED Sp. z o.o.
Świadczenia ogólnostomatologiczne i do 18 r.ż.
NOWE CZARNOWO 74 91 316-50-40

W miniony weekend odnotowano dziewięć pożarów,
które strawiły ponad dwa hektary lasu. Łącznie od początku
roku 38 pożarów o łącznej powierzchni blisko sześciu hektarów.
Ewentualny pożar w każdej
chwili może przybrać rozmiar
trudny do opanowania. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie skontaktować
się z nr alarmowym Państwowej
Straży Pożarnej 998 lub z nr
alarmowym 112.
W Polsce od 2004 r. obowiązuje zakaz wypalania łąk,
pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów. Za łamanie tego
zakazu grożą sankcje karne w
postaci grzywny albo aresztu.
Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej
kultury rolnej. Rolnicy, którzy
złamią zakaz, mogą być pozba-

wieni dopłat. Mimo zakazów, co
roku, wraz z nadejściem wiosny
płoną trawy.
Odtwarzają oczka
Rocznie Lasy Państwowe
na ochronę przeciwpożarową
przeznaczają ok. 100 mln zł.
Od lat Lasy inwestują w system
ochrony przeciwpożarowej. Na
system zabezpieczenia lasów
przed pożarami składa się wiele elementów. Jednym z ich są
również zbiorniki retencyjne.
Powstają one w ramach programów tzw. małej retencji. Te
leśne oczka i stawy nie tylko
zatrzymują wodę w lesie chroniąc go przed suszą, ale w razie
pożaru służą strażakom i leśnikom za punkty czerpania wody.
W latach 2016-2022 Lasy Państwowe realizują już drugą fazę
programów, w ramach działań
leśnicy stworzą lub udrożnią
kilka tysięcy obiektów, które
zmagazynują dodatkową wodę.
NG
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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

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
Zarząd oraz
pracownicy
Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych
sp. z o.o. w Gryfinie
składają
najlepsze życzenia pomyślności,
szczęścia i radości!

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

10-16.04.2020 r.

www.7dnigryfina.pl
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Krzysztof Rudnicki proponuje konkursy

W szachy można
grać w czasie pandemii
Używając sportowego określenia: koronawirus rozłożył na łopatki niemal cały
sport. Jedną z bardzo nielicznych dyscyplin, która skutecznie opiera się pandemii są... szachy.

Na pierwszym planie rodzinny pojedynek Szymona z Zosią

- Zgadza się. W obecnych
czasach nic nie stoi na przeszkodzie, aby za pośrednictwem internetu rozgrywać
partię na odległość lub wykonywać szachowe zadania
zlecone mailowo przez trenera – mówi Marek Ragan, tata
młodych szachistów, 7-letniej
Zosi i 9-letniego Szymona,
którzy uczestniczą w szachowych turniejach organizowanych przez Biały Pion.
- Teraz dodatkowo rozwiązujemy zadania i konkursy
przygotowane przez Pana
Krzysztofa Rudnickiego znajdujące się na klubowej stronie
gryfińskiego klubu – dodaje
Ragan.
- Konkursów i zadań do rozwiązania Krzysztof Rudnicki
przygotował całe mnóstwo. Jak
widać szachy się nie dają pandemii. A przy okazji zabawa
jest przednia – dodaje Ragan.
Szachy w parze z piłką
nożną i nie tylko
Co ciekawe, choć Marek
Ragan w przeszłości był lekkoatletą i piłkarzem nożnym,

swoje dzieci skierował na szachową ścieżkę.
- Szachy wszechstronnie rozwijają. Długo można byłoby
wymienić zalety tej królewskiej
gry. Młodym adeptom gry ułatwiają naukę, zwłaszcza matematyki. Przykładam bardzo
dużą wagę do właściwej edukacji moich dzieci i wiem, że
szachy na pewno będą w tym
pomocne. Co nie znaczy, że
ograniczam aktywność swoich
dzieci do siedzenia przy szachownicy. Szymon trenuje piłkę nożną, Zosia tańce. Na tym
etapie rozwoju nie ma żadnego
konfliktu pomiędzy tymi dyscyplinami. Oboje regularnie
biorą udział w zawodach biegowych oraz w wyścigach kolarskich.
Ujęła go atmosfera
Do tego dochodził udział w
turniejach szachowych, które
rozgrywane są w całym województwie. - W weekendy
jeździmy z Szymonem i Zosią
na zawody. Nie tylko do Gryfina, ale także Kołobrzegu,
Szczecina, Koszalina, Barlin-

OGŁOSZENIE

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

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

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

Tel. 605 955 850

ka. Wszędzie spotykamy się
z uśmiechem organizatorów,
dużą frekwencją, przesympatycznymi kibicami. Jakże inaczej to wygląda niż podczas
spotkań i turniejów piłkarskich...
- Teraz z szachów pozostaje
nam nauka i turnieje przez
internet. Regularnie rozgrywa
je szczeciński klub szachowy Gryf. Do tego codziennie
ćwiczenia przy szachownicy i
wspólne spędzanie z dziećmi
czasu. A to jest bezcenne dla
rodziców – przypomina Ragan.
Bez presji na wynik
W sporcie rodzice potrafią
na dzieci wywierać dużą presję na wynik. W przypadku
rodziny Raganów tak jednak
nie jest. - Owszem miło jest
gdy dziecko wygrywa, ale porażki są wpisane w sportowe
życie. Wówczas należy wesprzeć dziecko, w żadnym razie
w takim przypadku nie wolno
go krytykować. Moje dzieci tak
długo będą grały w szachy jak
długo będzie to przynosiło im
radość i satysfakcję. Na pewno
nie będę na siłę trzymał ich
przy szachownicy. Każdy obecny w środowisku szachowym
zdaje sobie sprawę jak trudno
jest osiągnąć w tej dyscyplinie
sukces. W szachach seniorów
tylko bardzo nieliczni osiągają
wysoki poziom. My tak daleko
nie wybiegamy jednak w przyszłość. Nas cieszą małe zwycięstwa naszych pociech – zapewnia Marek Ragan.
- Szymon i Zosia rozwijają
się w szachowym sporcie robiąc systematycznie krok po
kroku. To jak daleko zajdą zależy tylko od nich. Na pewno z
naszej strony nie spotkają się
z żadną presją na wynik – zapewnia.
Dariusz Jachno

OGŁOSZENIE

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nr 26/2020, obejmujący nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 436/9, położoną w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczoną do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz wykaz nr 27/2020, obejmujący nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 106/2, położoną w obrębie ewidencyjnym Żórawie, przeznaczona do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętych wykazem
udziela się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A., przy ul.
Parkowej nr 3 w Gryfinie (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

Usługi remontowo-budowlane
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

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

Kontakt: tel. 507 24 13 11
KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą
(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

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

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989
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

Wielkanoc to moje ulubione święto. Czekałam na nie. Mieliśmy
spędzić je w większym rodzinnym gronie. Wokoło jest już wiosennie, przyjemnie, wszystko kwitnie, ptaki budzą mnie co rano pięknym świergotem. Wszystko zachęca do spotkań, spacerów i podróży. W tym roku jednak musimy z tym wszystkim zaczekać. Wielkanoc będzie inna, nietypowa, miejmy nadzieję, że jedyna taka (nie
takiej oczekiwaliśmy; nie tylko my, dzieci także). Każdy z nas spędzi
ją w gronie najbliższej rodziny. Mimo wszystko postarajmy się, by
dzieci jak najmniej odczuły nietypowość tej sytuacji. Z jednej strony to trudny czas, bo nie możemy odwiedzać dziadków czy dalszej
rodziny, ale jest to też czas – czas wielkanocny, który daje nam
szansę na ciekawe, kreatywne zabawy z dzieckiem. Nie należę do
osób, które twierdzą, że wymyślanie zabaw dla dziecka jest łatwe,
wcale tak nie sądzę i wiem, że większość z nas już nie ma na to siły.
Wielkanoc daje nam jednak kilka nowych pomysłów na zagospodarowanie czasu z latoroślą, jak np. malowanie pisanek.

Jezus zmartwychwstał –
radujmy się
i opowiadajmy
o tym dzieciom!

Każdy szczególny czas, który w jakiś sposób czcimy w naszej
kulturze czy w naszej religii to nieznana karta dla naszego dziecka,
którą musimy od początku zapisać. Wytłumaczyć i zachęcić do poznania jej w szerszej wersji. Przeżywanie świąt zgodnie z tradycją
wzbogaca dzieci w wiedzę o tym, skąd pochodzą. Najważniejsze
tradycje wielkanocne to: niedziela palmowa i poświęcenie palm
wielkanocnych na znak wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, święcenie
pokarmów w Wielką Sobotę, uroczyste śniadanie w Wielką Niedzielę na znak zmartwychwstania i Lany Poniedziałek.
^ O zwyczajach najwięcej dowiecie się z książki Anny Jankowskiej
„Opowiedz mi, mamo. Polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne”
**Święta, Święta Wielkanocne
Jak wesoło, jak radośnie.
Już słoneczko mocno grzeje
Miły wiatr wokoło wieje
Rośnie trawa na trawniku
Żółty żonkil w wazoniku
[…]
www.7dnigryfina.pl

A w koszyczku, na święcone
Jajka równo ułożone
Śliczne, pięknie malowane.
Różne wzory wymyślane
[…].

Nie wszystkie tradycje będziemy mogli w tym roku pokazać
dziecku, o wszystkich jednak
możemy opowiedzieć. Zaniesienie koszyczka do kościoła i
święcenie pokarmów to ważny
element Wielkanocy. Do koszyczka wkładamy baranka –
symbol zmartwychwstania, jajka
- symbol nowego życia, wędlinę - symbol dostatku, sól – ku
oczyszczeniu od złego, ciasto –
symbol wszechstronnych umiejętności. Ważne miejsce w koszyczku wielkanocnym zajmują
jajka – symbol życia i zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. To
co razem z dzieckiem możemy
i powinniśmy zrobić to oczywiście ozdobić jajka. Ozdobione
jajka noszą nazwę pisanek.
^ ksiądz Jan Twardowski mądrze pisze o Wielkanocy w książce „Wielkanocne idą święta”

Co oznaczają kolory pisanek?
*Kolor czerwony
Kolor czerwony na jaju wielkanocnym oznacza krew przelaną przez Chrystusa za grzechy, szczęście i nadzieję.
Kolor czarny
Pisanka pomalowana na kolor czarny symbolizuje wieczną
pamięć.
Kolor niebieski i fioletowy
Kolor niebieski i fioletowy na
pisankach oznacza żałobę wielkopostną. Kolory te symbolizują również zdrowie.
Kolor żółty
Jajka wielkanocne pomalowane na żółto symbolizują
młodość, gościnność, szczęście.

Kolor różowy
Radość ze zmartwychwstania
Chrystusa symbolizuje użycie
koloru różowego na wielkanocnych jajkach.
Kolor zielony
Jajka wielkanocne pomalowane na kolor zielony to symbol rodzącego się życia i nadchodzącej wiosny.
Kolor pomarańczowy lub
brązowy
Pomarańcz lub brąz na pisankach symbolizuje wytrzymałość i siłę.

^ Dla dzieci przedszkolnych
idealny będzie „Wielkanocny
elementarz” Aleksandry Polewskiej
^ Najmłodszym dzieciom
polecam „Wielkanoc zajączka”
- mała książeczkę o kształcie
zajączka, która ma mało tekstu,
ale jest kolorowa i kryje w sobie
najważniejsze elementy świąt
wielkanocnych.
Dzieci ze wszystkich tradycji wielkanocnych najbardziej
zainteresuje zajączek. W Wielką Niedzielę po śniadaniu do
dzieci według tradycji przychodzi zajączek wielkanocny z
prezentami. Niektórzy chowają
prezenty, by dzieci szukały ich –
zazwyczaj w ogrodzie, ale może
być też w domu. U mnie nikt
nigdy nie chował prezentów, ale
tradycja zajączka wielkanocnego była obecna i sprawiała nam
dużo radości. Dzień później
dzieci bezkarnie mogą oblewać
się wodą, co w tym oku będzie
możliwe tylko w domu – to nie
to samo, ale o samej tradycji
można śmiało dzieciom opowiedzieć. **Dawniej śmigus i
dyngus były osobnymi zwyczajami – śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie
wierzbowymi gałązkami lub
polewanie wodą. Wszystko w
formie zabawy – chłopcy smagali
dziewczęta po gołych łydkach.
Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzi od domu do domu i
w zamian za życzenia i śpiew
domagali się wykupu w postaci

pisanek, słodyczy, pieniędzy. Z
czasem połączono te zwyczaje i
dziś tylko polewamy się wodą.
[…] W Wielkanocny Poniedziałek święci się pola. Gospodarze
wyruszają w procesji na pola.
Święcą je palmami nasączonym
wodą. Z tych pal robią krzyżyki
i wbijają w ziemię, aby zapewnić
sobie dostatek.
^po więcej zajrzyjcie do książki Renaty Piątkowskiej „Gdyby
jajko mogło mówić”
Tradycyjne potrawy świąteczne w czasie Wielkiejnocy
to: żurek, ćwikła z chrzanem,
babka, mazurek, kołacz, pasztet, kiełbasa na ciepło, sernik.
Stół powinien być przykryty
białym obrusem i przystrojony
liśćmi bukszpanu.
Życzę Wam Wesołych, ciepłych, spokojny świąt Wielkiej
Nocy. Niech ten wyjątkowy
czas będzie dla Was chwilą wytchnienia i relaksu. Spróbujcie
w te kilka dni odpocząć. Wiem,
że z dziećmi jest to trudne, ale
może się uda. I jeszcze zdrowia,
radosnego krzyku Waszych maluchów, szczęścia i miłości. Alleluja Jezus Zmartwychwstał!
Mama, która czyta, bo kocha

Autor: Anna Jankowska
Tytuł: Opowiedz mi, mamo.
Polskie zwyczaje i obrzędy
wielkanocne
Wydawnictwo: Instyt Wydawniczy Pax
Autor: ksiądz Jan Twardowski
Tytuł: Wielkanocne idą święta
Wydawnictwo: Św. Wojciech
Autor: Aleksandra Polewska
Tytuł: Wielkanocny elementarz
Wydawnictwo: Rafael
Autor: Renata Piątkowska
Tytuł: Gdyby jajko mogło mówić
Wydawnictwo: BIS
Autor: Urszula Kozłowaska
Tytuł: Wielkanocny zajączek
Wydawnictwo: Wilga
Źródła:
*http://mowimyjak.se.pl/styl-zycia/uroczystosci/kolory-pisanekpoznaj-znaczenie-poszczegolnychbarw-swiatecznych-jajek,87_39565.
html
**https://dziecisawazne.pl/tradycje-wielkanocne-jak-to-bylo-kiedys/
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Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ulg
dla przedsiębiorców w związku z wystąpieniem epidemii

Ulgi dla przedsiębiorców
Szanowni Państwo! Nasza Ojczyzna, w tym gmina Gryfino, z uwagi na epidemię
koronawirusa, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem
chorobowym oraz radykalnie pogarszającym się stanem gospodarki.
Materializują się zagrożenia
spadku dochodów gospodarstw
domowych,
przedsiębiorców
oraz finansów gminnych. Tak
jak w przypadku wielu naszych
rodaków, również i gmina Gryfino poniesie dotkliwe straty finansowe.
Rząd Polski przygotował wiele przepisów, z których można
skorzystać. Przepisy te są zaadresowane do przedsiębiorców,
a także do pracowników. Niestety na tym etapie samorząd terytorialny nie jest ujęty w możliwości skorzystania z ulg.
Obecnie na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2020 r. poz. 568) skorzystać
można z ulg, zwolnień i dofinansowań udzielanych między
innymi przez urzędy skarbowe,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Ustawa ta dopuszcza złożenie
do Burmistrza Miasta i Gminy
wniosków w sprawie o odstąpienie od dochodzenia należności, odroczenie terminów
płatności, rozłożenie na raty lub
umorzenie spłaty zobowiązań z
tytułu oddania nieruchomości

w najem, dzierżawę lub użytkowanie na okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii przez przedsiębiorców,
których płynność finansowa
uległa pogorszeniu z powodu
COVID-19.
Oprócz rozwiązań przewidzianych w tej ustawie, Ordynacja podatkowa oraz Uchwała
Rady Miejskiej w Gryfinie Nr
LIII/564/10 Rady Miejskiej w
Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010
roku dają możliwość złożenia
wniosków do Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie udzielenia ulg z tytułu podatków, opłat
oraz należności cywilnoprawnych.
Każdorazowo indywidualny
wniosek podmiotu ubiegającego
się o ulgę powinien zawierać:
określenie rodzaju wnioskowanej ulgi, wskazanie okoliczności
przemawiających za wystąpieniem ważnego interesu podat-

nika lub interesu publicznego,
wymagane informacje o pomocy publicznej (gdy o wsparcie
ubiega się przedsiębiorca).
Burmistrz Miasta i Gminy
Gryfino będzie stosował odpowiednie ulgi w przypadku, gdy
składający wniosek udokumentuje radykalne pogorszenie się
sytuacji gospodarczej lub życiowej.
Jednocześnie wskazuję, że
nie ma możliwości prawnych
do zastosowania ulg wybranym
grupom przedsiębiorców czy
mieszkańców.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

Szczegółowe informacje na
temat wsparcia udzielanego
przedsiębiorcom i pracownikom w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne są pod
adresem: gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Kupuj ich produkty

Regionalne specjały to perełki Pomorza Zachodniego, których smak zna większość mieszkańców województwa. W Zachodniopomorskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego znajduje się kilkudziesięciu producentów. To m.in. Winnica Kojder,
Pizzeria u Jana, Sady Rajewscy czy gospodarstwo pasieczne „Maja”.
Nie zapominajmy o nich szczególnie w tym
trudnym dla przedsiębiorców czasie. Wspierajmy, gdy robimy internetowe zakupy czy zamawiamy żywność z dowozem do domu. - Obecna
sytuacja sprawiła, że działalność przedsiębiorców
jest zagrożona. Mimo wielu przeciwności starają
się funkcjonować i próbują przetrwać ten trudny
czas spowodowany pandemią koronawirusa. Pomagajmy im podczas zakupów i nie zapominajmy
także o tych najmniejszych, zrzeszonych w Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego,
którzy wytwarzają lokalne dobra oraz sławią nasz
region nie tylko w kraju, ale także w całej Europie – mówi wicemarszałek województwa Olgierd
Kustosz.

Aktualnie sprzedaż prowadzą m.in.
Gospodarstwo pasieczne „Maja” R.K. Bondaruk, Czarne Wielkie, Czaplinek - wysyłka miodów i produktów pszczelich www.miodypojezierzadrawskiego.pl
„Edi”, Nieborowo 18a, 74-200 Pyrzyce, https://
pl-pl.facebook.com/zagrodanieborowo/
Gospodarstwo pasieczne „Miody Jana”, Klępicz 21, Moryń www.miodyjana.pl
Winnice Kojder S.C., Babinek 30, Bielice
– możliwość składania zamówień z dostawą http://winnicekojder.pl/zamow-wino-z-dostawa/
Pasieka z Pasją, Miłogoszcz ½, Dobrzyca –
sprzedaż miodów z dostawą - https://sklep.pasiekazpasja.pl/, www.pasiekazpasja.pl

Bez gazu?
Na prośbę mieszkańców Nowego Czarnowa spytaliśmy w PGE, czy także oni będą mogli korzystać z
gazu, który popłynie do elektrowni Dolna Odra.
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
Można się podłączyć...
Informujemy, że na gazociągu
DN700 do Elektrowni Dolna
Odra są projektowane układy
umożliwiające
przyłączenie
potencjalnych odbiorców dystrybucyjnych i dużych odbiorców końcowych. Za możliwości
dostaw gazu do miejscowości
Nowe Czarnowo odpowiada
właściwa spółka dystrybucyjna
(lub spółki dystrybucyjne) dostarczająca swoją siecią paliwo
gazowe na tym terenie - wyjasnia Sandra Apanasoione,
rzecznik PGE.
Tylko wysokie
GAZ-SYSTEM zajmuje się

przesyłaniem gazu o wysokim
ciśnieniu, natomiast przyłączenia do sieci przesyłowej, którą
właśnie budujemy, odbywają się
po spełnieniu określonych kryteriów zawartych w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM. W przypadku odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych
– konieczne jest wybudowanie
sieci dystrybucyjnej, która jest
łączona z siecią przesyłową.
Dopiero z sieci dystrybucyjnej
realizowane są przyłączenia gospodarstw domowych. W Polsce
działają podmioty zajmujące
się dystrybucją gazu ziemnego.
Prosimy o zwrócenie się do nich
w celu rozmowy na temat przyszłych przyłączeń do sieci.
rk

Szybki kontakt z US
KAS zapewnia stałą obsługę podatników pomimo czasowego ograniczenia dostępu do Urzędu Skarbowego
w Gryfinie. Ograniczenie dostępu potrwa do 10 kwietnia 2020 r. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych
form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu
poprzez e-PUAP i infolinie.
Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków
bez wizyty w urzędzie skarbowym.
W serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych
usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi
informacje o tym w jaki sposób,
elektronicznie, można złożyć
wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
oraz należnościach celnych lub
stwierdzające stan zaległości.
PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ
ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY
• On-line poprzez Twój e-PIT,
e-Deklaracje, e-PUAP
• W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych
dokumentów do wystawionych
urn. W tym przypadku bez po-

twierdzenia wpływu do urzędu.
Kontakt telefoniczny do urzędu
skarbowego 91 41 95 i nr wewnętrzny:
PIT – 131 lub 132 lub 150
VAT – 126 lub 127 lub 146
CIT – 131 lub 132, lub 150
podatek akcyzowy – 135
spadki/darowizny – 145 lub 155
rejestracja podatników NIP –
124
egzekucja administracyjna –
167
rachunkowość podatkowa –
113, lub 123, lub 125
komórka wierzycielska – 120,
lub 142, lub 169
ZAŚWIADCZENIA – 131, lub
132, W SPRAWIE ZALEGŁOŚCI - 119
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.gryfino@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz serwis Twój E-PIT znajdziesz pod
adresem www.podatki.gov.pl
kontakt.7dnigryfina@gmail.com

10-16.04.2020 r.

www.7dnigryfina.pl
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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

LOKALE - WYNAJEM

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ

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

•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino,
Górny Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt wynajmu do uzgodnienia. Tel.
500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy
przy ul. Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel. +48 537 747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z
prądem 382 volt. Tel. 884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 52 m2 na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu. Tel. 535 222 237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem na warsztat lub magazyn. Tel. 600
662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum
Gryfina o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel. 509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze pod działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w
centrum (kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring, ogrodzony teren.
Gryfino ul. Czechosłowacka 2. Cena 500 zł.
Tel. 600 662 053

•• Sprzedam kawalerkę z balkonem I piętro
na ul. Krasińskiego. Cena 178 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

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

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

MIESZKANIA - POSZUKUJĘ
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego na
Górnym Tarasie. Tel. 663 152 380
•• Szukam mieszkania 3 pokojowego w Gryfinie
na Górnym tarasie. Tel. 510 140 942
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2,
z dużym balkonem, na parterze ew. I piętro,
Górny taras. Tel. 691 541 799
•• Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej
kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina.
Tel. 571 381 666
•• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub
pomoc, ew. niewielką odpłatność, może być
na działkach. Tel. 693 102 198
MIESZKANIA – ZAMIANA
•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum Chojny, c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60
m2 na mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974
992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31
m2 na 2 pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie M3 i M4 na
mieszkanie w centrum Szczecina z dopłatą
na M3 i M4. Tel. 783 415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul. Jana
Pawła II na mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie,
może być zadłużone. Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie (parter,41m2 GT) na mieszkanie 3 lub 4
pokojowe do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na 2
mieszkania M3 lub 1 M3 i 1 M4 na parterze.
Tel. 783 415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na mieszkanie 2 pokojowe I lub II piętro. Tel. 531 847
341
•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w
Mieszkowicach (nowy budynek, usługi medyczne - w tym rehabilitacja i pogotowie) zamienię na większe. Tel. 601 707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie
w zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 m2, na III piętrze z balkonem na podobne - na parterze lub I piętrze. Możliwa
dopłata. Tel. 698 644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, kuchnia połączona z jadalnią, możliwość
zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2, do III p. Tel. 691 688 605

MIESZKANIA - 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 -wodao 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 skodę fabie 1.2 benzyna z 2010 r.,
kolor czerwony. Kontakt 502 816 108
•• Sprzedam przyczepkę samochodową
2019 rok, dł. 3 m, szer. 1,5 m. Cena 4500 zł.
Tel. 661 521 678
•• Sprzedam samochód Lupo poj. 1000 l, kolor
czarny, przebieg 134 tys. km, przegląd i ubezpieczenie do grudnia 2020 r. Wiadomość
Gryfino nr tel. 602 577 756
•• Sprzedam RENAULT CLIO II. Rok prod. 2001;
przebieg – 139 000 km; poj. 1,2; 3 drzwiowy;
Cena – 3 tys. zł do negocjacji; Stan – gotowy
do użytkowania. Tel. 661 277 507
•• Skoda octavia 1.4 kombi, czarny, 02.2010 r. SPRZEDAM. Tel. 502 816 108
•• Sprzedam 4 zimowe opony z felgami stalowymi do Mercedesa rozmiar 195/65/R15 91T
– 250 zł za sztukę. Tel. 608 493 649
•• Sprzedam samochód ciężarowy IVECO
ML75E15, 2002 r. prod., z windą załadunkową, 2,8 t, do rejestracji, cena 10 tys. zł. Tel. 91
414 52 38, 603 795 459, 609 536 459
•• Sprzedam 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
•• 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
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•• 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
Z ATRUDNIĘ
•• 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
•• 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
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•• 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
•• Walizkową maszynę do szycia oddam gratis.
Tel. 661 274 335
•• 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 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
10.04. Apteka Centrum Zdrowia
11.04. Apteka w Galerii
12.04. Apteka Verbascum
13.04. Apteka Mandragora
14.04. Apteka
15.04. Apteka Muszkieter
16.04. Apteka Gryfińska

ul. Niepodległości 28
ul. Flisacza 63
ul. 11 Listopada 16
ul. Krasińskiego 89
ul. 11 Listopada 66-68
ul. 9 Maja 14
ul. Piastów 8

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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Życzymy wszystkim
wszystkiego najlepszego
z okazji tych Świąt,
a przede wszystkim zdrowia,
jakże nam wszystkim potrzebnego
w tych trudnych czasach.
Życzą Pracownicy i Kierownictwo
Intermarche

Serdeczne podziękowania
dla naszych Pracowników,
którzy w tym czasie stanęli naprawdę
na wysokości zadania.
DZIĘKUJEMY!!!!
Kierownictwo INTERMARCHE

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

