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Kolejne badania potwierdzają

Gazety nie zarażają
Wirusy, które zostały znalezione na powierzchniach w mieszkaniach zakażonych
osób, nie były aktywne – przekazał niemiecki wirusolog Hendrik Streeck. Z innych badań wynika, że przesyłka, oddana przez listonosza, także nie stanowi
większego ryzyka infekcji.
Hendrik Streeck, dyrektor
Instytutu Wirusologii Uniwersytetu w Bonn, na zlecenie rządu Nadrenii Północnej-Westfalii od 30 marca
prowadzi badania na temat
koronawirusa w powiecie
Heinsberg. Teren ten został
uznany na początku pandemii
koronawirusa za epicentrum
rozprzestrzeniania się wirusa
w Niemczech. Pierwsze infekcje zidentyfikowano tam już w
połowie lutego. Ok. 60-osobowy zespół Streecka bada teraz,
w jaki sposób rozprzestrzenia
się wirus SARS-CoV-2.

– Wirusy, które znaleźliśmy
na klamkach lub w ściekach,
nie były zaraźliwe – ujawnił
Streeck. – Potwierdziliśmy istnienie DNA martwego wirusa,
ale nie znaleźliśmy żadnego żywego – tłumaczył w telewizji
publicznej ZDF wyniki próbek pobranych z różnych powierzchni. Z kolei powołując
się na dwa niezależne badania, dziennik "Sueddeutsche
Zeitung" napisał, że dotykanie tych samych opakowań
w sklepie nie jest obciążone
ryzykiem zakażenia. "Także
przesyłka, ostrożnie oddana

przez listonosza, prawdopodobnie nie stanowi większego ryzyka infekcji" - napisał
dziennik. Tym samym są to
już kolejne badania, które potwierdzają, że wirus nie zaraża
poprzez różne powierzchnie
ale roznosi się poprzez zawiesinę w powietrzu (drogą
kropelkową), która dostaje
się do organizmu w procesie
oddychania. Czytanie i dotykanie gazet i książek jest zatem
bezpieczne.
red.

Tymczasowy dworzec
Uwaga Mieszkańcy i Podróżni! Od środy 22 kwietnia dworzec autobusowy funkcjonuje
na ul. Kolejowej. Przystanki
zlokalizowane są na jej wyremontowanym odcinku, w sąsiedztwie garaży.
Odcinek ul. Kolejowej między ulicami 9 Maja i Armii
Krajowej będzie tymczasowo
zamknięty dla ruchu innych
pojazdów - za wyjątkiem dojazdu do garaży. Zmiana wynika z uruchomienia kolejnego
etapu przebudowy ulic 1 Maja
i Sprzymierzonych. Rozpoczęły
się prace przy dworcu kolejowym.
dost.

Co się dzieje
w Urzędzie
Miasta?
Znana jest wewnętrzna sytuacja wielu ważnych gryfińskich urzędów i firm. A jak wygląda sprawa Urzędu Miasta i Gminy w okresie pandemii?
Zapytaliśmy więc (zdalnie)
burmistrza Mieczysława Sawaryna. Czy wśród pracowników
UMiG są osoby odbywające
kwarantannę? A jak jest z samym burmistrzem - bo chodzą
plotki, że on też!
- Uprzejmie informuję, że
trzech pracowników Urzędu
przebywa na kwarantannie.
Burmistrz pracuje na bieżąco.
Jak wygląda organizacja pracy urzędników? Podobnie jak u
innych, skrócono czas pracy o
20 procent i o tyleż wypłaty?
- Pracownicy Urzędu w większości wykonują pracę w miejscu zatrudnienia, natomiast
część pracowników pracuje
zdalnie wykonując swoje obo-

wiązki. Praca zdalna zapobiega
w przypadku wystąpienia u któregokolwiek pracownika urzędu zastosowania kwarantanny
wobec wszystkich i umożliwi
pracownikom
wykonującym
pracę w miejscu zamieszkania
do przejęcia ich obowiązków.
Czy od przyszłego tygodnia
mogą wejść w życie jakieś ułatwienia w kontaktach z pracownikami UMiG?
- Kontakty z pracownikami
Urzędu Miasta i Gminy dostosowane są do rozporządzeń
Rządu Polskiego związanych
z epidemią. Rzecznik Rządu
zapowiedział ograniczanie obostrzeń od dnia 19 kwietnia
2020 r.
rk

Tylko jedna
nowa osoba na
terenie powiatu

W okresie poświątecznym na terenie powiatu gryfińskiego ujawniono tylko jedną osobę zarażoną koronawirusem. To kobieta w
średnim wieku. Żadne służby nie podają miejscowości, w której
mieszka ta osoba.
A. Szczepaniak

Że tu przenieśli dworzec trzeba się domyślać. Nie ma nawet tabliczki z rozkładem jazdy

Kolejne dezynfekcje
W związku z epidemią koronawirusa Covid-19 na obszarze miasta i gminy Gryfino przeprowadzana jest dezynfekcja miejsc publicznych. Odkażanie realizowane jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W czwartek 16 kwietnia dezynfekcję przeprowadzono w
staromiejskiej części Gryfina.
Rozpoczęła się o godz. 20:00.
Natomiast dzisiaj, w piątek 17

kwietnia, dezynfekcja odbędzie
się za pomocą ciężkiego sprzętu
wzdłuż długich ciągów komunikacyjnych. Rozpocznie się o
godz. 22:00. Stosowany w odkażaniu środek dezynfekujący jest
bezpieczny dla ludzi, zwierząt i
środowiska naturalnego. Urząd
zwraca się z prośbą o ograniczenie obecności w przestrzeni publicznej i zachowanie bezpiecznej odległości od wykonujących
czynności odkażające strażaków
z Ochotniczych Straży Pożar-

nych. Odpowiedni dystans zapewni sprawne wykonanie dezynfekcji.
dost.

Maseczki też już stały się
śmieciem wyrzucanym
obok chodników
Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, nie odpowiada za treść ogłoszeń, listów oraz zastrzega sobie prawo do adiustacji i zmiany tytułów. Listy anonimowe nie są rozpatrywane, dane nadawcy można zastrzec do wiadomości redakcji

ADRES REDAKCJI: ul. Asnyka 31 , 74-101 Gryfino
TEL. 91 404 50 14, fax 91 404 10 14

E-MAIL: rkwapisz.7dnigryfina@gmail.com, WWW: www.7dnigryfina.az.pl
WYDAWNICTWO: DJ Media sp. z o.o.

Nowe 7 Dni Gryfina

REDAKTOR NACZELNY: Ryszard Kwapisz
DYREKTOR WYDAWNICZY: Piotr Słomski
ZESPÓŁ: Monika Dudkiewicz, Tamara Szymańska,
Andrzej Szczepaniak Anna Pietras, Dariusz Jachno,
SKŁAD: Jarek Dąbrowski

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

3

17-23.04.2020 r.

Konflikt o sesję?
Grupa opozycyjnych radnych Rady Miejskiej w Gryfinie złożyła wniosek o zwołanie posiedzenia rady. Przygotowali 6 projektów uchwał w sprawie pomocy
mieszkańcom i firmom w trakcie pandemii.
Wniosek o zwołanie sesji
musi złożyć co najmniej jedna
czwarta radnych. Nasza rada
ma ich 21, więc wystarczy
sześciu. Mieczysław Sawaryn
w rozmowie z nami przyznał,
że wniosek 6 radnych Koalicji
Obywatelskiej wpłynął. Jednak
ma on wadę prawną – tylko jeden z podpisów tych radnych
jest oryginalny (własnoręczny). Pozostałe mają charakter
skanów. Radca prawny UM
ocenił, że w tej sytuacji wniosek jest nieważny. Można się
domyślać niechęci burmistrza
do tej inicjatywy, gdyż oznaczałoby to zapewne przyjęcie
uchwał skutkujących dużymi
wydatkami z budżetu gminy.
Co na to Guga?
Z kolei prawną stronę wniosku poddał pod ocenę również
przewodniczący rady – Rafał Guga. Bez niej nie mógł, i
nie ogłosił zwołania sesji (a
jest to przywilej przewodniczącego właśnie), powstała
sytuacja patowa i obie strony
się wzajemnie krytykują. Gdy
pisaliśmy o tym w czwartek,

Decyduje
przewodniczący
Rady
Agnieszka Muchla-Łagosz, rzecznik wojewody zachodniopomorskiego odpowiedziała w czwartek
(16 kwietnia).

Rafał Guga

16 kwietnia, Rafał Guga powiedział, że dostał negatywną
opinię radcy prawnego UM.
Według niej muszą być jedynie własnoręcznie złożone
popisy wnioskodawców. Przewodniczący dodał, że projekty
nie zawierają planów skutkujących dużymi wydatkami.
Głównie radnym chodzi o
rozpoczęcie dyskusji o skutkach pandemii dla lokalnej
społeczności.
Jak to jest z podpisami?
Do rzecznika prasowego
wojewody zachodniopomorskiego wysłaliśmy zapytanie.
Burmistrz Gryfina twierdzi,
że wniosek jest nieważny, gdyż
ma tylko 1 oryginalny podpis,
a pozostałe 5 to dołączone

Mieczysław Sawaryn

oświadczenia o podpisaniu
wniosku, ale ze skanami podpisów wnioskodawców.
Czy prawo mówi o konieczności złożenia na wniosku o
zwołanie posiedzenia Rady
wyłącznie
własnoręcznych
oryginalnych podpisów?
O godz. 14.30 w czwartek
burmistrz poinformował nas,
że przed godziną dotarło do
niego skuteczne zawiadomienie o zwołaniu sesji RM.
Zaproponował w piątek, 17
kwietnia. M. Sawaryn stwierdził też, że nigdy nie negował
prawa przewodniczącego RM
do zwoływania sesji.
R. Kwapisz

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 506 z późn.
zm.) Rada gminy obraduje na
sesjach zwoływanych przez
przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał.
Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami
uchwał.
W myśl z kolei art. 20 ust. 3
tej ustawy Na wniosek wójta
lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest
zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia
złożenia wniosku. Wniosek o
zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1
w zdaniu drugim.

Wynika z powyższego, że sesję na wniosek złożony przez
odpowiednią liczbę radnych
- ¼ składu rady - zwołuje przewodniczący rady (a nie burmistrz), przy czym wniosek ten
powinien zawierać porządek
obrad oraz projekty uchwał.
Oceny prawidłowości przedłożonych materiałów (tj. wniosku
o zwołanie sesji i dołączonych
dokumentów) w kontekście
spełnienia wymogów, o których
mowa w ww. regulacjach, dokonuje wyłącznie przewodniczący
rady, do którego zadań należy
organizowanie pracy rady, w
szczególności zwołanie sesji.
Brak jest podstaw prawnych do
przyjęcia tezy o dopuszczalności dokonywania tej oceny przez
burmistrza, w tym, rozstrzyganiu przez ten organ o zwołaniu
sesji.
(tyt. od red.)

Zasłaniamy usta i nos
Od wczoraj (16 kwietnia) każda osoba na ulicy ma obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie uległy także terminy matur i egzaminu
ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużono obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach.
Egzaminy najwcześniej
w czerwcu
Matury i egzamin kończący
podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w
czerwcu. Jednak o konkretnych
terminach Rząd będzie informował co najmniej 3 tygodnie
przed datą egzaminów.
Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli
26 kwietnia. Do tego czasu – tak
jak dotychczas – placówki mają
obowiązek prowadzić nauczanie
zdalne.
Zasłanianie ust i nosa już
obowiązkowe
Od czwartku, 16 kwietnia
2020 roku wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa.
Każda osoba w miejscu publicznym musi nosić maseczkę,
szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos.
Obowiązek dotyczy wszystkich,
www.7dnigryfina.pl

którzy znajdują się na ulicach,
w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz
zakładach pracy. Nakaz dotyczy
również sytuacji przebywania w
środkach publicznego transportu zbiorowego i w prywatnych
samochodach jeśli jedziemy z
osobą, która z nami na co dzień
nie mieszka – gdy podwozimy
kolegę z pracy lub sąsiadkę. A
także gdy przebywamy na terenach zielonych - w parkach, bulwarach, ogrodach botanicznych,

zoologicznych, jordanowskich
i zabytkowych, na plażach oraz
na terenach leśnych - na parkingach leśnych, miejscach postoju pojazdów i na biwakach.
Przedłużono również
obecnie obowiązujące
zasady bezpieczeństwa
Do niedzieli 19 kwietnia
2020 r. obowiązują nadal:
ograniczenia w przemieszczaniu się;
zakaz wychodzenia na ulicę

nieletnich bez opieki dorosłego;
ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych
– w kościołach może przebywać
maksymalnie 5 osób.
ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów
budowlanych;
zasady w poruszaniu się przy
pomocy komunikacji publicznej
i samochodami większymi niż
9-osobowe;
zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
zakaz korzystania z parków,
lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
zamknięcie restauracji;
ograniczenia dotyczące liczby
osób w sklepach, na targach i na
poczcie;
ograniczenia w działalności
instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia
obowiązuje nadal:
zamknięcie szkół i uczelni;
przedszkoli i żłobków;
zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.
Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:
zamknięcie granic (prawo do
przekraczania polskiej granicy
mają nadal m.in. obywatele RP,
cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP,
osoby posiadające prawo stałego
lub czasowego pobytu na terenie
RP lub pozwolenie na pracę;
obowiązkowa kwarantanna
dla osób przekraczających granicę z Polską.
Do odwołania obowiązują:
ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.
red
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Światłowód – szybko, ale nie tanio
Na terenie kilku gmin naszego powiatu układany jest światłowód. Będzie szybko i to bardzo. Ale nie tanio.
Od ponad tygodnia obserwujemy budowę sieci światłowodowej w Żórawkach (gm.

Gryfino). Wykonawcy wyposażeni nawet w kilka rodzajów
“kretów” pracują szybko. Dzi-

wią się natomiast projektowi
sieci – nie wiadomo dlaczego
jedne domy mają podłączyć,

Budowa ruszy w lipcu?
Liczmy na to, że do lata sytuacja z pandemią się uspokoi. Ale już teraz pamiętajmy o inwestycji, która będzie mieć krytyczne znaczenia dla Gryfina i okolic.
Czas tak pędzi, a koronawirus przykrył niemal wszystkie
inne tematy. Dopiero teraz
odkryliśmy, że o elektrowni
Dolna Odra ostatni raz pisaliśmy 31 stycznia i to z okazji
wizyty Prezydenta Andrzeja
Dudy. Potwierdzono wtedy polityczną deklarację do umowy
na budowę nowych bloków. A
przecież dla nas ważniejsza jest
sama inwestycja – nowe bloki
w starzejącej się (także technologicznie) elektrowni. Chyba z
10 lat trwały rozmowy, starania
i przepychanki wokół budowy
nowych bloków energetycznych
w Dolnej Odrze.
Światełko w tunelu
Dwa lata temu ukazało się
światełko w tunelu. Dowiedzieliśmy się, że mają to być bloki
na gaz. Potem – jak wielkie one
będą. A dwa razy po 700 MW
stanowiło jednak zaskoczenie.
Że aż tak dużo. Bo to więcej, niż
obecna moc wytwórcza Dolnej
Odry. Dokonano też “wyboru”
wykonawcy. Piszemy wyboru w
cudzysłowie, bo był tylko jeden
oferent - konsorcjum General
Electric Global Services, Polimex Mostostal i General Electric International.
Gdy na początku listopada ub.
roku pisaliśmy o tym przetargu

inne nie. Okazuje się, że informację o budowie sieci i
wnioski dla właścicieli posesji
dawano na zebraniu wiejskim,
a wiadomo jaka jest zwykle
frekwencja. Jednak wykonawca zapewnia, że jeszcze można
zgłosić się do tego projektu.
Będą w Żórawkach pracować
jeszcze około 2 tygodnie i woleliby, żeby nowi chętni zgłosili się jeszcze, gdy będą tu mieli
ludzi i sprzęt.
Tanio nie będzie
Orientowaliśmy się w cenie
usługi, jaką firma Orange (wygrała przetarg na jej układanie
i wykorzystanie), nam zaproponuje. Konsultant Orange
powiedział nam, że mieszkańcom wiosek proponują internet światłowodowy do 300
mb/s. Ale chyba się przejęzyczył, bo innym proponują do
100 mb/s. Cena - 75 złotych
miesięcznie (w Warszawie nawet 50 zł). Podłączenie kosztuje 50, do tego modem dają
w dzierżawę za darmo na czas
trwania umowy. Telewizja po
tym kablu w pakiecie podsta-

wowym to dodatkowe 40 złotych miesięcznie (czyli łącznie
co najmniej 115 zł). Ale...
wciskają przy tym telefon stacjonarny. To kolejny wydatek
(choć niby niewielki). Trzeba jednak płacić, nawet jeśli
większość klientów używać go
nie będzie.
Jednak drogo
Informator
był
łaskaw
wspomnieć, że można będzie
wyrwać od firmy 1-2 miesiące bezpłatnie, w promocji. W
innych regionach dają 3 miesiące. Mieszkańcy z którymi
o tym, rozmawialiśmy byli
zgodni – zbyt drogo! Klientów
mieć nie będą. Sądzimy jednak, że to na razie “macanie”
rynku. Jak klientów będzie
mało, to przyjdą zniżki i dodatkowe promocje. Tak tanio
jak w wielkich miastach nie
będzie, ale coś da się urwać.
Sieć w Żórawkach może – według wykonawcy – ruszyć z
końcem maja, gdyż odbiory
zwykle trwają długo.
rk

Chory na terenie
elektrowni
Okazuje się, że dotychczas jedna osoba zatrudniona na terenie elektrowni w Nowym Czarnowie ma
stwierdzone zakażenie koronawirusem. Kilka osób
objętych jest kwarantanną?
okazało się, że PGE GiEK miało
na ten cel niespełna 4 miliarda
złotych. Tymczasem konsorcjum wyceniło swą usługę na
prawie 4,5 miliarda! Jednak w
końcu się dogadali. Na amerykańskich warunkach, jak pisaliśmy 10 stycznia br.
Oni zbudują atom?
Konsorcjum General Electric
Global Services, Polimex Mostostal i General Electric International wcześniej budowało
węglowe bloki w elektrowni
Opole. Teraz wystartowali do
inwestycji w Nowym Czarnowie
z blokami gazowo – parowymi.
Można się domyślać, że to ich
kolejne przymiarki do budowy
pierwszej polskiej elektrowni
atomowej. O ile się na taką inwestycję w końcu Polska zdecyduje.

Teraz konkrety
Ale wróćmy do Dolnej Odry.
Dotąd mówiliśmy o planach
i porozumieniach, nawet jeśli
dotyczyły określonej inwestycji.
Całkiem niedawno inwestor
ogłosił zamówienie na wyczekiwane od lat w Gryfinie bloki i
urządzenia je obsługujące. Czas
wiec zapytać, kiedy zobaczymy
ludzi i maszyny na placu budowy w Nowym Czarnowie.
Na razie nieoficjalnie można
się dowiedzieć, że już w lipcu
rozpoczną się roboty ziemne
pod nowe bloki. Przyjadą setki,
potem tysiące pracowników.
Będą potrzebować mieszkań,
zamawiać obiady i robić zakupy
w Gryfinie i okolicy. Czeka nas
Eldorado? Byle koronawirus w
tym nie przeszkodził!
R. Kwapisz

Mamy oficjalne
potwierdzenie
zachorowania na terenie
ZEDO.
Pracownik jednej z firm
wykonujących prace na terenie Elektrowni Dolna Odra
został pozytywnie zdiagnozowany pod kątem zarażenia
koronawirusem. Kilka osób,
które miały kontakt z zarażoną osobą, zostało poddanych
kwarantannie domowej zgodnie z zaleceniem Sanepidu. W
Oddziale Zespół Elektrowni
Dolna Odra wprowadzone
są odpowiednie procedury
w zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Większość pracowników biurowych wykonuje
swoją pracę zdalnie. Pracownicy, którzy przebywają na
terenie zakładu, mają zapew-

nione bezpieczeństwo, w tym
niezbędne środki ochrony
osobistej i dezynfekcyjne. W
Oddziale wprowadzono także
rozwiązania
organizacyjne,
które minimalizują tworzenie
skupisk osób. Główne ciągi komunikacyjne i miejsca
ogólnodostępne są regularnie
dezynfekowane. Pracownicy
są na bieżąco informowani o
wszystkich zaleceniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w tym o profilaktyce oraz
sposobie postępowania w razie wystąpienia objawów chorobowych. Produkcja energii
w Oddziale Zespół Elektrowni
Dolna Odra odbywa się bez
zakłóceń – informuje Sandra
Apanasionek, rzecznik prasowy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A
AJ
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Co nas cieszy,
co nas smuci!

Odnowiono
kolejne świetlice

Smuci na pewno przedłużająca się epidemia
koronowirusa. Wielu z nas, czuje, że dzieję się
coś niedobrego, i nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak długo to potrwa.

Gmina Stare Czarnowo nie zwalnia tempa z remontami swojej infrastruktury kulturalnej. Remontu doczekały się świetlice w Binowie i Nieznaniu.

Przetrwać możemy licząc na współdziałanie. A tego u
nas wciąż nie ma. Myślę tu o polityce.
Opozycja wciąż w natarciu. Bierzmy przykład z Niemiec.
Dyscyplina od zawsze. A u nas wciąż „Targowica”.
Cieszą drobne strawy. Fakt, że obecny rząd wcześnie zauważył zagrożenie niż nasi sąsiedzi i że robi, co może żeby
było lepiej.
Część naszego społeczeństwa pokłada nadzieję podobnie
jak ja w Bogu – stwórcy tego świata.
A nadzieja to lekarstwo dla naszej psychiki.
Cieszmy się z tego co mamy. Ufajmy Bogu i ludziom których on dał nam na ten czas. I zauważajmy, że niektórzy z
nas mimo okoliczności mają wenę twórczą, tak jak Wanda
Chruścicka której kolejny utwór przedstawiam poniżej.
Zofia Górkiewicz

Leśnicy wspierają
szpitale
W odpowiedzi na inicjatywę ministra środowiska, Lasy Państwowe przekażą 2
mln zł wsparcia dla służb medycznych walczących z koronawirusem.
Po konsultacji z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych
jednostki organizacyjne przeznaczą te środki na pomoc szpitalom na obszarze ich działania,
m.in. na zakup respiratorów.
Leśnicy Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Szczecinie przekazali 130 tys. zł do

dwóch szpitali: na zakup respiratora do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
– 90 tys. zł. oraz na zakup środków ochrony indywidualnej do
Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. – 40 tys. zł.

- Dwie kolejne świetlice zostały kompleksowo przebudowane.
Budynki zostały dostosowanie
do obowiązujących przepisów
i spełniają wysokie standardy.
Myślę, że mieszkańcy przyjęli te
zmiany z zadowoleniem - oceniła
obie inwestycje wójt gminy Marzena Grzywińska. Modernizacja
świetlicy w Binowie objęła przebudowę sali głównej, sali bocznej, magazynu, toalet i kuchni.
Wymienione zostały okna, drzwi,
instalacja sanitarna, elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacja.
Zmienione zostało główne źródło
ciepła na piec zasilany pelletem, a
nad wejściem zamontowana została specjalna kurtyna powietrza.
- Mieszkańcy, którzy wielokrotnie
interweniowali w sprawie obiektu,
powinni poczuć się usatysfakcjonowani. Skończą się problemy,
m.in. z wentylacją pomieszczeń.
Będzie przestrzennie i nowo-

cześnie, a obiekt bez przeszkód
pomieści cały sprzęt np. namioty,
nagłośnienie czy stoły biesiadne
- podkreślił sołtys i zarazem radny gminy Stare Czarnowo Piotr
Paczkowski.
Z kolei w świetlicy w Nieznaniu
zamontowane zostało nowe oświetlenie oraz wymieniono instalację
sanitarną, elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Od tej pory świetlica skorzysta
z ogrzewania gazem. Dodatkowo
zamontowano nowe drzwi wejściowe, a toaleta została gruntownie przebudowana. Modernizacja
obu świetlic zakończyła się w
styczniu 2020 roku. Kosztowała
ponad 385 tys. zł. W gminie Stare Czarnowo działa 11 obiektów
tego typu. To budynki w: Binowie,
Dębinie, Dobropolu Gryfińskim,
Glinnej, Kartnie, Kołbaczu, Kołowie, Nieznaniu, Starym Czarnowie, Żelewie i Żelisławcu.
pk

- W imieniu swoim, jak i
wszystkich leśników Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie, dziękuję pracownikom służb medycznych za ich
pracę w tym trudnym okresie
– powiedział Andrzej Szelążek,
dyrektor RDLP w Szczecinie.
NG

Wstrzymanie lub kary finansowe
Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów - taką decyzję podjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich
UE, mimo to mają one obowiązek dotrzymywać zobowiązań
wynikających dla nich z prawa
Unii. W wydanym postanowieniu, które nie jest jeszcze
ostatecznym rozstrzygnięciem
sporu w tej sprawie, Trybunał wskazał, że każde państwo
członkowskie powinno zapewnić, by system środków dyscyplinarnych obowiązujący w
stosunku do sędziów szanował
zasadę ich niezawisłości. TSUE
zaznaczył, że chodzi także o “zagwarantowanie, by orzeczenia
wydawane w postępowaniach
dyscyplinarnych wszczynanych
www.7dnigryfina.pl

wobec sędziów tych sądów podlegały kontroli organu, który
sam spełnia wymogi nierozerwalnie związane ze skuteczną
ochroną sądową, w tym wymóg
niezależności”.
Co mówią ministrowie
Z orzeczeniem tym nie zgadza
się Ministerstwo Sprawiedliwości i jak powiedziała wiceminister sprawiedliwości Anna
Dalkowska - Będziemy rozważać
różne warianty odniesienia się
do postanowienia TSUE w takim
zakresie, w jakim zostało wydane. Według najmądrzejszego
wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety - Orzeczenie
TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN jest uzurpacyjnym ak-

tem naruszającym suwerenność
Polski. TSUE “nie ma kompetencji do oceny, ani tym bardziej
zawieszania
konstytucyjnych
organów państw członkowskich”.
Co mówi opozycja
Do decyzji TSUE odniosły
się w posłanki Koalicji Obywatelskiej, w tym Kamila Gasiuk-Pihowicz - W Strasburgu po raz
kolejny przegrał PiS i wygrała
sprawiedliwość. Wygrały niezależne sądy i prawa obywateli,
przegrały PiS-owskie zapędy
dyktatorskie i pazerność na władzę. To ważny krok w kierunku
przywrócenia normalności w
polskim sądownictwie. Wicemarszałek Sejmu i kandydatka
PO na prezydenta Małgorzata

Kidawa-Błońska
podkreśliła
- TSUE zobowiązał Polskę do
natychmiastowego zawieszenia
Izby Dyscyplinarnej, politycznego tworu powołanego przez PiS
do karania sędziów stojących na
straży prawa. Rządzący muszą
niezwłocznie uznać to postanowienie. W przeciwnym razie Polsce grożą kary finansowe.
Co będzie dalej?
Z uzasadnienia TSUE wynika, że nowy system środków
dyscyplinarnych nie zapewnia
niezależności i bezstronności
Izby Dyscyplinarnej SN, w której skład wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową
Radę Sądownictwa, którą z kolei
powołuje Sejm w procedurze o

charakterze politycznym. Jeśli
Polska nie podda się zastosowanym środkom tymczasowym,
to Komisja Europejska będzie
mogła wystąpić do TSUE o
zasądzenie kar pieniężnych.
Oczywiście straty finansowe
poniesione w wypadku płacenia
kar odczuje społeczeństwo, a nie
rząd. W przypadku sprawy dotyczącej Puszczy Białowieskiej
kara grożąca za niestosowanie
się do zakazu wynosiła minimum 100 tys. euro dziennie.
Ostatecznie wycinkę wstrzymano i kar nie naliczano. A jak
będzie teraz, gdy kary mogą być
dużo wyższe?
A. Szczepaniak
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Z Życia Kościoła
Kochane dzieci! Od dłuższego czasu nie chodzicie do szkoły. Jesteście w swoich domach i uczycie się zdalnie. Koronawirus wiele zmienił
w życiu dorosłych i dzieci. Nie wychodzicie na podwórko, nie spotykacie się z przyjaciółmi. Myślę, że macie sporo czasu i energii. Z pewnością warto to dobrze wykorzystać. Może niektórzy trochę rozrabiają, a Wasi rodzice zastanawiają się, jak zorganizować Wam wolny czas.
Po chwili zastanowienia i modlitwy wpadł mi do głowy prosty pomysł. Chciałbym Was zaprosić do włączenia się w akcję: Dziecięcy Różaniec Nadziei. Muszę Wam się przyznać, że podziwiam ludzi, którzy nie patrząc na siebie, często zostawiając swoich bliskich i nie uczestnicząc w świętach Wielkanocnych z rodziną, poszli do szpitali, różnych domów, gdzie przebywają ludzie chorzy i tam byli z nimi dzień i noc.
Wiem, że są już bardzo zmęczeni i potrzebują pomocy, my również prowadzimy jeden z takich ośrodków. Nazywa się on Zakład Opieki
Leczniczej i mieści się w Jeleniej Górze. Przebywają w nim osoby chore na COVID-19 oraz pracownicy i wolontariusze, którzy im pomagają.
Myśląc o Was uświadomiłem sobie, że pomóc może przecież każdy, a modlitwa dzieci, młodych oraz ludzi chorych to największy skarb.
				 Tymi słowami w liście ksiądz Robert Serafin zaprosił dzieci do modlitwy w intencji zarażonych koronawirusem.

Dziecięcy Różaniec
Nadziei
Dyrektor legnickiego Caritasu Robert Serafin wezwał młodych chrześcijan do modlitwy różańcowej w intencji zarażonych. Codzienny różaniec to najlepsze co możemy zrobić w obecnej sytuacji. Ksiądz Serafin podkreślił, że pytał Pana Jezusa, w jaki
sposób możemy wykorzystać ten czas, nasz potencjał i talenty, by pomóc chorym i
tym, którzy się chorymi opiekują. Odpowiedzią był różaniec. Dziecięca modlitwa bowiem, podkreśla dyrektor legnickiego Caritasu, to największy skarb.
Weź do ręki różaniec, pomyśl w jakiej
intencji chcesz się pomodlić. Za bliskich,
by pozostali w zdrowiu, za babcie i dziadków, za dalszą rodzinę. Pomódlmy się też
za wszystkie osoby, które cierpią z powodu koronawirusa. Módlmy się, by osoby,
które opiekują się i leczą zarażonych nie
traciły siły i zdrowia, i by nie ustawały w
walce. Ksiądz Serafin prosi o odmówienie
dziesiątki różańca przez pięć kolejnych
dni i zachęca, by dołączyć do tego pracę
plastyczną, której zdjęcie można wysłać
na mail Caritasu (rozaniecnadziei@caritaslegnica.pl. Fotografie z pracami dzieci
będą publikowane na stronie legnickiego
Caritasu
(www.caritaslegnica.pl/rozaniecnadziei/), a także na http://www.
facebook.com/CaritasLegnica. Ma to na
celu wsparcie osób, które walczą, by wygrać tę nierówną walkę z wirusem. Każda
z nich patrząc na Wasze zdjęcia będzie
wiedziała, że ktoś się o nich troszczy w
modlitwie. Takiej modlitwy potrzebujemy wszyscy i ludzie na całym świecie.

Jak odmawiać różaniec?*
Wstęp
Uczyń znak krzyża.
Na krzyżyku odmów: Skład Apostolski.
Na paciorku za krzyżykiem: Ojcze Nasz
Na trzech kolejnych: Zdrowaś Maryjo
Następnie: Chwała Ojcu
Część właściwa
Wymień tajemnicę różańca, którą zaczynasz się modlić.
Odmów Ojcze Nasz.
Następnie 10 razy odmów Zdrowaś Maryjo.
Potem: Chwała Ojcu.
Po modlitwie Chwała Ojcu, odmów jeszcze tzw. modlitwę fatimską: O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują
Twojego miłosierdzia.
W ten sposób kolejno odmów wszystkie pięć tajemnic różańca danej części, a na
zakończenie części odmów Pod Twoją Obronę i Wieczny odpoczynek.
Różaniec składa się z czterech części (radosnej, światłej, bolesnej i chwalebnej).
Każda z nich kryje w sobie 5 tajemnic – wszystkie razem niejako opowiadają całą
Ewangelię – życie Jezusa i Maryi. Tajemnice radosne odmawia się zwyczajowo w
poniedziałki i soboty, świetliste w czwartki, bolesne we wtorki i piątki, a chwalebne
w środy i niedziele.
Zawitaj ranna jutrzenko!
I grzechów naszych lekarko:
Tyś Panią świata jesteś i xiężną,
Anielską jesteś królową.
Tyś Panią sama nazwana,
Naprzeciw strzałom szatana:
Obroń nas ręką niezwyciężoną,
Prosim, stań się nam ochroną.
Zastaw nas tarczą zbawienia,
Mocą twojego Imienia:
Uszykujże nas w miejscach bezpiecznych,
Pogrom nieprzyjaciół wiecznych.
[…]
O Panienko nad Pannami!
Ty się racz modlić za nami,
Do Syna twego najmilejszego,
Jezusa Pana naszego.
Fragment pieśni „Różańca o najświętszej Maryi Pannie
Módlmy się modlitwą różańcową za
wszystkich, których ten ciężki czas dotknął.
Módlmy się za chorych i za zdrowych. Módlmy się za pracowników służby zdrowia ,
nauczycieli, rządzących, by modlitwa działała na wszystkich uspokajająco i kojąco.
Módlmy się za najbliższych, by zachowali
zdrowie. Módlmy się za siebie, byśmy mieli
zdrowie i siły na modlitwę. Módlmy się, by
ten czas szybko minął i byśmy znowu mogli cieszyć się bliskością innych ludzi.
Redakcja

Źródła:
https://www.lubin.pl/dzieci-beda-sie-modlicza-zakazonych/
https://ekai.pl/dzieciecy-rozaniec-nadzieipomoc-w-walce-z-epidemia/
https://nowiny24.pl/tajemnice-rozancaswietego-radosne-bolesne-chwalebne-swiatla-jakodmawiac-rozaniec/ar/c11-13518196
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Chcą do pracy!
PETYCJA w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej jako rozporządzenie zmieniające)
Działając na podstawie art.
2 i art. 4 ustawy z dnia 11
lipca 2014r. o petycjach, we
własnym imieniu oraz grupy
podmiotów wymienionych w
załączniku nr 1 do niniejszego
pisma zatytułowanym: „Podmioty wnoszące petycję”, w
interesie pracowników transgranicznych zamieszkałych w
mieście Szczecinie i okolicach
oraz w niemieckich powiatach
Vorpommern-Greifswald oraz
Uckermark, tj. polskich i niemieckich obywateli zamieszkałych w mieście Szczecinie i
okolicach, a pracujących bądź
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec
w obrębie 50 km od granicy
polsko-niemieckiej, jak również w imieniu polskich i niemieckich obywateli zamieszkałych w Niemczech w obrębie
50 km od granicy polsko-niemieckiej a pracujących w Polsce tj. w Szczecinie i okolicach
oraz w interesie publicznym,
zwracam się z wnioskiem:
1) o zmianę rozporządzenia
zmieniającego poprzez uchylenie § 1 pkt 1 ) rozporządzenia
zmieniającego , a tym samym
przywrócenie
możliwości
przekraczania granic bez obowiązku odbycia 14-dniowej
kwarantanny dla pracowników
transgranicznych wykonujących czynności zawodowe w
państwie sąsiadującym, ewentualnie,
2) o uchylenie § 1 pkt 1 )
rozporządzenia zmieniającego
oraz o zmianę §2 w ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w ten sposób, iż
wprowadzona zostanie możliwość przekraczania granicy
polsko-niemieckiej bez obowiązku odbycia 14-dniowej
kwarantanny dla pracowników
transgranicznych wykonujących czynności zawodowe w
państwie sąsiednim w strefie
do 50 km od granicy polsko-niemieckiej w obie strony,
UZASADNIENIE
Uzasadniając powyższe stanowisko wskazać należy w
pierwszej kolejności, iż postanowienia § 1 pkt 1 ) rozporządzenia zmieniającego bezpodstawnie odebrały 7000 obywatelom Polski z naszego regionu
www.7dnigryfina.pl

możliwość
wykonywania
pracy, a tym samym zagroziło
ich egzystencji, pozostawiając
bez środków do życia. W skład
tak znacznej liczby pracowników transgranicznych naszego rejonu zaliczyć należy po
pierwsze polskich obywateli
zamieszkujących w niemieckim powiecie Uckermark.
Zdecydowana większość tych
osób, tj. 3500 osób pracuje
w Szczecinie i okolicach. Po
drugie szacunkowo kolejne
3500 mieszkańców Szczecina i
okolic codziennie dojeżdża do
pracy do niemieckiego powiatu Uckermark.
Osoby świadczące pracę w
Polsce zaprzestały wykonywać
pracę albowiem w przeważającej większości nie były w
stanie z otrzymywanego wynagrodzenia wynająć dodat-

tygodniach się kończy i osoby
te ponownie będą zmuszone
do podjęcia decyzji o pozostaniu po niemieckiej stronie
granicy, bądź o powrocie do
Polski.
Ponadto, nałożenie obowiązku 14-dniowej kwarantanny
na pracowników transgranicznych odebrało szpitalom
z powiatu Uckermark pracowników służby zdrowia, tak
potrzebnych do walki z koronawirusem, albowiem aż 50
% pracowników tych szpitali
stanowią Polacy na co dzień
mieszkający w Szczecinie i
okolicach. Z dniem 06.04.2020
rząd Niemiec obradował nad
dalszymi krokami walki z pandemią zalecając landom wprowadzenie kolejnych obostrzeń.
Każdy kto wraca z zagranicy
do Niemiec poddany zosta-

walki z pandemią odpowiadające środkom wprowadzonym w Polsce, jak również ze
względu na niską liczbę przypadków zarażonych wirusem
w tym regionie.
Należy zwrócić uwagę, iż
w niemieckich landach graniczących z Polską również
wdrożono restrykcyjne zakazy mające powstrzymać
rozpowszechnianie się wirusa tj. m.in. zakaz kontaktów
międzyludzkich, jak również
zakaz przemieszczania się
ludności pomiędzy poszczególnymi landami. Ponadto
wskazać należy, iż w żadnym
z landów graniczących z Polską nie ma wysokiej liczby
osób zarażonych wirusem, tj.
w landzie Meklemburgia Pomorze-Przednie 531 stan z dn.
06.04 oraz w landzie Branden-

kowego mieszkania na czas
obowiązywania powyższych
restrykcji dla siebie bądź całej swojej rodziny po polskiej
stronie, bądź nie były w stanie
w ciągu dwóch dni porzucić
dotychczasowego
ośrodka
swoich interesów życiowych,
który już od nawet 13 lat znajdował po stronie niemieckiej.
Jeśli zaś chodzi o mieszkańców Szczecina i okolic, którzy
codziennie dojeżdżają do pracy do niemieckich miejscowości przygranicznych część
z nich również porzuciła stanowiska pracy albowiem, nie
była w stanie rozłączyć się z
rodziną mieszkającą w Polsce.
Niemiecki rząd landu Meklemburgia Pomorze-Przednie
zaproponował wprawdzie tym
osobom, które zdecydowały
się zostać po niemieckiej stronie dodatkowe wsparcie finansowe, które jednak po dwóch

nie 14-dniowej kwarantannie.
Owe rozporządzenie weszło w
życie 10.04 i będzie miało zastosowanie jednak u osób, które spędziły kilka dni zagranica,
więc nie będzie dotyczyło osób
codziennie pracujących zagranica. Istnieje więc możliwość
ponownego pochylenia się
nad sytuacją dojeżdżających
do pracy do państwa sąsiedniego Polaków, nie zaś jedynie
przedłużanie ogólnego zakazu
przekraczania granicy do 3
maja 2020r., nie uwzględniając
szczególnej sytuacji pracowników transgranicznych.
W dalszej kolejności należy
wskazać, iż uszczelnienie granic dla pracowników transgranicznych, którzy mieszkają bądź pracują na terenie
Niemiec w obrębie 50 km od
granicy z Polską jest środkiem
zbyt daleko idącym, albowiem
Niemcy zastosowali środki

burgia 1511 stan z dn. 06.04.
Co więcej land Meklemburgia
Pomorze-Przednie należy do
landów z najmniejszą liczbą
osób zarażonych wirusem w
całych Niemczech.
Jeszcze korzystniej pod
względem osób zarażonych
wirusem sytuacja wygląda w
niemieckich powiatach bezpośrednio graniczących z Polską
(czyli powiatach, które leżą
w obrębie 50 km od granicy
polsko-niemieckiej), tj. w powiecie Uckermark wynosi na
dzień 09.04 24 osoby, w powiecie Vorpommern-Greifswald
82 stan z dn. 07.04. Zrozumiałym jest, iż istnieje wysokie ryzyko,iż osoba przebywająca z
Bawarii Nordrhein-Westfalen,
Badenii-Wüttembergii bądź
Berlina mogłaby przywieść
wirusa do Polski, dlatego uzasadnionym jest co do zasady
wprowadzenie nakazu odbycie

kwarantanny dla osób przybywających z Niemiec. Takie
osoby nie przekraczają jednak
w swoim życiu zawodowym
granicy codziennie, zatem jeśli
zdecydują się na czasowy powrót do Polski, odbycie przez
nich 14-dniowej kwarantanny
nie jest dla nich środkiem tak
dotkliwym jak dla nas, pracowników transgranicznych z
przygranicznych regionów.
Jak już powszechnie wiadomo w związku z pandemią
koronawirusa
gospodarka
światowa, a w tym również
Polska znajdzie się w kryzysie
gospodarczym na wielką skalę.
Regionalna prasa z Województwa Zachodniopomorskiego
donosi, iż zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego 62,8 procent
badanych zachodniopomorskich pracodawców planuje
redukcję zatrudnienia, a 31
procent zawieszenie działalności. Dlatego niezrozumiałym
wydaje się, mając na uwadze
ww. argumenty, fakt dalszego
ograniczania możliwości wykonywania pracy w Polsce szacunkowo przez 3500 polskich
obywateli
zamieszkujących
niemieckie tereny do 50 km
od granicy.
Utrata pracy za granicą
przez mieszkańców Szczecina
i okolic również negatywnie
wpłynie na wzrost bezrobocia
w województwie zachodniopomorskim albowiem pracownikowi transgranicznemu
przysługuje co do zasady zasiłek dla bezrobotnych w kraju
zamieszkania, a więc w Polsce.
Mając na uwadze powyższe
postulowane zmiany są jak
najbardziej zasadne, służą interesowi publicznemu, w żaden sposób nie zwiększają stanu zagrożenia zakażenia wirusem w Polsce i mają na celu
równe traktowanie wszystkich
obywateli Polski, również tych
mieszkających bądź pracujących w państwie sąsiednim.
W związku z powyższym
wnoszę o jak najszybsze rozpatrzenie niniejszego wniosku.
Wyrażam zgodę na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję.
Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Werth
Petycję można podpisać na stronie
www.petitionen.com
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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

Sanepid odpowiada
w sprawie wind
Przed tygodniem zamieściliśmy skargę mieszkańców wieżowców przy ul. Słowiańskiej na to, że windy w ich domach nie są odkażane. Odpowiedź Sanepidu
nadeszła po ukazaniu się tamtego artykułu.
W budynkach zamieszkania
zbiorowego zarządcy budynków
zapewniają osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości
na terenie danej nieruchomości. To właśnie zarządcy nieruchomości, a dalej wspólnoty
mieszkaniowe i sami mieszkańcy - mogą wpłynąć poprzez
uruchomienie wewnętrznych
mechanizmów. Na częstotliwość przeprowadzanych prac
porządkowych oraz zakresu ich
wykonywania, czyli zdecydować
o dezynfekcji klamek, poręczy,
wind. Ustawa o chorobach za-

kaźnych wskazuje, że to zarządzający nieruchomością jest

obowiązany utrzymywać ją w
należytym stanie w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.
Mając na uwadze zdrowie
i życie mieszkańców powiatu
gryfińskiego PPIS w Gryfinie przypomni zarządcom i
spółdzielniom o konieczności
wzmożenia nadzoru na stanem
sanitarno – epidemiologicznym
w zarządzanych budynkach,
szczególnie w dzisiejszej sytuacji epidemiologicznej.
Małgorzata Kapłan, rzecznik
prasowy WSSE w Szczecinie

Mamy cztery zespoły

Wojewoda zachodniopomorski podpisał we wtorek, 14 kwietnia umowę z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego na uruchomienie kolejnego wyjazdowego zespołu wymazowego.

Od wtorku na Pomorzu
Zachodnim pracują cztery
zespoły wymazowe pobierające próbki na terenie całego

województwa od osób pozostających w kwarantannie po
kontakcie z osobą zakażoną
COVID-19.

Harmonogram prac wyjazdowych zespołów wymazowych
opracowuje
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Za
obsadę zespołów odpowiada
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Wymazy
od osób z kontaktu pobiera
się najwcześniej w 7 dniu od
ostatniego kontaktu z osobą z
potwierdzonym zakażeniem.
Wszystkie próbki trafiają
do badania do laboratorium
WSSE. Do tej pory w województwie zachodniopomorskim pobrano 796 wymazów
od osób z kontaktu, z czego 25
było dodatnich.
dost.

Wesprzyj swoje kino
Zapraszamy kinomanów do niezwykle cennej inicjatywy, jaką jest wpieranie kin
w czasach pandemii. Kino Gryf włączyło się do akcji #wspieramykinapolskie. Inicjatywa ma na celu pomóc przetrwać kinom w tym trudnym dla kultury czasie.
Sama pomoc jest niezwykle
prosta, wystarczy kupić e-bilet,
który będzie można wykorzystać w dowolnym terminie po
zakończeniu zagrożenia epidemicznego w wybranym kinie.
My oczywiście zapraszamy do
skorzystania z oferty Kina Gryf.
O akcji można przeczytać na

oficjalnej stronie przedsięwzięcia
www.wspieramy-kino.pl.
Tam też można kupić e-bilet w
ramach akcji #wspieramykinapolskie.
dost.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Tylko dla optymistów

Żarty z wirusa

Wydarzenie z minionego piątku natchnęło nas na dość szalony pomysł zamieszczenia zestawu dowcipów i ciekawostek ilustrujących życie podczas epidemii
koronawirusa.

Zdjęcie z pisankami, na których namalowane są
twarze w maseczkach ochronnych zrobiło furorę w
internecie. Z życzeniami zdrowia na święta wielkanocne otrzymali je chyba wszyscy użytkownicy popularnych komunikatorów. I to nie jeden raz. Podobnie – rysunek ze śmiercią odkażającą kosę. To chyba
będzie przebój roku.

Rozwożąc gazetę w piątek,
wszedłem do jednego ze sklepów w maseczce. Dla uspokojenia sprzedawczyni powiedziałem żartobliwie – Niestety, to
nie jest napad.

Na co rezolutna kobieta sparowała – Panie, teraz są takie
czasy, że ludzie czasem by woleli, żeby był napad!
W kolejnych dniach dotarły
do nas różne dowcipy słowne i

rysunkowe, a także ciekawostki.
Zamieszczamy je z zastrzeżeniem, że to nie jest materiał dla
pesymistów ani defetystów!
red

Według Słownika języka polskiego żart to „powiedzenie
czegoś nie na serio”, dla rozrywki, zabawy lub też „zakpienia z
kogoś”. Synonimem żartu może
być kawał albo dowcip. Humor
natomiast to przedstawienie
sytuacji, która nas rozśmiesza.
Poprawia nam nastrój. Dobry
humor zawsze jest wskazany,
ale już nadużywanie żartu może

www.7dnigryfina.pl

zaboleć. Jeżeli nie potrafimy pośmiać się trochę z siebie, nie powinniśmy zbyt często żartować
sobie z innych.
Św. Tomasz Morus modlił
się: „Panie, daj mi umiejętność
śmiechu. Udziel mi łaski rozumienia żartów. Abym w życiu
doznał choć trochę radości i
mógł ją choć w części przekazać
bliźnim”.
Red.
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KRZYŻÓWKA

„Nie bądź
obojętny”

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

KUPIĘ ciągnik

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

KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą
(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

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

KUPON

Pionowo:
1. specjał
2. japońska forma szermierki
3. Domenico (1685-1757), kompozytor
4. trunek owocowy
5. willowa dzielnica Warszawy
6. artykuły gospodarstwa domowego
7. na ustach żeglarza
8. zatyczka
9. duży chrząszcz żerujący w drewnie drzew
10. skala światłoczułości filmów
11. talon towarowy
12. star. miasto sumeryjskie
13. Bruce, karateka
14. miasto w Birmie
15. papuga z Nowej Gwinei
16. ... Alan Poe, amerykański pisarz
17. jaź złoty
18. student uczący się w domu
19. w portfelu Irańczyka
20. wytwarza skrzypce
21. rzadkie imię męskie
22. muł, szlam

576 314 405
23. rzeka z żołnierskiej piosenki
24. Cyprian ... Norwid
25. wąż z „Księgi dżungli”
26. komin wulkanu
27. równa 100 senom
28. instytucja bankowa
29. biblijna postać
30. gaz szlachetny
31. miasto w Turcji
32. zabawa, figle
33. musical Formana
34. tkanina z wełny czesankowej
35. port nad Rodanem
36. miała Asa
37. tubylec z Filipin
38. cienki kołek
39. miasto w Grecji, ośr. turystyczny, zabytkowe świątynie bizantyjskie
40. smok latający
41. republika z Syktywkarem
42. miasto w środkowym Iranie
43. w mitologii asyryjskiej córka
boga burzy
44. znany środek owadobójczy
45. niemieckie imię męskie.

Poziomo:
46. iglasty, chroniony
47. płd. ramię deltowe Renu
48. władca ind. z Wielkich Mongołów
49. jednostka natężenia dźwięku
50. żeglarstwo
51. bezrząd, samowola
52. zator na szosie
53. Farrow, aktorka z USA
54. płynie przez Pinczów
55. oczernienie
56. gatunek kaczki z mórz arktycznych
57. włóczęga
58. 1/20 lira
59. z niego „wyławiane” fale radiowe
60. słynne muzeum w Paryżu
61. grupa szpiegów
62. środki lecznicze
63. ósmy stopień gamy
64. swarliwa małżonka Sokratesa
65. kapusta abisyńska
66. ssak z Tybetu
67. związek chemiczny
68. polski aparat fotograficzny

69. w teologii chrześcijańskiej określenie syna Bożego
70. Artur, tenisista amerykański
71. duży nos, nochal
72. duży podczas egzaminów
wstępnych
73. przywódca drużyny Wikingów
74. dziadek Osetyjczyka
75. góry na Płw. Apenińskim
76. wiecznie zielone drzewo afryk.
77. ostatni film Gołębiewskiego
78. ze stolicą w Quito
79. stan w USA
80. miasto w śr. Francji (Burgundia)
81. założyciel wyroczni delfickiej
82. kwasy w komórce
83. poluje na klejnoty z muszli małża
84. Jędrzej, starszy słynny przewodnik, prekursor chodzenia po Tatrach
85. chytre zwierzę
86. miasto w zach. Turcji
87. wyspy koło Irlandii
88. zatoka przylegająca do Synaju.
PODPOWIEDŹ: AKABA, EDREDON,
EKSTERN, GIRESUN, IAIDO, KATRAN.

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

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

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

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju.
Proszę, niech każdy nastawi aparat,bo sfrunęły się ptaszki dla
odbycia narad:
Po pierwsze - w sprawie,
Co świtem piszczy w trawie?
Po drugie - gdzie się
Ukrywa echo w lesie?
Po trzecie - kto się
Ma pierwszy kąpać w rosie?
Po czwarte - jak
Poznać, kto ptak,
A kto nie ptak?
A po piąte przez dziesiąte
Będą ćwierkać, świstać, kwilić,
Pitpilitać i pimpilić […]
Fragment wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”
Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to
pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak
zbawiennej poręczy.
					Wisława Szymborska

Najpiękniejsze
wiersze dla dzieci

Można się spierać, kto pisał
ważniejsze lub bardziej znane
wiersze - Julian Tuwim czy Jan
Brzechwa? Ten spór rozstrzyga
na pewno każdy z nas według
upodobania. Ja kocham Akademię Pana Kleksa Jana Brzechwy, ale jeśli chodzi o wiersze
to jestem miłośniczką Juliana
Tuwima, którego dzisiaj chcę
Wam polecić. Kwarantanna to
przymusowy czas pozostania
w domu z dziećmi, a książka
to często jedna z przyjemnych
www.7dnigryfina.pl

i zajmujących aktywności,
którą możemy „uprawiać” z
dzieckiem. Wiersze są krótkimi formami, które nie wyczerpują cierpliwości malucha,
uczą mądrości, która kryje
się w tekście, a także sposobu
deklamowania wierszyka, który
został napisany w pewien konkretny sposób.
Poezja jest rytmicznym tworzeniem piękna za pomocą słów.
Edgar Allan Poe

„Ptasie radio” jest ukochanym
wierszem mojego syna. Z zainteresowaniem patrzy na moją
buzię, gdy zaczynam wydawać z
siebie ptasie trele i inne dźwięki.
Tak samo „Lokomotywa”, której
onomatopeiczne dźwięki pod
koniec wprawiają w osłupienie
niejedno dziecko.

Czytanie wierszy dzieciom
uczy ich, że słowa to dźwięki –
odpowiednio ułożone tworzą
melodię, która składa się z rymów. Rymowane zwrotki łatwo
wpadają w ucho i już po kilku
razach dziecko potrafi powtórzyć
pewne frazy. Wiersze są wykorzystywane w zadaniach i zabawach logopedycznych, bo wspierają dziecięcą mowę i wymowę,
pomagają w odpowiedniej emisji
głosu i wymawianiu trudniejszych połączeń głoskowych.

Każdy zdrowy człowiek może
przeżyć bez jedzenia dwa dni, ale
nie bez poezji.
Charles Baudelaire
*Dlaczego warto czytać wiesze dla dzieci?
Wierszyki dla dzieci są szczególnie lubiane przez najmłodszych. Są krótkie, wpadają w
ucho, łatwo się ich nauczyć i
przez to dziecku łatwiej je powtarzać za rodzicem. Dzięki
temu, dzieci ćwiczą pamięć,
uczą się rozpoznawać głoski i
rozumieć to, co słyszą. Kojarzą
także słowa z ich znaczeniem.
Najmłodsi dostrzegają także
melodię języka, co pozytywnie
wpływa na rozwój mowy.
Z poezją jest jak z mówieniem dowcipów. Jeśli zmienisz
jedno słowo na końcu dowcipu,
stracisz cały sens.
W. S. Merwin

Poezja to echo proszące cień
do tańca.
Carl Sandburg
Poezja to cień rzucany przez
latarnie naszej wyobraźni.
Lawrence Ferlinghetti
Do klasyki należy też wiersz o
„Słoniu Trąbalskim”, który cierpi
na zapominanie, a także wiersz
o rzepce, którą starają się wyciągnąć przechodzący obok babci
i dziadka bohaterowie wiersza.
Mój syn lubi też swoistą pieśń o
Panu Tralalińskim. Przy okazji
tego ostatniego możemy sobie
pozwolić na podśpiewywanie i
różną intonację naszego głosu,

co na pewno spodoba się dziecku. Dzieci lubią, gdy się wygłupiamy lub zmieniamy głosik,
albo gdy kogoś naśladujemy.
Wiersza mają zwykle regularny,
prosty rytm, to daje przewidywalność, którą dzieci lubią, bo
łatwiej im wtedy zapamiętać to,
co im czytaliśmy.

Dzieci mają niezwykłą zdolność zapamiętywania i robią to w
mig. Powtarzając kolejne zwrotki
możemy się bawić przy czytaniu,
pozwólmy dzieciom odgadywać
rymy, naśladować dźwięki czy
bawić się w opowiadanie z podziałem na role. Czytanie wierszy
to najlepsze ćwiczenie pamięci,
ale i świetna zabawa. Co ciekawe,
czytałam wiersze malutkiemu
szkrabowi i bardzo mu się to podobało, a teraz odkrywamy je na
nowo, gdy ma prawie 4 lata – tak
samo mu się to podoba, chociaż
już w trochę inny sposób.
Poezja jest wtedy, gdy emocje
znajdują swoje myśli, a myśli
znajdują swoje słowa.
Robert Frost
Biega, krzyczy pan Hilary:
„Gdzie są moje okulary”
Szuka w spodniach i w surducie,
W prawym bucie,
w lewym bucie.
Wszystko w szafach
poprzewracał,
Maca szlafrok, palto maca.
„Skandal” krzyczy
- nie do wiary!
Ktoś mi ukradł okulary!?
Pod kanapą, na kanapie,
Wszędzie szuka, parska, sapie!
Szpera w piecu i w kominie,
W mysiej dziurze
i w pianinie. […]
Fragment wiersza
Juliana Tuwima „Okulary”
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Najpiękniejsze wiersze
dla dzieci
Autor: Julian Tuwim
Wydawnictwo: Zielona Sowa
Źródła:
*https://party.pl/porady/
dom/dziecko/wierszyki-dla-dziecidlaczego-warto-czytac-dzieciom-wiersze-95229-r1/
foto: pixabay.com.pl
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COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

Felieton(ik)

Co w trawie piszczy

CZYTANIE UCZŁOWIECZA

#zostańwdomu
Teatr Lalek Pleciuga zaprasza w czasie przymusowej kwarantanny na weekendowe poranki z Pleciugą w soboty i niedziele
o godz. 11:00 ( facebook Pleciugi).
Na stronie Pleciugi nauczycie się również jak robić Szpargałki.
Obserwujcie stronę tego teatru bo wiele tam kulturalnych propozycji
dla dzieci.
Możecie również sami wystawić sztukę teatralną, do której napiszcie scenariusz z podziałem na role.
Na początek niech to będzie krótka etiuda, w której grać będą tylko dzieci. Następnie podzielcie tekst na role i przygotujcie scenografię. Świetną zabawą będzie
dla waszej całej rodziny zaproszenie rodziców, którzy otrzymają przez was własnoręcznie zrobione zaproszenia na spektakl.
O wyznaczonej godzinie w danym dniu spotkajcie się w waszym pokoju i zapowiedzcie spektakl pod tytułem np. „Co robią dzieci, gdy im czas wolno w domu leci”.
Włączcie swoją kreatywność, użyjcie wielu przedmiotów jako rekwizyty oraz scenografia.
Pamiętajcie, że już dwie osoby mogą wystawić, krótką sztukę, która całej rodzinie
zapewni wiele frajdy. Bardzo kreatywne dzieci poradzą sobie nawet w pojedynkę.
Powodzenia na deskach pokojowego teatru .

Dzisiaj polecę wam najbardziej popularną serię polskich
komiksów, która ukazywała się przez wiele lat w Polsce
i została wydana w ilości 40 ksiąg.
Tytus Romek i A’ Tomek jest to seria
komiksów napisana przez Henryka Jerzego Chmielewskiego
nazywanego Papciem Chmielem.
Główni bohaterowie, czyli
Romek i A’Tomek są harcerzami, którzy próbują uczłowieczyć małpę
o imieniu Tytus. Małpa ta posiada więcej cech
ludzkich niż zwierzęcych.
Tytus, Romek i A’Tomek w każdym komiksie pakują się w jakieś kłopoty, ale też
potrafią się z nich wyplątać w zabawny sposób.
Świat w komiksie jest bardzo zabawny czasami nawet absurdalny, ale zawiera też wiele edukacyjnych przesłań między innymi z geografii, przyrody czy
historii.
Na podstawie tych komiksów powstała gra komputerowa, został nagrany film
pełnometrażowy oraz serial animowany.
Zachęcam was do zapoznania się z przygodami tych dzielnych harcerzy i ich
przyjaciela Tytusa.
W tym komiksie poznacie pojazdy o nazwie trąbolot, wannolot, mielolot, syfonolot, kapustogrocholot, aparacik i wiele innych równie dziwnie nazwanych
pojazdów.
Dla odmiany zamiast książek sięgnijcie teraz po komiks 

Mały artysta

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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BURMISTRZ MIASTA l GMINY GRYFINO informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl) podano do publicznej wiadomości na okres
21 dni, wykaz Nr 28/2020 obejmujący nieruchomości gruntowe lub lokalowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy lub najmu na czas oznaczony. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości
objętej wykazem udziela się w Wydziale Działalności · Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami, znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A, przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie (II piętro, pokój nr 204) lub telefonicznie pod
numerem 91 416 20 11 wew. 414.

Sprzedam
kawalerkę 33 m2

I p. Górny Taras w Gryfinie
Cena 169 tys. zł

Tel. 605 173 664

Firma poszukuje

„Nie bądź obojętny”

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

PRACA OPIEKA NIEMCY!

w Baniach lub okolicach

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

Tel. 735 956 777

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

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

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

Tel. 605 955 850

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Zatrudnię
kierowców C+E

Upadłość konsumencka

Tel. 609 493 989

www.szczecin-syndyk.pl
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com

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

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

Masz długi, których nie możesz spłacić, nie
prowadzisz działalności, nie masz majątku.
Pomogę zgłosić upadłość.
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080,

Transport

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

Tel: 575 830 815

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

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
•• 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
•• LOKALE - WYNAJEM

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

•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino,
Górny Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt wynajmu do uzgodnienia. Tel.
500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy
przy ul. Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel. +48 537 747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z
prądem 382 volt. Tel. 884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 52 m2 na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu. Tel. 535 222 237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem na warsztat lub magazyn. Tel. 600
662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum
Gryfina o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel. 509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze pod działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w
centrum (kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring, ogrodzony teren.
Gryfino ul. Czechosłowacka 2. Cena 500 zł.
Tel. 600 662 053
MIESZKANIA - POSZUKUJĘ
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego na
Górnym Tarasie. Tel. 663 152 380
•• Szukam mieszkania 3 pokojowego w Gryfinie
na Górnym tarasie. Tel. 510 140 942
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2,
z dużym balkonem, na parterze ew. I piętro,
Górny taras. Tel. 691 541 799
•• Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej
kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina.
Tel. 571 381 666
•• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub
pomoc, ew. niewielką odpłatność, może być
na działkach. Tel. 693 102 198
MIESZKANIA – ZAMIANA
•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum Chojny, c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60
m2 na mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974
992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31
m2 na 2 pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie M3 i M4 na
mieszkanie w centrum Szczecina z dopłatą
na M3 i M4. Tel. 783 415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul. Jana
Pawła II na mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie,
może być zadłużone. Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie (parter,41m2 GT) na mieszkanie 3 lub 4
pokojowe do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na 2
mieszkania M3 lub 1 M3 i 1 M4 na parterze.
Tel. 783 415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na mieszkanie 2 pokojowe I lub II piętro. Tel. 531 847
341
•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w
Mieszkowicach (nowy budynek, usługi medyczne - w tym rehabilitacja i pogotowie) zamienię na większe. Tel. 601 707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie
w zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 m2, na III piętrze z balkonem na podobne - na parterze lub I piętrze. Możliwa
dopłata. Tel. 698 644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, kuchnia połączona z jadalnią, możliwość
zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2, do III p. Tel. 691 688 605
MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam rezerwację/kaucję kupna mieszkania przy ul. Flisacza. Cena mieszkania 186 tys.
zł. Tel. 691 250 724

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

•• Odstąpię partycypację TBS w Gryfinie, Stare
Miasto, 3 pokoje, parter. Tel. 508 626 052
•• Sprzedam budynek mieszkalny wolnostojący
25 ar, Żabowo. Tel. 695 359 355
•• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 3 pokojowe o pow. 63 m2. Tel. 511 317 230
•• Sprzedam partycypację kawalerka 33 m2,
ul. Mazowiecka. Tel. 663 44 23 13
•• Sprzedam domki holenderskie. Tel. 0048
604 302 001
•• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na parterze o pow. 57,3 m2, umeblowane, kuchnia w zabudowie, gotowe do zamieszkania,
bezczynszowe, w miejscowości Baniewice.
Do mieszkania przynależna jest piwnica 15
m2 oraz garaż. Tel. 784 539 407, 602 507 039
•• Sprzedam dom dwurodzinny w Pniewie.
Tel. 519 323 107
•• Sprzedam dom w Chwarstnicy z 2004 roku
wraz z zabudowaniami. Tel. 784 539 407,
604 52 23 24
•• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym na ul. Reymonta 14 lub zamienię na 2
mieszkania M3 w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22
lub 781 415 222
•• Sprzedam pół domu lub wynajmę. Cena do
uzgodnienia. Tel. 697 631 896
•• Sprzedam pół domu (do remontu, ale można mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, 2 piwnice i poddasze
oraz zabudowania gospodarcze na działce
o pow. 3650 m2 w Wierzchlasie. Tel. 664
094 054
•• Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 180 m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie
gazowe solar na ciepłą wodę, garaż do
otynkowania, wiata, grill z garażem dwustanowiskowy i działki o różnych wielkościach. lub zamienię na mieszkanie dwupokojowe nad morzem lub w Szczecinie. Tel.
91 41 45 238 , 603 795 459, 609 536 459
MIESZKANIA - KUPNO
•• Kupię łąki i nieużytki koło Gryfina. Tel. 783
415 222
•• Kupię dom na wsi w okolicach Gryfina. Tel.
783 415 222
•• Kupię gospodarstwo na wsi w okolicach
Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w
Gryfinie do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie – za gotówkę.
Tel. 510 354 903
•• Kupię partycypację TBS GRYFINO. Tel. 693
822 550
•• Kupię małe mieszkanie w Gryfinie na parterze. Tel. 603 421 366
•• Kupię dom jednorodzinny lub bliźniak,
może być do remontu w Gryfinie. Tel. 669
862 596
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie, najchętniej z
balkonem. Tel. 607 834 614
•• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w Gryfinie. Tel. 790 209 609
•• Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego, bliźniaka lub parteru/piętra domu
w miejscowości Gryfino. Może być do odświeżenia, do 280 tys. Numer kontaktowy:
693 775 502
•• Kupię mieszkanie w Gryfinie 2 lub 3 pokoje
do 2 piętra, najlepiej do generalnego remontu. Bez pośredników. Tel. 501 549 719
•• Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszkanie w Gryfinie (lub w okolicy). Rozważę każdą propozycję. Tel. 781 508 681
•• Kupię domek murowany na działkach lub
boks wędkarski. Tel 602 523 178
•• Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 pokoje w
Gryfinie na Górnym Tarasie. Tel. 502 543 765
•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul.
Mazowiecka/Mazurska lub Górny Taras
– Jana Pawła II/Armii Krajowej. Tel.
668 817 752
NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam 1/2 nieruchomości zabudowanej
położonej w Cedyni. Cena 145 000 zł. Tel.
503 162 438
•• Sprzedam ziemię pod zabudowę deweloperską. Tel. 697 587 435
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną
o pow. 566 m2 nr 312/IV. Na działce znajduje się mały domek z piwnica murowaną,
narzędziownią z wc oraz grill murowany.
Więcej informacji udzielę pod nr tel. 793
064 920

•• Sprzedam działkę warzywną rejon V nr 94.
Tel. 608 486 307
•• Steklno, sprzedam tanio działkę rolną 3000
m2. Idealne miejsce na odpoczynek, z dala
od zgiełku, do jeziora kilkaset metrów.
Cena 30 tys zł. Zapraszam do oglądania.
Tel. 530 577 513
•• 1/ Sprzedam nad morzem - 2 km. od
Rewala, w Ninikowie - działki budowlane,
po 30 arów - uzbrojone prąd, woda , z warunkami zabudowy , tereny ekologiczne.
.Droga asfaltowa - 200 m. Ładnie położone.
Cena zal. od położenia od 30zł.do 35 zł/m2.
2/ .Sprzedam w Mieszkowicach działki budowlane -woda- o różnych wielkościach od
11 do 20 arów. .Ładnie usytuowane. Cena
30 zł. m2. Kontakt: 91 414 52 38 , 603 795
459, 609 536 459, e-mail: waw2006@op.pl
oraz zdj. na www.schiwa.gadno.eu
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną
przy ul .Wojska Polskiego, Rej. 3 działka nr
33. Tel. 608 124 463
•• Sprzedam lub wydzierżawię nieruchomość
ponad 5000m2, zabudowaną w Pniewie
- okolice Dolnej Odry. Pomieszczenia na
kwatery pracownicze, parking dla aut ciężarowych. Tel. 609 614 997
•• Krajnik k/Gryfina. Sprzedam tanio działkę
0,36 hektara z budynkiem gospodarczym
60 m2 przy lesie oraz 1 hektar ziemi rolnej.
Tel. 731 758 138, 57 44 08 965
•• Sprzedam działkę warzywną nr 94 na rejonie 5. Tel. 608 486 307
•• Sprzedam działkę budowlaną w Czepinie
19 arów. Tel. 519 323 101
•• WYDZIERŻAWIĘ duże powierzchnie
magazynowe z przeznaczeniem - pod
hurtownię, bazy transportowe, składy
opału lub materiałów budowlanych.
Duży utwardzony plac manewrowy,
wszystkie media, całość ogrodzona, dobry dojazd. Tel. 609 461 954
•• Działki budowlane o pow. 1200 m2 z warunkami zabudowy, obręb N. Czarnowo.
Media przy drodze asfaltowej. Tel. 609
461 954
•• Sprzedam działkę ogrodniczą w Gryfinie
ul. W. Polskiego rej. IV. Domek murowany,
oczko wodne, folia ogrodnicza, drzewa i
krzewy owocowe. Cena do uzgodnienia.
Tel. 577 333 694 Andrzej
•• Sprzedam w Gryfinie ul. Letnia działkę budowlaną o pow. 1116 m2. Tel. 668 262 919
•• Sprzedam działkę warzywno-owocowo-rekreacyjną przy ul. A. Krajowej kwatera II
nr 169. Szklarnia 15 m2, oczko wodne z rybami, woda, prąd, antena. Tel. 604 066 230
•• Sprzedam działki budowlane w Steklnie
nad jeziorem. 7-13 arów. Tel. 503 418 790
•• Sprzedam działkę w Moryniu. Tel. 601 639
800
•• Sprzedam działkę budowlana w miejscowości Dołgie. Cena 20 tys. zł. Tel. 601 707
573
•• Sprzedam nieruchomość o pow. 106 m2 w
Gardnie. Tel. 508 163 770
•• Sprzedam działkę nr 94 rej. 5. Tel. 608 486
307
•• Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w
Chwarstnicy przy ul. Łowieckiej (w odległości 100 m od ul. Gryfińskiej). Posiadam
uzgodnienia dotyczące podłączenia energii elektrycznej i wody. Cena do uzgodnienia. Tel. 660 052 677
•• Sprzedam działkę rejon IV nr 268. Tel. 91
4692 823
•• Sprzedam działki budowlane z warunkami
zabudowy w okolicy Krzypnicy. Tel. 507 158
583
•• Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare
Łysogórki. Wieś skanalizowana z usługami
agroturystycznymi, blisko przejścia granicznego, w otulinie Cedyńskiego Parku
Krajobrazowego. Tel. 601 707 573, dzwonić
w godz. 10-18
•• Sprzedam działki budowlane obręb
Czepino, prąd, woda, od 12 do 17 arów.
Cicha, spokojna okolica. Tel. 732 855 373
•• Sprzedam działkę usługowo-handlową, 40
arów. Tel. 732 855 373
•• Kupię uzbrojoną działkę budowlaną z bezpośrednim lub bliskim dostępem do ul.
Jana Pawła II w Gryfinie. Tel. 502 816 108
•• Tanio sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodniczą przy ul .Wojska Polskiego,
Rejon IV - działka 314. Tel. 796 600 819
•• Sprzedam działkę budowlana w okolicach
Armii Krajowej. Powierzchnia 1180 m2.
Cena 90zł/m2. Tel. 662 227 227
•• Sprzedam działki budowlane o pow. 15
arów przy ul. Wojska Polskiego w Gryfinie.
Tel. 602 15 11 46
•• Sprzedam działki budowlane w Wełtyniu.
Tel. 733 599 105
•• Sprzedam łąki w Piasecznie, 0,7 h, czarnoziem, torf. Tel. 557 089 188
•• Sprzedam nieuzbrojoną działkę w
Daleszewie o pow. 0,82 ha. Tel. 601 859 652

•• Zamienię działkę budowlaną przy ul. Jana
Pawła II (przy samym asfalcie) na mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam działkę koło Jana Pawła II lub
zamienię na mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91
415 22 22
•• Sprzedam lub zamienię dwie działki 1200
arów i 1400 arów przy ul. Jana Pawła II,
możliwość rzemieślniczej działalności nieuciążliwej. Uzbrojenie pełne, tuż przy asfalcie. Tel. 91 415 22 22
•• Działka budowlana w okolicach ulicy Armii
Krajowej. Plan zagospodarowania przewiduje budowę domu jednorodzinnego o kącie nachylenia dachu 40-45 stopni. Parter z
poddaszem użytkowym. Kontakt: 662 227
277
GARAŻE - SPRZEDAŻ
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka
I. Pow. 15 m2, podłączony prąd, doskonały
wjazd. Cena 42 tys. zł. Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m
x3m) . Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena 1350 zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18
m2 z instalacją elektryczną. Garaż na
os. Południe (nr 21) od strony bloków.
Posiada bramę uchylną. Cena 35 tys. zł. Tel.
790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel.
603 971 396
GARAŻE – WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany
przy Intermarche na Górnym tarasie. Tel.
693 99 17 41
•• Posiadam do wynajęc ia garaż murowany z
prądem przy torach ul. Kolejowa. Tel. 694
667 297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice ulic
Łokietka, Popiełuszki i Mieszka I. Wynajem
długoterminowy. Tel. 668 929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane
przy ul. Flisacza. Możliwość ogrzewania.
Tel. 539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony z możliwością podłączenia prądu.
Polecam! Tel. 798 528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o
pow. 15 m2, ul. Słowiańska za restauracją
Wodnik od 31 czerwca 2017. Opłata 150 zł/
miesiąc. Tel. 691 057 180
GARAŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do
rozbiórki. Tel. 600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie
w Gryfinie. tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. Tel. 691 057 180
MOTORYZACJA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam 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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

15

17-23.04.2020 r.
•• 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 AT R U D N I Ę
•• 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
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•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą
być ze wschodu. Te. 91 415 22 22
•• Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415
22 22
•• Firma AMBERCARE24 poszukuje opiekunki
do Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny. Zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalne. Tel. 737 451 825 lub 737 886 919
•• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie,
1000 – 1300 euro na rękę. Więcej na housecare.pl. Tel. 534 122 124
•• Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu
przemysłowego. Tel. 668 660 026
•• Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz – szpachlowanie, malowanie, zabudowa kartonowo-gipsowa, itp. Tel. 662 495 081
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie
krajowym. Tel. 509 740 304
•• Zatrudnię kierowcę międzynarodowego
kat. C+E. Tel. 91 404 56 50
USŁUGI
•• Bezpyłowe szlifowanie ścian i sufitów,
malowanie, tapetowanie, układanie
płytek. Ogólnobudowlaniec czeka na
zlecenia. Tel. 724 874 777
•• Przyjmę zlecenie na mycie okien i sprzątanie mieszkań. Cena umowna. Tel. 53 40 21
868
•• „Srebrna rączka” poleca się: mocowanie
karniszy, półek, szafek. Montaż kinkietów i żyrandoli. Naprawa domowej elektryki i hydrauliki. Tel. 665 18 44 88
•• PŁYTKI GLAZURA TERAKOTA fachowe
położenie płytek w Twoim domu. Tel.
601 761 536
•• Usługi remontowo-budowlane, wykończenia wnętrz, szpachlowanie, malowanie,
ścianki działowe z płyty GK, sufity podwieszane, terakota, ceramika oraz panele podłogowe. Tel. 576 314 405
•• Opiekun zaopiekuje się starszą osobą potrzebującą pomocy. Tel. 794 299 368
•• Szukam kogoś kto potrafi szpachlować,
ma możliwość dojazdu (19 km od Gryfina)
i sprzęt. Wynagrodzenie do ustalenia na
miejscu. Tel. 576 550 499
•• Zlecę remont kuchni: położenie glazury,
malowanie i inne drobne prace. Tel. 697
995 957
•• Oferuję usługi remontowo – budowlane w
zakresie malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, tapetowanie, panele itp. Tel.
606 187 863 (Tomasz)
•• Pisanie, przepisywanie, korekta prac. Tel.
664 301 105
EDUKACJA
•• Nauka jęz. niemieckiego. Tel. 509 740 063
•• Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
•• Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepetycji z języka niemieckiego na każdym
poziomie, z dojazdem do klienta. Tel. 69 78
08 128
•• Nauka gry na perkusji. Tel. 694 161 215
•• Nauka języka hiszpańskiego. Tel.
794 998 104
•• Korepetycje z jęz. angielskiego dla uczniów
i dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem.
Tel. 501 168 276
•• Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel.
697 288 030
•• Rosyjski indywidualnie i grupowo.
Nauczyciel dyplomowany. Tel. 696 068 527
•• Korepetycje z matematyki i fizyki na
wszystkich poziomach nauczania. Rzetelne
przygotowanie do matury i innych egzaminów. Wieloletnie doświadczenie. Tel.
793 305 835
•• Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie do sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu
gimnazjalnego, maturalnego, indywidualnie lub w małych grupach. Tel. 887 682 252
•• ROLNICTWO – DZIERŻAWA/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.8692, 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

DYŻURY APTEK
17.04. Apteka Muszkieter
ul. 9 Maja 14
18.04 Apteka Cefarm
ul. Grunwaldzka 6
19.04. Apteka Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
20.04. Apteka w Galerii
ul. Flisacza 63
21.04. Apteka Verbascum
ul. 11 Listopada 16
22.04. Apteka Mandragora
ul. Krasińskiego 89
23.04. Apteka
ul. 11 Listopada 66-68

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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Tak wiele miało być - nie będzie nic
Ktoś powiedział, że nie pora pisać o nowinkach w świecie mody, gdy koronowirus w czapce - niewidce plącze się wśród ludzi burząc
ustalony na świecie porządek.
Może to prawda, ale pokazując ”figę” wirusowi, który
również modzie pokrzyżował
wiele planów - oderwiemy choć
na chwilę czytelników od codziennych
przygnębiających
informacji. płynących co kilka
minut z mediów. Stroje, wybiegi, pokazy to atmosfera, która
kusi młodych ludzi. W tym
zawirowanym świecie mody
pojawiła się nasza krajanka,
projektantka - malarka Ela Olszewska. Mimo, że jej projekty
przeważnie nie „chodzą” po
ulicach to modowy świat o nich
usłyszał, zobaczył i docenił. Jej
zeszłorocznym sukcesem była
sesja zdjęciowa w wykonaniu
znanej fotografki szczecińskiej
Weroniki Walijewskiej dla pisma K-MAG. Ambitna tematyka pisma obraca się w świecie
kultury, muzyki i architektury,

niewiele czasu pojawić się jako
duża publikacja w prestiżowym
piśmie australijskim „Retreat”.
Wspomnę jeszcze o zrealizowanym wideoklipie „Ptaszydła”.
Zwykły śmiertelnik ma prawo pogubić się w tych „ciuchowych” marszach, świecie blichtru, świateł i niedoścignionej
atmosfery ciągłych marzeń. W
listopadzie odbył się bardzo
duży pokaz w Łodzi w hotelu
Hilton. Ogromna sala. Długi
wybieg, co ma spore znaczenie
szczególnie dla występujących
modelek i widzów.
Każdy pokaz jest wydarzeniem przede wszystkim dla projektantów, modelek i wszystkich
uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Pani Ela zaprezentowała z dużym powodzeniem
swoją kolekcję. Ciekawostką był
pokaz jednego z projektantów,
deli pani Eli - również nie doszedł do skutku. Koronowirus
zatrzasnął drzwi przed wszystkimi planami.
Eli Olszewskiej wielu naszym
mieszkańcom
przedstawiać
nie muszę. Prawie gryfinianka. Wielokrotnie przy różnych
okazjach prezentowała swoje
ciuchowe pomysły. Jednak tym,
którym się w pamięci zawieruszył przypominam: malarka,

na tle której często przedziwne
kostiumy Eli prezentują się doskonale.
Pewnego dnia w Żórawkach
przed pani Eli domem pojawili
francuscy dziennikarze. W ruch
poszły aparaty fotograficzne.
Model za modelem, płaszcze,
suknie, peleryny. Kreacje z
pracowni pani Eli znikały w
”czeluściach” aparatów, żeby za

którego kolekcję prezentowały
osoby niepełnosprawne intelektualnie. Nastroje, dyskusje,
spotkania. I tak od pokazu do
pokazu. Wracając z Łodzi ekipie
nawet przez myśl nie przyszło,
że nie będzie wiosennych pokazów pełnych tiulów, koronek,
kolorowych rękawiczek, butów i
torebek.
Niestety, Panie będą musiały

znana projektantka, osoba o
bogatym wnętrzu i wrażliwości, kochającego zwierzęta,
przyrodę i swoją pracę. Warto
o niej pamiętać, bo podobnie
jak m. in. Ela Hołubowska.
Włóczykij - promuje nasze
miasto na świecie. Dziś jest
trudny czas, ale kiedyś wreszcie
się skończy.
Przez telefon z panią Elą
porozmawiała TS

to przeżyć. Plany pani Eli epidemia również przewróciła do
góry nogami. Nie będzie spotkania z gryfinianinem z Nowej
Zelandii, żeby omówić projekt
„metalowych” kostiumów do
pokazu sugerowanego muzyką.
Zaplanowany wyjazd do Amsterdamu by zobaczyć jak Galeria „Bakenes Haarlem” zapełnia
się zdjęciami i manekinami mokontakt.7dnigryfina@gmail.com

