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POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
O zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie
odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji,
zarządzonego postanowieniem Nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 6 marca 2020 r. o przeprowadzeniu
referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji.
Na podstawie art. 23 ust. L, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia
15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. 2019 r. poz. 741
postanawiam, co następuje:
§ 1. W związku zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym wynikającym rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV- 2, zawieszam
głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta
Gminy Widuchowa przed upływem kadencji, którego termin
wyznaczony został postanowieniem Nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II dnia 6 marca 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa
przed upływem kadencji (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego, poz. 1317) na dzień 26 kwietnia 2020 r.
§ 2. Data głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji wyznaczona zostanie odrębnym postanowieniem Komisarza Wyborczego
w Szczecinie II.
§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Widuchowa.

Tak się teraz
dostaje jedzenie
w knajpach

Przybyło dziewięciu
chorych w powiecie
Od 17.04., czyli od dnia, w którym ukazało się poprzednie wydanie naszego tygodnika na terenie powiatu gryfińskiego ujawniono siedem kolejnych przypadków zarażenia koronawirusem.
Są to - 2 kobiety oraz 7 mężczyzn w młodym i średnim
wieku. Żadne służby nie podają
miejscowości, w których mieszkają te osoby. Dodać należy, że
według naszych informacji, na

terenie naszego powiatu jest co
najmniej dwa razy więcej zarażonych niż podaje Sanepid.
A. Szczepaniak

Od redakcji. Według nieoficjalnej informacji, w środę
stwierdzono chorobę wywołaną przez koronawirusa u
trzech kolejnych strażaków z
Gryfina

@  Ludzie listy piszą @ 

Tak być nie może!
W ostatnim czasie miało
miejsce dość specyficzne podejście księdza proboszcza z dołu.
Będąc załatwiać ceremonię Pogrzebową w parafii dostałam
do zrozumienia, że mam iść do
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, a nie do Domu Pogrzebowego Helios. Nic by mnie
bardziej nie zirytowało. To jest
wolny kraj i każdy ma wybór i
jest to moja decyzja, komu powierzyłam organizację pogrzebową. Czy to będzie firma ze
Szczecina czy Helios Gryfinski

czy PUK. Zwłaszcza, że PUK
nie ma takiej oferty jak Helios i
Ksiądz powinien przede wszystkim wesprzeć i pomóc pożegnać
osobę zmarłą. Razem podziękować za wszystko i wspólnie się
modlić w intencji zmarłego, a
nie mówić gdzie mam iść załatwiać ceremonię pogrzebową. Z
wielkim szacunkiem do księży,
ale to nie ich sprawa kto i gdzie
idzie załatwiać ceremonię pogrzebową.
Pogotowie stwierdziło zgon
i nie powiedziało, gdzie mam

dzwonić i po jaki zakład. Chyba, że Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych ma jakieś układy
z Księdzem lub wspólny interes. Poinformowałam szefostwo
Domu Pogrzebowego Helios o
tym fakcie. Szef obiecał, że spróbuje porozmawiać z Księdzem
dlaczego tak się sprawy mają. W
związku z tym, iż Gryfino jest
małą miejscowością proszę o
wyjaśnienie sprawy. Tak być nie
może, żeby księża decydowali!
Z poważaniem Krystyna

Kiedy można kupić bilet?
Informacja dotycząca zakupu biletów miesięcznych PKS w Gryfinie.
W celu zakupu biletów miesięcznych zostanie uruchomiona kasa biletowa w Gryfinie:
29.04.2020 r. środa w godz.14:00 - 16:00
30.04.2020 r. czwartek w godz.14:00 - 16:00
04.05.2020 r. poniedziałek w godz.14:00 - 16:00
05.05.2020 r. wtorek w godz.14:00 - 16:00

Od czytelnika podpisanego
Askakubi82 otrzymaliśmy
informację ze zdjęciami.
Nadal znajduję śmietniki,
te ktoś rozsypał przy
starym wysypisku.

W przeciwieństwie do
Bożego Narodzenia,
niedawna Wielkanoc
witana była nielicznymi
przydomowymi dekoracjami

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
nr do interwencji 502 552 908
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Myjcie się dziewczyny!
Stare żartobliwe powiedzonko wciąż ma sens, zwłaszcza teraz, w okresie wszechogarniającej nas pandemii koronawirusa.
Polacy starszego pokolenia
pamiętają zapewne żartobliwe powiedzonko – “Myjcie się
dziewczyny, nie znacie dnia ani
godziny”. Dziś dotyczy ono także w równym stopniu chłopaków. Można nawet powiedzieć,
że chłopaków (w każdym wieku), jeszcze bardziej. Bo dziewczyny, na ogół, jednak myją się
częściej od nas!
Piszę to po uważnym wysłuchaniu opinii wielu specjalistów
od chorób zakaźnych i epidemii. Niezależnie od tego, co
konkretnie mówi każdy z nich,
wyłania się wniosek. który wielu
widzom umyka. A to z powodu
ogromnego szumu informacyjnego dotyczącego obrony przed
koronawirusem. Otóż, każdy ze
specjalistów – ale dopiero na
trzecim miejscu, wymienia noszenie maseczek ochronnych.
To zupełnie inaczej, niż politycy! Oni (może z wyjątkiem
ministra Szumowskiego), lubują
się pokazywać przed kamerami
w maseczkach! Doszło do tego,

że telewizja rządowa pokazała nawet zmianę warty przed
warszawskim pomnikiem Nieznanego żołnierza... z maskami
ochronnymi! Bo tak kazał ich
minister! Na wirusach się nie
zna, ale Prawdziwy patriota!

Dopiero trzecie miejsce
Tymczasem z kolejnych wypowiedzi specjalistów wynika,
że noszenie maseczek nie jest
wcale najważniejsze z trzech
działań ochronnych! A kolejność ważności osobistych działań jest następująca. Po pierwsze - zachowanie odległości od
innej osoby na ulicy, placu, czy
w autobusie. Żeby nie złapać
wirusa z powietrza. Po drugie –

mycie rąk! Po każdym kontakcie z przedmiotami i ludźmi co
do których stanu nie jesteśmy
pewni. Żeby nie złapać wirusa
od osoby, z którą mamy do czynienia, a która wcale chora być
nie musi. “Wystarczy”, że przenosi wirusa. Dopiero na trzecim
miejscu – specjaliści zgodnie
wymieniają noszenie maseczki.

Dlaczego więc maseczki?
Zrozumiałe, że maseczek powinni używać w pracy sprzedawcy, policjanci i strażacy. Ale
Premier Morawiecki w maseczce? Ober przywódca Kaczyński
w maseczce? Opozycjoniści
w maseczkach? Burmistrz w
maseczce? Dlaczego? Bo to na
ekranie widać! Odległości stale
utrzymywanej od innego obywatela nie widać. Tym bardziej
nie widać, kiedy ostatni raz myliście ręce. Może tydzień temu?
Ale tego nie widać w telewizji.
A tu chodzi o przekaz. Dlatego
najmniej ważna z trzech głównych ochron – maseczka, stała

Kwarantanna u strażaków

Z powodu zakażenia koronawirusem pięciu strażaków i podejrzenia zakażenia u
innych zamknięto jednostkę Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

W ostatnim okresie gryfińscy
strażacy, prócz swojej działalności ratowniczej prowadzili
również działania związane z
zagrożeniem COVID-19. Według słów Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie bryg.
Andrzeja Prokopskiego, strażacy
realizowali zadania związane z
koronawirusem na granicy państwa w Krajniku Dolnym. Przeprowadzili prawie 2000 kontroli
samochodów osobowych, nato-

miast strażacy ochotnicy z gmin
powiatu gryfińskiego dostarczają
do mieszkań objętych kwarantanną produkty żywnościowe i
medyczne, odkażają miejsca publiczne, wspomagają profilaktykę
w walce z koronawirusem COVID-19, informują społeczeństwo komunikatami na ulicach.
Dwaj nadal w szpitalu
Po potwierdzeniu dodatnim
wynikiem w dniu 17.04. zakażenia u pięciu strażaków z Komendy PSP, podjęto natychmiastową
decyzję o wyłączeniu jednostki.
Zakażeni strażacy zostali przewiezieni do szpitala w Szczecinie.
Trzej z nich -będący w lepszej
kondycji zdrowotnej, zostali już
wypisani ze szpitala i przebywają

w domowej izolacji. Dwóch nadal pozostaje w szpitalu. Wszyscy
pozostali funkcjonariusze straży
zostali poddani kwarantannie,
a jednostka została zamknięta i
zdezynfekowana. Obecnie strażacy oczekują na przeprowadzenie u nich testów, co ma się stać
dopiero za kilka dni. W zastępstwie gryfińskich strażaków bezpieczeństwa przeciwpożarowego
na terenie powiatu strzegą dwa
zastępy Państwowej Straży Pożarnej ze Szczecina. Rezerwowy
posterunek utworzono w internacie Zespołu Szkół nr 2 przy ul.
Łużyckiej. Ponadto w stan gotowości postawiono wszystkie jednostki OSP działające na terenie
gmin powiatu gryfińskiego.
A. Szczepaniak

Kusy – Kłos rządzi nadal

Nie odbędzie się zaplanowane na niedzielę referendum w sprawie odwołania
wójt gminy Widuchowa przed zakończeniem jej kadencji. Taką decyzję podjęła
Anna Sienkiewicz, wojewódzki komisarz wyborczy.
Decyzję podjęła kierując się
dobrem obywateli wobec zagrożenia wynikającego z pandemii
koronawirusa. Tekst decyzji zamieszczamy obok. Oznacza to
jednak tylko zawieszenie głosowww.7dnigryfina.pl

wania. Może ono zostać wznowione kolejną decyzją komisarza.
Terminu wznowienia referendum
nie da się na razie przewidzieć.
To może być nawet za kilka miesięcy.

Co w tej sytuacji zrobią organizatorzy referendum skupieni
w stowarzyszeniu Nasza Gmina?
Na razie informacji nie udzielają.
rk

się propagandowo najważniejsza. Bo stanowi demonstrację
postawy obywatelskiej. Ostentacyjną, widoczną dla najgłupszego odbiorcy.

Myjcie się!
A więc, myjcie się dziewczyny
i chłopaki. Jak najczęściej myjcie ręce. A co do maseczki? Najlepiej – bawełniana. Łatwo się

pierze, potem wystarczy zalać
bardzo gorącą wodą – ok. plus
80 stopni wystarczy dla zdezynfekowania takiego materiału.
A co z wyglądem, tak ważnym
dla każdej dziewczyny? Nie
zainfekowana koronawirusem
dziewczyna wygląda znacznie
lepiej od chorej. A kolor zawsze
można dobrać...
R. Kwapisz

Zabiła go słoma!
Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 31 w Nowym Czarnowie. Przyczyna śmierci
okazała się niezwykła.
Do wypadku doszło wieczorem, w poniedziałek 20 kwietnia br. Okazuje się, że kierowca
czuł, że coś jest nie tak z ładunkiem. Jechał ciągnikiem siodłowym marki Renault Magnum.
Zatrzymał się i wysiadł z niego
ostatni raz... Próbował poprawić
bele słomy.
- Na kierowcę ciągnika siodłowego z naczepą, poprawiającego ładunek, spadła bela
słomy - informuje aspirant Jarosław Łysik, naczelnik wydziału
prewencji i ruchu drogowego
Komendy Powiatowej Policji w
Gryfinie. Wezwano służby ratunkowe. Na miejsce przyjechały karetka, policja i straż pożarna. Kierowca ciągnika siodłowego był ranny i trzeba odwieźć
było go do szpitala. Początkowo
sądzono, że prawdopodobnie
ma tylko złamaną jedną kończynę. Potem okazało się, że ob-

Taka bela słomy może ważyć nawet 400
kilogramów

rażenia są większe. Tego samego
dnia 62-latek zmarł w szpitalu
wskutek odniesionych obrażeń.
Mówi syn zmarłego
- Jestem synem i mój tata już
nie był w super formie, a taka
bela ważyła koło 350 kg. Tata
po tym zdarzeniu miał liczne
obrażenia wewnętrzne. Takie
jest życie i przypadki chodzą po
ludziach. Ja bym może dał radę
zepchnąć, inni młodsi też, mój
tata niestety nie – komentuje
syn zmarłego kierowcy.
Sprawę bada prokuratura i inAj
spekcja pracy.

Piwiarnia dla
uprzywilejowanych
Od początku trwania epidemii koronawirusa wprowadzone zostały ograniczenia i zakazy. Jednym z
podstawowych jest zakaz gromadzenia się, co się
wiąże z zamknięciem punktów gastronomicznych i
handlowych.
Jednak w Gryfinie zakaz ten
nie obowiązuje wszystkich. W
jednej z piwiarń na Górnym
Tarasie ucztowanie przy kufelku piwa trwa na całego przez
cały okres obowiązującego zakazu. Jest to lokal zamknięty,
do którego wpuszczani są tylko
uprzywilejowani – gryfińska
elita. Okoliczni mieszkańcy,
jak i właściciele innych pubów,

piwiarni czy barów faktem tym
są co najmniej zbulwersowani.
O łamiącej prawo działalności
tego lokalu kilkakrotnie powiadamiali już różne władze. Bez
skutku. Podobno kontrolujące
go patrole odprawiane są spod
jego drzwi przez urzędujących
tam gryfińskich vipów.
A. Szczepaniak
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Mamy oświadczenia klubów radnych!
Zamieszczamy dostarczone wczoraj (23 kwietnia) oświadczenia trzech klubów radnych Rady Miejskiej w Gryfinie. Ze względu na objętość dwóch z nich, możemy
je zamieścić w gazecie tylko w części. Całość oświadczeń klubów PiS oraz KO można przeczytać na naszej stronie internetowej na facebooku (Nowe 7 Dni Gryfina).
Red.

Oświadczenie Klubu Radnych„Prawo i Sprawiedliwość”
Szanowni Państwo!

Trudny czas pandemii, który jest dotkliwy
dla wszystkich z zasady
winien stać się okazją
do podejmowania przez
Radę Miejską w Gryfinie
rozwiązań, które będą
Piotr Romanicz
wynikiem kompromisu i wzniesienia się ponad
podziały. Dla dobra mieszkańców.
Bardzo ważna kwestia związana z pomocą
dla mieszkańców Gminy Gryfino, która jest
oczekiwana od władz samorządowych, została
niestety potraktowana przez radnych z klubu
„Koalicja Obywatelska” bardzo populistycznie
i krótkowzrocznie, bez próby jakiegokolwiek
merytorycznego porozumienia z pozostałymi
radnymi. Sytuacje, w których informuje się o
sesji nadzwyczajnej bez przekazania radnym
materiałów na tę sesję lub też przekazuje się informacje na temat projektów uchwał najpierw
mediom, a dopiero później radnym, którzy
mieliby podejmować decyzje w sprawie tych
projektów — dowodzą, że tak naprawdę nie
chodzi o to by podjąć jak najlepsze rozwiązania, wypracowane przez całą Radę Miejską.
Z premedytacją nie szukano rozwiązań, które
można wypracować jako wspólny kompromis

w ramach całej rady. Tym bardziej, że Przewodniczący Rady, który byt jednym z sygnujących
wniosek o sesję nadzwyczajną, nie zwołał sesji
zwyczajnej, która tradycyjnie mogłaby się odbyć w ostatni czwartek miesiąca, z tą różnicą, że
projekty uchwał mogłyby wówczas przed sesją
być nie tylko przepracowane przez wszystkie
komisje Rady Miejskiej, ale także mogłyby być
uzupełnione o kluczowy materiał, którym winna być informacja o zmianach finansowych, gospodarczych i organizacyjnych Gminy Gryfino
zaistniałych od początku marca na skutek pandemii. Brak tego typu informacji oraz zweryfikowanej wielkości pomocy oczekiwanej przez
mieszkańców i przedsiębiorców powoduje, że
proponowane rozwiązania są niepoliczalne i
wbrew pozorom stanowią zagrożenie nie tylko
dla ich realizacji, ale także dla funkcjonowania
Gminy Gryfino jako całości. Są więc tylko pokazem medialnej inicjatywy jednego klubu, bez
próby rzeczywistego rozwiązania problemów
mieszkańców Gminy Gryfino.
Inną kwestią jest sprawa bezpieczeństwa podczas sesji. Już w marcu br. powszechnie wiadomo było, iż przeprowadzenie sesji zdalnych będzie prawnie dopuszczalne. (…)
od redakcji. Całość oświadczenia można
przeczytać na naszej stronie na facebooku

Oświadczenie Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej
w Radzie Miejskiej w Gryfinie
Szanowni Państwo, Panie, Panowie.
Mieszkanki i Mieszkańcy gminy Gryfino.

Sytuacja, w jakiej
obecnie wszyscy się
znajdujemy jest bezprecedensowa i wymaga podjęcia pilnych i
nadzwyczajnych form
przeciwdziałania negatywnym skutkom epiAndrzej Urbański
demii koronawirusa. Te smutne okoliczności
odbijają się szczególnie na naszych lokalnych
przedsiębiorcach, ale i też na pozostałych
mieszkańcach.
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
mieszkańców gminy Gryfino podjęliśmy, jako
radni KO szereg działań i interwencji służących zasygnalizowaniu zgłaszanych przez
mieszkańców problemów, jak również mających na celu pozyskanie informacji o rozważanej czy planowanej pomocy burmistrza
dla wcześniej wymienionej grupy poszkodowanych. Jakość odpowiedzi na interpelacje
świadczy nie tylko o braku chęci współpracy
i otwartości na wspólne działania, ale również
o lekceważeniu pojawiających się problemów.
(…)
Próbuje się nam zarzucić rujnowanie finansów Gminy. Do obecnej trudnej sytuacji Gminy przyczyniły się ostatnie dwa budżety rocz-

ne, w których nie spłacano wielomilionowych
rat spłat kredytów doprowadzając do zbliżania
się do granic dopuszczalnego zadłużenia. Już
podczas procedowania budżetu na 2020 rok
proponowaliśmy powołanie zespołów roboczych do wypracowania programu oszczędności wydatków. Przystał na to Burmistrz, ale w
ślad za tym nie podjęto żadnych działań.(...)
To nieuzasadnione odwlekanie w czasie bardzo pilnych rozwiązań, a składanie wzajemnie
sprzecznych deklaracji świadczy o braku woli
współdziałania dla dobra wspólnego. Dość
długo czekaliśmy na inicjatywy w zakresie
tworzenia gminnej „tarczy antykryzysowej”.
Mówiąc dobitniej, to na radnych PIS powinien
spaść obowiązek ich tworzenia, ale inicjatywa
Klubu PIS nie była nigdy domeną tego Klubu.
W dobie stojących zagrożeń, postawa klubów GIS i PIS świadczy o braku odpowiedzialności i lekceważenia problemów naszych
mieszkańców. W sytuacji, kiedy wszyscy powinniśmy współpracować, takie zachowanie
świadczy wyłącznie o arogancji i dbaniu o
własny interes.
Niepodjęcie obecnie tych uchwał skutkować
będzie brakiem dochodów budżetowych z tytułu zaniechania działalności gospodarczej za
kolejne miesiące 2020 roku.
Red. całość oświadczenia można przeczytać
na naszej stronie na facebooku

Oświadczenie klubu radnych GIS
Szanowni Państwo!
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Gryfinie Pan Rafał Guga

W imieniu klubu radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej
uprzejmie informuje, iż mając na
uwadze olbrzymie znaczenie jakie dla finansów gminy Gryfino
niosą ze sobą przedstawione projekty uchwał, podjęliśmy decyzje
o nieuczestniczeniu w dzisiejszej
nadzwyczajnej sesji Rady MiejMarcin Para
skiej w Gryfinie.
W naszej ocenie materia objęta projektami uchwał,
winna być poprzedzona szczegółową analizą obecnej sytuacji finansowej gminy, która być może pozwoliłaby na
prowadzenie korzystniejszych rozwiązań dla mieszkańców od tych, które zostały przedłożone. Analiza i korekta
taka możliwa jest wyłącznie na komisjach Rady Miejskiej
odbytych przy zwyczajnym trybie sesji. W związku z powyższym podtrzymujemy swoje stanowisko i apelujemy
do wnioskodawców o wycofanie zgłoszonych projektów
uchwał i wprowadzenie ich do porządku zwyczajnej sesji
Rady Miejskiej.
W obliczu działań Rządu RP w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz zapowiadanej pomocy dla samorządów,
uważamy że pozbawiając w chwili obecnej gminę znacznych środków finansowych w konsekwencji prowadzilibyśmy do drastycznego ograniczenia zadań które realizujemy, co może prowadzić między innymi do redukcji
zatrudnienia w jednostkach zarządzanych przez Gminę
Gryfino oraz drastycznego ograniczenia możliwości inwestycyjnych.
Marcin Para
Przewodniczący Klubu Radnych GIS

Odwołana sesja
Rady Miejskiej
Z uwagi na brak kworum XX nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Gryfinie została przesunięta na
dzień 30.04.2020 r.
Tuż przed sesją Przewodniczący Rady Rafał
Guga otrzymał pisemną
informację od Klubów
Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej oraz Prawa i
Sprawiedliwości, że radni tych Klubów nie będą
uczestniczyć w sesji. Na
sesję przybyło tylko 8 rad-

nych Platformy Obywatelskiej. Miała się ona odbyć
zdalnie, lecz nie pozwoliły
na to możliwości techniczne Urzędu. Propozycja
przeprowadzenia sesji w
dwóch oddzielnych salach
nie przypadła radnym do
gustu.
A. Szczepaniak

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Energetyk ucierpi na zakończeniu sezonu

Spadków nie będzie
Choć rząd luzuje restrykcje związane z koronawirusem sport w wydaniu ligowym wciąż jest zakazany. Na mecze z udziałem Energetyka
Gryfino oraz pozostałych amatorskich drużyn piłkarskich przyjdzie nam poczekać co najmniej do końca maja.
Odbyła się wideokonferencja z
udziałem prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz
prezesa PZPN Zbigniewa Bońka.
- Dyskutowaliśmy w sprawie
rozgrywek trzecioligowych i niższych, kobiecych oraz młodzieżowych. Do 11 maja zapadną
ostateczne ustalenia dotyczące
piłki amatorskiej. Ta data jest
graniczna, najważniejsze decyzje
mogą zostać podjęte kilka dni
wcześniej – mówi Jan Bednarek,
prezes ZZPN oraz wiceprezes
PZPN ds piłki amatorskiej.
Wszystkie Wojewódzkie ZPN
wypracują i podejmą wspólne
stanowisko. Nie dojdzie więc do
sytuacji, że w jednym województwie ligi ruszą, a w drugim nie.
Bardzo istotną informacją jest
ta, że w tym sezonie, jeżeli nie
będzie możliwości rozegrania do
końca sezonu, nie będzie spadków. Będą za to awanse. Scenariuszy jest kilka.
- Jedne rozwiązania spotkały
się z większą aprobatą, inne z
mniejszą, ale można wyczuć, że

wszyscy chcielibyśmy powrotu
do ligowej rywalizacji. Oczywiście z zachowaniem zdrowego
rozsądku. Musimy jednak czekać na decyzje rządu, później
ustalić z sanepidem, jak miałby
wyglądać powrót do treningów
i meczów. Jeśli będzie zgoda na
to, abyśmy wrócili do rywalizacji, kluby dostaną około dziesięciu dni na przygotowania do
pierwszego meczu. Co najmniej
90 procent drużyn korzysta z
obiektów samorządowych, a te
w związku z obostrzeniami pozamykały boiska. Musimy czekać na ich otwarcie, inaczej nie
będziemy mieli, gdzie rozgrywać
spotkań – mówi Bednarek
Z najmniejszą aprobatą spotkał się pomysł z anulowaniem
sezonu 2019/20 i utrzymaniem
obecnego kształtu lig na kolejne
rozgrywki. W przypadku braku
powrotu do gry trzeba będzie
rozważyć scenariusz o zakończeniu lig, ale PZPN nie chce nikogo krzywdzić. Wiele wskazuje na
to, że obecne tabele mogą zostać

Prezes ZZPN Jan Bednarek zapowiedział,
że jeżeli w tym sezonie rozgrywki ligowe
nie zostaną ukończone żadna drużyna nie
zostanie zdegradowana.

uznane za ostateczne z uwzględnieniem awansów, ale bez spadków. To by oznaczało, że sezon
2020/21 byłby przejściowym, ligi
zostałyby rozszerzone, ale tylko
na rok. Na każdym poziomie
trzeba byłoby dołożyć miejsc
spadkowych, aby w rozgrywkach
2021/22 wszystko wróciło do
normalnych kształtów.
- W przypadku niektórych
niższych lig liczba zespołów
mogłaby przekroczyć 20. W takich przypadkach bierzemy pod
uwagę możliwość rozegrania
pierwszej rundy systemem każdy
z każdym, a następnie podział
na dwie grupy. W pierwszej z
nich rywalizowano by o awans,

Łamane są prawa
człowieka

www.7dnigryfina.pl

Na Węgrzech
Według ekspertki ds. Europy AI - Janine Uhlmannsiek
na Węgrzech rząd wykorzystał
pandemię do kontynuowania
ataków na prawa człowieka i
praworządność. Premier Viktor
Orban wykorzystuje kryzys jako
pretekst do sięgnięcia po nieograniczoną władzę. Parlament
Węgier upoważnił bezterminowo Orbana do wydawania dekretów z mocą ustaw. Komisja
Europejska zagroziła w związku
z tym wdrożeniem postępowania przeciwnaruszeniowego.
W Polsce
Również polskiemu rządowi
AI zarzuca wykorzystywanie
kryzysu do własnych celów politycznych. Jako przykład podano parlamentarną debatę na
temat zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych i zakazu edukacji seksualnej. Autorzy raportu
krytykują polski rząd za ograni-

jednak nie udało się dokończyć
sezonu? To bardzo niekorzystne
rozwiązanie dla Energetyka Gryfino, który po rundzie
jesiennej klasy okręgowej
zajmuje drugie miejsce ze stratą dwóch punktów do Białych
Sądów. Gryfinianie mają realne szanse wyprzedzić Białych i
awansować do czwartej ligi. Decyzja o zakończeniu rozgrywek
pozbawi Energetyka nadziei na
awans. Z kolei Iskra Banie rywalizująca w tej samej grupie
ma tylko dwa punkty przewagi
nad ostatnią Drawą Drawsko i
wiosną czekać ją miała walka o
ligowy byt. W przypadku Iskry
degradacja jej zatem nie grozi,
bo spadków w przypadku zakończenia rozgrywek nie będzie.
To wszystko jednak tylko teoretyczne rozważania. Każdy jest
stęskniony za normalnością i zapewne bez względu na zajmowaną pozycję w tabeli chciałby już
wybiec na boiska i powalczyć o
ligowe punkty...
DJ

Przedłużono wsparcie
dla Polaków

W najnowszym raporcie Amnesty International podaje, że pod pretekstem walki z
pandemią w Polsce, na Węgrzech i w Turcji praktykowane jest łamanie praw człowieka.
W związku z powyższym
międzynarodowa organizacja
obrony praw człowieka (AI)
ostrzega przed ograniczaniem
praw podstawowych w Europie w trakcie koronakryzysa.
Te tendencje można było zauważyć już w zeszłym roku,
obecnie grozi pogorszenie
sytuacji - oświadczyli przedstawiciele organizacji w czasie
prezentacji swojego dorocznego
raportu na temat przestrzegania praw człowieka w Europie
i Azji Centralnej.- Ochrona
praw człowieka ma szczególne
znaczenie w trakcie kryzysów
takich jak globalna pandemia
- podkreślił szef AI na Niemcy
Markus Beeko. Jak stwierdził,
wiele zastosowanych środków
w walce z koronawirusem jest
koniecznych, ale niektóre rządy wykorzystują pandemię do
podkopywania praworządności,
do wprowadzania dyskryminacji, represji i cenzury.

w drugiej o utrzymanie się. W tej
chwili wszystko to są jest jednak
wersje robocze, pracujemy także
nad innymi rozwiązaniami. Jeśli
będzie decyzja, że możemy grać,
wówczas wówczas złożony zostanie wniosek do zarządu PZPN
o przedłużenie sezonu, a to się
wiąże z kolejnymi elementami
układanki. Deklaracje amatora
wygasają wraz z końcem czerwca, tak samo wygląda sytuacja
z badaniami lekarskimi, ale to
są akurat kwestie, które zarówno związek, jak i kluby będą w
stanie rozwiązać. Przedłużenie
sezonu do lipca wiązałoby się z
rozgrywaniem meczów w środku
tygodnia. W ligach amatorskich
często są problemy, aby w środy
zebrać najsilniejszy skład, bo zawodnicy pracują. Jeśli udałoby
się przedłużyć sezon do lipca,
wówczas w sierpniu drużyny
dostałyby wolne. Po krótkiej
przerwie moglibyśmy rozpocząć
kolejny sezon 2020/21 – dodaje
Bednarek.
A co w przypadku, gdyby

czanie niezawisłości sądów oraz
postępowania
dyscyplinarne
wobec sędziów i prokuratorów,
krytykujących reformę wymiaru sprawiedliwości. -Niezawisłe
sądy i podział władzy są nieodzowne do obrony praw człowieka - podkreślił Beeko.
W Turcji
W przypadku Turcji AI pozytywnie oceniła uchwaloną
w związku z pandemią amnestię dla 100 tys. więźniów.
Przedstawiciele
organizacji
krytykują jednak, że amnestia
ta nie obejmuje uwięzionych
dziennikarzy, obrońców praw
człowieka i działaczy opozycji.
AI krytykuje także całą Unię
Europejską, za to, że ochronę
granic zewnętrznych scedowała
na kraje „o wątpliwym bilansie,
jeśli chodzi o przestrzeganie
praw człowieka”.
A. Szczepaniak

Ponad 1400 odsłon formularza wniosku oraz 400 rejestracji na stronie ww.metropolregion-stettin.de, a
także 300 zapytań telefonicznych.
„To świadczy o tym, że ważne
było znalezienie rozwiązania
dla Polaków dojeżdżających
do pracy. W związku z przedłużeniem rozporządzenia o
kwarantannie w polskim Ministerstwie Zdrowia, rząd kraju
związkowego na posiedzeniu
krajowej Rady Ministrów przedłużył wsparcie do 3 maja” –
poinformowali Parlamentarny
Sekretarz Stanu ds. Pomorza
Przedniego, Patrick Dahlemann, oraz Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Zdrowia dr Stefan Rudolph.
“Do tej pory zatwierdzono
93 wnioski dla 466 pracowników oraz 11 towarzyszących
krewnych na łączną kwotę
290.355 euro. Spośród nich, 61
to osoby dojeżdżające do pracy
codziennie, a 405 to osoby dojeżdżające do pracy co tydzień.
Przy obecnym przedłużeniu

przepisów zarówno firmy, jak i
pracownicy z Polski mają pewność planowania” - wyjaśnili
obaj sekretarze stanu.
Dahlemann i Rudolph mają
nadzieję na rychłe rozluźnienie
przez polski rząd aktualnych
przepisów. W tej kwestii rząd
kraju związkowego pozostaje
w ścisłym kontakcie z Brandenburgią i Saksonią, a także
z Federalnym Ministerstwem
Spraw Zagranicznych. Przepisy dotyczące finansowania dla
osób dojeżdżających do pracy
obowiązują od 28 marca 2020 r.
Procedura składania wniosków
została opracowana wspólnie z
Krajowym Urzędem Zdrowia i
Spraw Społecznych (LAGuS).
Wszystkie dostępne informacje
znajdują się na stronie internetowej metropolregion-stettin.
de.
dost.
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Z Życia Kościoła
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi
plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć,
niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
J 12,24-26

*Z pochodzenia jestem Słowianinem. Nazywam się Adalbert, z powołania zakonnik; niegdyś wyświęcony na biskupa, teraz z obowiązku jestem waszym apostołem. Przyczyną naszej (tu) podróży jest wasze zbawienie, abyście – porzuciwszy głuche i nieme bałwany – uznali Stwórcę naszego, który jest jedynym Bogiem
i poza którym nie ma innego boga; abyście, wierząc w imię Jego, mieli życie i zasłużyli na zażywanie w nagrodę niebiańskich rozkoszy w wiecznych przybytkach.
Fragment słów św. Wojciecha

Uroczystość Świętego Wojciecha
W miniony czwartek obchodziliśmy w kościele uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
Kim jesteś, Boże, który pozwalasz na takie cierpienie?
Kim jesteś Ty, który sprzyjasz kłamcom, okrutnym władcom, fałszywym kapłanom! Czy słabi pokrzywdzeni zawsze będą upokorzeni? Czy silni zawsze będą zasłaniać
się Twoim imieniem! Dlaczego odwracasz się od królestwa swojego? Czy nasz grzech jest tak wielki, o Panie, że
ziemia zawsze będzie padołem łez i bólu! Dlaczego przysłałeś tu Adalberta, najlepsze z Twoich dzieci, na pewną
śmierć? Dlaczego!

Urodził się około 956 roku w czeskich Lubicach
jako jeden z siedmiu synów Sławnika. W wieku lat
nastu został wysłany na dwór biskupa Adalberta.
Tam uczył się w szkole katedralnej i przyjął sakrament bierzmowania. W 981 roku wrócił do Pragi i
w wyniku zbiegu okoliczności i śmierci ówczesnego
biskupa został mianowany na nowego. W wieku 27
lat został więc nowym biskupem. Był człowiekiem
bardzo dobrym i sprawiedliwym.
Ciekawostki z życia św. Wojciecha
**Wojciech był świetnie wykształcony, imponowali
mu bowiem najwięksi jego czasów, równał do takich
uczonych jak Otryk lub św. Adelbert, z którymi to
utrzymywał ścisły kontakt. Biografie podają, że symbolicznie przyjął urząd biskupi i godność biskupa boso.

Dobra biskupie z miejsca przeznaczył uboższemu
klerowi i ubogiemu lokalnemu laikatowi. W związku
ze snem św. Wojciecha, w którym Jezus zasugerował
mu wyraźnie, by owym wykupem się zajął gorliwie,
wykupował Wojciech od łowców niewolników ludzi
przeznaczonych na sprzedaż do Azji. Współczesną
mu Pragę uważał św. Wojciech za siedzibę rozpusty,
w której gnieździ się bakcyl kazirodztwa, nepotyzmu i
symonii. Przypuszcza się, że Chrobry dobrze wiedział,
co czeka Wojciecha w Prusach. Wysłał go poniekąd
na pewną śmierć, natomiast nie dziwi to wcale, jeśli
wziąć pod uwagę cele polityczne Chrobrego. Niektóre
spośród relikwii Świętego cesarz Otton III umieścił w
Akwizgranie, a część w Rzymie. Rzecz jasna relikwie
najważniejsze Wojciecha zostały w Gnieźnie.

gan n aterenach Polski. Z tą misją związana jest
śmierć św. Wojciecha, którego zabito w 997 roku.
Jego ciało do Gniezna sprowadził potem cesarz
Otton III. ***Święty Wojciech jest jednym z trojga
głównych patronów Polski (obok NMP Królowej
Polski oraz św. Stanisława biskupa). W ikonografii
jest przedstawiany w stroju biskupim, z pastorałem,
w paliuszu. Jego atrybutami są również wiosło, orzeł i
włócznie, od których zginął.

Święty Wojciech dbał o jakość wiary swoich
diecezjan. Panował w czasach dużej zależności od
władzy świeckiej i możnych. Wojciech na przekór
wszystkiemu napominał i piętnował kazirodztwo i
wielożeństwo. Gdy zorientował się, że jego prośby
i nakazy nie dały żadnego rezultatau udał się do
papieża, by ten pozwolił mu zrezygnować z funkcji
biskupa.

[…] charaktery ludzkie można mierzyć śladami,
które w nich zostają […] Nieliczni są jak kamienie,
trudno na nich zrobić rysę, ale kiedy to się uda, pozostaje tam na zawsze. Inni są jak piasek. Łatwo i
szybko w nich się rzeźbi, lecz byle podmuch zatrze
wysiłek. Jeszcze inni jak woda, nauki przyjmują
miękko i z pokorą, ale wygładzają się od razu, kiedy
odwróci się od nich wzrok. Ostatni są jak powietrze.
Możesz próbować w nich rzeźbić, a twoje starania
znikną niezauważone.
Kilka lat przebywał u benedyktynów, a gdy wezwała go posługa biskupia w Pradze, zabrał ze
sobą kilka zakonników i tam – pod Pragą – załozył klasztor benedyktyński. Musiał stamtąd uciekać po strasznych wydarzeniach związanych z
kobietą złapaną na cudzołóstwie. Prażanie nigdy
mu nie wybaczyli. 996 rok to czas nawracania po-

Ksiądz Jan Twardowski w tomiku „Trochę plotek o
świętych” umieścił wiersz „O świętym Wojciechu”:
Święty
Wojciech
Polski
pilnuje
nawet bocian biało – czerwony w dniu imienin Jemu
salutuje. Wiatr od morza kroniki stare wiedzą jak
zginąłeś za wiarę.
Redakcja
Źródła:*Jan Kanapariusz, Żywot świętego Wojciecha,
tłum. K. Abgarowicz, s. 80–81.
**https://zyciorysy.info/sw-wojciech/
***http://dziennikparafialny.pl/2012/
uroczystosc-swietego-wojciecha/
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Powrót do szczepień u dzieci!
Z początkiem pandemii Ministerstwo Zdrowia wystąpiło z czasową rekomendacją wstrzymania się od szczepień obowiązkowych u dzieci. Od 18 kwietnia znowu są one zalecane.
Odpowiada dr hab. n. med.
Iwona Paradowska-Stankiewicz, prof. NIZP-PZH, Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii
-Rekomendacja dotycząca
wstrzymania szczepień pojawiła się w okresie, w którym
niewiele jeszcze wiedzieliśmy
o rozwoju sytuacji epidemiologicznej, związanej z rozprzestrzenianiem się nowego wirusa SARS-CoV-2 w naszym
kraju. W związku z tym były
podejmowane decyzje mające
na celu zwiększenie bezpieczeństwa Polaków. Jedną z
nich była właśnie ta o okresowym wstrzymaniu szczepień.
Również informacje, jakie docierały do nas, głównie z Chin,
nie pozwalały na rozwianie
wątpliwości
związanych
ze szczepieniami, tak więc
ostrożniej było chwilowo ich
zaprzestać. Z upływem czasu
sytuacja zaczęła się zmieniać.
Coraz więcej wiedzieliśmy na
temat nowego wirusa, nabieraliśmy większego doświadczenia. Ponadto pojawiły się
rekomendacje międzynarodowych instytucji zajmujących
się zdrowiem, w tym szcze-

pieniami, można było więc
inaczej spojrzeć na kalendarz
szczepień.
(...)
Rodzice, którzy z jednej
strony byli zaniepokojeni
wstrzymaniem szczepień, teraz boją się iść z dzieckiem
do przychodni, żeby nie zetknęło się z nowym wirusem.
Jak wobec tego powinny być
realizowane?
-Zalecenia Ministerstwa i
Inspektora Sanitarnego wyraźnie to określają. A jest to:
stosowanie ogólnie zalecanych
środków ochrony na terenie
POZ, czyli używanie przez
personel medyczny maseczek

i jednorazowych rękawiczek.
(...) Szczepienia powinny być
przeprowadzane w wydzielonych pomieszczeniach, w
których nie przyjmuje się osób
chorych z objawami infekcji –
to tzw. separacja przestrzenna.
Dzieci należy umawiać indywidualnie, na określoną godzinę, tylko z jednym opiekunem,
aby w poczekalni przebywało
w jednym czasie jak najmniej
osób – to tzw. separacja czasowa.
W sytuacji braku poczekalni i gabinetu przeznaczonych
tylko dla dzieci zdrowych,
szczepienia powinny się odbywać w godzinach porannych
– w pierwszych godzinach po
otwarciu przychodni, przed
godzinami przyjęć pozostałych pacjentów.
(...)
-Szczepienia należy odroczyć, jeśli w domu znajduje się
osoba z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie, osoba objęta kwarantanną lub poddana izolacji w
warunkach domowych. Natomiast można je przeprowadzić
w sytuacji, gdy nie ma epidemiologicznych czynników za-

każenia SARS-CoV-2 zarówno
u dziecka, jak i u jego opiekunów lub innych domowników.
Czy kwalifikacja do szczepień przez telefon to słuszna
decyzja?
Wywiad telefoniczny jest
bardzo dobrą formą pozyskiwania istotnych informacji
– oszczędza czas, nie naraża
dziecka i rodzica na dodatkowy stres związany z pobytem
w poradni. Podkreślić trzeba,
że taka rozmowa powinna się
odbyć jak najbliżej planowanego terminu wizyty szczepiennej.
Jakie szczepienia, mimo
pandemii, należy wykonywać?
Wszystkie - zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Szczególnie odnosi się
to do szczepień na oddziałach
noworodkowych,
szczepień
obowiązkowych, które powinny być wykonane do 24. miesiąca życia. Ponadto: szczepień
z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których
istnieją szczególne wskazania
zdrowotne oraz szczepień
poekspozycyjnych
przeciw:

wściekliźnie, tężcowi, odrze,
ospie wietrznej, WZW typu
B – według wskazań medycznych we wszystkich grupach
wieku. Dotyczy to także realizacji innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenia wynika
z Charakterystyki Produktu
Leczniczego.
A co ze szczepieniami przeciwko pneumokokom, grypie, krztuścowi?
Przeciw pneumokokom oraz
grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60. roku
życia i przewlekle chorych
rekomenduje się upowszechnianie szczepień. Przewlekłe
choroby płuc, układu krążenia, cukrzyca, nowotwory, niewydolność nerek i zaburzenia
odporności sprzyjają bowiem
zachorowaniom na zapalenie
płuc. Także rekomenduje się
szczepienia przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.
Barbara Gondek

Stowarzyszenie Dziennikarze dla
Zdrowia. Europejski Tydzień Szczepień,
kwiecień 2020

Kilogram z 14 milionów kwiatów
Czy wiecie, że aby wytworzyć 1 kg miodu pszczoła musi oblecieć 14 milionów kwiatów? Dlaczego miód jest zdrowy i jak go jeść, by nie
tracił swoich wartości i dlaczego napoje lepiej słodzić miodem niż cukrem?
W miodzie dominują cukry
proste. To łatwo dostępne źródłem energii – 100 g miodu to
320-330 kcal – czytamy na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Miód bardzo
korzystnie wpływa na pracę serca, zwłaszcza rzepakowy, ma też
właściwości detoksykacyjne i
jest delikatny dla wątroby. Miód
gryczany natomiast poprawia
pracę układu pokarmowego,
krwionośnego i moczowego,
poprawia też pamięć. Z kolei
miód lipowy działa antybiotycznie i przeciwgorączkowo, ułatwia zasypianie, stabilizuje ciśnienie krwi. Wszystkie miody
pszczele mają bardzo wiele pozytywnych właściwości. Jednak,
aby je utrzymać, nie wolno miodem słodzić gorącej herbaty ani
podgrzewać go powyżej temperatury 48 st.C, gdyż prowadzi to
do utraty wszelkich właściwości
biologicznych i miód staje się po
www.7dnigryfina.pl

prostu drogim słodzikiem.
Ale miód nie wszystko.
Pszczoły dostarczają także
wielu innych cennych produktów takich jak:
jad pszczeli, mleczko pszczele,
propolis i pyłek kwiatowy.
Pyłek kwiatowy jest bardzo
bogaty w makro i mikroelementy, wysoko wartościowe białko, enzymy i witaminy, przede
wszystkim B1, B2, B3, B6, B12,
PP, P, C, D, K. Wszystko to jest
w formie bardzo dobrze przyswajalnej przez ludzki organizm. Pyłek do ula przynoszony
jest w postaci małych granulek,
które są magazynowane w komórkach plastrów. Ten niezwykle cenny produkt wzmacnia
odporność, reguluje przemianę
materii i poprawia pracę jelit.
Propolis, inaczej kit pszczeli
pszczoły wykorzystują do zalepiania w ulu wszelkich otwo-

rów. Wytwarzany jest z pąków
roślinnych i ich substancji żywicznych i balsamicznych. Ma
on duże znaczenie w zachowaniu higieny w ulach, przez swoje
właściwości bakteriobójcze i
grzybobójcze.

rzystywany jest do produkcji
maści na trudno gojące się rany
ponieważ podobnie jak propolis, posiada właściwości bakteriobójcze. Bardzo dobre efekty
wzmacniające daje stosowanie
jadu pszczelego w przypadku
chorób związanych z układem
kostnym, m.in. artretyzm, czy
reumatyzm. Ta właściwość jadu
pszczelego znana jest od najdawniejszych czasów. Obecnie
jad pszczeli wykorzystywany
jest w terapiach odczulających
przez zastosowanie odpowiednich jego dawek.

Działa jak lek
Zalecany jest do stosowania
jako środek odkażający na rany
oraz środek wzmacniający odporność organizmu. W aptekach i sklepach zielarskich dostępne są ekstrakty alkoholowe,
oraz na jego bazie maści i kremy
lub tabletki. Jad pszczeli wyko-

Mleczko i wosk
Od kilkudziesięciu lat znane
są także leczniczo-profilaktyczne właściwości mleczka
pszczelego, które jest wydzieliną
gruczołów młodych robotnic.
Pszczołom służy jako pokarm
dla młodszych larw oraz dla
matki pszczelej w okresie czer-

wienia, a ludziom w kosmetyce - jako dodatek zwiększający
odżywcze właściwości kremów
lub maseczek. Bardzo korzystnie wpływa na kondycję skóry.
Także wosk pszczeli wykorzystywany jest w kosmetykach dla
ludzi ale również jest składnikiem kosmetyków do pielęgnacji mebli, ceramiki, tapicerki i
odzieży skórzanej bo doskonale
uelastycznia i nabłyszcza. Na
rynku spotykamy także ozdobne, woskowe świece, które podczas spalania jonizują powietrze
ujemnie, co działa bardzo korzystnie na układ oddechowy
i ma przyjemny miodowo zapach.
Wszystko co produkują
pszczoły miodne posiada bardzo cenne właściwości biologiczne, dlatego człowiek wykorzystuje je od setek, a może i
tysięcy lat.
Barbara Gondek
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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

Jeśli nie spadnie
deszcz – dramat
Czekają nas wkrótce podwyżki cen produktów zbożowych. Cena zbóż na rynku
krajowym rośnie z dnia na dzień po kilkanaście złotych!

Skup zbóż:
91 43 57 720, 600 21 21 25
Transport: 662 150 170
Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

Na początku roku sytuacja z
wodą na polach wydawała się
niezła. A tona pszenicy konsumpcyjnej standardowej jakości kosztowała 680 złotych.
W środę, gdy rozmawialiśmy
z Edwardem Szczepanikiem z
Gardna, już 910 złotych! Rośnie
nawet po 10-15 złotych dziennie! Niestety, tegoroczne zbiory
zapowiadają się fatalnie. Chyba,
że w ciągu 10-15 dni spadnie
kilkadziesiąt milimetrów deszczu na metr kwadratowy pola.
Ale zapowiedzi synoptyków
brzmią pod tym względem pesymistycznie.

Chyba że popada w ciągu
10 dni
Zboża w suchej ziemi rosną
nierówno, co potem odbije się
na wielkości zbiorów. Wprawdzie głęboko w ziemi jest jeszcze trochę wilgoci, jednak
większość roślin uprawnych
ma płytki system korzeniowy
i wody zalegającej poniżej 30
centymetrów pod powierzchnią
nie sięgną.
Jako tako zapowiadają się rzepaki, które dostały trochę wody
we wczesnym okresie wzrostu.
Ale potem wiele źdźbeł popękało. Wkrótce zapewne zaczną

opadać łuski, więc dalszy brak
deszczu może zaszkodzić. Szybko skończy się kwitnienie, dlatego pszczoły będą miały mało
czasu na zbieranie pyłku. Może
zatem być mało wyczekiwanego przez wielu rodaków miodu
rzepakowego.
Jak podsumował naszą rozmowę E. Szczepanik - Tragedii
jeszcze nie ma. Ale już jest niedobrze. Wysokich cen produktów
rolniczych nie da się w tym roku
uniknąć.
R. Kwapisz

Obwodnica podpisana
Jeszcze przed świętami minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w obecności
wiceministra Rafała Webera zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic Gryfina, Kołbaskowa, Stargardu i Szczecinka.
Inwestycje te zostały ujęte w
Programie budowy 100 obwodnic. W ramach zadań powstaną
nowe odcinki dróg krajowych
nr 13, 20 i 31 o łącznej długości
ponad 20 km. Planowane inwestycje będą pełnić ważną rolę w
dostępie do realizowanej sieci
autostrad i dróg ekspresowych
(A6, S10 czy S11). Poprawią ponadto sytuację w województwie
zachodniopomorskim w zakresie przejazdu przez miejscowości.

Na ukończeniu znajdują się
prace projektowe. Ogłoszenie
przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na II połowę

2020 r., a zawarcie umowy w III
kwartale 2021 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach
red.
2023-2025.		

Obwodnica Gryfina
W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi krajowej nr 31 klasy GP (głównej o
ruchu przyspieszonym) o długości ok. 5,6 km. Oprócz tego
rozpoczęły się również prace
projektowe dotyczące poprawy
rozwiązań
komunikacyjnych
pomiędzy Gryfinem a autostradą A6 oraz Szczecinem – na tym
odcinku występuje intensywna
zabudowa.Dla obwodnicy Gryfina rozpoczęły się prace przygotowawcze. Inwestycja posiada
wydaną decyzję środowiskową.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com

9

24-30.04.2020 r.

Kiedy nowy miód?
Pola wokół Gryfina i na południe od niego szybko się zażółciły. To masowo kwitnie rzepak. A w ślad za tym na pola wyjechali pszczelarze.
Miód rzepakowy jest zawsze
najwcześniej. Kiedy będzie w
tym roku? W miniony poniedziałek na polach koło Gardna
widzieliśmy pierwsze wywiezione w teren pszczele rodziny w
zielonych na ogół ulach. Te bardzo kolorowe stoją obok domów
pszczelarzy. Można je zobaczyć
choćby z drogi w Wełtyniu.
Te ule, skromne i ledwo widoczne stały na skraju dużego pola rzepaku nad jeziorem
Gardnieńskim. Było ich w tym
miejscu zaledwie kilka, ale mieliśmy szczęście, bo akurat pracował przy nich pszczelarz. Przywiózł tu ule aż ze Szczecina i

Gmina Stare Czarnowo ma nowy herb, flagę, pieczęcie oraz flagę stolikową. Zgodę wydało Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzję o zatwierdzeniu symboli i zasad ich stosowania przyjęła
podczas sesji we wtorek, 25 lutego roku Rada Gminy
Stare Czarnowo.

rozstawił w kilku miejscach dopiero dwa dni wcześniej. Pytany
przez nas, kiedy będzie pierwszy
tegoroczny miód rzepakowy
powiedział, że zapewne w końcu maja. Ale dodał też, że wiele
zależy od tego, czy będzie padał

deszcz. Bo od ilości deszczu zależy tempo kwitnienia rzepaku
i efektywność pracy pszczół. Na
razie niestety nie ma zapowiedzi
regularnych opadów, co martwi
pszczelarzy. Wielbicieli miodu rk
też.

10. rocznica katastrofy
W tym roku przypadły dwie bardzo ważne rocznice dla naszej współczesnej
historii i życia społecznego. Rocznice mówiące o wydarzeniach, że Polska nieustannie walczy o niepodległość i suwerenność.

Pierwszą z nich obchodziliśmy 1.marca -”Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,
który został ustanowiony przez
Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej śp. Lecha Kaczyńskiego. (…).
Inny charakter miała druga uroczystość, ”10. Rocznica

Gmina ma nowy
herb

Katastrofy Smoleńskiej”. Msza
Święta za wszystkie ofiary katastrofy została odprawiona w
kościele pw. Narodzenia NMP
, którą celebrował ks. Piotr
Szatkowski w obecności pięciu
wiernych, jak nakazują obecne obostrzenia. Organizatorzy
rozumiejąc powagę sytuacji

ograniczyli się do wystawienia
portretów ofiar katastrofy w
kościele i zapalenia znicza. Przy
pomniku smoleńskim na cmentarzu kościelnym zostały ustawione flagi państwowe, zapalono znicze. Całą płytę pomnika
pokryły żółte tulipany „Maria
Kaczyńska”, symbolizując 96.
ofiar katastrofy.
W tym miejscu, w imieniu organizatorów chcę podziękować
osobom prywatnym, organizacjom społecznym,instytucjom
państwowym za pomoc w organizację i wkład w pielęgnowaniu
pamięci o Naszych Bohaterach.
Grzegorz Węgrzyn

Zgodnie z ustawą o odznakach i mundurach, jedynie
pozytywna opinia ministra właściwego do spraw administracji,
wydana w oparciu o stanowisko
Komisji Heraldycznej, stwierdzająca, że wzór przedstawionych do zaopiniowania symboli
gminy jest zgodny z zasadami
heraldyki, weksykologii i miejscową tradycją historyczną,
daje podstawę Radzie Gminy do
podjęcia uchwały o ustanowieniu symboli gminy. Stary herb
uchwalony był w 1995 roku.
Jednak decyzja o jego wprowadzeniu nie została poprzedzona
opracowaniem studium historyczno-heraldycznym
odnoszącym się do terenu gminy.
Oparty był on więc jedynie na
powierzchownych skojarzeniach
i intuicji oraz nie miał oparcia w
przepisach prawa.
- Posługiwanie się przez
gminę
dotychczasowym
herbem było nielegalne. W
związku z tym należało unormować prawne nieścisłości
wokół naszych symboli. Dodatkowo postanowiliśmy, że
oprócz herbu gminy, stworzymy flagę, pieczęcie i flagę
stolikową - wyjaśnia przewodnicząca Rady Gminy Alina Przybysz. Pracę nad stworzeniem i
zatwierdzeniem symboli gminy
trwały od paru lat. Ostatecznie

Pomoc prawna i psychologiczna
dla mieszkańców gminy w związku
z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2
Drodzy Mieszkańcy! Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino uruchomił bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną dla mieszkańców. Pomoc obejmuje udzielanie porad i konsultacji prawnych (opinii prawnych i odpowiedzi na problemy mieszkańców gminy wywołanych epidemią korona
wirusa) oraz psychologicznych (wynikających z obecnej sytuacji).
W jaki sposób skorzystać z pomocy prawnej?
Pytania i wnioski o udzielenie opinii prawnych należy kierować do adwokat Magdaleny Jatczak pod numer telefonu 513 913 477 lub na adres
e-mail jatczak.magda@gmail.com.
Pomoc prawna będzie świadczona w poniedziałek, środę i piątek w
godzinach od 15.00 do 17.00.
W jaki sposób można skorzystać z pomocy psychologicznej?
Bezpłatne wsparcie psychologiczne udzielane jest pod numerem telefonu 73 12 12 112.
Dyżury psychologów odbywać się będą w poniedziałek, środę
i piątek w godzinach od 15.00 do 17.00.
Zachęcamy do kontakt telefonicznego bądź mailowego.
www.7dnigryfina.pl

w sierpniu ub.r. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Heraldycznej,
wydało zgodę na posługiwanie
się przez władze gminy Stare
Czarnowo nowym herbem, flagą,
pieczęciami oraz flagą stolikową.
- Nowy herb nawiązuje do
historycznej roli cystersów w
rozwoju gminy i jej położenia
na terenie Puszczy Bukowej,
odgrywającej dużą rolę w życiu Starego Czarnowa - podkreśla wójt Marzena Grzywińska.
pk

Herb Gminy Stare
Czarnowo
W herbie umieszczono pastorał opacki w kolorze złotym wraz z welonem koloru
białego i dwie gałązki drzewa
bukowego w kolorze zielonym
u dołu tarczy, zwróconymi ku
sobie. Niebieskie pole symbolizuje z kolei wody gminy, czyli
liczne jeziora oraz rzeki Płonię i
Krzeknię.
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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

KUPON

Pionowo
1. jedna z walut
2. rodzaj gonitwy
3. miasto w Ugandzie
4. Pola – aktorka
5. dorożkarz
6. z Nagłowic
7. skóry z tchórza
8. auto ze Szwecji
9. sztuka w języku martwym
10. dramat Stanisława Grochowiaka
11. pagórek polodowcowy
12. nóżka kociaka
13. polski aparat fotograficzny
14. Jakow, pianista radziecki
15. córka Kadmosa i Harmonii
16. starogrecki instrument szarpany
17. mgła nad łąką
18. wódka ze śliwek
19. gatunek tapira
20. poręczyciel
21. skórzany powyżej bioder
22. rzeka Goleniowa
23. cenny metal
24. ludowy zwyczaj witania wiosny
25. ptak wyjadający bydłu pasożyty
26. łaska dla siedzących
27. układ nitek wzdłuż tkaniny
28. stolica Kenii

29. romb na karcie
30. samiec rysia
31. góry od Francji po Słowenię
32. na mapie pogody
33. rzeka w Wlk. Brytanii, dopływ Ouse
34. miasto w Birmie
35. za krótka dla pracusia
36. gatunek sardyny
37. wartość emitowanych banknotów
38. Lew (zm.1901), rosyjski tancerz
39. ptak z rzędu kaczkowatych
40. zastój
41. wydzielają nektar w roślinach
42. bawół z Celebesu
43. karcz, karpa
44. rewolwer kowboja
45. kurort nad jez. Tyberiadzkim (Izrael)
46. obiektyw bez wad aberracji
47. podgorzelec, kaczka norowa,
(Tadorna tadorna)
48. krewny po matce
49. żelazny środek transportu
50. dawniej używany był do narkozy
51. górne kły jelenia
52. skóra na cholewki
53. miejsce triumfu Scypiona afrykańskiego pierwszego
54. najszybszy galop
55. szopa na rudę.

Poziomo
56. syntetyczny środek znieczulający
57. malowidło ścienne
58. jesionowy człowiek Odyna
59. włóczęga
60. ptak, dama niebieskobrzucha z
rodziny papug
61. konwencjonalna grzeczność
62. przezwyciężenie
63. bogacz, władca
64. mieszkanka Urugwaju
65. stan w Indii
66. pętelka robiona szydełkiem
67. wzniosły czyn
68. tymczasowy budynek
69. święty ptak Egiptu
70. uszkodzenie urządzenia
71. uosobienie tęczy
72. miasto w płd. Jordanii
73. dawne określenie żeglugi powietrznej
74. stolica Wenezueli
75. miasto w Katalonii (Hiszpania)
76. jap. sztuka walki
77. punkt górowania słońca
78. dzielnica Kórnika
79. Irena dla bliskich
80. ździebełko
81. kelner dawniej

82. przepowiednie wygłaszane przez
proroków
83. babiloński bóg, opiekun pisma
84. opiekun młodych małżeństw
85. Ace of ...
86. język władzy totalitarnej
87. do zagięcia
88. tu założysz konto
89. miasto w USA
90. nacjonalistyczna organizacja
niemiecka z XIX w.
91. Józef, malarz polski
92. wyniesienie na tron
93. owad
94. wyspa w Tonga
95. marka telewizorów
96. przydrożna wierzba
97. imię Sadata, polityk z Egiptu
98. córka Re
bogini prawdy
99. jednostka pracy
100. Jeremy, sławny aktor („Dom
dusz”)
101. tkanina jedwabna
102. Don ..., kochanek.

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

576 314 405

PODPOWIEDŹ: ABILENE, FIAKIER,
HYMEN, MAIK, MANRESA, UHLA

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

Od kilku tygodni mamy sytuację ekstremalnie ekstremalną,
bo siedzimy w domu z naszymi dziećmi i nie możemy wymieniać książek z biblioteki. Można oczywiście kupować, ale kto
dzisiaj ma na to środki – nie każdy. Próbowałam przypomnieć
sobie ostatnio książkę, którą mój prawie 3-letni syn kocha najbardziej i okazało się, że najbardziej, najmocniej i nieustannie
słuchałby bajki, którą opowiadam mu przed snem (bajki, którą
tworzę w wyobraźni). Ostatnio hitem dla mojego syna są opowieści – bynajmniej nie z mchu i paproci – ale gwiazdą i układem słonecznym utkane, czyli bajki z kosmosu. Opowiadamy
mu z mężem na zmianę o planetach, Księżycu, Marsie, układzie
słonecznym i wszystkim, co jest z nim związane. Na pewno nie
jesteście zdziwieni, że dzieci są tak głodne wiedzy. Właściwie
każdy temat jest dobry, by dziecko zaciekawić. To nie tylko rozwija, ale także zajmuje i przy odpowiednim tembrze głosu skutecznie usypia.					
Wisława Szymborska

Piękna Pani
Wyobraźnia

wychodził z domu. Nigdy nie słuchał i kogutek musiał go w ostatniej chwili ratować z
opresji. Wtedy nie widziałam w tej historii nic
nieprzyjemnego czy przerażającego. Dzisiaj
ta wersja bajki wydaje mi się nieco zbyt drastyczna, ale wciąż wspominam ją z sentymentem - była to bowiem moja bajka na dobranoc
u kochanej babci, przy której momentalnie
zasypiałam.

Gra z wyobraźnią, gra w wyobraźnię to
najlepsza gra na kwarantannę i pobyt z dzieckiem w domu. Kreowanie, wymyślanie, kombinowanie – jest najtańszym sposobem „kupowania” zabawek. Czasami wystarczy wyciąć
coś z papieru lub zrobić coś techniką origami,
by nasze dziecko bawiło się przez godzinę
samo. Nie chodzi tylko o zajęcie latorośli, ale
także o to, że nasz maluch widzi naszą kreatywność i starania, a dodatkowo spędzamy
z nim kreatywnie i z uważnością czas, a to w
tym czasie jest na wagę złota.
Logika zabierze Cię z punktu A do punktu
B. Wyobraźnia zabierze Cię wszędzie.
Albert Einstein
Zawsze ceniłam sobie to w życiu, że potrafiłam podróżować w krainy, które wykreowała
dla mnie wyobraźnia. Oddawałam się temu
bez reszty, zwłaszcza w młodym wieku i to
było niesamowite, rozluźniające i inspirujące.
Wyobraźnia pomaga w szkole i przy pisaniu
wypracowań, ale przeszkadza w twardym
stąpaniu po ziemi. Czas wyobraźni trwa jednak bardzo krótko, to zazwyczaj dzieciństwo
i moment zaraz po nim. Wiara w smoki też
nam jest potrzebna, byśmy rozwijali się równomiernie.

która odpowiada za intuicję, wyobrażenia i
kreatywność.
Pisałam Wam już o tym, ale jeszcze przy
okazji tego tekstu przypomnę, że gdy wyobrażamy sobie coś, to uaktywniamy naszą prawą
półkulę mózgu, lewa natomiast odpowiada
za logiczne, konkretne myślenie. Naukowcy
i lekarze twierdzą, że aby osiagnąć najlepsze
możliwości całego mózgu, powinniśmy “włączać” na zmianę obie półkule mózgu. Tym
bardziej postawmy na wyobraźnię. Albert
Einstein twierdził – i zgadzam się z nim w
100% – że wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne, a wiedza bez wyobraźni
zrobi rzeczy najwyżej doskonałe. Podkreślał
też, że wyobraźnia jest ważniejsza, bo wiedza
jest ograniczona, wyobraźnie natomiast nie
ma ograniczeń.

W jego wyobraźni ludzkość przedstawiała się jako zbiór szarych kamieni, między
którymi raz na tysiąc, jeżeli nie rzadziej, trafiał się klejnot. Zaś ponad tymi chłodnymi i
bezświetlnymi bytami ukazywały się istoty
nadzwyczajne, podobne do zapalonych lamp,
które szarym kamieniom nadają fizjognomię,
a klejnotom – blask, barwę i przezroczystość.
Bolesław Prus
Codzienna dawka wyobraźni jest dla mnie i
mojego syna jak skok w tajemniczą norę królika i otwarcie drzwi do krainy czarów, gdzie
trafiła Alicja. Uwielbiamy to. Opowiadajcie
dzieciom własne bajki, twórzcie opowieści,
które pokochają, inspirujcie je i odkrywajcie
przed nimi nowe, inne lądy krain, których nie
znają a których może nigdy nie będzie dane
im poznać. Rozwijajcie wyobraźnię swoich
dzieci, bo to zaprocentuje wrażliwym dorosłym.
PS

Braku wyobraźni nie zastąpi doskonała technika.

*Wyobraźnia to zjawisko subiektywne, które definiuje się jako
zdolność do wyobrażania sobie czegoś, do przewidywania
(antycypacji), uzupełniania, odtwarzania, do tworzenia wyobrażeń twórczych.
Gdy byłam mała i „byłam ale co wieczór przeżywali
na służbie” u babci, na do- jedno niefortunne zdarzenie.
branoc opowiadała mi pewną Kogutek wychodził z domu
bajkę. Uwielbiałam to. Była do pracy, a kotek zostawał w
to opowieść o kotku i kogut- nim, ostrzeżony, by nikogo
ku, którzy mieszkali w lesie, obcego nie wpuszczał i nie
www.7dnigryfina.pl

*Rozwój wyobraźni dzieci często jest zaniedbywany przez rodziców i pedagogów
ze względu na utożsamienie wyobraźni z
niepotrzebnym fantazjowaniem. Szkoła
przykłada wagę do tego, by wyposażyć wychowanków w niezbędną wiedzę i umiejętności. Bagatelizuje się zdolności twórcze,
np. redukując systematycznie liczbę zajęć
muzycznych czy plastycznych. Tymczasem
do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebna jest stymulacja zarówno „logicznej” lewej
półkuli mózgu, jak i „artystycznej” prawej,

Mieczysław Jastrun

Najważniejsze jest najbliższe 5 minut.
Reszta to wyobraźnia.
Sławomir Mrożek

Mama, która czyta, bo kocha
Źródła: *https://parenting.pl/rozwoj-wyobrazni
foto: pixabay.com.pl
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COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

Felieton(ik)

Co w trawie piszczy

Wiosna, ale #zostańwdomu

Początek wiosny 2020 standardowo przypadł w tym roku w marcu, jednak nie wszyscy znają dokładną datę pierwszego dnia wiosny kalendarzowej i astronomicznej.
Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej i astronomicznej nie zawsze przypada na ten sam termin. Kalendarzowa wiosna 2020 zaczęła się 21 marca i jest to zawsze termin stały. W tym roku była to sobota.
21 marca to ulubiony dzień wszystkich uczniów, ponieważ wtedy właśnie obchodzimy Dzień Wagarowicza. Takie długie wolne jak teraz od szkoły z pewnością już wam się znudziło, ale do tej pory był
to z pewnością jeden z waszych ulubionych dni w roku szkolnym.
A wiecie, dlaczego występują różnice między pierwszym dniem wiosny kalendarzowej a astronomicznej? Ma to związek z ruchem słońca.
Astronomiczna wiosna rozpoczyna się zawsze w momencie równonocy wiosennej, inaczej zwanej
przesileniem wiosennym (dzień i noc mają dokładnie taki sam czas trwania - po 12 godzin) i trwa aż
do przesilenia letniego (najdłuższego dnia w roku).
Astronomiczna wiosna może zaczynać się 20 lub 21 marca.
W 2020 roku pierwszy dzień wiosny astronomicznej wypadł w piątek, 20 marca.
Nie wiem czy wiecie, ale bardzo ciekawe jest to, że z biegiem lat astronomiczny początek wiosny będzie wypadał coraz wcześniej.
W 2048 roku prawdopodobnie może to być już 18 marca.
Z kolei za niecałe 100 lat, dokładnie w 2102 roku, pierwszy dzień wiosny może
wypaść nawet 13 marca. Ciekawe prawda?
Oczywiście mamy już wiosnę od miesiąca, ale niestety dalej #zostańwdomu.

Czy znacie pana NIE-UDA-CI-SIĘ ?

W jego bandzie jest jeszcze PAN LUSTERECZKO, PANI UTKA, PANI
URODA ZEWNĘTRZNA, PAN NIERÓWNOŚĆ.
Jest to pan , który dowodzi tą bandą. Podrzuca do kieszeni, plecaków i butów wszystkich dziewczynek małe kamyki.
Kamyki te powodują , że dziewczynki nie mogą oderwać się od
ziemi, ponieważ wszystko dla nich staje się cięższe.
Jak już mają te kamyki w swoich kieszeniach nie potrafią zrealizować swoich planów, nie chce im się robić tego co sprawiało im do
tej pory przyjemność.

Mały artysta

Na szczęście jest jeszcze pan CHCIEĆ –TO -MÓC, który jest odpowiedzialny za tkanie skrzydeł, które pomagają realizować nam
wszystkim swoje marzenia.
Wszyscy mamy takie skrzydła, ale nie wiemy o ich istnieniu. Są to
niewidoczne skrzydła, które unoszą nas nad ziemią właśnie wtedy
gdy spełniamy swoje marzenia.
Jeśli zaciekawiła was
ta
banda
dziwnych
ludzi,
zachęcam do
przeczytania książki
pt. „ Dziewczynki latają wysoko”
Raquel Diaz
Reguera.
Pięknie zilustrowana
i dająca do
myślenia książka
dla dziewczynek
i nie tylko z pewnością
pomoże
wam zrealizować
wszystko to czego
do tej pory myślałyście, że nie jesteście w stanie zrealizować ani tego
osiągnąć. To taki
książkowy motywator, który polecam serdecznie w
tym roku szkolnym.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Sprzedam
kawalerkę 33 m2

„Nie bądź obojętny”

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

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

Tel. 605 173 664

Firma poszukuje
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

AUTO-SKUP

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

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

Tel. 605 955 850

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

Sprzedam kawalerkę do remontu
o pow. 30m w Gryfinie
przy ul. 11 Listopada w cenie 145 000 zł
2

tel. 502 277 099
Poszukuję emeryta lub rencisty
w wieku do 60 lat z prawem jazdy
do prac konserwacyjnych

tel. 502 277 099

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Transport

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

Tel: 575 830 815

Sprzedam działkę
budowlaną 2200 m2
Gostyń Łobeski
Gmina Płoty
tel. 697151503
Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie
prowadzisz działalności, nie masz majątku.
Pomogę zgłosić upadłość.
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080,
www.szczecin-syndyk.pl
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com

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

OFERUJEMY:

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

ZATRUDNI

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

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

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości wykaz oznaczony nr 29/2020 obejmujący nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 91/2 o pow. 0,0356 ha położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3m. Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
obecnego użytkownika wieczystego. Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela się
w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami znajdującym się przy ul. Parkowej nr
3 w Gryfinie (11 piętro, pokój nr 204) lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 416 20 11 wew. 424.

Chcesz dać ogłoszenie - reklamę w gazecie
na powiat:
gryfiński, stargardzki, goleniowski , kamieński, łobeski, policki

zadzwoń: 506 638 789, 91 404 50 14 • napisz: karolinasb@domjudy.pl
www.7dnigryfina.pl

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

PRACA OPIEKA NIEMCY!

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

POSZUKUJE

ZATRUDNI

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT
Zakres obowiązków:
• klasyfikacja, kompletowanie i ewidencja dokumentów księgowych,
• wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
• wprowadzanie płatności do realizacji w systemach bankowości elektronicznej,
• realizacja procesu windykacji należności od klientów firmy,
• sporządzanie bieżących informacji finansowych i rozliczeniowych
na potrzeby Kierownictwa Firmy.
Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe – w zakresie rachunkowości,
• Doświadczenie w pełnej księgowości - 2 lat,
• Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i innych, które są niezbędne
do samodzielnej pracy na zajmowanym stanowisku, przy obliczaniu
zobowiązań podatkowych,
• Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Wiedza z zakresu kadr i płac będzie dodatkowym atutem,
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• samodzielną i ambitną pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• szansę poszerzania wiedzy i doświadczenia w różnych obszarach,
Miejsce pracy: Maszewo
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz
z listem motywacyjnym na adres:
jk@agro-business.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko Księgowa ”
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UWAGA
Ogłoszenia drobne
91 40 45 014

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

91 40 41 014

Cena 1 zł za słowo - NIERUCHOMOŚCI • 70 gr za słowo - pozostałe działy
MIESZKANIA - WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę w centrum Gryfina, umeblowana i wyposażona.
Tel. 662 466 917
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, 43 m2,
ul. Flisacza. Tel. 667 800 157
•• Posiadam do wynajęcia pokój na domkach
z dostępem do kuchni i mediów. Tel. 783
415 222
•• Pani wynajmie pokój dla 1 lub 2 pań, domek jednorodzinny przy ul. Łużyckiej. Tel.
511 299 055
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe
mieszkanie na Górnym tarasie dla firm.
Tel. 664 183 887
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie od 1
lutego 2020. Blok 4rodzinny, I piętro, pow.
49 m2, 2 pokoje, duża kuchnia, centralne
ogrzewanie na gaz. Pomieszczenia umeblowane, częściowo wyposażone. Cena za
czynsz do uzgodnienia. Tel. 661 104 684
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe ok. 65 m2, okolice Łużyckiej. Tel. 506
493 741
•• Posiadam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę. Tel. 604 669 366
•• Posiadam mieszkanie 38 m2 do wynajęcia.
Stare Miasto. Tel. 501 384 249 po godz. 16.
•• Pokój do wynajęcia od lipca. Preferowane
osoby uczące się, osoby starsze. Kontakt w
godz. 12-18. Tel. 91 823 62 55; 514 789 874
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe – kuchnia, łazienka, przedpokój, w Daleszewie.
Tel. 501 77 82 39
•• Posiadam do wynajęcia od zaraz mieszkanie w Gryfinie. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia pokój 1 osobowy
z prywatą łazienką 700,00 za miesiąc od
15.04. Posiadam do wynajęcia pokój 3 osobowy od.11.04. CZEPINO UL. GRYFIŃSKA 52.
Tel. 607 215 935
•• Posiadam pokój do wynajęcia na os.
Południe. Tel. 693 929 315
•• Do wynajęcia pokój jednoosobowy w
Gryfinie. Tel. 881 772 488
•• Wynajmę pokój Pani. Tel. 512 622 407
•• Posiadam do wynajęcia pokój dwuosobowy i trzyosobowy w Gryfinie. Tel. 790 453
674
•• Posiadam do wynajęcia umeblowane
mieszkanie typu kawalerka na Górnym tarasie. Tel. 693 99 17 14
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os.
Południe o pow. 54 m2 III piętro. Cena 1200
+ gaz i prąd, kaucja zwrotna. Tel. 570 190
050
•• Posiadam do wynajęcia pokój jednoosobowy (umeblowany). Tel. 731 490 270
•• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe o pow.
54 m2 na os. Południe w Gryfinie, III piętro,
1400zł+media, kaucja zwrotna. Tel. 570 190
050
•• Posiadam do wynajęcia pokój dla mężczyzny na os. Południe. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę na
Górnym Tarasie. Tel. 723 132 553
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zwrotna kaucja. Tel. 511 304 517
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w centrum Gryfina. Tel. 518 066 251
•• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, jadalnia,
kuchnia, łazienka, duże podwórko, ogrzewanie centralne trzeba samemu opalać.
Daleszewo ul. Gryfińska 38. Tel. 664 160 810
•• Wynajmę pokój na domkach, z dostępem
do kuchni itd. mediów. Tel. 91 415 22 22
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, o pow. 40 m2, w Babinku, piwnica,
chlewik, podwórko. Tel. 602 839 600
•• Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój
w Gryfinie. Tel. 885 831 732
•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel. 514 527 877

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

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

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

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam rezerwację/kaucję kupna mieszkania przy ul. Flisacza. Cena mieszkania 186
tys. zł. Tel. 691 250 724
•• Odstąpię partycypację TBS w Gryfinie,
Stare Miasto, 3 pokoje, parter. Tel. 508 626
052
•• Sprzedam budynek mieszkalny wolnostojący 25 ar, Żabowo. Tel. 695 359 355
•• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 3 pokojowe o pow. 63 m2. Tel. 511 317 230
•• Sprzedam partycypację kawalerka 33 m2,
ul. Mazowiecka. Tel. 663 44 23 13
•• Sprzedam domki holenderskie. Tel. 0048
604 302 001
•• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na parterze o pow. 57,3 m2, umeblowane, kuchnia w zabudowie, gotowe do zamieszkania,
bezczynszowe, w miejscowości Baniewice.
Do mieszkania przynależna jest piwnica 15
m2 oraz garaż. Tel. 784 539 407, 602 507 039
•• Sprzedam dom dwurodzinny w Pniewie.
Tel. 519 323 107
•• Sprzedam dom w Chwarstnicy z 2004 roku
wraz z zabudowaniami. Tel. 784 539 407,
604 52 23 24
•• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym na ul. Reymonta 14 lub zamienię na 2
mieszkania M3 w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22
lub 781 415 222
•• Sprzedam pół domu lub wynajmę. Cena do
uzgodnienia. Tel. 697 631 896
•• Sprzedam pół domu (do remontu, ale można mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, 2 piwnice i poddasze
oraz zabudowania gospodarcze na działce
o pow. 3650 m2 w Wierzchlasie. Tel. 664
094 054
•• Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 180 m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie
gazowe solar na ciepłą wodę, garaż do
otynkowania, wiata, grill z garażem dwustanowiskowy i działki o różnych wielkościach. lub zamienię na mieszkanie dwupokojowe nad morzem lub w Szczecinie. Tel.
91 41 45 238 , 603 795 459, 609 536 459
MIESZKANIA - 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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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•• Sprzedam motocykl Suzuki Free Wind, poj.
650, rok prod. 1997, nie wymaga wkładu finansowego. Tel. 692 120 030
•• Sprzedam alufelgi z oponami do BMW
rozm. 205 na 60 na 15. Tel. 697 44 78 78
•• Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5
diesel, 116KM, manual, rok 1994. Przebieg:
336 400km, OC do 10/2018 przegląd do
09/2018, PIERWSZY właściciel w kraju (od
17 lat). Kolor biały, szyberdach. Lusterka i
tylna szyba podgrzewana. Cena 3200 zł.
Tel. 695 927 388
•• Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105
KM, rocz. 2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092
176
•• Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997,
115 KM, przebieg 202 tys. km, przegląd do
15.12.2018. Cena 4500 zł do negocjacji. Tel.
515 285 671
•• SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna,
kupiony w salonie, pierwsza rejestracja
02.2010r., jeden właściciel, faktura vat sprzedam za dobrą cenę. Tel. 502 816 108
MOTORYZACJA – KUPNO
•• Kupię motocykl średniej klasy 250-300 cm,
względnie i ładnie wyglądający. Tel. 781
747 903
•• Kupię zużyte silniki samochodowe i elektryczne. Tel. 547 856 274
•• Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
PRACA
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe
– Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia,
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUKAM
•• Rencista z Chojny podejmie pracę, najlepiej
w ochronie. Tel. 501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej osoby 24h. Staż pracy w Niemczech ok.
15 lat. Tel. 660 974 992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel.
660 974 992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w
Gryfinie lub okolicach, najchętniej bez żadnych umów. Tel. 507 890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka
mieszkań od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889
729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania
piesków, robienia zakupów etc. Tel. 790
441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w
Gryfinie, raz w tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i
transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874
777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września.
Posiadam duże doświadczenie. Tel.727 687
666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona w pracy z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każdym wieku. Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową pracę, znajomość języka niemieckiego. Gryfino, okolice także strefa przygraniczna. Tel. 798 441 629
Z ATRUDNIĘ
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w
Gryfinie. Tel. 602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą
być ze wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel. 783 415 222
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL.
601420 009
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów
Dolny. Tel. 515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z
możliwością zamieszkania Gryfino ul.
Reymonta 14. Tel. 781 415 222, 783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu
Gryfino. Tel. 721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam
stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji.
Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 - Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli. Tel. 785 104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88
40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym.
Tel 91 415 03 31
•• Poszukuję osoby do sprzątania na okres
2 miesięcy w miejscowości Żurawki koło
Gryfina. Tel. 607 842 471
•• Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel.
517 60 10 22

www.7dnigryfina.pl

•• Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam
stolarzy/budowlańców. Wszelkie informacje pod nr tel. +46 762 185 566
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach
Berlina,. Zakwaterowanie, stawki niemieckie, dowolny system pracy. Tel. 533 284 260
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą
być ze wschodu. Te. 91 415 22 22
•• Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415
22 22
•• Firma AMBERCARE24 poszukuje opiekunki
do Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny. Zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalne. Tel. 737 451 825 lub 737 886 919
•• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie,
1000 – 1300 euro na rękę. Więcej na housecare.pl. Tel. 534 122 124
•• Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu
przemysłowego. Tel. 668 660 026
•• Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz – szpachlowanie, malowanie, zabudowa kartonowo-gipsowa, itp. Tel. 662 495 081
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie
krajowym. Tel. 509 740 304
•• Zatrudnię kierowcę międzynarodowego
kat. C+E. Tel. 91 404 56 50
USŁUGI
•• Bezpyłowe szlifowanie ścian i sufitów,
malowanie, tapetowanie, układanie
płytek. Ogólnobudowlaniec czeka na
zlecenia. Tel. 724 874 777
•• Przyjmę zlecenie na mycie okien i sprzątanie mieszkań. Cena umowna. Tel. 53
40 21 868
•• „Srebrna rączka” poleca się: mocowanie
karniszy, półek, szafek. Montaż kinkietów i żyrandoli. Naprawa domowej elektryki i hydrauliki. Tel. 665 18 44 88
•• PŁYTKI GLAZURA TERAKOTA fachowe położenie płytek w Twoim domu. Tel. 601 761
536
•• Usługi remontowo-budowlane, wykończenia wnętrz, szpachlowanie, malowanie,
ścianki działowe z płyty GK, sufity podwieszane, terakota, ceramika oraz panele podłogowe. Tel. 576 314 405
•• Opiekun zaopiekuje się starszą osobą potrzebującą pomocy. Tel. 794 299 368
•• Szukam kogoś kto potrafi szpachlować,
ma możliwość dojazdu (19 km od Gryfina)
i sprzęt. Wynagrodzenie do ustalenia na
miejscu. Tel. 576 550 499
•• Zlecę remont kuchni: położenie glazury,
malowanie i inne drobne prace. Tel. 697
995 957
•• Oferuję usługi remontowo – budowlane w
zakresie malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, tapetowanie, panele itp. Tel.
606 187 863 (Tomasz)
•• Pisanie, przepisywanie, korekta prac. Tel.
664 301 105
EDUKACJA
•• Nauka jęz. niemieckiego. Tel. 509 740 063
•• Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
•• Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepetycji z języka niemieckiego na każdym
poziomie, z dojazdem do klienta. Tel. 69 78
08 128
•• Nauka gry na perkusji. Tel. 694 161 215
•• Nauka języka hiszpańskiego. Tel.
794 998 104
•• Korepetycje z jęz. angielskiego dla uczniów
i dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem.
Tel. 501 168 276
•• Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel.
697 288 030
•• Rosyjski indywidualnie i grupowo.
Nauczyciel dyplomowany. Tel. 696 068 527
•• Korepetycje z matematyki i fizyki na
wszystkich poziomach nauczania. Rzetelne
przygotowanie do matury i innych egzaminów. Wieloletnie doświadczenie. Tel.
793 305 835
•• Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie do sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu
gimnazjalnego, maturalnego, indywidualnie lub w małych grupach. Tel. 887 682 252
ROLNIC T WO – DZIER Ż AWA /
SPRZEDAŻ
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do
obornika dwuosiowy, opryskiwacz do zboża, grabiarka do siana, mała glebogryzarka,
dmuchawa do zboża, 2 silniki elektryczne.
Tl. 91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha
lasu i pod budowę teren uzbrojony. Tel.
724 049 451
•• Szkółka w Karsku koło Nowogardu poleca
drzewa owocowe w pojemnikach 3-4 letnie
owocujące już od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80 cm. po 10 zł za sztukę. Tel
606 106 142

•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel.
785 537 131
•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie
Steklna. Tel. 609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4,
sprawny technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę działkę o pow. 1500 m2- sad owocowy
(15 drzew wiśni i czereśni) w bliskiej odległości ul. Jana Pawła II. Teren ogrodzony.
Tel. 888 587 575
•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy
głównej trasie nad Odrą, jak najbliżej
Cedyni lub wejdę we współpracę hodowlaną ptactwa domowego w ekologii na
wybiegu na trawie lub dofinansuję taką
hodowlę. Tel. 513 288 745
•• ROLNICTWO – KUPNO
•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych zbiorów. Tel. 665 023 603 Odbiór własnym transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22
•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel.
91 415 22 22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę
w ilościach samochodowych, zapewniam
swój transport oraz 100% przedpłaty. Tel.
501 459 374
RÓŻNE
•• 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

DYŻURY APTEK
24.04. Apteka Muszkieter
25.04. Apteka Gryfińska
26.04. Apteka Dr.Max
27.04 Apteka Cefarm
28.04 Apteka Centrum Zdrowia
29.04 Apteka w Galerii
30.04 Apteka Verbascum

ul. 9 Maja 14
ul. Piastów 8
ul. B. Chrobrego 30
ul. Grunwaldzka 6
ul. Niepodległości 28
ul. Flisacza 63
ul. 11 Listopada 16

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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Utknęłam w Berlinie! Na moście
Danuta Aftyka, znana gryfinianom z zespołu ludowego „Borzymianka” wybrała
się na kilka dni do córki do Berlina. A potem działy się rzeczy, których berlińczycy
nie pamiętają nawet z czasów wojny.
Nie przewidziała, że po kilku dniach pobytu - podobnie
jak wiele innych osób - będzie
miała dwie możliwości. Zostać, albo wrócić i poddać się
kwarantannie. Została. - Nagle, z dnia na dzień wszystko
się zmieniło. Działy się dziwne
rzeczy. Uładzony do tej pory
świat jak by przewrócił się do
góry nogami. Zdyscyplinowani przeważnie Niemcy tłumnie
gnali do sklepów po potrzebne
i niepotrzebne zakupy na zapas. A ulice zazwyczaj ruchliwe,
zrobiły się prawie puste. I tylko
przemieszczający się po nich

ludzie mierzyli odległości jakby
centymetry mieli w oczach. A
wokół każdego plątało się słowo
koronowirus, wyjaśniające odległości, maseczki i zakazy - opowiada nasza borzymianka.
Epidemia, niepewność i hasło ”zostań w domu” zaczęły
towarzyszyć ludziom w każdym
kraju. W Berlinie opustoszały
ulice. I tylko w parkach i w lasach można było pospacerować.
Życie towarzyskie przeniosło
się do internetu, „ganiało” po
drutach telefonicznych i łączach
komórkowych. - Cały czas mam
kontakt z całą kapelą. Wysyłamy

sobie filmiki, wierszyki. Prowadzimy dyskusje. Nikt z nas
nie przewidział takiej sytuacji przyznaje Danuta Aftyka.
Puste ulice, przepełnione szpitale, żniwo śmierci. I milczące
kościoły. - Takiej sytuacji nawet
w czasie wojny nie było - opowiadają ludzie, którzy przeżyli
wojenny czas. - I mimo, że życie
wokół jakoś się kręci, to z niecierpliwością czekam na chwilę
kiedy granice opuszczą koronowirusowi „żołnierze” wraz z
tabliczką Zamknięta - opowiada bardzo chcąca już powrócić,
pani Danusia.
Cóż, wirus, pojawił się nie
wiadomo skąd, może nagle,
może nie nagle. Przewrócił zamiary ludzi, plany miast, wsi na
całym świecie. Jednak co się zaczęło, pewnego dnia będzie musiało się skończyć i wszystko zacznie się od nowa. Życie powoli
zacznie wracać. I tylko świat pozostanie przyćmiony wspomnieniami tego co się wydarzyło.

w Siekierkach
praca wre
To będzie brama do rowerowego pogranicza, wrota
do wypoczynku na łonie unikalnej przyrody Pomorza Zachodniego. Postępuje modernizacja mostu
Siekierki– Neurüdnitz. Wykonano już prace rozbiórkowe, prowadzone są roboty antykorozyjne i malowanie.

Po wielu latach starań prace
na moście europejskim Siekierki-Neurüdnitz ruszyły w
grudniu ubiegłego roku wraz
z przejęciem terenu przez wykonawcę robót – firmę INTOP
Skarbimierzyce. Wykonano już
m.in. zadania rozbiórkowe. Na
wyspie mineralnej zdemontowano budynek, a z mostu usunięto zbędne elementy stalowe.
Przeprowadzono roboty antykorozyjne i pomalowano 5 z 9
przęseł. Obecnie trwa renowa-

tym również unikalnych. Tu polują bieliki, występuje puchacz
Bubo-Bubo. Właśnie dla tego
gatunku zbudowano specjalne
platformy lęgowe, na których
może zamieszkać na czas prac
budowlanych. Inwestycja zakończy się w przyszłym roku.
Wykonawcą jest zachodniopomorska firma INTOP Skarbimierzyce w konsorcjum z INTOP Warszawa.
- Nie wstrzymujemy naszych
inwestycji, gdyż nie chcemy po-

cja przyczółku starego mostu.
Zaawansowanie szacuje się na
około 70%. - Most w Siekierkach
w przyszłości będzie fantastyczną atrakcją turystyczną zarówno
dla mieszkańców, jak i przybywających do nas turystów. Wierzę, że turystyka wróci na swoje
należne miejsce w zachodniopomorskiej gospodarce i wciąż
będzie napędzała naszą lokalną
ekonomię - mówi marszałek Olgierd Geblewicz.
Na liczącym 660 metrów
obiekcie powstanie nie tylko
trasa rowerowa, ale i miejsca
odpoczynku dla turystów czy
specjalna platforma widokowa.
Dolina Dolnej Odry to w ocenie
przyrodników ostatni tak cenny
obszar w Europie. Występuje tu
ponad 170 gatunków ptaków, w

głębiać kryzysu ekonomicznego,
który będzie skutkiem pandemii
koronawirusa. Uważamy, że inwestycje publiczne powinny być
wciąż kołem zamachowym gospodarki. Bardzo cenimy sobie te
inwestycje, które są realizowane
przez nasze zachodniopomorskie
firmy - wyjaśnia marszałek.
W imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zadanie prowadzi Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt inwestycji to blisko
12 mln zł, z czego 85% stanowi
dofinansowanie z programu
INTERREG Va. Za prace po
niemieckiej stronie mostu odpowiada Urząd Gminy Barnim-Oderbruch, który jest na etapie
dost.
przetargowym.

Z panią Danutą telefonicznie
rozmawiała TS

„Rodzina razem”.

Czas na twórcze
działania
Rysunek, wyklejanka, zdjęcie, komiks, krótki film a może inna forma plastyczna?
Pokaż nam, jak spędzasz czas z najbliższymi. Do 8 maja można zgłaszać prace do
konkursu „Rodzina razem”. Do wygrania nagrody rzeczowe.
Konkurs ogłoszony przez
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego skierowany jest do wszystkich mieszkańców regionu. Nie ma ograniczeń
wiekowych.
– Ogłoszony konkurs to pomysł
na wspólne działanie rodzin,
szczególnie w okresie, kiedy placówki edukacyjne są zamknięte
w związku z COVID-19. Ten
„przymusowy” wspólny czas
w domu, często w izolacji, był
jednym z pretekstów do zorganizowania konkursu o takiej
tematyce i w tym właśnie czasie.
Przygotowanie wspólnie pracy
plastycznej, zrobienie zdjęcia czy
nagranie filmu może być dobrym
powodem do rozmów, których
tak często brakuje z powodu na-

tłoku codziennych obowiązków.
Wykorzystajmy ten czas twórczo
i pokażmy zgodnie z tytułem
konkursu „Rodzinę razem” – zachęca Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz.
Do wygrania
Konkurs zakłada wyłonienie
jednego laureata oraz przyznanie dwóch wyróżnień na poziomie każdego z powiatów. Na
zwycięzców czekają nagrody
rzeczowe takie jak aparaty fotograficzne, gry planszowe, książki czy tablety.
Udział w konkursie polega
na przesłaniu pracy plastycznej
w dowolnej technice lub filmu,
ilustrujących wspólnie spędza-

ny czas z rodzinną zgodnie z
tytułem konkursu „Rodzina
razem”. Prace konkursowe należy przesyłać do 8 maja 2020 r.
na adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej, ul. Korsarzy
34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Konkurs”. O przyjęciu
zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Konkurs jest prowadzony w
ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i
Systemu Pieczy Zastępczej na
lata 2014 – 2020 pn. Region dla
Rodziny. Szczegóły i regulamin
konkursu na stronie rops.wzp.
pl.
dost.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

