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Nadal kilku gryfińskich strażaków jest
leczonych po zarażenie koronawirusem.
Ci, którzy odbywają jeszcze kwarantannę
wrócą do pracy w końcu tego tygodnia.
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Refleksja
na czasie

Skromna rocznica

Dożyliśmy dni, że OPACZNOŚĆ wystawia nam rachunek. A za co? Najlepiej oddają to słowa naszej lokalnej poetki Wandy Chruścickiej.
Miłej lektury. Zofia Górkiewicz
REFLEKSJA NA CZASIE!!!!!!
Jest wiosna choć taki przepiękny czas
z powodu pandemii
do pozostania w domu nawołują nas
Prawie cała ludność Polski zamknięta została!!!
DLACZEGO????
Czyżby Ziemia o swoje się upomniała
Do refleksji nas zmusza
bo choć się kręci
na niej ludzkość zamarła
prawie się nie rusza.
Dyskutujemy, medytujemy
czyja to jest wina
że Ziemia o swoje się upomina??
Są pytania i dywagacje czy WHO ma racje????
Większość chyba nie dowierza że ten wirus
od łuskowca czy nietoperza???
Może to ludzka ręka uczyniła
nie do uwierzenia dokąd ten Świat zmierza.
Czy to Boskie skaranie?
PANIE !!!! Przecież dałeś nam Ziemię w posiadanie.
Powiedziałeś! czyńcie sobie poddaną Ziemię
A teraz wystawiasz na zatracenie Twoje ludzkie plemię??
Bóg Ci odpowie - tak to jest ZNAK CZASU
Wszystko skutecznie niszczyłeś
Gdy na Ziemi prawie Bogiem i Carem byłeś
W pogoni za dobrobytem dla przyrody nie miałeś czasu
I tak: ŚMIECI do lasu.........
ŚCIEKI do jeziora i rzeki
WYCIĄĆ lasy i drzewa bo hotelowy biznes rozwijać trzeba
Z dumnie podniesioną głową polowa
na ZWIERZYNĘ PŁOWĄ
PSZCZOŁA o litość woła bo chemią
zniszczyłeś kwiaty i zioła
Żyj człowieku zgodnie z naturą !!!! Bo to nie ty jesteś górą.
DOKĄD ZMIERZASZ CZŁOWIEKU XXI WIEKU?????!!!!!
Wanda Chruścicka

kondolencje

„Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”

Naszej koleżance
Anecie
Płóciennik-śmiałkowskiej
Najszczersze wyrazy współczucia
i słowa wsparcia z powodu śmierci

MAMY

Składają:
Starosta Gryfiński i Koleżanki i Koledzy
ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie

W połowie kwietnia starosta Wojciech Konarski oraz wicestarosta Ewa Dudar, w
imieniu społeczności lokalnej symbolicznie uczcili pamięć żołnierzy poległych
podczas forsowania Odry w kwietniu 1945 r., składając kwiaty przed pomnikiem
na cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach.
W dniach 16-20 kwietnia 1945
r. w rejonie Gozdowic, Siekierek,
Starych Łysogórek rozegrała się
jedna z najkrwawszych bitew drugiej wojny światowej – forsowanie
Odry. O zdobycie zachodniego
brzegu rzeki walczyli żołnierze 1.
Armii Wojska Polskiego w składzie wojsk 1. Frontu Białoruskiego.
Forsowanie Odry zakończyło się rozbiciem nieprzyjaciela,
niemieccy żołnierze zmuszeni byli do wycofania się, a armia polska i radziecka miała
już wolną drogę do Berlina.
W wyniku ciężkich starć życie
straciło ok. dwóch tysięcy polskich i radzieckich żołnierzy.
W większości spoczywają oni na
cmentarzu wojennym w Starych
Łysogórkach.
dost.

Po pijaku, z narkotykami
i bez prawa jazdy
Niektórzy zachowują się jakby
myśleli, że policja zajmuje się teraz tylko sprawami związanymi
z koronawirusem. Tymczasem
nasi funkcjonariusze zatrzymują
pijanych kierowców, drogówka
tych bez ważnych dokumentów
do prowadzenia pojazdów, a
kryminalni łapią narkomanów i
tych którzy sprzedają narkotyki.
Niektórzy są tak rozzuchwaleni, że pijani jeżdżą po Gryfinie.
To było 25 kwietnia o godz.
18. - Policjanci Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie podczas kontroli
drogowej pojazdu marki Audi
ujawnili, że 47-letni kierujący zatrzymany ul. Targowej w
Gryfinie znajduje się w stanie
nietrzeźwości. Miał 1,20 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu – informuje st. sierż. Jakub
Kuźmowicz, rzecznik prasowy
komendanta powiatowego policji w Gryfinie.

Pijany motorowerzysta
Do zatrzymania nietrzeźwego doszło w poniedziałek,
27 kwietnia 2020 r. w Starych
Brynkach (gmina Gryfino).
- Funkcjonariusze Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie podczas
kontroli drogowej motoroweru
marki Zipp ujawnili, że 54-letni
kierujący znajduje się w stanie
nietrzeźwości. Miał 0,50 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu – informuje starszy sierżant
Jakub Kuźmowicz, rzecznik pra-

sowy komendanta powiatowego
policji w Gryfinie.
Bez prawka
24 kwietnia 2020 r. o godz.
21.45 w Gardnie gryfińska drogówka zatrzymała 62-letniego
kierowcę. Mężczyzna prowadził
samochód marki Volkswagen,
pomimo że cofnięto mu uprawnienia do kierowania pojazdami
mechanicznymi. Teraz mężczyźnie grozi do 2 lat za kratkami.
AJ

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Protest i siła na granicy
Polski rząd zorganizował demonstrację siły wobec nielicznego i spokojnego
protestu mieszkańców nadgranicznych gmin z powodu zabrania im możliwości
pracy i kontaktu z rodzinami.

Protestujący chcą aby rząd
zniósł graniczne restrykcje w
poruszaniu się między Polską a
Niemcami, spowodowane pandemią koromawirusa. Popierają
ich samorządowcy z obu stron
granicy. Po niemieckiej stronie
Odry 24 kwietnia była spokojna, przygotowana przez władze
sytuacja. Wymalowano tam
miejsca do parkowania i trasę,
po której mogli się poruszać
demonstranci. Tamtejsze służby

graniczne też się zbytnio nie afiszowały
U nas wyglądało to jak przygotowanie do walk ulicznych
z tłumem szalejących demonstrantów. Ilustruje to zdjęcie okładkowe. Już wcześniej
przekraczający granicę jeden z
gryfińskich kierowców opowiadał nam oburzony, że „nawet
młodziakom z WOT-u (wojska
obrony terytorialnej – red.) dali
długą broń”.

Było nad wyraz spokojnie
W Krajniku demonstrowano
na moście granicznym z Niemcami. Protestujący chcą, aby
rząd zniósł graniczne restrykcje
w poruszaniu się między Polską a Niemcami. Demonstranci
wręczyli petycję w sprawie łagodzenia restrykcji granicznych
burmistrzowi Chojny - Barbarze Raweckiej.
W Osinowwie na most ich
nie wpuszczno, chodzili więc z
flagami narodowymi w kółko
przed mostem i machając rękami pozdrawiali grupkę stojących po niemieckiej stronie
(prawdopodobnie też Polaków).
- Chcemy po prostu spokojnie
pracować, oczywiście dostosowując się do wszelkich obostrzeń
dotyczących odległości czy maseczek - mówi jedna z pań w maseczce, protestująca 24 kwietnia
br. wieczorem na granicy w
Osinowie Dolnym (gmina Cedynia).
rk

Pismo Burmistrza Cedyni

Wracają w niedzielę
Nadal kilku gryfińskich strażaków jest leczonych po zarażenie koronawirusem.
Ci, którzy odbywają jeszcze kwarantannę wrócą do pracy w końcu tego tygodnia.
W ostatnich dniach zauważyliśmy ruch w nieczynnej przez
pewien czas Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Tymczasowy
posterunek znajdował się w budynku internatu zespołu szkół
na Łużyckiej i funkcjonowali w
nim strażacy ze Szczecina.
W środę 29 kwietnia sfotografowaliśmy wnętrze jednego z
garaży, z którego właśnie wyjechał (nie na sygnale), ciężki wóz
bojowy. Myśleliśmy, że w garażu
są strażacy, ale po obejrzeniu
zdjęcia w redakcji okazało się,

że widać na nim tylko wiszące
kombinezony. Czy to znaczy, że
wielu strażaków nadal jeszcze
nie wróciło do pracy po kwarantannie?
Siedmiu nadal chorych
Dowódca jednostki Ratowniczo – Gaśniczej bryg. mgr
inż. Piotr Juszczyn powiedział
nam, że siedmiu strażaków,
którzy zarazili się koronawirusem nadal znajduje się pod
opieką lekarzy. Po dwukrotnym
potwierdzeniu (na podstawie
wymazu), że wyzdrowieli – na-

dal będą musieli funkcjonować
zgodnie ze wskazaniami lekarzy.
I to oni zadecydują, kiedy wrócą
do jednostki.
Dwunastu wróci w
niedzielę
Natomiast dwunastu strażaków, którzy jeszcze mają kwarantannę po zetknięciu z chorymi osobami, kończy ją jutro,
czyli w piątek 1 maja br. Do pracy wrócą (jako zmiana D), już w
niedzielę, 3 maja. Pytany przez
nas, czy po kwarantannie strażacy muszą przejść jakieś do-

datkowe szkolenie (np. zgranie
zespołu), by osiągnąć z powrotem pełną sprawność zmiany,
dowódca zapewnił, że nie jest to
konieczne. Okres kwarantanny
był tak krótki, że w tym czasie
zawodowi strażacy nie stracili

ani zgrania, ani tym bardziej
nie utracili żadnych uprawnień,
niezbędnych do wykonywania
tego zawodu.
R. Kwapisz

Czy można zaufać Poczcie Polskiej!?
Zarządzeniem premiera polskiego rządu tegorocznymi wyborami Prezydenta RP zajął się wicepremier wywodzący się z rządzącej partii.

Techniczną realizacją wyborów
ma się zająć Poczta Polska. Druk
kart do głosowania w nieznanej
ilości wykonała jakaś niemiecka
firma. Od organizacji wyborów
całkowicie odsunięto Państwową
Komisję Wyborczą. Wszystkie te
decyzje są niezgodne z prawem
i Konstytucją. Ale to nic nowego
www.7dnigryfina.pl

dla obecnie rządzących. Istotne są
możliwości Poczty Polskiej, której
już łamiąc wszelkie prawa przekazano nasze dane wrażliwe (imię,
nazwisko, adres i PESEL).
Wielokrotnie pisałem na łamach
naszego tygodnika o przypadkach
niewłaściwego dostarczania przesyłek pocztowych ma terenie Gry-

fina. W skrzynkach pocztowych
adresaci znajdowali korespondencję wysyłaną do zupełnie innych
osób. Na przykład: inna ulica, ale
ten sam numer adresowy lub odwrotnie, zupełnie inny adresat.
Kilka razy i mnie osobiście zdarzało się odnosić taką korespondencję do właściwego adresata lub

do Urzędu PP. Często też po informacji przekazanej telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty internetowej o wysłaniu przesyłki, z
nieznanych przyczyn nie docierała
ona do adresata.
Inna sprawa, to zdewastowane
skrzynki na listy w samym Gryfinie, a będące w jeszcze gorszym

stanie na wsiach. Oczywiście, za
te wszystkie przypadki trudno
winić pracowników Poczty Polskiej, czy choćby posądzać ich o
złą wolę. Tylko, biorąc powyższe
pod uwagę - czy można w 100%
zaufać tej instytucji w trakcie realizacji działań wyborczych?
A. Szczepaniak
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Wywiad z europosłem profesorem Bogusławem Liberadzkim

UE informowała o zagrożeniu
już 9 lutego i dała nam 35 miliardów!
W okresie panującej na świecie epidemii COVID-19 dociera do społeczeństwa wiele informacji o sytuacji w naszym kraju. Na pewno nie
do końca są one zgodne z prawdą, ale muszą nam wystarczyć. Natomiast przekazywane nam informacje z działalności w tej sprawie
Parlamentu Europejskiego są bardzo zróżnicowane, zależne od opcji politycznej rozmówcy. W związku z tym zwracamy się do samego
źródła, do prof. Bogusława Liberadzkiego - osoby działającej w unijnym parlamencie już trzecią kadencję.

Bogusław Liberadzki z autorem tekstu

AS. Panie europośle, jak
przedstawia się sytuacja związana z pandemią COVID-19
na terenie Unii?
BL: Walka z pandemią jest
co do metod porównywalna w
każdym kraju, choć różnice są.
Najbardziej dramatyczna sytuacja była we Włoszech. Także
we Francji i Hiszpanii. Jednak
liczba hospitalizowanych powoli, ale wyraźnie spada. My, wedle
Ministerstwa Zdrowia, szczyt
zachorowań mamy przed sobą.
AS. Jakie kroki w zakresie
walki z epidemią podjął Parlament Europejski?
BL: Parlament jest miejscem,
gdzie uzgadnia się i zatwierdza
kondolencje

plany działania Komisji Europejskiej i pilnuje ich wykonania.
KE bez zgody parlamentu działać nie może. Sytuacja jest adekwatna do tej między polskim
rządem i Sejmem. W tej chwili
zajmujemy się maksymalnym
uproszczaniem prawa i unijnych
procedur, żeby KE nie miała
najmniejszych kłopotów z walką
z koronawirusem.
AS. Słyszymy jednak, że w
obliczu zagrożenia Unia się
kompletnie nie sprawdziła, że
zawiodła.
BL: Unia, zwłaszcza w oczach
rządu PiS, ma marną opinię.
Ale mieć złą opinię o Unii, nie
znaczy kłamać na jej temat.

Tymczasem jesteśmy jedynym
europejskim krajem, któremu
KE oficjalnie zwróciła uwagę
na nieuzasadnione pomniejszanie roli instytucji europejskich
w walce z pandemią, także pomocy, z której korzysta Polska.
Głos w tej sprawie zabrał nawet
unijny komisarz do spraw rolnictwa, europoseł PiS, Janusz
Wojciechowski. Przypomniał
kalendarium unijnych działań.
Po raz pierwszy powiadomiono
kraje członkowskie o zagrożeniu już 9 lutego! Wyłożono też
pierwsze 10 milionów euro na
walkę z nową chorobą. Na koszt
Unii sprowadzono z całego
świata Europejczyków do domu.
Rozpoczęto wsparcie finansowe.
Np. z początkiem kwietnia wydzielono fundusz w wysokości
100 mld euro, aby pomóc firmom i pracownikom utrzymać
na rynku.
AS. Jaką pomoc zaoferowano
Polsce?
BL: Unia właściwie „od ręki”
przeznaczyła na walkę z koronwirusem 37 mld. euro. Z tego,
7,4 mld. dla Polski (ok 35 mld.
złotych). To jest najlepszy przykład działania Unii w nowych
warunkach. Te pieniądze były
przeznaczone na różne cele dotąd niezrealizowane. Zgodnie z
prawem należało je do unijnej
kasy zwrócić. KE za zgodą PE

zdecydowała jednak, że jeśli
będą wykorzystane na walkę z
koronawirusem, to zwracać ich
nie trzeba. Przepisy uproszczono do maksimum, więc pieniądze były do wzięcia „od zaraz”.
Mimo to, usłyszeliśmy, że „Unia
nie dała nam ani centa”…

niestety. Mimo, że Polska mogła
rozpocząć negocjacje na temat
wstąpienia do strefy euro, (zapewnił to rząd SLD) rządząca
od 2005 roku prawica skutecznie tę możliwość storpedowała.
Teraz będziemy ponosili tego
skutki. Polska i inne kraje po-

AS. Czy w PE rozmawia się
o terminie zakończenia epidemii koronawirusa? Czy i jaką
pomoc planuje się po jej ustąpieniu?
BL: Koniec? Naukowcy i
praktycy są zgodni: gdy powstanie szczepionka. Jeśli chodzi o
przyszłość gospodarki europejskiej, to jak słychać kraje strefy
euro otrzymają warte w sumie ponad 4 bln. euro pakiety,
przeznaczone na ratowanie ich
gospodarek. Te niewyobrażalne pieniądze nie będą dla nas,

sługujące się własnymi walutami będzie miała jedynie dostęp
do oddzielnej ogólnounijnej
puli 300 mld euro pożyczek dla
przedsiębiorstw i pracowników.
Niestety nie da się być w Unii
i jednocześnie w niej nie być.
Rząd PiS jednak na takie niewykonalne rozwiązanie się zdecydował.
Dziękuję za rozmowę.
Z europosłem prof. Bogusławem Liberadzkim rozmawiał
Andrzej Szczepaniak

Postawili zarzut
Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie –
prok. Ewa Obara, trwa postępowanie związane z podejrzeniem
nielegalnej reklamy alkoholu w Gryfinie na początku tego roku.
Prokuratura przedstawiła jednej osobie, mężczyźnie zarzut z artykułu 46 indeks 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości – o prowadzenie reklamy napoju alkoholowego.
Z informacji prok. E. Obary wynika,
że będą w tej sprawie prowadzone dalsze czynności. Konkretów w tej sprawie
nie podaje się, podobnie jak danych
osoby której postawiono zarzut.
Z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości wynika, że może za to grozić kara finansowa od 10 tys. do 500 tys. złotych.
(red).

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Trzy tajemnicze budowy Nowe nasadzenia
W okolicy Nowego Czarnowa ostatnio daje się obserwować zwiększoną aktywność inwestycyjną. Wiąże się to na ogół z planem budowy bloków gazowych w
elektrowni Dolna Odra.

Blisko 4700 roślin zostanie nasadzonych w Gryfinie
w latach 2018-2021. To efekt prowadzonej przez
Gminę Gryfino polityki zazieleniania miasta.

Kilka tygodni temu pisaliśmy
o robotach ziemnych, które
wyglądały na przygotowania
podpór pod gazociąg, którym
dostarczanym ma być gaz dla
przyszłych bloków parowo –
gazowych w elektrowni Dolna
Odra. Tym razem pomogli czytelnicy. Otrzymaliśmy od jednego z nich następującą informację. Dzień dobry Co do budowy
koło Nowego Czarnowa jest to
budowa linii wysokiego napięcia 400 kV relacji Krajnik-Baczyna, a nie gazociągu. Pozdrawiam.

Na obszarze prowadzonych
obecnie inwestycji – zintegrowanego centrum przesiadkowego i nowej hali sportowej – nasadzone będą 84 drzewa, 943
krzewy i 2250 kwiatów.
Nowy pas zieleni pojawi się
na ul. 1 Maja naprzeciw Urzędu
Miasta i Gminy. Odgraniczy tutejszy parking od jezdni.

Co to za wieża?
Ale padły też pytania o niezwykłą wieżę powstała ledwo
parę tygodni temu na wysokości stacji kolejowej Dolna Odra.
Jako, że jest to już druga taka
wieża w okolicy Gryfina (wcześniej powstała na wysokości
Daleszewa), powiązaliśmy to z
koleją. Obie stoją bowiem przy
samej linii kolejowej. I niewątpliwie na terenie należącym do
kolei. I okazało się, że tak właśnie jest. Wzdłuż najważniejszych linii w Polsce powstaje
stopniowo sieć takich właśnie
wież z nadajnikami, które przekazują najważniejsze informa-

nawet podłączona do prądu. W
zeszłym roku rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
mówił o problemach, ale miała
zostać uruchomiona. Mija chyba rok od jej postawienia. I nic.
Stoi sobie martwa.
rk

Obecne działania to kolejny
etap poszerzania zbioru roślinności miejskiej. W 2018 r.
odbyła się bowiem rewitalizacja obszarów zielonych: Parku
Miejskiego, Górki Miłości i
Opolanki. W jej ramach przybyło 102 nowych drzew, 1208
krzewów i 90 bylin.
WG

cje związane z obsługą ruchu
wszelkich pociągów. Także tych
dotyczących
bezpieczeństwa
pasażerów. A przypominamy, że
po modernizacji torowiska na
biegnącej przez nasz powiat linii
pociągi mogą już jeździć z prędkością grubo przekraczającą 100
km na godzinę.
A co z tym?
Prawie rok temu koło wiaduktu i zjazdu z DK 31 do Nowego
Czarnowa, drogowcy postawili
wieżę z wyświetlaczami informującymi kierowców o pogodzie i ewentualnych utrudnieniach na drodze. Wieża została

Zadzwoń albo napisz

Bezpłatna pomoc
psychologiczna
Koronawirus odebrał nam życie, które znaliśmy do tej pory. Zamknięte szkoły, kina, do
niedawna też parki i plaże. Brak pracy lub jej utrata, niższa pensja. Dom nie jest już tylko
miejscem odpoczynku. Stał się stanowiskiem pracy i przedszkolem w jednym.
Każdy może czuć się nieswojo.
Fundacja Motywacja i Działanie,
dzięki dofinansowaniu Urzędu
Marszałkowskiego,
uruchamia
bezpłatną pomoc psychologiczną
dla mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego. Terapeuci z Fundacji Motywacja i Działanie będą czekali na kontakt od
mieszkańców Pomorza Zachodniego od poniedziałku do piątku
w godzinach 9-17. Do terapeutów
– Karoliny Flacht i Bartosza Ślaskiego – można zadzwonić (nr tel.
poniżej) lub napisać za pośrednictwem komunikatorów: Messenger, WhatsApp czy Skype. Organizacja także szykuje stronę internetową dostępną pod adresem:
www.motywacjadlazdrowia.pl.
www.7dnigryfina.pl

Witryna docelowo będzie zawierać: e-poradnik dla rodziców, rozmowy z ekspertami czy strefę dla
młodzieży. Uruchomiany zostanie
także profil w mediach społecznościowych. – Po drugiej stronie słuchawki będę czekała ja i terapeuta
Bartosz Ślaski. Chcemy rozmawiać
z państwem o każdej sytuacji, niezależnie czy dotyczy ona wzrostu
napięcia, lęku czy złości. Możemy
rozmawiać też o domowych relacjach. Pomoc psychologiczna to
przede wszystkim rozmowa, nie
jest to psychoterapia – mówi Karolina Flacht z Fundacji Motywacja
i Działanie. – Będę udzielał porad
terapeutycznych w duchu dialogu
motywującego – dodaje terapeuta
Bartosz Ślaski.

Z terapeutami można skontaktować się pod numerami
telefonów:
Karolina
Flacht,
telefon:
506 591 164
Bartosz
Ślaski,
telefon:
504 587 341
Porady udzielane są nieodpłatnie. Koszt połączenia zgodnie z
taryfą operatora.
Profil na portalu Facebook: @
motywacjadlazdrowia
Strona internetowa: www.motywacjadlazdrowia.pl
Messenger, WhatsApp oraz
Skype (login1: Karolina Flacht,
login 2: Bartosz Ślaski)
Projekt fundacji wpisuje się w
działania Zachodniopomorskiego
Pakietu Antykryzysowego. dost.

Kolejna tura
odkażania
W minioną środę, w godzinach wieczornych strażacy z jednostki
OSP w Radziszewie przeprowadzali kolejną turę odkażania miejsc
publicznych na terenie Gryfina.
A. Szczepaniak
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Z Życia Kościoła
Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Homilia, Warszawa 1979 r.
Człowieka (...) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może
zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Homilia, Warszawa, 1979 r.

Papież Jan Paweł II - Wielki
Polska jest matką szczególną. Niełatwe
są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni
ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
Przemówienie na Okęciu, 1983 r.

W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej miłości,
jak dziecko, które zawierza wszystko, co
ma najdroższego, tym, którzy je miłują,
zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba
nam więc tej dziecięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością.
Przemówienie, szpital dziecięcy Olsztyn,
1991 r.

18 maja minie 100 lat od momentu przyjścia na świat nietuzinkowego i jedynego w
swoim rodzaju człowieka. Tego dnia w 1920 roku w Wadowicach na świat przychodzi
Karol Wojtyła – polski duchowny, który w 1978 roku zostaje papieżem i na zawsze
odmieni oblicze ziemi.
Kościół, idąc za Chrystusem, naucza
prawdy, która nie zawsze jest zgodna z
opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych.
Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły
to idealna okazja, by wspomnieć jego
niezwykłe życie i sylwetkę. Papież Jan
Paweł II na długie lata i po dziś dzień
jest żywy w umysłach i sercach wielu z
nas. Zawsze interesował go człowiek,
nawet ten najmniejszy i na pozór najmniej ważny. Skupiał się na młodzieży,
to do nich najbardziej kierował swoje
słowa, z nimi chciał rozmawiać, w nich
widział przyszłość. Oni go pokochali,
a on ich. Swoje życie oddał w opiece
Maryi.
Jego pobożność zauważono już w
gimnazjum. Wtedy też Wojtyła zainteresował się teatrem, uprawiał sport
i podróżował. Po skończeniu gimnazjum poszedł na studia polonistyczne,
które przerwała wojna. W 1942 roku
dość nagle postanowił studiować teologię w tajnym seminarium krakowskim. W tym czasie rozwijał swoje
pasje literackie. Pisał i tworzył poezję
metafizyczną.

Wraz z końcem 1946 roku zaczyna się
ścieżka kariery Karola Wojtyły, którego
znaczącym punktem była konsekracja biskupia w Krakowie. Jako biskup przyjął,
zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie
swej posługi, które brzmiało: Totus Tuus
(łac. Cały Twój). Zanim został papieżem,
można powiedzieć, że był literatem – wydał m.in. dwa dramaty: „Przed sklepem
jubilera” i „Promieniowanie ojcostwa”, a
także bardzo wiele innych tekstów. Karol
Wojtyła staje się autorytetem na równi z
kardynałem Stefanem Wyszyńskim.
Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na
takich odniesieniach, na wzajemnym
zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym.
Tylko na takim fundamencie można też
budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie.
Homilia, Wrocław, 1983 r.

Datę 16 października 1978 roku każdy Polak zapamięta na całe życie, bo
to właśnie wtedy papieżem został nasz
rodak, Polak. Wojtyła przyjął imię Jan
Paweł II. Miał 58 lat i zaczął zmieniać
świat. Podstawą jego pontyfikatu były
podróże i odwiedzanie krajów, ludzi, miejsc, gdzie chciał głosić Słowo
Boże. Odbył 104 podróże, odwiedził
wszystkie zamieszkane kontynenty.
Za czasów Jana Pawła II papież po raz
pierwszy odwiedził Wielką Brytanię,
Biały Dom, polski Sejm. Wojtyła zapoczątkował niezwykłe i jedyne w swoim
rodzaju Światowe Dni Młodzieży, które skupiały na nich młodzież z całego
świata.

Był niezwykłym, niesamowitym i jedynym w swoim rodzaju papieżem, dobrym człowiekiem z sercem na dłoni i
uśmiechem do młodzieży. Umiał żartować, a nawet czasami psuć kalendarz podróży, by porozmawiać dłużej z młodzieżą, która przesiadywała pod jego oknem
całą noc. Kochali go, a on ukochał
Maryję, młodzież i swoją ojczyznę, której
losy bardzo leżały mu na sercu. Dobry
człowiek z wiarą w sercu, który na zawsze zostanie w naszej pamięci.
Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona
rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba,
bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych
haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.
List do młodych całego świata, 1985 r.

Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia
miłosierdzia, której przejawem będzie
nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy,
ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim,
tak aby gest pomocy nie był odczuwalny jako poniżająca jałmużna, ale jako
świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr.
List apostolski Novo millennio ineunte, 2001 r.

Źródła:
Foto: pixabay.com.pl
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WÓJT GMINY WIDUCHOWA
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa
zostały wywieszone pełnej treści ogłoszenia o
sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego niżej opisanych nieruchomości
stanowiących własność Gminy Widuchowa:

1) działka 526/1 o powierzchni 0,2446 ha położona w Widuchowej przy ulicy Wodnej - obręb ewidencyjny Widuchowa 2, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych;
2) działka nr 526/6, 526/11 położone w Widuchowej przy ul. Żwirowej - obręb ewidencyjny Widuchowa 2, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz
z udziałem w 1/8 części w działce nr 526/7;
3) działka 643 o pow. 0,6225 ha położona w obrębie Widuchowa
2, dla której nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań położona jest w strefie usług sportu i rekreacji;
4) lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 47,42 m2, w
budynku nr 7 w Kłodowie gm. Widuchowa wraz z udziałem
227/1000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego
i działce gruntu nr 67/7, 67/8 o łącznej powierzchni 0,0251 ha
położonej w obrębie Kłodowo, dla którego Sąd Rejonowy w
Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00026829/1.
Cena wywoławcza wynosi 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).
5) udział do 120/1000 części budynku gospodarczego usytuowanego na działce gruntu nr 67/3 o pow. 0,0109 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodowo, dla którego Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00035503/6.
Cena wywoławcza wynosi 2 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące).
Przetargi odbędą się w dniu 03.07.2020 w siedzibie Urzędu Gminy
Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 02:
- o godzinie 9:00 działki nr 526/1, 526/6 wraz z udziałem w 1/8
części w działce gruntu nr 526/7 obręb Widuchowa 2 ,526/11 wraz z
udziałem w 1/8 części w działce gruntu nr 526/7 obręb Widuchowa 2,
- o godzinie 10:00 działka 643 obr. Widuchowa 2, lokal mieszkalny nr 5 obr. Kłodowo, udział w części budynku gospodarczegoobr. Kłodowo.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój 14, lub telefonicznie pod numerem: 91 416 72 55 wew. 25.

Trudne życie w kwarantannie
Słyszę jak szepczą o nas na klatce, ale nikt nie zapyta jak się czujemy. Sąsiad
spluwa gdy przechodzi obok. O tym jak trudne jest życie w kwarantannie rozmawiamy z Magdą, Natalią i Darkiem – mieszkańcami naszej gminy

Rano i wieczorem ze strachem
mierzę sobie temperaturę. Potem mężowi. Jesteśmy w kwarantannie, bo w mojej firmie jest
ktoś zarażony koronawirusem
– opowiada Magda. To już drugi
tydzień izolacji i mam wrażenie,
że zaczynam świrować. Mamy
dwupokojowe mieszkanie. Mąż
śpi w jednym pokoju, ja w drugim, ale jemy w kuchni razem.
Korzystamy też z jednej łazienki,
więc izolacja między nami jest
pozorna. Na początku śmiałam
się, że się przynajmniej wyśpię
za wszystkie czasy. Ale jak na
złość spać nie mogę. Jak wygląda mój dzień? To jest nie do opisania. Wciąż sprawdzamy siebie
nawzajem czy nie mamy objawów koronawirusa. Mąż nerwowo chodzi w kółko z kuchni
do pokoju, kłócimy się o bzdury
albo nie rozmawiamy wcale. Sły-

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Na dzień 4.06.2020 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pok. nr 9) wyznaczony
został termin przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
położonych nad jeziorem Dłużec w Baniach, obejmujący niżej wymienione działki gruntu obrębu Banie 5:
L.p.

Nr działki Powierzchnia
gruntu
w ha

1

1294/226

0,1096

2

1294/225

0,1404

Opis nieruchomości
Działki położone w bliskiej odległości od jeziora
Dłużec, w sąsiedztwie działek o podobnym przeznaczeniu; kształt działek regularny; teren otwarty, ze skłonem w kierunku jeziora, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą i chwastami oraz samosiewami drzew; uzbrojenia brak,
energia elektryczna w zasięgu; dojazd z drogi
gruntowej.

Cena
Wadium
wywoławcza
w zł
netto w zł
30 500

3 000

39 000

3 900

Działki położone są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w
terenie elementarnym o symbolu UT – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
Przetargi będą prowadzone na każdą działkę odrębnie, w podanej wyżej kolejności.
Wadium należy wnieść do dnia 20.03.2020 r. (włącznie) na każdą działkę odrębnie, na rachunek
Urzędu Gminy Banie nr 04 9377 0000 0101 5600 2001 0007 BS Gryfino F/Banie.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych www.banie.pl. oraz www.bip.banie.
pl. (zakładka „Nieruchomości” - „przetargi”, a także „Tereny rekreacyjne przeznaczone do sprzedaży”)
oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 5 i 6 Urzędu Gminy lub pod nr telefonu 91 41-66381, wewn. 12 i 37.
www.7dnigryfina.pl

szę, jak sąsiedzi szepczą na klatce, ale nikt z nich nie zapyta czy
czegoś nam potrzeba. Jakbyśmy
byli trędowaci. I to ich gadanie,
przecież to wszystko słychać, że
radiowóz przed klatką, bo policja sprawdza czy jesteśmy w
domu. I ta niezdrowa sensacja,
że karetka z ekipą w kombinezonach, bo pobierają próbki na
badania.
Prymitywny lęk
I niepewność łatwo przeradzają się w hejt. Darek jest
strażakiem i ratownikiem medycznym. Na osiedlu wszyscy
go znają. Zawsze jest na telefon.
Gotowy do pomocy o każdej
porze. Jeden z jego pacjentów
ukrył fakt, że miał kontakt z
kimś podejrzanym o zakażenie
koronawirusem. Efekt? Cała
ekipa na kwarantannie. I nagle
świat się zmienił i zmienili się
ludzie. – Czy pani uwierzy? On
spluwa za każdym razem gdy
przechodzi obok mojej furtki,
nigdy nie pojmę dlaczego to
robi – mówi Darek o sąsiedzie
mieszkającym dwa domy dalej.

Życie nagle zwolniło
Natalia, młoda dynamiczna
kobieta, która w kwarantannie
jest z powodu powrotu z zagranicznej wycieczki. - Teraz nasz
świat to 60 m. kw. i balkon.
Ustaliliśmy z mężem, że będziemy dla siebie bardziej cierpliwi,
bo w tej sytuacji bardzo łatwo
jest sobie zgotować w domu
piekło. Schodzimy sobie z drogi, gdy któreś z nas ma ochotę
na odrobinę samotności, ale
nie jest to łatwe. Czas zajmuje
nam głównie pomoc synowi w
lekcjach, bo to co nauczyciele
zadają dzieciom w 6 klasie to
jakiś koszmar. Czytamy książki,
oglądamy filmy. O chorobie nie
myślę. Nie oglądam telewizji i
nie wierzę politykom. Nie słucham co ludzie gadają. Liczę na
szczęście, bo z powodu cukrzycy jestem w grupie podwyższonego ryzyka. Bardzo uczciwie
przestrzegamy izolacji i staramy
się zdrowo odżywiać. Wierzę, że
zaraza nas ominie.
Strach zdecydowanie szybciej się rozwija niż koronawirus,
a nie jest tajemnicą, że układ
odpornościowy człowieka jest
zależny od jego stanu psychicznego. Jest wiosna. Ludzie powinni z radością zażywać ruchu
i oddychać głęboko świeżym
powietrzem.
W ostatniej chwili przed oddaniem gazety do druku dostaję
od Magdy SMS – Przyszły wyniki. Jesteśmy zdrowi. Chory jest
ten strach.
Barbara Gondek

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia
o przetargu ustnym nieograniczonym
Wójt Gminy Banie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej remizy strażackiej, oznaczonej nr
działki gruntu 248/2 o powierzchni 76 m2 obręb Lubanowo.
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Wadium w wysokości 2 000 zł należy wnieść najpóźniej w dniu
28.05.2020 r. na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 04 9377 0000
0101 5600 2001 0007 BS Gryfino F/Banie.
Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 2.06.2020 r. o godz.
1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem internetowym www.banie.pl oraz www.bip.banie.pl zakładka „nieruchomości”, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 5 Urzędu Gminy lub pod nr telefonu 091 41-66381 wewn. 12.
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SKUPUJEMY ZBOŻA,

pszenicę paszową i konsumpcyjną,
żyto, pszenżyto, jęczmień,
owies, rzepak, łubin, gryka, groch,
len, kukurydzę oraz słonecznik.
Sami odbieramy, szybka płatność,
konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku.
Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B
e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl
Skup zbóż:
91 43 57 720, 600 21 21 25
Transport: 662 150 170
Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

Miliony sztuk środków
ochronnych
Ponad półtora miliona rękawiczek, ponad milion sztuk maseczek ochronnych
różnego rodzaju, prawie sto tysięcy litrów płynu dezynfekującego do rąk, trzydzieści dwa tysiące litrów płynu do dezynfekcji powierzchni, a także prawie
sześć i pół tysiąca kombinezonów otrzymali od początku epidemii koronawirusa
pracownicy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – największej spółki z
Grupy Kapitałowej PGE.

Namiot do segregowania chorych przed wejściem do el. Dolna Odra (podobno jeszcze nie używany)

Tuż po pojawieniu się pierwszych informacji o obecności
koronawirusa w Polsce PGE
GiEK błyskawicznie zareagowała na nową sytuację. Spółka dokłada wszelkich starań, by chronić życie i zdrowie niemal szesnastu tysięcy swoich pracowników. Procedury pracy w PGE
GiEK zostały dostosowane do
decyzji podejmowanych przez
administrację rządową, Spółka
wykorzystuje ponadto własne
możliwości. Codziennie odbywają się posiedzenia Sztabu
Kryzysowego, który odpowiada
za zapewnienie bezpieczeństwa
pracownikom, a tym samym
utrzymanie ciągłości produkcji
energii elektrycznej.
- By skutecznie walczyć ze
skutkami epidemii COVID-19,
działamy wspólnie i odpowiedzialnie. Pomiary temperatur
przy wejściu do naszych jednostek, zapewnienie środków do

dezynfekcji i środków ochrony
osobistej to tylko najbardziej
widoczne przykłady tego, jak
dbamy o pracowników. Każdego
dnia wydawanych jest około 16
tysięcy maseczek ochronnych,
około 22 tysięcy par rękawiczek
i niemal 1300 litrów płynów do
dezynfekcji. Do tej pory przekazaliśmy już ponad milion
maseczek oraz ponad osiemset
pięćdziesiąt tysięcy par rękawiczek - mówi Wioletta Czemiel
– Grzybowska, prezes zarządu
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna.
Przygotowani
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna ma opracowane procedury i jest gotowa na
różne scenariusze rozwoju epidemii. W trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników
i ich rodzin wprowadzono rozwiązania, które mają ograniczyć

ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Rotacyjny system pracy w oddziałach
sprawia, że poszczególne zespoły
mają ze sobą kontakt ograniczony do niezbędnego minimum.
Wszędzie, gdzie było to możliwe, pracowników skierowano do
pracy zdalnej. Spółka na bieżąco
przekazuje też wszelkie informacje, dotyczące w szczególności
podstawowych zasad ochrony
przed koronawirusem, profilaktyki i kwarantanny.
- W tej trudnej sytuacji maksymalna mobilizacja pracowników oraz odpowiedzialność i
troska o zdrowie swoje i współpracowników przekładają się na
niezakłócone dostawy energii.
Dzięki temu gwarantujemy ciągłość produkcji energii elektrycznej – nasze jednostki wytwórcze
realizują potrzeby gospodarki i
społeczeństwa. A obok zdrowia
pracowników to jest dla nas najważniejsze – dodaje Wioletta
Czemiel-Grzybowska.
Prezes PGE GiEK zapewnia też, że tak jak dotychczas
Spółka będzie dostosowywać
swoje działania do wszelkich
wymogów nakładanych m.in.
przez Ministerstwo Zdrowia czy
Główny Inspektorat Sanitarny,
by jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich
pracowników.
SA

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

30.04-7.05.2020 r.

2.05. – Dzień Flagi
15 października 2003 do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt (autorstwa posła Edwarda Płonki) zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m.in. Dzień Flagi RP.
Wybór dnia 2 maja nie był
przypadkowy. To o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii
Polski, wypełnienie wolnego
dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii.
Podczas prac legislacyjnych Senat RP
w uchwale z dnia 12
lutego 2004 zaproponował poprawki m.in.: zastąpić
Dzień Flagi RP - Dniem Orła
Białego, uznając godło za naczelny symbol RP. Ostatecznie

Sejm
odrzucił poprawkę i
20 lutego

2004 ustanowił Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W ostatnich latach, powszechne stało się noszenie w
tym dniu kokardy narodowej.
Zwyczaj ten spopularyzował
prezydent Lech Kaczyński. Był
kontynuowany przez Bronisława Komorowskiego, a obecnie
robi to Andrzej Duda
Dnia 2 maja w 1945 r. polscy
żołnierze zdobywający stolicę
hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na
Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule oraz na Reichstagu w
Berlinie.
A. Szczepaniak

Majówka
na działkach
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W tym roku święta 1 – 3 maja, jak i pozostałe dni tego
miesiąca będą raczej smutne.

Majówka tuż, tuż...

Czego nie wolno na działce?
Wprawdzie upałów na czas zbliżającej się majówki nie zapowiadają, ale będzie
na tyle ładnie, że ruszymy tłumnie na działki.
Miejscowości tej wielkości
co Gryfino zwykle maja wiele
ogrodów działkowych. Należymy pod tym względem do
czołówki. U nas zespołowych
ogrodów działkowych jest prawie 1500! Wydaje się wiec oczywiste, że w czasie pandemii, gdy
nie można wyjechać na wczasy,
ani podróżować – działki zapełnią się ludźmi i zwierzętami. Z
psami na ogół tu problemów nie
ma. Najwyżej się obszczekują
przez ogrodzenie. Ale co z ludźmi? O co musimy zadbać dla
własnego dobra?
Spytaliśmy o to
komendanta Straży
Miejskiej – Romana Rataja.
Co o tym mówią przepisy?
Komendant przyznał, że przepisy zmieniają się tak szybko, że

www.7dnigryfina.pl

nie sposób z cała pewnością powiedzieć, co będzie na początku
maja. Jednak można przyjąć,
że grillowanie w ramach małej rodziny jest jak najbardziej
dopuszczalne. Także maseczki
podczas przebywania na działce nie obowiązują. I to z dwóch
powodów. Nie ma nakazu ich
noszenia na terenach zielonych,
ani na działkach prywatnych.
Nie trzeba więc... chyba, że jest
na jednej działce wiele osób. We
własnym interesie...
Zakaz wizyt!
Z drugiej strony, przypomina
Roman Rataj – wciąż obowiązuje przepis mówiący o zakazie
składania wizyt. Lepiej więc do
kogoś na działkę nie iść, bo nigdy nie wiadomo, czy tam wszyscy są zdrowi. Ale na działkach

jest jednak lepiej niż ze spotkaniem ze znajomymi w domu.
Teren otwarty, a każdy działkowicz na ogół ma co najmniej
dwóch sąsiadów. Zaś z nimi stosunki są raczej poprawne. Piwo
z sąsiadem można wypić przez
płot. Chociaż, ostatnio sprzedaż
piwa spadła. Przez koronawirusa!
Zdrowy rozsądek!
To nim powinniśmy się kierować oceniając, czy jakieś zachowania na działce jest słuszne czy
nie. Bo nie ma dwóch identycznych sytuacji. I nie da się każdej przewidzieć w przepisach.
Czego więc nie wolno na działkach? Wygłupiać się i łamać
obowiązujące przepisy. Jak nie
straż miejska, to sąsiedzi nam to
zapamiętają...
R. Kwapisz

Z powodu panującej pandemii COVID – 19 wszystkie
międzynarodowe i nasze lokalne święta nie będą miały żadnej
okolicznościowej oprawy. Obowiązujące obostrzenia i zakazy
uniemożliwiły gminie zorganizowanie nawet najskromniejszych uroczystości.
Do tego i aura spłatała nam figla. Przez ostatnie dni było słonecznie i bardzo ciepło, a tu nagle pogoda się zmieniła. Cieszą
się jedynie rolnicy i działkowcy
z tego, że ta choć odrobina opadów jakoś pobudzi do życia ich
uprawy. A mieszkańcy Gryfina?
– no cóż, zakazy – zakazami,
ale żyć trzeba. Najlepszą dla
nich formą będzie rekreacyjny
pobyt na działkach. Dotychczas

z powodu dezinformacji działkowcy nie do końca wiedzieli,
jak to jest z wypoczynkiem na
działkach. Niektórzy chyłkiem
odwiedzali je, by wykonać chociaż trochę koniecznych prac
porządkowych. Inni wręcz bali
się wybierać z rodzinami na
łono natury. Dziś, przy odrobinie luzu trzeba wykorzystać
czas majówki i wreszcie pełną
piersią odetchnąć świeżym powietrzem. W majowe dni wolne od pracy można swobodnie
świętować na ogrodach, byle
tylko przestrzegać zasady - bycia w rodzinnym gronie. Wówczas nikt się do nas nie będzie
mógł przyczepić i przeżyjemy
odrobinę radości.
A. Szczepaniak
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KRZYŻÓWKA

„Nie bądź
obojętny”

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

KUPIĘ ciągnik

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

KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą
(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

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

576 314 405

KUPON

Pionowo:
1. aromatyczna przyprawa
2. szkliwo
3. magistrat
4. schronił się w obcym kraju
5. cios
6. między parami a trójką w
pokerze
7. śmiech
8. żartobliwy wiersz
9. Chaczaturian
10. dobranockowy niedźwiadek
11. czystość na pokładzie
12. przecina rzędną
13. jednostka masy, 1/16 funta
14. relaksowy koniec tygodnia
15. dopływ Mozeli
16. źródło
17. otwór w pokładzie statku
18. kostium plażowy
19. waćpani
20. błotniste kałuże
21. za Uralem
22. najstarsza epoka jury
23. dawne „kajdany”

24. zespół zakładów przemysłowych
25. łowieckie zawołanie myśliwych
26. stary wyjadacz
27. dawny budowniczy
28. stolica Tybetu
29. miasto w Argentynie
30. marcowe tragiczne dla
Cezara
31. czarna opiekunka Nel
32. nalot na denku tłoka
33. drapieżna ryba z wąsami
34. grecka litera
35. radioaktywny izotop wodoru
36. persymona
37. Jakow, pianista radziecki.
Poziomo:
38. może być wrażliwa
39. organizator
40. bardzo twardy metal
41. jednostka długości równa
25.4 mm

42. ... Sumac, piosenkarka
43. Cyganka Kraszewskiego
44. naga ideologia
45. lek o działaniu neutralizującym
46. Otto (1813-65), pisarz niem.,
realista
47. bezładna mieszanina, zlepek
48. mały nóż chirurgiczny
49. ptak z rzędu blaszkodziobych
50. „wyspa” zieleni na pustyni
51. pionowe przedłużenie burty
statku wystające ponad górny
pokład
52. futerkowe zwierzaki
53. ajer, roślina do majenia
54. żałosny głos
55. ponoć jest najlepszą obroną
56. angielskie piwo
57. chmara owadów
58. dawany biednemu
59. z fajką
60. pracownik nadleśnictwa
61. odchylenie od normy

62. niańka, służąca w Indiach
63. pstrąg lub węgorz
64. kierowany wydech
65. przesadna dbałość o czystość języka
66. Laszlo, poeta węgierski
67. świt
68. muzyczna para
69. nowela Antoniego Mieszkowskiego
70. daleki skok
71. gat. myszy
72. belgijski konstruktor znanego rewolweru
73. polski aparat fotograficzny
74. gorący napój na śniadanie
75. nierząd
76. Salomon wysłał tam okręty
po złoto
77. dawniej danina dla zwycięzcy.
PODPOWIEDŹ: ALUSAL, ARAM,
KAKI, OFIR, OHAR, ZAK.

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

Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wylosowana nagroda ufundowana przez Wydawnictwo
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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 miesiąca żyjemy w trochę innej rzeczywistości, którą zmienił
jeden bohater – koronawirus. Nikt nie wymyśliłby takiego scenariusza dla świata w najgorszych snach, ale właśnie on się ziścił. Zamknięci w domach staramy się jakoś trwać, a z nami dzieci, które
rozumieją z tego wszystkiego jeszcze mniej od nas – zapewniam
Was. Mniejsze dzieci w zasadzie mogą nie odczuć różnicy – może
poza tym, że nie mogą bawić się na placach zabaw, inaczej jest z
tymi starszymi, przedszkolakami lub młodzieżą z podstawówki.
Im wszystkim trzeba wyjaśnić, odpowiedzieć na pytania, pomóc
zrozumieć. Mam w domu prawie 4-latka i mimo że nie rozmawialiśmy z nim o tym (koronawirusie), to w pewnym momencie
zapytał: dlaczego nie mogę iść na plac zabaw? I za chwilę sam
sobie odpowiedział: Bo jest koronawirus? Zadał pytanie, oczekując
potwierdzenia tego o czym pomyślał. Nie możemy sądzić, że dzieci nic nie wiedzą, one są mądrzejsze niż nam się wydaje. Słuchają
uważniej niż nam się wydaje. Stąd pewne wnioski, które my musimy potwierdzić lub wyprowadzić dzieci z błędu.

mnie za krótka, bo nie wyczerpuje tematu i nie opowiada na
pytania mojego prawie 4-latka.
Zdecydowanie lepszym wyborem jest publikacja elektroniczna „Masz tę moc”, która dość
szczegółowo opowiada o wirusie i jak się przed nim ustrzec.
W jasny, prosty i spokojny
sposób przekazuje wiedzę, której potrzebują dzieci. Książka
ma piękne ilustracje i bardzo
przyjemny przekaz – naprawdę
warto. Wszystkie książki, publikacje, opowiadania, o których
Wam piszę są do ściągnięcia za
darmo w internecie, a więc każdy z Was ma do nich dostęp.

autorzy odpowiadają na najczęściej zadawane pytania dzieci.
Książeczka stanowi odpowiedź
na najważniejsze pytania dotyczące panującej epidemii. Publikacja pomoże rodzicom w
wytłumaczeniu dziecku, czym
w ogóle jest koronawirus, jak
można się nim zarazić i co trzeba zrobić, gdy jest się chorym.
Przygotowaliśmy
publikację w ciągu kilku dni i
jesteśmy bardzo zbudowani tym, jak dużo wsparcia
dostaliśmy. Bardzo dziękuję
ekspertom i wydawnictwu
Nosy Crow, które zaprosiło nas

Bajka
o koronawirusie

Opowiadanie o sytuacji, która się wydarzyła, odpowiadanie na
pytanie, rozmowa – to jedno, drugą stroną pomocy dla rodziców są
bajki, czyli opowieści o kimś, kto przeżywa coś podobnego do tego,
co spotkało nas czy dokładnie nasze dzieci. W czasie kwarantanny
powstało kilkanaście bajek, opowiadań właśnie o koronawirusie,
czyli złym bohaterze naszych czasów. Czasów kwarantanny i noszenia maseczek.
Pierwsza bajka, która wpadła
w moje oko to opowieść o tym,
jak Staś i Jadzia Pętelka zostają
w domu”. Krótkie opowiadanie,
które tłumaczy, dlaczego musimy zostać w domu i podpowiada jak możemy wykorzystać
ten czas i w co możemy się pobawić. Ciekawa pomoc dla rodziców, chociaż krótka, jak dla
www.7dnigryfina.pl

Z nastaniem epidemii najbardziej ucierpiały dzieci: nie
chodzą w ulubione miejsca,
nie spotykają się z przyjaciółmi, nie mogą cieszyć się sportem. Próbujemy im tłumaczyć,
co się stało, tak, jak potrafimy.
A teraz dostajemy książkę,
która nie tylko profesjonalnie
opowiada o medycynie, ale
czytając wspólnie z dzieckiem
[...], możemy porozmawiać o
trudnych sprawach. I o emocjach, które nam, dorosłym i
dzieciom, towarzyszą w czasie
epidemii.
O książce „Koronawirus. Książka
dla dzieci” - dr hab. med. Wojciech
Feleszko

Drugą najważniejszą dla mnie
publikacją o koronawirusie dla
dzieci jest pozycja „Koronawirus. Książka dla dzieci”, w której

do wspólnej akcji. Wierzę, że
książka spełni swoje zadanie.

Joanna Bażyńska, prezes wydawnictwa Poradnia K, wydawca publikacji
„Koronawirus. Książka dla dzieci”

Te dwie książki, czyli „Masz tę
moc!” i „Koronawirus. Książka
dla dzieci” to dwie najciekawsze
pozycje, które tłumaczą, czym
jest wirus i co ze sobą niesie, a
wszystko wyjaśnione zostało
prosto i jasno. Dodam jeszcze,
że ilustracje do drugiej książki stworzył autor obrazków do
ukochanego przez mojego syna
„Gruffalo”.

Szczegółowo opisałam Wam
dwie dla mnie najważniejsze
publikacje, ale jest ich kilkanaście i wszystkie dostępne za
darmo. Wielbicielom rezolutnej
Basi polecam najnowszą część „Basia. Misiek Zdzisiek i głupi
wirus”. Zachęcam też do przeczytania opowiadania „Część
jestem wirus”, które jest krótkie,
ma mało słów, więcej obrazków
i w dość symboliczny, ale prosty
sposób przekazuje najważniejsze informacje na temat koronawirusa. Interesująca jest też
„Bajka o złym królu Wirusie i
dobrej kwarantannie” czy opowieść „Jeżyk Bartek zostaje w
domu”. W internecie dostępne
są też przedstawienia teatralne o koronawirusie, wiersze, a
także animacje. Korzystajcie z
tego wszystkiego, co dostępne
jest w internecie, mając na uwadze to, co lubią Wasze dzieci i
jaka jest ich wrażliwość. Zawsze
wcześniej przeczytajcie wybraną bajkę, by dopasować ją do
potrzeb swojego malucha. Nie
jest bowiem tak, że wszystkie
muszą Wam pasować – może się
zdarzyć, że tylko jedna z nich
przypadnie Wam do gustu.

PS Pisałam Wam niedawno
o dziale książek terapeutycznych w bibliotekach, które stają
się coraz modniejsze, co znaczy
dokładnie tyle, że są potrzebne.
Książki potrafią leczyć, uspokajać, koić nasze nerwy, a przede
wszystkim potrafią z nami „rozmawiać”i to najlepiej na świecie,
bo zawsze wysłuchają, nigdy nie
przerywają i starają się odpowiedzieć na wszystkie pytania
bez wyjątku. Wciąż aktualne
jest stare porzekadło, że książka
to najlepszy przyjaciel człowieka. *O terapeutycznej wartości
czytania przekonywali już starożytni. Nie bez przyczyny nad
wejściem do biblioteki w Aleksandrii widniał napis: „Lekarstwo dla duszy”.
Mama, która czyta, bo kocha
Źródła:
https://edukacja.warszawa.pl/
aktualnosci/22211-ksiazka-dla-dzieci-o-koronawirusie
*https://www.coprzeczytac.pl/terapeutyczna-moc-ksiazki/
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COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

MEM kulturalny jest dopuszczalny
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Co w trawie piszczy

Kicia Kocia

to obecnie najsłynniejsza kotka polskiej literatury dziecięcej oraz tytułowa bohaterka serii książek dla dzieci,
której autorką i ilustratorką jest Anita Głowińska.
Zbiór książek
liczy kilkadziesiąt tytułów, które dedykowane
są dla dzieci w
wieku od 2-6 lat.
W tych książeczkach poruszane są zawiłe
tematy w sposób
dziecinnie prosty.
Książki
te
wspierają wychowanie i edukację
dzieci.
A kim tak naprawdę jest główna bohaterka Kicia
Kocia?
Jest sympatyczną,
błyskotliwą, posiadająca wielkie oczy
kotką, która posiada ludzkie cechy.
Jest
również
prze wo dnikiem,
nauczycielem i wychowawcą w jednym.

Mały artysta

Również rodzice pokochali Kicię. Poszczególne
książki opowiadają
bowiem o samym
życiu, w niektórych przypadkach
pomagając rodzicom w edukacji ich
dzieci.
Kicia tłumaczy
świat
własnymi
słowami, które tak
bardzo przemawiają do małych dzieci,
a jak przecież wiadomo w każdym
dorosłym jest coś
z małego dziecka
 Dlatego seria
tych książek skrada serca i małych
i dużych, których
bardzo zachęcam
do sięgnięcia po te
książki jeśli jeszcze
tego nie zrobili .
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Sprzedam
kawalerkę 33 m2

Sprzedam kawalerkę do remontu

Tel. 605 173 664

tel. 502 277 099

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

o pow. 30m2 w Gryfinie
przy ul. 11 Listopada w cenie 145 000 zł

Firma poszukuje

PRACA OPIEKA NIEMCY!

w Baniach lub okolicach

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

Tel. 735 956 777

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

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

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

Tel. 605 955 850

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

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

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

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

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

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

POSZUKUJE

ZATRUDNI

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

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989

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 ”

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

tel. 502 277 099

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

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

zadzwoń: 506 638 789, 91 404 50 14 • napisz: karolinasb@domjudy.pl
www.7dnigryfina.pl
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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 umeblowaną kawalerkę 33 m2, okolice ul. Łużyckiej. Tel. 509
415 439
•• Wynajmę mieszkanie w Baniach od już.
Jestem zainteresowany każdą ofertą. Proszę
o kontakt SMS lub telefonicznie 724 711 085
•• 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

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

•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro.
Tel. 514 527 877
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow.
36m2, Stare Miasto. Tel. 791 546 826
LOKALE - WYNAJEM
•• Do wynajęcia lokal użytkowy w Gryfinie ul.
Krasińskiego. Czynsz 1000 zł + opłaty. Tel.
668 317 776
•• 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

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

podobne - na parterze lub I piętrze. Możliwa
dopłata. Tel. 698 644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, kuchnia połączona z jadalnią, możliwość
zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2, do III p. Tel. 691 688 605
MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 64 m2,
III piętro. Tel. 511 317 230
•• 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 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 -wodao różnych wielkościach od 11 do 20 arów.
.Ładnie usytuowane. Cena 30 zł. m2. Kontakt:
91 414 52 38 , 603 795 459, 609 536 459, e-mail: waw2006@op.pl oraz zdj. na www.
schiwa.gadno.eu
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną
przy ul .Wojska Polskiego, Rej. 3 działka nr 33.
Tel. 608 124 463
•• Sprzedam lub wydzierżawię nieruchomość ponad 5000m2, zabudowaną w Pniewie - okolice Dolnej Odry.
Pomieszczenia na kwatery pracownicze,
parking dla aut ciężarowych. Tel. 609 614
997
•• Krajnik k/Gryfina. Sprzedam tanio działkę
0,36 hektara z budynkiem gospodarczym 60
m2 przy lesie oraz 1 hektar ziemi rolnej. Tel.
731 758 138, 57 44 08 965
•• Sprzedam działkę warzywną nr 94 na rejonie
5. Tel. 608 486 307
•• Sprzedam działkę budowlaną w Czepinie 19
arów. Tel. 519 323 101
•• WYDZIERŻAWIĘ duże powierzchnie magazynowe z przeznaczeniem - pod hurtownię, bazy transportowe, składy opału lub materiałów budowlanych. Duży
utwardzony plac manewrowy, wszystkie
media, całość ogrodzona, dobry dojazd.
Tel. 609 461 954
•• Działki budowlane o pow. 1200 m2 z warunkami zabudowy, obręb N. Czarnowo.
Media przy drodze asfaltowej. Tel. 609
461 954
•• Sprzedam działkę ogrodniczą w Gryfinie ul.
W. Polskiego rej. IV. Domek murowany, oczko
wodne, folia ogrodnicza, drzewa i krzewy
owocowe. Cena do uzgodnienia. Tel. 577 333
694 Andrzej
•• Sprzedam w Gryfinie ul. Letnia działkę budowlaną o pow. 1116 m2. Tel. 668 262 919
•• Sprzedam działkę warzywno-owocowo-rekreacyjną przy ul. A. Krajowej kwatera II nr
169. Szklarnia 15 m2, oczko wodne z rybami,
woda, prąd, antena. Tel. 604 066 230
•• Sprzedam działki budowlane w Steklnie nad
jeziorem. 7-13 arów. Tel. 503 418 790
•• Sprzedam działkę w Moryniu. Tel. 601 639
800
•• Sprzedam działkę budowlana w miejscowości Dołgie. Cena 20 tys. zł. Tel. 601 707 573
•• Sprzedam nieruchomość o pow. 106 m2 w
Gardnie. Tel. 508 163 770
•• Sprzedam działkę nr 94 rej. 5. Tel. 608 486 307
•• Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w
Chwarstnicy przy ul. Łowieckiej (w odległości
100 m od ul. Gryfińskiej). Posiadam uzgodnienia dotyczące podłączenia energii elektrycznej i wody. Cena do uzgodnienia. Tel.
660 052 677
•• Sprzedam działkę rejon IV nr 268. Tel. 91 4692
823
•• Sprzedam działki budowlane z warunkami
zabudowy w okolicy Krzypnicy. Tel. 507 158
583
•• Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare
Łysogórki. Wieś skanalizowana z usługami
agroturystycznymi, blisko przejścia granicznego, w otulinie Cedyńskiego Parku
Krajobrazowego. Tel. 601 707 573, dzwonić
w godz. 10-18
•• Sprzedam działki budowlane obręb Czepino,
prąd, woda, od 12 do 17 arów. Cicha, spokojna okolica. Tel. 732 855 373
•• Sprzedam działkę usługowo-handlową, 40
arów. Tel. 732 855 373
•• Kupię uzbrojoną działkę budowlaną z bezpośrednim lub bliskim dostępem do ul. Jana
Pawła II w Gryfinie. Tel. 502 816 108
•• Tanio sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodniczą przy ul .Wojska Polskiego, Rejon IV działka 314. Tel. 796 600 819
•• Sprzedam działkę budowlana w okolicach
Armii Krajowej. Powierzchnia 1180 m2. Cena
90zł/m2. Tel. 662 227 227
•• Sprzedam działki budowlane o pow. 15 arów
przy ul. Wojska Polskiego w Gryfinie. Tel. 602
15 11 46

•• Sprzedam działki budowlane w Wełtyniu. Tel.
733 599 105
•• Sprzedam łąki w Piasecznie, 0,7 h, czarnoziem, torf. Tel. 557 089 188
•• Sprzedam nieuzbrojoną działkę w Daleszewie
o pow. 0,82 ha. Tel. 601 859 652
•• Zamienię działkę budowlaną przy ul. Jana
Pawła II (przy samym asfalcie) na mieszkanie
M3 lub M4 w Gryfinie, może być zadłużone.
Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam działkę koło Jana Pawła II lub zamienię na mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91 415
22 22
•• Sprzedam lub zamienię dwie działki 1200
arów i 1400 arów przy ul. Jana Pawła II, możliwość rzemieślniczej działalności nieuciążliwej. Uzbrojenie pełne, tuż przy asfalcie. Tel.
91 415 22 22
•• Działka budowlana w okolicach ulicy Armii
Krajowej. Plan zagospodarowania przewiduje budowę domu jednorodzinnego o kącie
nachylenia dachu 40-45 stopni. Parter z poddaszem użytkowym. Kontakt: 662 227 277
•• GARAŻE - SPRZEDAŻ
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka
I. Pow. 15 m2, podłączony prąd, doskonały
wjazd. Cena 42 tys. zł. Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m
x3m) . Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena 1350 zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z
instalacją elektryczną. Garaż na os. Południe
(nr 21) od strony bloków. Posiada bramę
uchylną. Cena 35 tys. zł. Tel. 790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel.
603 971 396
GARAŻE – WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany
przy Intermarche na Górnym tarasie. Tel. 693
99 17 41
•• Posiadam do wynajęc ia garaż murowany z
prądem przy torach ul. Kolejowa. Tel. 694
667 297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice ulic
Łokietka, Popiełuszki i Mieszka I. Wynajem
długoterminowy. Tel. 668 929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane
przy ul. Flisacza. Możliwość ogrzewania. Tel.
539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony z możliwością podłączenia prądu.
Polecam! Tel. 798 528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o
pow. 15 m2, ul. Słowiańska za restauracją
Wodnik od 31 czerwca 2017. Opłata 150 zł/
miesiąc. Tel. 691 057 180
GARAŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do
rozbiórki. Tel. 600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w
Gryfinie. tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym.
Tel. 691 057 180
•• MOTORYZACJA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam skodę fabie 1.2 benzyna z 2010 r.,
kolor czerwony. Kontakt 502 816 108
•• Sprzedam przyczepkę samochodową
2019 rok, dł. 3 m, szer. 1,5 m. Cena 4500 zł.
Tel. 661 521 678
•• Sprzedam samochód Lupo poj. 1000 l, kolor
czarny, przebieg 134 tys. km, przegląd i ubezpieczenie do grudnia 2020 r. Wiadomość
Gryfino nr tel. 602 577 756
•• Sprzedam RENAULT CLIO II. Rok prod. 2001;
przebieg – 139 000 km; poj. 1,2; 3 drzwiowy;
Cena – 3 tys. zł do negocjacji; Stan – gotowy
do użytkowania. Tel. 661 277 507
•• Skoda octavia 1.4 kombi, czarny, 02.2010 r. SPRZEDAM. Tel. 502 816 108
•• Sprzedam 4 zimowe opony z felgami stalowymi do Mercedesa rozmiar 195/65/R15 91T
– 250 zł za sztukę. Tel. 608 493 649
•• Sprzedam samochód ciężarowy IVECO
ML75E15, 2002 r. prod., z windą załadunkową, 2,8 t, do rejestracji, cena 10 tys. zł. Tel. 91
414 52 38, 603 795 459, 609 536 459
•• Sprzedam Citroen C5 kombi, rok prod. VII
2005, centralny zamek, klima. Cena do negocjacji. Tel. 721 146 000
•• Sprzedam Audi A-Line 98R, 2,6 l Quatro. Cena
7500 zł. Tel. 723 885 663
•• Sprzedam tanio Mercedesa, rok prod. 1998,
poj. 2,9. Tel. 502 263 521
•• Sprzedam 4 letnie opony ze stalowymi felgami, rozmiar 205/55 R16 w bardzo dobrym
stanie po przebiegu 16.000 km. Cena 150 zł
za sztukę. Tel. 500 711 469
•• Sprzedam garażowany Renault Kangoo 1,5,
rok prod. 2005. Tel. 603 421 366
•• Hyundai Santa Fe, rok prod. 2004, poj. silnika
20 cm3, diesel , automat, 4x4, kolor czarny.
Cena do uzgodnienia. Tel. 502 026 703
•• Sprzedam motocykl Suzuki Free Wind, poj.
650, rok prod. 1997, nie wymaga wkładu finansowego. Tel. 692 120 030
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•• 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

•• 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

MOTORYZACJA – KUPNO

USŁUGI

•• 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

•• 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

PRACA
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe
– Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia,
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUKAM
•• Rencista z Chojny podejmie pracę, najlepiej
w ochronie. Tel. 501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej osoby 24h. Staż pracy w Niemczech ok.
15 lat. Tel. 660 974 992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel.
660 974 992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w Gryfinie
lub okolicach, najchętniej bez żadnych
umów. Tel. 507 890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka
mieszkań od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889
729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków, robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w
Gryfinie, raz w tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i
transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874
777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września.
Posiadam duże doświadczenie. Tel.727 687
666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona
w pracy z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem
w każdym wieku. Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową pracę, znajomość języka niemieckiego.
Gryfino, okolice także strefa przygraniczna.
Tel. 798 441 629
Z ATRUDNIĘ
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w
Gryfinie. Tel. 602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań,
mogą być ze wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel. 783 415 222
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL.
601420 009
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów
Dolny. Tel. 515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z możliwością zamieszkania Gryfino ul. Reymonta
14. Tel. 781 415 222, 783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu
Gryfino. Tel. 721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam
stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji.
Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 - Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli.
Tel. 785 104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel
91 415 03 31
•• Poszukuję osoby do sprzątania na okres
2 miesięcy w miejscowości Żurawki koło
Gryfina. Tel. 607 842 471
•• Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel.
517 60 10 22
•• Praca w Szwecji/ okolice Goteborg.
Szukam stolarzy/budowlańców. Wszelkie
informacje pod nr tel. +46 762 185 566
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach
Berlina,. Zakwaterowanie, stawki niemieckie,
dowolny system pracy. Tel. 533 284 260
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą
być ze wschodu. Te. 91 415 22 22
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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 kosiarkę dyskową, kombajn
zbożowy Bizon, ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę niewywrotkę 8 ton,
przyczepę samozbierającą małą, pług
3-skibowy, siewnik talerzowy, śrutownik
bijakowy, Orkan do koszenia zielonki,
rozrzutnik do zielonki, grabiarka gniazdowa, sprężarka mała, duża obora do najmu na każdą działalność. Tel. 667 477 772
•• 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 boks wędkarski koło Laguny, po remoncie, stanowisko na łódź. Tel. 600 986 405
•• Sprzedam nie używaną, segmentową bramę
garażową Wiśniowski Uni Therm. Kolor brązowy. Wymiary: 2500x2125 cm. Tel. 507 24 13 11
•• Pilne. Sprzedam kocioł grzewczy typu
Duraterm do centralnego ogrzewania 7 KW.
Używany w bdb stanie. Cena 1000zł. Do negocjacji. Tel. 697 292 060
•• 1. Sprzedam silnik Suzuki DT 30 C, cena 6.500
zł. 2. Rozdzielacze hydrauliczne do sterowania -15 szt. Cena po 200 zł./szt. 3. Siłowniki
pneumatyczne. Cena 50 zł. Jeden hydrauliczny dwustronny. Cena 150 zł. 4. Sprzęgło motorowe na wał 35mm. Cena 1. 500 zł. 5. Śruby
do łodzi motorowej - różne - Pi 45 l i P-25x35,
Pi 35-20x35, Pi 30-20x35, Pi 35- 25x30.Cena od
50 zł. do 200 zł. 6. Manetki, panele, rolery. Tel.
91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, e-mail
waw2006@op.pl zdj. www.schiwa.gadno.eu
•• 1. Sprzedam kręgielnię 2 torową Spielmanna,
23 m. długa, 8 kul,rok prod.86-92, zdemontowana. Cena 10.000zł. 2. Sprzedam krzesła
tapicerowane w dobrym stanie 50 szt.x 40 zł.
3. Kije do do golfa -USA, 7 szt. Cena 100 zł. 4.
Silnik Suzuki DT 30 C-1997 rok, zbiornik paliwa,22,1 KW. Cena 6. 500 zł. 5.Akcesoria do łodzi; śruby, cylindry, panele, przeguby, manetki, roler, panel z zegarami, sprzęgło szwedzkie
na wał. Cena do uzgodnienia. 6. Sprzedam
frytkownice Clatronic 2000W, 3 l. schładzarka
do wina, pochłaniacz Miele, zlewozmywak
2 - komorowy ze stali nierdzewnej z półką.
7. Sprzedam kuchnia Miele, kuchenka mikr.
Samsung Cena 2. 600 zł. Tel. 91 414 52 38, 603
795 459, 609 536 459, email waw2006@op.pl,
zdj. na www.schiwa.gadno.eu
•• Linia gastronomiczna ze stali nierdzewnej
składająca się: I. kuchnia MIELE z płytą ceramiczną wbudowaną w blat ze stali nierdzewnej 190x60, który pokrywa stolik ze stali
nierdzewnej(z półką dolną) , II. pochłaniacz
MIELE DA130(2 filtry); III. zlewozmywak dwukomorowy 120x60 ze stali nierdzewnej; V.
schładzarka do wina 50x50x70, z mocowaniem ze stali nierdzewnej; VI. Frytkownica
Clatronic 2000 W, 30 x 15 x15,3 l; VII. Kuchenka
mikrofalowa Samsung 2950 W, z półką ze stali
nierdzewnej. Cena 2.600 zł - całość lub osobno. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459,
mail-waw2006@op.pl, zdj. na www.shiwa.
gadno.eu
•• Sprzedam rusztowanie budowlane, cena
2000 zł. Tel. 537 747 314
•• Sprzedam Krajzegę w dobrym stanie, moc
silnika 4KW, stół aluminiowy. Tel. 91 416 26 41
•• Sprzedam: prostownik spawalniczy Bester
SPB 315. Tel. 507 24 13 11
•• Pralkę automatyczną Whirlpool. Tel. 507 24
13 11
•• Sprzedam wózek dziecięcy; rower 28 Fiszera;
spawarkę 400A; akwalung; fotel do rehabilitacji; przewód spawalniczy. Tel. 696 818 153

•• Sprzedam komplet mebli do przedpokoju –
szafa płytka i głęboka + szafa na buty + komoda lustro i wieszak. Cena do uzgodnienia.
Tel. 607 185 108
•• Sprzedam plastikowe formy do polbruku (różne), stół wibracyjny i betoniarkę do produkcji.
Tel. 697 44 11 51
•• Sprzedam ryby kolorowe do oczek wodnych,
stawów. Większa ilość z basenem. Tel. 608 55
66 46
•• Sprzedam boks wędkarski piętrowy, 80 m2,
dostęp do wody. Tel. 60 99 31 425, 785 440
711
•• Sprzedam samowar, szybkowar, kolumny,
radio z magnetofonem, komplety do kawy i
obiadowy, adapter bambino, dużo wazonów.
Tel. 607 127 726
•• Sprzedam białą szafę trzydrzwiową z dużym
wbudowanym lustrem rozm. 245x204 cm
oraz kompletne łoże małżeńskie białe rozm.
235x205 cm. Cena do uzgodnienia. Odbiór
we własnym zakresie w Gryfinie. Tel. 91 416
23 22
•• Sprzedam rower dziecięcy 5-8 lat, Trek MT60,
aluminiowa rama, terenowe opony 20,
osprzęt shimano, regulowana wysokość i
kąt kierownicy, amortyzatory. Cena 350 zł.
Tel. 604 088 805
•• Sprzedam za złotówkę używany, sprawny
tapczan w kolorze łagodnej zieleni z drobnymi wzorkami. Tel. 608 254 778
•• Sprzedam silnik elektryczny 11KW 2,930 obrotów. Tel. 603 421 366
•• Sprzedam łódź kabinową z silnikiem 115 KM.
Tel. 600 986 425
•• Sprzedam praski hydrauliczne do prasowania kabli elektrycznych PH4 i PH6 razem z
osprzętem. Cena do uzgodnienia. Tel. +48
507241311
•• Sprzedam tanio akordeon 80 basów. Tel. 692
120 030
•• Sprzedam wannę akrylową, nowa, nieużywana, z otworami w wannie, rozm. 140x70 cm.
Tel. 723 865 548
•• Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac
rozm. 160x200 cm; 2 szafki nocne; szafę
3drzwiową z 2 lustrami, kolor olcha; słupek
do łazienki 30x35x160 biały wysoki połysk;
tapczan+2 fotele; ławostół; lodówkę, zamrażarkę; zmywarkę. Odbiór własny. Tel. 502 263
521
•• Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej w Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel. 505 719
178
•• Sprzedam maszynę do szycia Singer Model
4210. Stan bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790
444 13 01 po godz. 16
•• Sprzedam router internetowy TP Link. Tel. 696
068 527
•• Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem zaburtowym Suzuki 70 KM. Gryfino. Tel. 509 023
772
•• WYPOCZYNEK typu KLER SPRZEDAM - sofa
(nierozkładana), 2 fotele (szerokie), kremowa
skóra, używany, stan bardzo dobry, cena 1500
zł. Tel. 500 075 664
•• Sprzedam rower górski w bardzo dobrym
stanie (zakupiony rok temu), damsko-męski
(kolor niebieski). Cena 300 zł. Tel. 608 252 945
•• Oddam dwa fotele, stół rozkładany, okap kuchenny. ul. Krasińskiego 19-2. Tel. 786 268 818

•• Sprzedam kosiarki, pompy, odkurzacze do
liści. Stan b. dobry, moc kosiarek od 1000 W
do 1600 W. Ceny już od 100 zł. Wiadomość
Gryfino tel. 60 25 777 56
•• Sprzedam piec wszystkopalny z zasobnikiem,
moc 20 kW, stan bdb, mało używany. Cena do
uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam butle CO2, różne wielkości i pojemności. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam komplet wypoczynkowy 3, 2 i 1.
Stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel.
693 99 17 41
•• Sprzedam lodówkę Samsung side-by-side,
używana, stan dobry. Tel. 507 24 13 11
•• Sprzedam jacht - 11x3x 1,1 - żaglowo-motorowy, stalowy, autopilot navi., silnik Yanmar 20
KW. Cena 31 tys. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459,
609 536 459
•• Sprzedam akordeon Delicja Junior, trzygłosowy, 72 basy, ciemnozielony, w bardzo dobrym stanie. Cena 1000 zł. Tel. 502 998 693
•• Sprzedam rower szosowy Triban 500 B’tween
w idealnym stanie, rozmiar XL. zakupiony pół
roku temu. Cena do negocjacji. Tel. 694 161
215
•• Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 724 049
451
•• Oddam kwiat doniczkowy - agawę. Tel. 888
740 876
•• Sprzedam lodówkę, duża, używana - 300 zł;
Klatki dla królików szt. - 5 - 150 zł. Tel. 508 106
461
•• Sprzedam okno dwuskrzydłowe, kolor ciemny orzech, 147x148. Cena 200 zł. Tel. 725 296
147, 725 397 785
•• Sprzedam wyposażenie domu - meble, sprzęt
AGD, RTV i inne. Tel. 513 814 085
•• Sprzedam boks wędkarski 26 m kw. Cena 49
tys. Tel. 508 537 642
•• Sprzedam tanio meble do 2 pokoi i dywany
100% wełna. Tel. 91 416 22 54
•• Sprzedam 6 szt. Toi Toi na przystani wędkarskiej koło Laguny. Stan idealny, cena do
uzgodnienia. Tel. 505 719 178
•• Sprzedam używane antyki. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażarkę. Tel.
91 415 22 22
RÓŻNE – KUPNO
•• Kupię kontenery samochodowe 13 m na 6-8
m. Tel. 783 415 222
•• Kupię stare belki z rozbiórki w dobrym stanie.
Przekrój 25x20 lub podobny. Gryfino, Banie i
okolica. Tel. 690 240 241
•• Kupię stare polskie komiksy i literaturę polską. Tel. 790 716 816
•• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790
716 816
•• Kupię kostkę brukową używaną wys. 6 cm,
obrzeża. Tel 601 715 764
•• Kupię kuchnię gazową do 200 zł. Tel. 501 416
299
•• Kupię czerwoną cegłę rozbiórkową w dobrym stanie. Tel. 690 240 241
•• Kupię kontenery wszelakie. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790 716 816
•• Kupię kontener z rynku. Tel. 509 733 999

DYŻURY APTEK
1.05.
2.05.
3.05.
4.05.
5.05.
6.05.
7.05.

Apteka Mandragora 		ul. Krasińskiego 89
Apteka 		ul. 11 Listopada 66-68
Apteka Muszkieter 		ul. 9 Maja 14
Apteka Gryfińska 		ul. Piastów 8
Apteka Dr.Max 		ul. B. Chrobrego 30
Apteka Cefarm 		ul. Grunwaldzka 6
Apteka Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28

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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Ruszył sezon motocyklowy
W 2019 roku na zachodniopomorskich drogach motocykliści byli sprawcami 53 wypadków, w których 12 osób zginęło, a 49 osób zostało rannych. Sezon motocyklowy już wystartował, dlatego przypominamy kilka rad, nie tylko przydatnych motocyklistom, ale i innym
użytkownikom dróg. Zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo!
Od lat główną przyczyną wypadków drogowych spowodowanych przez motocyklistów
jest niedostosowanie prędkości
do warunków ruchu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.
Już odnotowujemy zdarzenia
z udziałem motocyklistów. Np.
19 kwietnia w Policach doszło
do wypadku drogowego. 20-letni motocyklista stracił panowanie nad jednośladem i uderzył
w słup oświetleniowy. W wyniku zderzenia odniósł poważne
obrażenia kręgosłupa. Jak się

okazało 20-latek nie posiadał
uprawnień do kierowania, a
motocykl pożyczył od znajomego. A wieczorem w miniony
poniedziałek doszło do wypadku w miejscowości Namyślin,
gmina Boleszkowice. Ratownicy
podjęli próbę reanimacji, przyleciał także śmigłowiec LPR, ale
kierowcy nie udało się uratować.
A sezon motocyklowy
dopiero ruszył.
W 2019 roku kierujący motocyklami uczestniczyli w 102 wy-

Spacer po
pojezierzu

W najbliższą niedzielę – 26 kwietnia o godz. 18, poprzez facebookowy fanpage Discover Pomerania,
wybierzmy się w podróż po Pojezierzu Drawskim, razem z przewodnikiem Jarosławem Leszczełowskim.
Partnerem tego wydarzenia jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
Jarosław Leszczełowski - ukończył studia informatyczne na
Uniwersytecie Bundeswehry w
Monachium, jednak od wielu
lat pasjonuje się historią ziem
drawskiej i wałeckiej – jest autorem aż dwudziestu dziewięciu
książek o dziejach tego regionu
oraz cyklu sześciu przewodników historycznych po tutejszych
miejscowościach. Tak opisuje
najbliższą wirtualną wycieczkę:
Wyprawę rozpoczniemy w stolicy powiatu – Drawsku Pomorskim. W tym najstarszym
w całym regionie mieście znajduję się kościół, który jest perłą
architektury gotyckiej. 12 kilometrów na zachód położony
jest Złocieniec, miasteczko o
średniowiecznych korzeniach,
zwane niegdyś „miastem dobrego sukna”, ze względu na sukcesy
miejscowego tkactwa, a później
przemysłu włókienniczego. Nieopodal tego miasta zwiedzimy

rokokowe zabytki niewielkiego Darskowa oraz tajemniczy,
monumentalny i mroczny Ordensburg nad Krosinem – nazistowski ośrodek szkoleniowy,
który dziś jest obiektem wyjątkowym w skali europejskiej.
Następnie przekroczymy dawną
granicę między Margrabstwem
a Rzeczpospolitą Obojga Narodów, żeby odwiedzić barokowy
pałac w Siemczynie i zapoznać
się z ciekawostkami dotyczącymi dawnego rodu Golczów.
Wirtualną podróż zakończymy
w dawnym starostwie drahimskim. Odwiedzimy czaplinecki
kościółek o unikatowym barokowym wystroju i zapoznamy się ze
staropolską twierdzą graniczną
w Drahimiu, wysłuchując opowieści o słynnym zatargu drahimskim i mennicy fałszującej
średniowieczne monety...
dost.

padkach drogowych, w których
zginęło 16 osób, a 99 zostało
rannych. Motocykliści uczestniczyli w 204 kolizjach.
W porównaniu do roku 2018
nastąpił wzrost wypadków z
winy kierujących motocyklami
(+10), wzrost liczby zabitych (
+4) i rannych (+ 6).
Na te niechlubne statystyki
wpływ mają przede wszystkim

błędy popełnianie przez kierujących pojazdami, jak również
słaby system szkolenia kierowców pojazdów jednośladowych,
jak i kierowców samochodów.
Do tego dochodzi wzrost zarejestrowanych pojazdów, a także
sprzyjający jeździe motocyklem
długi, a niekiedy całoroczny
wręcz sezon. Kiedy robi się ciepło, słonecznie i sucho, wtedy

przyciskamy/odkręcamy
gaz
mocniej.
Brak zrozumienia i wzajemnego szacunku, to kolejny niekorzystny czynnik wpływający
na bezpieczeństwo uczestników
ruchu. A przecież bez względu
na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie
dojechać do celu.
ZP

Właśnie wznowiono próbę
wydobycia barki, która
zatonęła przy gryfińskim
nabrzeżu
kontakt.7dnigryfina@gmail.com

