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Lisy na
cmentarzu

Malutki skwerek
i samochód

Do redakcji naszej zgłosiły się osoby, które w ostatnim czasie odwiedziły nową część Cmentarza Komunalnego w Gryfinie, mieszczącą się przy ul. Wojska
Polskiego.

Zieleni nigdy za dużo. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy jednego z bloków przy
ul. Chrobrego (tuż obok „Bistro”) nie byli zachwyceni, że pewien właściciel czterech kółek postanowił mały skrawek zieleni zamienić na swój osobisty parking.

Wyraziły swoje zaniepokojenie faktem obecności na cmentarzu kilku lisów. Przypuszczalnie jest to lisica z kilkorgiem
młodych. Osoby odwiedzające
cmentarz obawiają się ataku
lisicy, który może nastąpić w
momencie poczucia przez nią
zagrożenia młodych. Obawiają
się również, że lisy mogą rozkopywać nowe groby, czy to w

celu tworzenia sobie jam, czy
powodowane chęcią zabawy lub
poznawania nowych zapachów.
Kierownictwo Cmentarza Komunalnego, czyli PUK powinno
w tej sprawie szybko zareagować, ponieważ następstwa zamieszkania lisów na cmentarzu
mogą być zagrożeniem dla ludzi
i grobów.

Wiadomo, że z parkingami
w Gryfinie nie jest najlepiej, a
miejsce było „akurat”. I nikomu by to nie wadziło, gdyby
parkujący pod drzewem na
trawce samochód nie zamienił
skwerek zieleni w klepisko.
Miłośnikom przyrody tego

było za wiele. A że prośby odbijały się od właściciela auta
jak groch o ścianę, sporem
zainterweniowały się wreszcie
odpowiednie „władze” i postawiły w newralgicznym punkcie
barykadę z dwóch kamieni,
kołków i biało-czerwonej ta-

A. Szczepaniak

śmy.
Cóż, koniec parkowania, ale
nie koniec problemu. Jedna z
mieszkanek uważa, że kołki i
taśma nie wyglądają ładnie. A
przecież chodzi również o estetykę, więc warto byłoby na
klepisku jak i na znajdujących
się się obok mini skwerkach
posiać trawę. Dopiero zaczął
się maj, więc jest szansa, że
mimo hulającego koronowirusa przy blokach się zazieleni.
Miejsce obok dawnej naleśnikarni wraca każdego roku
jak bumerang. Wraca również
prośba - nie tylko do zarządzających tym terenem, lecz
również do mieszkańców - o
dbanie o ten kawałek wspólnej
własności. A z tym niestety nie
zawsze jest tak, jak być powinno.
TS

Burmistrz dał
3 maja widać było nieliczne oznaki
świętowania Dnia Konstytucji

Burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn przekazał gryfińskim służbom - strażakom, policjantom, ratownikom i strażnikom - niezbędne w czasie epidemii środki ochrony osobistej.
Doposażanie służb jest jednym z elementów działań Gminy Gryfino zapobiegających
epidemii koronawirusa. W pakietach zawarte były maseczki,
płyny do dezynfekcji rąk oraz
do dezynfekcji powierzchni,

okulary, przyłbice i rękawice.
Środki ochrony pochodzą z zasobów Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, oraz od
gryfińskich darczyńców.
W tym tygodniu odbywa się
też kolejny etap dezynfekcji

miejsc użyteczności publicznej.
Od środy do piątku trwa odkażanie w gryfińskich sołectwach.
Dezynfekcję wykonują Ochotnicze Straże Pożarne.
Dost.

Majówka - rozpoczęły się przygotowania
do sezonu wodniackiego

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Pyskówka zamiast sesji
W miniony czwartek doszło do drugiego podejścia, próby przeprowadzenia XX
sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Tym razem miała się ona odbyć w formie zdalnej,
w dwóch salach urzędu.
Z pierwszą sugestią o rezygnacji z przeprowadzenia
obrad z powodu nie przeprowadzenia procedowania wniosków na komisjach, wystąpił
przewodniczący Klubu Radnych GIS Marcin Para.
Następnie przewodniczący
Klubu Radnych PiS Piotr Romanicz postawił dwa wnioski
- o przerwanie sesji i przekazanie materiałów pod obrady Komisji Rady oraz o przesunięcie
terminu przeprowadzenia XX
sesji RM na dzień 18.05.
I wówczas rozpętała się
burza. Po kolei występowali przedstawiciele różnych

klubów, z różnymi uwagami
i propozycjami, przy okazji
nie przebierając w słowach w
stosunku do oponentów. Podnoszone tematy komentowali
również Przewodniczący Rady
Rafał Guga, jak i burmistrz
Mieczysław Sawaryn.
Nie będziemy tu przytaczali
wypowiedzi, ponieważ były
one czasami wręcz nieprzyzwoite. To wstyd, to przykrość,
że poziom obrad w trakcie sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
osiągnął poziom frustracji i
braku kultury naszych przedstawicieli w Sejmie RP. Po
wielu wypowiedziach pełnych

docinków i złośliwości trwających z przerwami prawie trzy
godziny, poddano pod głosowanie dwa wnioski Klubu
Radnych PiS, o przekazanie
materiałów pod obrady Komisji Rady i o przesunięcie terminu posiedzenia XX sesji Rady
Miejskiej na dzień 18 maja. Za
wnioskami głosowało 12 radnych, przeciw przy pierwszym
wniosku było 7, a przy drugim
8. Na podstawie tego wyniku,
tematy zaplanowane na obrady
skierowane zostaną pod obrady Komisji, a sesja odbędzie się
18 maja br.
A. Szczepaniak

Gryfiński tercet władzy podczas jednej z poprzednich sesji RM.

Pandemia w Parlamencie
Europejskim
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie skoordynowanych działań UE
na rzecz zwalczania pandemii koronawirusa i jej skutków. Polskie władze krytykowane są za plan organizacji wyborów prezydenckich w maju.
Rezolucję poparło 395 europosłów, 171 było przeciw, a
128 wstrzymało się od głosu.
Rezolucja dotyczy społeczno-gospodarczych kwestii związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii. Europosłowie
wzywają Komisję Europejską
do zaproponowania ogromnego
pakietu naprawczego i inwestycyjnego dla wsparcia gospodarki europejskiej po kryzysie;
pakiet ten miałby wykraczać
poza działania Europejskiego
Mechanizmu Stabilności, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku
Centralnego i stanowić część
nowego budżetu UE. Niezbędne
www.7dnigryfina.pl

inwestycje byłyby finansowane
ze zwiększonego budżetu UE,
istniejących funduszy UE i instrumentów finansowych oraz
obligacji naprawczych gwarantowanych z budżetu UE.
Coś o nas
W dokumencie znalazł się i
temat praworządności, który
dotyczy Polski. Europosłowie
“ubolewają nad krokami podjętymi przez polski rząd, zmianą
kodeksu wyborczego wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i innym przepisom prawa,
w celu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w środku
pandemii, co może zagrozić życiu obywateli polskich i podwa-

żyć koncepcję wolnych, równych,
bezpośrednich i tajnych wyborów, przewidzianą w polskiej
konstytucji”.
Pieniądze dla opieki w UE
3,08 mld euro dla sektora
opieki zdrowotnej - tyle zatwierdził Europarlament. Fundusze
te będą przeznaczone na zakup
środków medycznych, takich
jak maski, respiratory, budowę
szpitali polowych oraz na pensje medyków oddelegowanych
do innych krajów. Środki mają
bezpośrednio wspierać systemy
opieki zdrowotnej w państwach
członkowskich w walce z pandemią koronawirusa.
A. Szczepaniak

Gryfino, 04 maja 2020 r. Społem Powszechna
Spółdzielnia Spożywców w Gryfinie

Oświadczenie

30 kwietnia br. podczas XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino pan Mieczysław Sawaryn dopuścił się zasadniczych nieprawidłowości
zarzucając Spółdzielni i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółdzielni Spożywców Społem w Gryfinie brak podjęcia działań pomocowych w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. W swojej wypowiedzi wskazał, iż Spółdzielnia również nie
podjęła działań, nie potrafiła pochylić się nad sprawami swoich
najemców i nie zastosowała zwolnienia dla podmiotów. Powołał
się przy tym na rozmowę z jednym z najemców lokalu gastronomicznego, który przekazał informację o rzekomej podwyżce,
którą Spółdzielnia miała mu zaproponować.
Jest to kłamstwo, bo fakty są następujące. Spółdzielnia, decyzją Prezesa z dnia 26 marca 2020, znacznie wcześniej niż burmistrz, udzieliła z początkiem kwietnia br. do odwołania stanu
epidemicznego w następstwie Covid – 19, zwolnienia 20 – 30
% czynszu wszystkim lokalnym gryfińskim najemcom i dzierżawcom. Uczyniła to w stosunku do 19 podmiotów, nie mając
nawet wniosków od wymienionych podmiotów o zastosowanie
ulgi. I to był ten gest i pokazanie serca, że potrafimy zadbać o
naszych najemców, o brak czego oskarżał na sesji burmistrz.
Pomówieniem jest twierdzenie, że jednemu z gastronomików
zaproponowaliśmy podwyżkę czynszu. Wszyscy trzej najemcy
lokali gastronomicznych w kwietniu otrzymali 20% zwolnienie
od czynszu.
Wyjaśniam także, że Spółdzielnia nie stosuje nawet odsetek za
opóźnienia w opłatach czynszowych, choć sama ma problemy
z płynnością finansową. My spółdzielcy mamy jednak świadomość, że niezastosowanie tej pomocy może w przyszłości odbić się na spółdzielni jeszcze gorszą sytuacją. Stąd stosujemy
w Spółdzielni już od dłuższego czasu program oszczędności
kosztów, choć na nie wszystkie mamy wpływ, jak na przykład na
podwyżki podatku od nieruchomości czy wzrost opłat z tytułu
użytkowania wieczystego.
Poza tym nieprzyzwoitym jest także zachowanie, w którym na
forum samorządu terytorialnego próbuje się pomniejszać działania radnego w innych obszarach, nie sprawdzając w dodatku
wypowiadanych sądów. W Spółdzielni liczą się przede wszystkim ludzie i nie wolno podważać dobrego imienia żadnego z
gminnych przedsiębiorców, w tym spółdzielczego. Społem w
Gryfinie to dorobek wielu pokoleń Gryfinian, który powstawał,
trwał i trwać będzie, mimo nie zawsze sprzyjających mu okoliczności ustrojowych i lokalnych.
PREZES ZARZĄDU PSS SPOŁEM W GRYFINIE
BOŻENA TURTOŃ
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Oświadczenie Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej
w Radzie Miejskiej w Gryfinie
Szanowni Państwo,
Mieszkanki i Mieszkańcy
gminy Gryfino
Czwartkowa sesja zapisze się w
historii gryfińskiego samorządu
jako przejaw największej arogancji, buty i braku odpowiedzialności za słowa i czyny. Kolejny
raz potwierdziły się destrukcyjne
działania Klubów Radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości
w sprawach, po pierwsze związanych z ratowaniem przedsiębiorców, którym skutki Covid-19
odebrały lub ograniczyły możliwości gospodarowania, a po
drugie pomocy rodzicom, których dzieci korzystają ze żłobka.
Przez ostatnie blisko 3 tygodnie podejmowano wszelkie

działania aby odwrócić uwagę
od spraw naprawdę ważnych i
potrzebnych. Skutkiem tego są
przegłosowane przez radnych
GIS i PIS wnioski, w tym ten o
przerwanie sesji do 18 maja br.
Absurd goni absurd. Te działania w zasadzie czynią te projekty
uchwał prawie bezprzedmiotowymi. W naszej ocenie, do tego
czasu możliwe, że nie będzie już
komu pomagać. A po 18 maja
nikt z tej pomocy nie skorzysta.
To czysta hipokryzja w wydaniu burmistrza i radnych klubu
GIS i PIS. Kiedy gryfińscy podatnicy (mieszkańcy, przedsiębiorcy, itd.) utrzymują samorząd
płacąc podatki - to jest dobrze.
Ale kiedy potrzebują pomocy, to
Gmina odwraca się do nich ple-

W czerwcu 2019 to był kwitnący biznes.

cami, wymyślając co i rusz kolejne przeszkody. Finanse Gminy,
to nie są środki burmistrza czy
jego radnych. Są to pieniądze
wszystkich GRYFINIAN. Jeżeli
władza dzisiaj nie pomoże i nie
pozwoli przetrwać podatnikom
tego trudnego czasu, to tych
wpływów nie będzie wcale. To
jest takie logiczne, ale widać dla
niektórych zbyt trudne. Dzisiaj
pan Burmistrz straszy zwolnieniami i redukcją działalności.
A sam w krytycznym okresie
finansowym tworzy nową komórkę organizacyjną ds. promocji i komunikacji społecznej.
Czy naprawdę teraz jest czas na
wydawanie środków na kręcenie
propagandowych filmików, czy
też na klimatyzację w budynku

banku, o czym donosiły ostatnio media? My nie zgadzamy się
z takim postępowaniem i manipulacyjnymi twierdzeniami,
że chcąc pomóc mieszkańcom
gminy Gryfino, ktoś chce robić
zamach na finanse naszej gminy.
Jak sama nazwa wskazuje
to była sesja Rady Miejskiej w
Gryfinie, a nie posiedzenie klubu dyskusyjnego burmistrza.
Chcemy, by Gmina pomogła
przetrwać Gryfinianom te trudne czasy. Bo taka jest rola Gminy
jako wspólnoty mieszkańców.
I żadna obstrukcja, bojkoty,
uniemożliwianie procesu legislacyjnego, próba marginalizacji
Rady Miejskiej, kłamstwa, pokrzykiwania, czy wyzwiska nie są
w stanie nas zniechęcić. Nie dla

burmistrza, mianowanych przez
niego urzędników bez żadnego
mandatu społecznego, czy też
jego radnych postanowiliśmy
startować w wyborach, tylko dla
MIESZKAŃCÓW. Wszyscy ślubowaliśmy służyć mieszkańcom,
a nie bezrefleksyjnie wykonywać
polecenia burmistrza. Szkoda, że
nie wszyscy o tym pamiętają.
Każdy kto pracuje dla Gminy powinien się kontrolować i
trzymać wysokie standardy nie
tylko kultury osobistej, ale i kultury współpracy. Kto tego nie
robi, nie powinien pracować w
samorządzie. Mieszkańcy naszej
gminy nie zasługują na takich
przedstawicieli.
Radne i Radni Kluby Radnych
Koalicji Obywatelskiej

Tak ten sklep wyglada teraz

Uruchomiono procedurę wobec Polski
W czwartek, 30 kwietnia KE uruchomiła procedurę wobec Polski w związku z ustawą o dyscyplinowaniu sędziów. Zdaniem KE uchwalone przepisy podważają niezależność polskich sędziów i są sprzeczne z zasadą nadrzędności prawa UE.
Polska dostała dwa miesiące
na odpowiedź. Może to za kilka miesięcy doprowadzić do
skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli
wcześniej - w ramach dialogu
KE z polskim rządem - problem nie zostanie rozwiązany.
Według wiceszefowej KE Viery Jourovej „Państwa członkowskie mogą reformować swój
wymiar sprawiedliwości, ale
muszą to robić bez łamania
unijnych traktatów. Wszczęliśmy postępowanie w sprawie
uchybienia
zobowiązaniom
państwa członkowskiego, bo są
do tego mocne podstawy prawne. Istnieje wyraźne ryzyko,
że przepisy dotyczące systemu
dyscyplinarnego wobec sędziów
mogą być wykorzystane między
innymi do politycznej kontroli
treści orzeczeń sądowych”.
Sprawa dotyczy pakietu

zmian, który pojawił się w odpowiedzi na zaostrzenie sporu
dotyczącego wymiaru sprawiedliwości i kwestionowanie
statusu sędziów, wyłonionych
przez nową Krajowa Radę
Sądownictwa. Ustawa, która
weszła w życie, przewiduje m.
in. odpowiedzialność dyscyplinarną za działania kwestionujące skuteczność powołania
sędziego. Komisja oceniła, że
regulacje te uniemożliwiają sądom bezpośrednie stosowanie
niektórych przepisów prawa
UE, które chronią niezależność sądownictwa. Skrytykowane zostało też ustawowe
blokowanie składania wniosków o wydanie orzeczenia w
trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości. Analizujący przepisy ponad dwa
miesiące, zwrócili uwagę, że
rozszerzają one pojęcie prze-

winienia dyscyplinarnego, tym
samym zwiększają liczbę przypadków, w których treść orzeczeń sądowych można uznać
za wykroczenie dyscyplinarne.
W efekcie „reżim dyscyplinarny może być wykorzystywany jako system politycznej
kontroli treści orzeczeń sądowych”. „To europejska sprawa,
ponieważ polskie sądy stosują
prawo europejskie. Sędziowie
z innych krajów muszą mieć
zaufanie, że polscy sędziowie
działają niezależnie. Wzajemne zaufanie jest podstawą naszego jednolitego rynku” - argumentowała Jourova.
KE powołuje się przy tym
na kartę praw podstawowych
i art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej, który mówi o tym,
że „państwa członkowskie
ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia

skutecznej ochrony sądowej w
dziedzinach objętych prawem
Unii”.
Procedura
dotyczy
też
Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu
Najwyższego, która na mocy
ustawy dostała wyłączną kompetencję do orzekania w kwestiach dotyczących niezawisłości sądów. Bruksela wskazała,
że uniemożliwia to polskim
sądom wypełnianie obowiązku stosowania prawa UE, lub
zwrócenie się do Trybunału
Sprawiedliwości UE z wnioskiem o wydanie orzeczenia w
trybie prejudycjalnym. „Nowe
prawo jest niezgodne z zasadą
pierwszeństwa prawa Unii,
funkcjonowaniem mechanizmu orzekania w trybie prejudycjalnym, a także z wymogami niezależności sądowej”
W wezwaniu do polskich

władz wskazano, że ustawa
wprowadza też przepisy wymagające od sędziów ujawnienia konkretnych informacji
o ich działalności pozazawodowej. Uznane zostało to za
niezgodne z prawem do poszanowania życia prywatnego
i prawem do ochrony danych
osobowych
zagwarantowanym w Karcie Praw podstawowych UE. KE wskazała też
na sprzeczność tych zapisów z
rozporządzeniem o ochronie
danych.
Jeśli nie dojdzie do usunięcia uchybienia w ciągu dwóch
miesięcy, wówczas za kilka
miesięcy sprawa może zostać
skierowana do Trybunału
Sprawiedliwości UE, co w
efekcie końcowym może się
równać z obciążeniem Polski
bardzo wysokimi karami finansowymi.
A. Szczepaniak
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Klimatyzacja zamiast
laptopów

W powiecie też
zdalna sesja

Sprawa bulwersuje ponieważ pieniądze na laptopy dla dzieci można było dostać, a na klimatyzację idą pieniądze podatników. I to w ciężkich czasach epidemii koronawirusa.

XVI sesja Rady Powiatu w Gryfinie przeprowadzona
została w systemie zdalnym.

Prawie wszystkie gminy naszego powiatu dostaną pieniądze na zakup laptopów dla
uczniów i nauczycieli w ramach
programu „Zdalna szkoła”,
ogłoszonego w kwietniu br. Już
w trakcie pandemii. Na liście
nie ma… Gryfina!
Ojciec jednego z uczniów
skarży się nam. - Zdalne nauczanie w szkołach podstawowych w gminie Gryfino w
zasadzie nie istnieje. Tylko SP
nr 2 i SP nr 3 jako tako sobie radzą. Na wsiach dzieci klas I do
IV przeważnie nie mają komputerów ani tabletów. Szkoły
nie prowadzą elektronicznych
dzienniczków (a nawet są takie
gdzie sześć lat temu takie narzędzia były, a dzisiaj nie ma).
Trudno powiedzieć dokładnie
jakie są braki. Ale są. Z pewnością wielu dzieciakom z gminy Gryfino brak potrzebnego
sprzętu do nauki zdalnej. Przystępując do programu "Zdalna
szkoła" samorząd miałby możliwość wspomóc najmłodszych
mieszkańców i użyczyć im zakupione w tym celu laptopy.

Okazuje się, że z naszego województwa wpłynęło 129 wniosków na 131 gmin i powiatów.
Przedstawiamy
zestawienie
samorządów, które w naszym
powiecie wzięły udział w konkursie. Za otrzymane pieniądze
każda gmina może średnio kupić uczniom około 40 laptopów
(notbuków).
Są to: Trzcińsko-Zdrój, Chojna, Mieszkowice, Cedynia, Widuchowa, Moryń i Banie po 60
tys. złotych. Najmniejsze, Stare
Czarnowo – 45 tys. Zaś Powiat
gryfiński - 70 000,00 zł.

Tymczasem...
Burmistrz Mieczysław Sawaryn wydał zarządzenie w
sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie wewnętrznej
instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie”. Czyli gmina w wynajmowanym budynku banku zakłada
udogodnienia dla urzędników
w czasach epidemii.
AJ

@  Ludzie listy piszą @ 

Mieszkają w samochodzie
i piją

Witam, czy znajomy jest Państwu temat bezdomnego człowieka który od przeszło 2 lat
mieszka w samochodzie? Pan
o którym mowa w znacznym
stopniu nadużywa alkoholu,
zaprasza kolegów i praktycznie
dzień w dzień urządzają pod samochodem alkoholowe libacje
które trwają dzień i noc. Sprawa jest niepokojąca ponieważ
www.7dnigryfina.pl

ma to miejsce blisko centrum
miasta, zaledwie kilka metrów
od przedszkola! Nikt się tematem nie interesuje, policja i
straż miejska przyjeżdża na kilka minut i odjeżdża bez żadnej
reakcji. Patrzą na to mieszkańcy i dzieci. Polonez w którym
mieszka jest całkowitą ruiną z
powybijanymi szybami, czy to
normalne że w cywilizowanym

kraju w środku sporego miasta na publicznym parkingu od
dwóch lat miesza człowiek który
non stop pije wraz z kolegami,
wiesza pranie na trzepaku i załatwia się do śmietnika obok?
Wydaje mi się że nie i czas (by)
w jakiś sposób zwrócić na to
uwagę osób które powinny zainterweniować i pomóc temu
człowiekowi i zlikwidować ten
obraz nędzy i rozpaczy. Całe
zajście ma miejsce na ulicy Kościuszki, a samochód to czerwony polonez.
Od redakcji
Nie wierzyliśmy. że coś takiego dzieje się w Gryfinie. Ale gdy
sprawdziliśmy w środę, 6 maja,
trafiliśmy na dwóch bezdomnych mężczyzn (foto czytelnika)

W jej trakcie jej zaakceptowano projekty uchwał w
sprawach: określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020
r., ustalenia zasad udzielania
dofinansowania ze środków
PFRON do zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2020 r.
oraz w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za
rok 2019.
Uchwałą Rady Powiatu w
Gryfinie uznano za nie zasługującą na uwzględnienie

petycję w sprawie budowy
chodnika przy drodze powiatowej nr 1397Z we wsi Dolsko gm. Moryń.
Przyjęto
też
projekty
uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część
nieruchomości, położonej w
Moryniu przy ul. Rynkowej
27, zmiany budżetu powiatu
na 2020 rok oraz w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039.
A. Szczepaniak

Będzie więcej
pociągów
w maju
Od 4 maja br. na większości tras kolejowych w regionie przywrócone zostało kursowanie 40 wcześniej
zawieszonych pociągów, w tym znaczna część pociągów aglomeracyjnych, łączących Szczecin z Goleniowem, Gryfinem i Stargardem.
Wprowadzone zmiany obowiązywać będą do 24 maja.
Następne kroki podejmowane
będą na podstawie obserwacji
frekwencji i w zależności od
decyzji rządowych. Przypomnijmy, ilość miejsc została
w pociągach ograniczona o
50%, aby zapewnić możliwość
utrzymania dystansu między
pasażerami. Pociągi są regularnie myte, dezynfekowane i
ozonowane.
Od dnia 4 maja br.
przywraca się kursowanie
następujących pociągów:
Linia Szczecin – Gryfino –
Kostrzyn – Zielona Góra
- poc. nr 78501 Zielona
Góra – Szczecin Gł.;
- poc. nr 87502 Szczecin Gł.
– Zielona Góra;
- poc. nr 80538, 80520,
80526, 80528, 80530, 80532 w
relacji Szczecin Gł. – Gryfino;
- poc. nr 80561, 80563,
80565, 80571, 80573, 80575 w

relacji Gryfino – Szczecin Gł.
Linia Szczecin –
Świnoujście
- poc. nr 88724/5, 88730/1
relacji Szczecin Gł. – Świnoujście;
- poc. nr 88744/5, 88752/3
relacji Świnoujście – Szczecin
Gł.
Linia Szczecin – Kołobrzeg
- poc. nr 88632/3 Szczecin
Gł. – Kołobrzeg;
- poc. nr 88634/5 Szczecin
Gł. – Kołobrzeg;
- poc. nr 88641/0 Kołobrzeg
– Szczecin Gł.;
- poc. nr 88647/6 Kołobrzeg
– Szczecin Gł.
Szczegółowe
informacje
dotyczące godzin kursowania poszczególnych pociągów
znaleźć można na stronach
internetowych https://portalpasazera.pl/, https://rozklad-pkp.pl/ lub https://koleo.pl.

6

Nr 19 (1396)

Z Życia Kościoła
Boże za którego cześć chwalebny Biskup Stanisław legł od mieczów ludzi bezbożnych: spraw, prosimy, aby wszyscy wzywający jego przyczyny;
zbawienny skutek swojej modlitwy odnieśli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, który w obronie Swej owczarni poniosłeś śmierć męczeńską z rąk
bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami.
Przemożny Patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy dochowali statecznie wiary, którą przed wiekami głosiłeś naszym
praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem
w królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
ności duszpasterskiej Stanisława wiemy
niewiele, poza tym, że był bardzo wierny,
ale i bezkompromisowy w swojej wierze.
*Na pierwszym miejscu jednak największą zasługą Stanisława było to, że
dzięki poparciu króla Bolesława Śmiałego, który go protegował na stolicę krakowską, udał się do papieża Grzegorza
VII wyjednać wskrzeszenie metropolii
gnieźnieńskiej. W ten sposób raz na zawsze ustały automatycznie pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa
nad diecezjami polskimi. Św. Grzegorz
VII przysłał do Polski 25 kwietnia 1075 r.
swoich legatów, którzy orzekli prawomocność erygowania metropolii gnieźnieńskiej z roku 999/1000 oraz jej praw.

Patron chrześcijańskiego
ładu moralnego

O życiu Stanisława dowiadujemy się
z kronik pierwszego polskiego historyka Galla Anonima. Bardziej szczegółowo o tej postaci wspomina Wincenty
Kadłubek. Dużo później, około 1240
roku żywot świętego opisał dominikanin Wincenty z Kielc – co było podstawą kanonizacji. Stanisław urodził się w
Szczepanowie około 1030 roku. Prawdopodobnie najwięcej nauczył się w domu
rodzinnym, a potem najpewniej studiował za granicą. W 1060 roku otrzymał
święcenia kapłańskie. Niestety, o działal-

Święty Stanisław jest głównym patronem Polski, a także archidiecezji gdańskiej, gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańskiej, warszawskiej, a także diecezji lubelskiej, płockiej, sandomierskiej
i tarnowskiej. Papież Polak Jan Paweł II
nazwał Stanisława „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”.
*W ciągu wieków przywoływano legendę o zrośnięciu się rozsieczonego ciała św. Stanisława. Kult Świętego odegrał
w XIII i XIV wieku ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się
myśli o zjednoczeniu Polski. Wierzono,
że w ten sam sposób - jak ciało św. Stanisława - połączy się i zjednoczy podzielone wówczas na księstwa dzielnicowe
Królestwo Polskie.

W piątek, 8 maja, wspominamy życie polskiego duchownego, biskupa krakowskiego, męczennika, świętego kościoła katolickiego Stanisława Szczepanowskiego. Był on
jednym z głównych patronów Polski. Uroczystość 8 maja w naszym kościele ma rangę uroczystości liturgicznej.

Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty Biskupie, Męczenniku
Chrystusowy, módl się za nami.
Kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za
nami.
Światło Kościoła Bożego, módl się za
nami.
Pasterzu owieczek Chrystusowych, módl
się za nami.
Apostole ludu wiernego, módl się za nami.
Ojcze Ojczyzny Twojej, módl się za nami.
Ojcze ludu wiernego, módl się za nami.

się za nami.
Wzorze biskupiej godności, módl się za
nami.
[...]
Opiekunie całej Ojczyzny, módl się za
nami.
Patronie we wszystkich potrzebach, módl
się za nami.
Patronie na cały świat chrześcijański
łaskami słynący módl się za nami.,
[…]

Najwięcej uwagi kronikarze poświęcają
zatargowi Stanisława z z królem Bolesławem Śmiałym, który kończy się tragicznie dla pierwszego morderstwem z rąk
drugiego. Gdy poddani dowiedzieli się
o tym okrutnym zdarzeniu, skazali króla na banicję. W 1088 roku relikwie św.
Stanisława przeniesiono do katedry krakowskiej. W kronice Kadłubka możemy
przeczytać o tym, że ciała strzegły orły,
a części ciała cudownie się zrosły. Rozpoczęcie procesu kanonizacji Stanisława
mogło mieć miejsce dopiero w 1229 roku
(a śmierć nastąpiła w 1079 roku).
[...]
Bogu przed narodzeniem ofiarowany,
módl się za nami.
Od dzieciństwa w doskonałości postępujący, módl się za nami.
Mężu do stanu duchownego przeznaczony, módl się za nami.
Mężu w stanie duchownym przykładny,
módl się za nami.
Wzorze doskonałości świątobliwej, módl

W malarstwie święty Stanisław przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z pastorałem, z mieczem, a także z godłem Polski.
O świętym Stanisławie z podziwem pisał
biskup Stanisław Dziwisz: ze św. Stanisławem związane jest i moje życie. Ten związek jest dość wyjątkowy. Urodziłem się w
parafii św. Stanisława. Główny odpust jest
właśnie jemu poświęcony. Mój ojciec nosił imię Stanisław i mnie na Chrzcie św.
rodzice obdarzyli imieniem Stanisław. Z
tym Świętym zrosło się moje życie nie tylko w domu rodzinnym w Rabie Wyżnej,
ale przede wszystkim w seminarium pod
Wawelem u boku Katedry, której sercem
jest św. Stanisław. Przy jego grobie ciągle
odnawia się i buduje Kościół krakowski.
Tam uczyliśmy się kochać Kościół i kochać
Ojczyznę. [...]
Redakcja
*https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-08a.
php3
https://www.apostol.pl/modlitwy/litanie/
litania-do-%C5%9Bw-stanis%C5%82awabiskupa-i-m%C4%99czennika
http://www.nasza-arka.pl/2002/rozdzial.
php?numer=5&rozdzial=6
Foto: pixabay.com.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,

że w dniu 17 czerwca 2020 r., o godzinie 1000, w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony zostanie ponownie drugi przetarg ustny nieograniczony,
który został wcześniej wyznaczony na dzień 22.04.2020 r. i następnie odwołany, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w
obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino:
- działka nr 459/18 o pow. 0,0906 ha (KW 71958/4).
Cena wywoławcza netto 80.000,00 zł.
Wadium – 8 000,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,

że w dniu 17 czerwca 2020 r., o godzinie 1030, w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony zostanie ponownie drugi przetarg ustny nieograniczony,
który został wcześniej wyznaczony na dzień 22.04.2020 r. i następnie odwołany, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w
obrębie ewidencyjnym Wełtyń:
- działka nr 205/5 o pow. 0,1168 ha (KW 43111/0).
Cena wywoławcza netto 85.000,00 zł.
Wadium – 8 500,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,

że w dniu 17 czerwca 2020 r., o godzinie 1100, w sali nr 34 Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony zostanie ponownie drugi przetarg ustny nieograniczony, który został
wcześniej wyznaczony na dzień 22.04.2020 r. i następnie odwołany,
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino:
- działka nr 146/10 o pow. 0,0881 ha (KW 71795/3).
Cena wywoławcza netto 98.000,00 zł.
Wadium – 9 800,00 zł.
- działka nr 146/11 o pow. 0,0896 ha (KW 71796/0).
Cena wywoławcza netto 99.000,00 zł.
Wadium – 9 900,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

Trwają ostatnie przygotowania. Asfalt na Jaśminowej w
Żórawkach mają położyć pod koniec przyszłego tygodnia.
Wiadomo już, że będą dwa progi zwalniające.

Poszukuję
emeryta lub
rencisty

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

tel. 502 277 099
Sprzedam
kawalerkę
do remontu

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

tel. 502 277 099

REKLAMA
kontakt.
7dnigryfina
@gmail.com

telefon
91 404 50 14

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni –
pięć Wykazów obejmujących lokale mieszkalne zlokalizowane w Gryfinie, przeznaczone do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemców, w tym lokale przy ulicach: 1 Maja 15/2 – Wykaz 30/2020, Grunwaldzkiej
18/2 - Wykaz 31/2020, Marii Konopnickiej 8/3 – Wykaz 32/2020, Mieszka I 25/3 – Wykaz 33/2020, Szczecińskiej
15/9 – Wykaz 34/2020. Szczegółowych informacji na ww. temat udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie – kontakt telefoniczny pod numerem 91 416 20 11 wew. 403.

www.7dnigryfina.pl

Mechatronic Engineering Sp. z o.o.
www.mechatronic-systems.com

ZATRUDNI

Montażystę
układów elektronicznych
Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Miejsce pracy: Gardno, Innowacyjna 6, 74-100 Gryfino
Opis stanowiska pracy:
Montaż i testowanie urządzeń mechanicznych i elektronicznych.
Diagnoza i serwisowanie urządzeń elektronicznych.
Wymagania:
• Wykształcenie techniczne, kierunek: Elektronika, 		
Elektrotechnika lub Automatyka.
• Praktyczna umiejętność montażu i uruchamiania urządzeń
elektronicznych.
• Praktyczna umiejętność diagnozowania usterek.
• Praktyczna umiejętność testowania urządzeń elektronicznych
i oprogramowania.
• Wysokie zdolności manualne (montaż mechaniki precyzyjnej).
• Kreatywność, odpowiedzialność i zaangażowanie.
• Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
• Dyspozycyjność i odpowiedzialność.
• Prawo jazdy kat. B.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu średnim 		
(pożądana - niewymagana)
• Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.
Oferujemy:
• Kontakt z nowoczesnymi technologiami,
• Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
• Praca w nowocześnie zarządzanej firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku,
• Praca w kreatywnym, dynamicznym zespole,
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
informuje
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa
został wywieszony wykaz do wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat oznaczonej jako
działka nr 67/6 o pow. 0,0040 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodowo.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach przeznaczonych
do sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój 14, tel. 91 416 72 55 wew 25.
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Idź nad strumienie

Jacek Malczewski dokonywał w swoich obrazach zadziwiających syntez kodów kulturowych. Tutaj w obrazie "Adoracja Madonny" z tryptyku "Idź nad strumienie"
niespotykane połączenie znaków polskiej duchowości
maryjnej z elementami mitycznymi.
I wiersz na ten temat autorstwa Marka Słomskiego.
Wszystko w miesiącu Maryjnym maju

Adoracja Madonny
Madonna z dzieciątkiem na tronie zasiadła
A wokół jak żywa dziwaczność upadła.
Na skrzydłach pegazich ku Pani zleciały
W satyrzych kopytach krok krokiem dreptały.
Tułacze po świecie swym losem dręczeni
Spotkali trzech króli – wracali zmęczeni
- Nie bójcie cudaki się swojej powłoki
Gotowe też dla Was Niebiańskie Obłoki.
Stworzeniu wszelkiemu już Pan błogosławi
Podniesie każdego co przed Nim się zjawi
Wracamy z audiencji w tej szopie ubogiej
Niesieni skrzydłami nadziei nam drogiej...
Na wieści te z dawien od dawna czekane
Rzuciły bożęta swe mity zebrane
Ruszyły na światy po ludzkie sumienie
A echo powtarza - Już idź nad strumienie...
Madonna z dzieciątkiem na tronie zasiadła
I stopę o księżyc tymczasem oparła
Przed wężem swe dzieci obronić gotowa.
Tą mocą wszechmocną, tym darem od Słowa.
3 05 2020 Marek Słomski

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

Jacek Malczewski - Adoracja Madonny

Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Żłobek i przedszkola w Gryfinie mają ruszyć połowie
w przyszłego tygodnia

Zainteresowany jest
co piąty rodzic
Wszystkie placówki chcemy otworzyć w jednym terminie, trwają przygotowania
– informuje wiceburmistrz Paweł Nikitiński. Każda z placówek ma być wyposażona w maseczki, jednorazowe rękawiczki i płyny dezynfekcyjne. Gotowość pomieszczeń do przyjęcia dzieci ma nadzorować Sanepid.
Problem w tym, że większość
rodziców zdecydowanie rezygnuje z propozycji. Bo jeszcze
nie czas, bo pandemia trwa, bo
coraz więcej zakażonych w naszym województwie. Bo kolejne
osoby umierają, bo zwyczajnie
boimy się o zdrowie naszych
dzieci - mówią rodzice, choć
przyznają, że nie jest łatwo o
opiekę nad dzieckiem gdy trzeba wrócić do pracy. - Tylko 15
do 30 procent rodziców deklaruje chęć posłania dziecka do
przedszkola – przyznaje Nikitiński. Dlaczego więc planuje
otwarcie? Czy chodzi o opłaty?
- Edukacja nie jest dziedziną,
w której gmina liczy na zysk –
zapewnia wiceburmistrz. Z naszych informacji wynika, że na

żłobek na razie w ogóle nie ma
chętnych.
Ja rezygnuję
Potwierdza to jeden z ojców,
który wcześniej walczył o likwidację opłaty za żłobek, gdy jest
on zamknięty. - Nie ma mowy,
my rezygnujemy ze żłobka, inni
też. Ludzie sobie jakoś ułożyli
życie w pandemii. Pracujemy
zdalnie i będzie tak jeszcze długo. Nie ukrywam też, że sprawa
z żądaniem od nas pełnej opłaty
za żłobek przez burmistrzów
bardzo nas dotknęła i zostawiła
ślad w psychice wielu rodziców.
I w kieszeniach też – dodaje
czytelnik.
Kto w przyszłym tygodniu
pośle dziecko do przedszkola?
Kto odda do żłobka? Zaryzykuje

ten rodzic, któremu naprawdę
trudno pogodzić pracę z opieką
w domu. Decydują się pracownicy handlu, służb mundurowych i ochrony zdrowia.
Dziecko powinno być
zdrowe

Co powinni wiedzieć rodzice zanim poślą dziecko do
przedszkola? Dziecko powinno
być zdrowe. Katar, kaszel, stan
podgorączkowy
wykluczają
obecność w przedszkolu. Rodzice powinni nauczyć dziecko
by często myło ręce, unikało
dotykania oczu i ust, nie przytulało się i nie podawało ręki na

powitanie innym dzieciom i dorosłym. Zgodnie z najnowszymi
normami, dziecko nie może z
domu przynosić do przedszkola
ulubionych zabawek. W drodze
do i z przedszkola dziecko, które ukończyło 4 lata musi nosić
maseczkę.
Barbara Gondek

Krasińskiego.
Są pieniądze!
Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał w czwartek 7 maja, umowy na dofinansowanie
inwestycji drogowych. Są więc pieniądze na remont
ul. Krasińskiego.
Dofinansowanie otrzymają
inwestycje w powiecie stargardzkim i gryfińskim, Gminie Mieście Stargard, oraz
gminach: Stara Dąbrowa,
Stargard, Dobrzany i Dolice.
Interesujące nas zadanie w powiecie gryfińskim to przebudowa 698 m. ulicy Krasińskiego w
Gryfinie – zadanie wieloletnie.
Wartość tej inwestycji wynosi
11 mln zł. Dofinansowanie z
Funduszu Dróg Samorządowych w tym roku 200 tys. zł,
w roku 2021 – 2 mln zł, a w

2022 r. 3,3 mln zł. Po podpisaniu umowy przez starostę
Konarskiego, wejdzie ona w
życie i rozpoczną się przygotowania do prac budowlanych.
Arkadiusz Durma ze starostwa
powiedział nam, że w budżecie
powiatu na ten rok jest 200 tysięcy na przebudowę ul. Krasińskiego Łącznie więc będzie do
wydania 400 tysięcy i prace rozpoczną się w tym roku. Wkrótce
zostanie ogłoszony przetarg na
wykonawcę.
rk

Sport rusza bardzo powoli

Boiska otwarte z dużymi obostrzeniami
Od poniedziałku wszystkie kluby, szkółki oraz akademie mogą prowadzić treningi. Indywidualnie także możemy korzystać z obiektów
sportowych. Niestety, w bardzo ograniczonym zakresie. Na boisku, bez względu na jego wielkość, może znajdować się jedynie sześciu
zawodników i trener. Ale to nie jedyne ograniczenie.
Informacja o otwarciu obiektów sportowych sprawiła, że
pojawiło się mnóstwo wątpliwości. Skoro w sklepach może
przebywać nawet kilkadziesiąt
osób a w kościołach na 15 metrów kwadratowych może przebywać jeden wierny, to dlaczego
na boisku liczącym kilka tysięcy
metrów kwadratowych może jednocześnie trenować tylko sześciu
zawodników? Tym bardziej, że
boiska znajdują się przecież na
otwartym powietrzu.
Od poniedziałku korzystanie
z obiektów sportowych o charakterze otwartym możliwe jest
jedynie pod warunkiem, że: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę
osób korzystających z obiektu
lub sprzętu; nie ma możliwości
korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) właściciel
obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu
www.7dnigryfina.pl

Bez względu na wielkość na
boisku może znajdować się
aksymalnie sześciu zawodników
plus jeden trener. Foto: Dariusz
Jachno

środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego opiekun obiektu
dezynfekuje urządzenia i sprzęt
sportowy po każdym użyciu i
każdej grupie korzystających zapewnione są piętnastominutowe
odstępy między wchodzącymi
i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób

ogranicza kontakt między grupami osoby korzystające z obiektu
lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.
Wątpliwości jest jednak znacznie więcej. Ministerstwo Sportu
na swojej stronie udzieliło odpowiedzi na szereg pytań.
Okazuje się, że na kompleksie
typu Orlik, gdzie są dwa boiska,
możliwe jest uczestnictwo dwóch
grup po sześć osób plus trener
jednocześnie. Czyli będzie można naraz korzystać z boiska do
piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.
Jednak na boisku posiadającym bieżnie będzie mogło przebywać maksymalnie sześć osób
plus trener. Bieżna nie jest traktowana jako inny obiekt sportowy i nie ma możliwości, aby
ktoś po niej biegał, gdy na boisku
znajdują się piłkarze.
Nie ma także możliwości

trenowania na trybunach. Co
ważne, rodzice i opiekunowie
młodych sportowców nie mogę
znajdować się na terenie boiska.
Nie ma też możliwości, aby boisko (nawet te pełnowymiarowe
o długości przekraczającej 100
metrów) zostało podzielone na
kilka mniejszych boisk, tak aby
na każdym z nich trenowała grupa sześciu osób.
Przebywając na obiekcie nie
ma obowiązku zakrywania twarzy. Należy mieć na względzie
obowiązek zasłaniania twarzy
podczas przemieszczania się na
obiekt i zaraz po jego opuszczeniu.
A co z siłowniami w plenerze,
których jest coraz więcej?
Jak czytamy w materiałach ministerstwa korzystanie z siłowni
plenerowych wciąż nie jest dopuszczone. Możliwe jest natomiast korzystanie z siłowni, które
są częścią obiektu sportowego

wymienionego w rozporządzeniu
(np. stadionu) pod warunkiem
spełnienia obowiązków nałożonych na podmiot zarządzający.
Można za to organizować zajęcia w sportach wodnych jak
żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo przy zachowaniu zasady, że
z jednej łódki czy kajaka będą
korzystać jednocześnie nie więcej
niż dwie osoby. Wyjątek stosowany jest dla osób zamieszkujących
lub gospodarujących wspólnie
np. rodzice z dziećmi. Dopuszczona jest możliwość organizacji
spływów kajakowych i to bez
względu na liczbę biorących w
spływie kajaków.
Można już grać w tenisa. Maksymalny limit osób na korcie
tenisowym określono na cztery
plus osoba prowadząca zajęcia.
Na kolejne poluzowanie zasad
korzystania z obiektów sportowych musimy poczekać co najmniej dwa-trzy tygodnie DJ
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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. prycza
2. gatunek sardyny
3. paryski taniec
4. internat
5. obywatel Chorwacji
6. stolica Mali
7. dopływ Wołgi
8. wynalazek Gutenberga
9. prezydent Egiptu w latach 197081
10. konny pododdział Kozaków
11. termin filozofii chińskiej
12. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz
olimp. w rzucie młotem (1920)
13. zabity przez matkę
14. ciężka tkanina
15. osuwisko
16. lewy dopływ Odry
17. utwór Chateubrianda
18. miękki, lekki metal
19. grał Colombo
20. uderzenie
21. Anna, aktorka z Krakowa

22. niejeden w muzeum
23. chudzina
24. postać biblijna
25. dawny puchar
26. kanton w Szwajcarii
27. samochód terenowy
28. wzniosły czyn
29. opracował katalog położeń
gwiazd nieba południowego
30. na manele podróżnego
31. autor „Łowców skalpów”
32. mijają
33. unikat
34. dźwięk „A” obniżony o dwa
półtony
35. udzielają kredytów
36. kalif, zięć Mahometa
37. rozstrzyga w sprawach administracyjnych
38. miasto w Bułgarii
39. Pogorzelska, polska aktorka
40. ... „King” Cole
41. grecka bogini nieszczęścia
42. egipskie wzgórze kryjące ruiny

43. ruiny w Turcji
44. japońska mniszka buddyjska.
Poziomo:
45. komin wulkanu
46. mięso wieprzowe
47. poziomy uskok w licu ściany
48. część głowicy kolumny greckiej
49. budowlana kotew
50. film A. Kurosawy
51. wirnik silnika elektrycznego
52. marka samochodu
53. sąsiadka Panamy
54. zesłanie w Rosji carskiej
55. uwodziciel
56. dawane podczas ucieczki
57. wykaz dań w lokalu
58. miasto we Francji nad rzeką
Cance (dopływ Rodanu)
59. święcenia biskupie
60. Czarna Woda
61. płd. ramię deltowe Renu
62. fotel na biegunach
63. waluta Angoli

64. Indianie z Kanady
65. strój dla ziemniaka
66. wąż R. Kiplinga
67. urlopowy latem
68. kwestionariusz z pytaniami
69. proboszcz
70. gdzie trzeba się spieszyć
71. okrutny zwyczaj pochodzący z
Indii
72. wyspa duńska
73. choroba jak rzeka
74. garaż masowej lokomocji
75. przeziębienia to np. kaszel
76. kolega fizyka
77. piłka za boiskiem
78. przejaw boga Re
79. masturbacja
80. dziewicza bogini łowów
81. tworzywo na obudowy np.
telefonów.
PODPOWIEDŹ: ANNONAY, ATON,
ITYS, KAA, REID, URI

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

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

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

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Odkąd poznaliśmy z synem serię małych książeczek o Króliku i
Misi, zakochaliśmy się właśnie w takim formacie książek dla dzieci.
Dokładnie, bo zmierzyłam, jest to rozmiar 13 cm na 18 cm. Takie
książki są poręczne, można je zabrać ze sobą w podróż, do auta,
a zwłaszcza idealnie leżą w ręku, gdy leżymy w łóżku, a mój synek
tuli się do mnie przed wieczornym snem. Po tym jak Królik i Misia
nam się sprawdzili, szukałam książek w podobnym stylu i formacie
także. Musze przyznać, że nie było łatwo znaleźć coś, co dorówna
humorkowi i inteligencji autorowi genialnej serii z Misią i Królikiem, ale się udało. Na szczęście na czas kwarantanny w izolacji
zostały z nami trzy książki z bohaterami z tytułu tego artykułu.

Przygody Kostka
i Pana Piętki

Już sam wstęp jest nietypowy, zachęca i zaprasza do zabawy z
Kostkiem – niezwykłym psem i jego przyjacielem Panem Piętką.
Na początku każdej książeczki mamy wprowadzenie. Potwierdzeniem, że Kostek jest psem, tyle że niezwykłym, malutkim i grubiutkim. Nietypowe jest to, że Kostek nosi czerwony beret i czerwoną bluzeczkę. Kostek mieszka z dwojgiem Państwa, którzy nie
zmieścili się w tej książeczce (bo są za duzi). Ci dwoje nazywają się
Państwo Wyglansowani (bo mają wyglansowane buty i czyste kostki). Wszyscy mieszkają pod numerem 112 przy alei Merdusia. Codziennie rano Państwo Wyglansowani wychodzą do pracy, a chwilę
potem Kostek zakłada swój berecik i wymyśla, gdzie tym razem
wybierze się w podróż z Panem Piętką.
Alex T. Smith, autor przygód
Kostka, jest bardzo młodym
(ur. 1984 r.) brytyjskim ilustratorem i autorem książek dla
dzieci. Wieść niesie, że odkąd
nauczył się trzymać ołówek w
ręku to już pisał, wymyślał i rysował opowieści. Na ostatnim
roku studiów zdobył nagrodę
Macmillan Prize for Children’s Picture Book Illustration i
wtedy dostał pierwsze zlecenie.
Największą popularność przywww.7dnigryfina.pl

niosła mu seria o Kostku. Cykl
otrzymał nominację do nagrody
Waterstones Children’s Book
Prize. Książki o Kostku zostały
przetłumaczone na 14 języków,
w tym polski. W oparciu o serię powstał serial animowany,
emitowany na kanale Disney
Junior. Alex tworzy i mieszka
w Wielkiej Brytanii – podobno
pod stałym nadzorem trzech
małych, niegrzecznych psów.
We wstępie do książki „Kostek
na wakacjach” autor zachęca
nas, byśmy zabierali Jego książki
wszędzie gdzie chcemy i mamy
się nie przejmować, że trochę
się poniszczą, bo to znak, że
nam się podobała bajka – to
bardzo fajne, nowoczesne podejście. Oczywiście pamiętajmy,
że książki z biblioteki musimy
traktować inaczej.
W książeczce płynie rzeczka,
w książeczce szumi las.
W prześlicznych twych książeczkach,
tysiące przygód masz.
Książeczka cię powiedzie,
na strome szczyty skał,
z niej możesz się dowiedzieć,
gdzie niedźwiedź zimą spał.
[…]
Więc chroń i szanuj książki
i kartek nie rwij też.
Wpierw dobrze umyj rączki,
a potem książkę bierz.
Fragment wiersza
„Książeczka”

Opowieści o Kostku i Panu
Piętce to nietypowe opowiadania z dużą dawką humoru i

tak właśnie trzeba je traktować,
inaczej się nie da. Poczucie humoru czasami jest bardzo absurdalne, ale w wypadku bajki o
psie, który nosi berecik i razem
z przyjacielem Panem Piętką
odwiedza Paryż, czyż może być
coś bardziej absurdalnego (ale
w pozytywnym znaczeniu)?
Wszystko w bajkach o Kostku
jest wyważone i mądre, a do
tego zabawne. Można powiedzieć (napisać), że właściwie
płynie się przez te opowiastki,
bo są krótkie, przyjemne, pozytywne, ciekawe i intrygujące.
Książki są bramą, przez którą
wychodzisz na ulicę, mówiła
Patricia. Dzięki nim uczysz się,
mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie
mnożysz razy tysiąc. Ciekawe,
czy ktoś da ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić
różne złe rzeczy - samotność,
upiory i tym podobne [...].
Czasem się zastanawiam, jak
możecie znieść to wszystko wy,
które nie czytacie.
Arturo Perez-Reverte
- Królowa Południa

Na rynku dostępny jest m.in.:
„Kostek na wakacjach”, „Kostek
na wsi”, „Kostek na nartach”,
„Kostek w cyrku”, „Kostek na
podium”, „Kostek na planie filmowym” czy „Kostek rozdaje
prezenty”. Cała seria ma mnóstwo uroku, a to przede wszystkim dzięki uroczym ilustracjom, a także mądrym i zabawnym dialogom. Wiem, że nie

wszystkim ta seria przypadła do
gustu. Znam głosy negatywne.
Mnie ujęło wszystko w Kostku,
Panu Piętce i tych opowiadania
z krainy szalonych bajek spod
znaku niezwykłego psa z beretem i taśmą, którą skleja za
duże spodenki plażowe. Trzeba
po prostu lubić taki humor, a
i Wasze dziecko musi dostrzegać te niuanse. Nie twierdzę, że
mój 4-latek wszystkie te niuanse
zauważa, ale na pewno bawią
go wypadki i przypadki Kostka
i Pana Piętki. Nie wiem, czy to
będzie dla Was argument „za”,
ale zauważyłam przy czytaniu
książek Alexa T. Smitha, że nie
tylko mój syn się dobrze bawi,
ale i ja, co dla mnie jest bardzo
ważne, bo ten fakt sprawia, że
nie odfajkowuje tej lektury jako
kolejnego obowiązku, a traktuję
jako dodatkową przyjemność
dnia.

Czytaj, by być pewnym siebie.
Czytaj, by być w siódmym niebie.
Czytaj, żeby więcej wiedzieć.
Czytaj, żeby jaśniej myśleć.
Czytaj, żeby poznać świat.
Czytaj, nieważne, ile masz lat.
„Wiersz o czytaniu”
– Renata Czajęcka.
Mama, która czyta, bo kocha

Seria: Kostek
(oryginalny Claude)
Autor: Alex T. Smith
Tłumacz: Anna Niedźwiecka
Wydanictwo: Debit
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COOLTUROWNIK
Felieton(ik)

dla dzieci i młodzieży

Zalet słuchania audiobooków jest bardzo dużo, ale ja
chciałabym wam przedstawić kilka najważniejszych, które
mam nadzieję, przekonają was do ich słuchania.
Audiobooki rozwijają wyobraźnię, zachęcają was do sięgania po książki oraz wzbogacają wasze słownictwo. Najlepsze fragmenty książki można odtwarzać do woli lektor,
który czyta, nie zmęczy się ciągłym powtarzaniem .
Jadąc samochodem rewelacyjnym rozwiązaniem dla całej
rodziny jest słuchanie dobrego audiobooka razem. Podróż
szybciej mija, a treść książki sama wchodzi nam do głowy.
Słuchanie ich pozwala nam w tym samym czasie robić
nam inne rzeczy np. sprzątać, bawić się.
Odtwarzanie takich nagrań pozwala nam również
odpocząć. Sami nie musimy skupiać się na czytaniu,
ale leżąc, słuchamy, jak lektor nam czyta. Doświadczony lektor jak np. Jerzy Stuhr bardzo wzbogaca czytanie
książek swoim głosem, umiejętnie modulując głos.
Ostatni argument, jakiego użyję będzie to, że audiobooki zajmują na półkach mniej miejsca niż książki
i się nie kurzą.
Ten ostatni argument
nie
przemawia do
mnie za bardzo
bo uwielbiam
gromadzić książki na półkach, ale wszystkie poprzednie
jak najbardziej. Polecam słuchanie audiobooków. Z tego
możecie czerpać same korzyści więc nie ma na co czekać,
nawet jak ich nie macie w domu, można ich posłuchać na
Internecie, bawiąc się w tym samym czasie w swoim pokoju.

Mały artysta
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Co w trawie piszczy

„Pierwsze przygody Mikołajka” Goscinny-Sempre.
W
dzisiejszym
COOLTUROWNIKU polecam do wysłuchania kultowe
opowiadania o małym urwisie w mistrzowskim czytaniu Jerzego Stuhra.
Komplet 5 audiobooków da wam
12 godzin świetnej
zabawy.
Te wspaniałe arcydzieła pokazują,
jak dorastać, żeby
wciąż
pozostać
dzieckiem, a to w
dzisiejszych czasach nie lada sztuka .
Na komplet tych
audiobooków składają się takie części
jak:
Mikołajek
Mikołajek nie nudzi się w szkole
Mikołajek
ma
kłopoty
Wakacje Mikołajka
Mikołajek i inne
chłopaki
Po wysłuchaniu
tych historii poznacie wspaniałych
bohaterów tej opowieści czyli Mikołajka i jego kolegów
Ananiasza, Kleofasa, Maksencjusza,
Joachima, Alcesta,
Gotfryda, Rufusa,
Euzebiusza. Przygody jakie ich spotykają wywołają nie
tylko uśmiech na
waszych buziach,
ale z pewnością
głośny śmiech .
Polecam audiobooki do słuchania
podczas zabawy w
pokoju, a jeśli zaciekawią was przygody
Mikołajka
możecie również
obejrzeć dwa filmy dla dzieci „Mikołajek” oraz „Wakacje Mikołajka”.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 10 czerwca 2020 r., o godz. 1030,w sali nr 34 Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, przeprowadzony zostanie ponownie czwarty przetarg ustny nieograniczony, który został
wcześniej wyznaczony na dzień 1.04.2020 r. i następnie odwołany, na
sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń:
-działka nr 549 o pow. 0,1620 ha (KW 71623/7).
Cena wywoławcza netto 91.000,00 zł.
Wadium – 9 100,00 zł;
-działka nr 550 o pow. 0,1304 ha (KW 71624/4).
Cena wywoławcza netto 77.000,00 zł.
Wadium – 7 700,00 zł;
-działka nr 551 o pow. 0,1659 ha (KW 71625/1).
Cena wywoławcza netto 93.000,00 zł.
Wadium – 9 300,00 zł;
- działka nr 553 o pow. 0,1549 ha (KW 71627/5).
Cena wywoławcza netto 87.000,00 zł.
Wadium – 8 700,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miastai Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,

że w dniu 10 czerwca 2020 r., o godz. 1100,w sali nr 34 Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, przeprowadzony zostanie ponownie czwarty przetarg ustny nieograniczony, który został
wcześniej wyznaczony na dzień 1.04.2020 r. i następnie odwołany, na
sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie:
-działka nr 261/16 o pow. 0,2307 ha (KW 71685/9).
Cena wywoławcza netto 66.000,00 zł.
Wadium – 6 600,00 zł;
-działka nr 261/17 o pow. 0,2428 ha (KW 71686/6).
Cena wywoławcza netto 67.000,00 zł.
Wadium – 6 700,00 zł;
- działka nr 261/18 o pow. 0,2759 ha (KW 71687/3).
Cena wywoławcza netto 67.000,00 zł.
Wadium – 6 700,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miastai Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

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

Tel. 605 955 850

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989

Sprzedam
kawalerkę 33 m2

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

Tel. 605 173 664

Firma poszukuje
w Baniach lub okolicach

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

Tel. 735 956 777

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Beton, piaski, kruszywa, czarnoziem,
nawozy w tym obornik.

Tel: 575 830 815

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

OFERUJEMY:

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

www.7dnigryfina.pl

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

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

ZATRUDNI

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

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

Transport

Upadłość konsumencka

- 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

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

wywrotka do 3 ton oraz
betonomieszarka 9m3.

WYMAGANIA:

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

PRACA OPIEKA NIEMCY!

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

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

ZATRUDNI

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT
Zakres obowiązków:
• klasyfikacja, kompletowanie i ewidencja dokumentów księgowych,
• wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
• wprowadzanie płatności do realizacji w systemach bankowości elektronicznej,
• realizacja procesu windykacji należności od klientów firmy,
• sporządzanie bieżących informacji finansowych i rozliczeniowych
na potrzeby Kierownictwa Firmy.
Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe – w zakresie rachunkowości,
• Doświadczenie w pełnej księgowości - 2 lat,
• Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i innych, które są niezbędne
do samodzielnej pracy na zajmowanym stanowisku, przy obliczaniu
zobowiązań podatkowych,
• Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Wiedza z zakresu kadr i płac będzie dodatkowym atutem,
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• samodzielną i ambitną pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• szansę poszerzania wiedzy i doświadczenia w różnych obszarach,
Miejsce pracy: Maszewo
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz
z listem motywacyjnym na adres:
jk@agro-business.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko Księgowa ”
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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
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe
mieszkanie w Gryfinie. Tel. 693 99 17 41
•• 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

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

•• Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój
w Gryfinie. Tel. 885 831 732
•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro.
Tel. 514 527 877
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow.
36m2, Stare Miasto. Tel. 791 546 826

42 m2, na III piętrze z balkonem na podobne
- na parterze lub I piętrze. Możliwa dopłata.
Tel. 698 644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, kuchnia połączona z jadalnią, możliwość
zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2, do III p. Tel. 691 688 605

LOKALE - WYNAJEM

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ

•• 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

•• 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 - 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,

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

MIESZKANIA - KUPNO
•• Kupię łąki i nieużytki koło Gryfina. Tel. 783
415 222
•• Kupię dom na wsi w okolicach Gryfina. Tel.
783 415 222
•• Kupię gospodarstwo na wsi w okolicach
Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w
Gryfinie do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie – za gotówkę. Tel.
510 354 903
•• Kupię partycypację TBS GRYFINO. Tel. 693
822 550
•• Kupię małe mieszkanie w Gryfinie na parterze. Tel. 603 421 366
•• Kupię dom jednorodzinny lub bliźniak, może
być do remontu w Gryfinie. Tel. 669 862 596
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie, najchętniej z balkonem. Tel. 607 834 614
•• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe
w Gryfinie. Tel. 790 209 609
•• Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego,
bliźniaka lub parteru/piętra domu w miejscowości Gryfino. Może być do odświeżenia, do
280 tys. Numer kontaktowy: 693 775 502
•• Kupię mieszkanie w Gryfinie 2 lub 3 pokoje
do 2 piętra, najlepiej do generalnego remontu. Bez pośredników. Tel. 501 549 719
•• Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszkanie
w Gryfinie (lub w okolicy). Rozważę każdą
propozycję. Tel. 781 508 681
•• Kupię domek murowany na działkach lub
boks wędkarski. Tel 602 523 178
•• Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 pokoje w
Gryfinie na Górnym Tarasie. Tel. 502 543 765
•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/
Mazurska lub Górny Taras – Jana Pawła II/
Armii Krajowej. Tel. 668 817 752
NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam działkę budowlaną o pow.10a w
Pniewie, przy ul. Kasztanowej. Cena 135 tys.
zł. Tel. 668 435 671 lub 663 578 475

•• 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 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 budowlaną 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 z
prądem przy torach ul. Kolejowa. Tel. 694
667 297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice ulic
Łokietka, Popiełuszki i Mieszka I. Wynajem
długoterminowy. Tel. 668 929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane
przy ul. Flisacza. Możliwość ogrzewania. Tel.
539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony z możliwością podłączenia prądu.
Polecam! Tel. 798 528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o
pow. 15 m2, ul. Słowiańska za restauracją
Wodnik od 31 czerwca 2017. Opłata 150 zł/
miesiąc. Tel. 691 057 180
GARAŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do
rozbiórki. Tel. 600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w
Gryfinie. tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym.
Tel. 691 057 180
MOTORYZACJA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam skodę fabie 1.2 benzyna z 2010 r.,
kolor czerwony. Kontakt 502 816 108
•• Sprzedam przyczepkę samochodową
2019 rok, dł. 3 m, szer. 1,5 m. Cena 4500 zł.
Tel. 661 521 678
•• Sprzedam samochód Lupo poj. 1000 l, kolor
czarny, przebieg 134 tys. km, przegląd i ubezpieczenie do grudnia 2020 r. Wiadomość
Gryfino nr tel. 602 577 756
•• Sprzedam RENAULT CLIO II. Rok prod. 2001;
przebieg – 139 000 km; poj. 1,2; 3 drzwiowy;
Cena – 3 tys. zł do negocjacji; Stan – gotowy
do użytkowania. Tel. 661 277 507
•• Skoda octavia 1.4 kombi, czarny, 02.2010 r. SPRZEDAM. Tel. 502 816 108
•• Sprzedam 4 zimowe opony z felgami stalowymi do Mercedesa rozmiar 195/65/R15 91T
– 250 zł za sztukę. Tel. 608 493 649
•• Sprzedam samochód ciężarowy IVECO
ML75E15, 2002 r. prod., z windą załadunkową, 2,8 t, do rejestracji, cena 10 tys. zł. Tel. 91
414 52 38, 603 795 459, 609 536 459
•• Sprzedam Citroen C5 kombi, rok prod. VII
2005, centralny zamek, klima. Cena do negocjacji. Tel. 721 146 000
•• Sprzedam Audi A-Line 98R, 2,6 l Quatro. Cena
7500 zł. Tel. 723 885 663
•• Sprzedam tanio Mercedesa, rok prod. 1998,
poj. 2,9. Tel. 502 263 521
•• Sprzedam 4 letnie opony ze stalowymi felgami, rozmiar 205/55 R16 w bardzo dobrym
stanie po przebiegu 16.000 km. Cena 150 zł
za sztukę. Tel. 500 711 469
•• Sprzedam garażowany Renault Kangoo 1,5,
rok prod. 2005. Tel. 603 421 366
•• Hyundai Santa Fe, rok prod. 2004, poj. silnika
20 cm3, diesel , automat, 4x4, kolor czarny.
Cena do uzgodnienia. Tel. 502 026 703
•• Sprzedam motocykl Suzuki Free Wind, poj.
650, rok prod. 1997, nie wymaga wkładu finansowego. Tel. 692 120 030
•• Sprzedam alufelgi z oponami do BMW rozm.
205 na 60 na 15. Tel. 697 44 78 78
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•• Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5
diesel, 116KM, manual, rok 1994. Przebieg:
336 400km, OC do 10/2018 przegląd do
09/2018, PIERWSZY właściciel w kraju (od 17
lat). Kolor biały, szyberdach. Lusterka i tylna
szyba podgrzewana. Cena 3200 zł. Tel. 695
927 388
•• Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105 KM,
rocz. 2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092 176
•• Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997,
115 KM, przebieg 202 tys. km, przegląd do
15.12.2018. Cena 4500 zł do negocjacji. Tel.
515 285 671
•• SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r.,
jeden właściciel, faktura vat - sprzedam za
dobrą cenę. Tel. 502 816 108

•• 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 AT R U D N I Ę
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w
Gryfinie. Tel. 602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą
być ze wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany
warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel. 783 415 222
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL.
601420 009
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów
Dolny. Tel. 515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z możliwością zamieszkania Gryfino ul. Reymonta
14. Tel. 781 415 222, 783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu
Gryfino. Tel. 721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam
stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji.
Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 - Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli.
Tel. 785 104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel
91 415 03 31
•• Poszukuję osoby do sprzątania na okres
2 miesięcy w miejscowości Żurawki koło
Gryfina. Tel. 607 842 471
•• Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel. 517
60 10 22
•• Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam
stolarzy/budowlańców. Wszelkie informacje
pod nr tel. +46 762 185 566
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach
Berlina,. Zakwaterowanie, stawki niemieckie,
dowolny system pracy. Tel. 533 284 260
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą
być ze wschodu. Te. 91 415 22 22
•• Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415 22
22
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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
R O L N I C T W O – D Z I E R Ż AWA / S P R Z E D A Ż
•• 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
8.05.
9.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.

Apteka Gemini 		ul. 1 Maja 15g
Apteka w Galerii 		ul. Flisacza 63
Apteka Verbascum 		ul. 11 Listopada 16
Apteka Mandragora 		ul. Krasińskiego 89
Apteka 		ul. 11 Listopada 66-68
Apteka Muszkieter 		ul. 9 Maja 14
Apteka Gryfińska 		ul. Piastów 8

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

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

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

Fizjoterapeuta- praca Swochowo, Gryfino
Pracownik sklepu- praca Gryfino
Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo, Wysoka
Gryfińska
Sprzedawca-kasjer-praca Gryfino
Kasjer-Sprzedawca- praca Gryfino, Lubanowo,
Stare Czarnowo
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Tragiczna śmierć świadka historii
Nie będzie książki o księdzu Kozłowskim. Służący do mszy księdzu Janowi Palicy, a potem wieloletni znajomy Bronisława Kozłowskiego
- Hieronim Zioła nie żyje.
We wtorek, 5 maja Gryfino
obiegła wiadomość o znalezieniu ciała poszukiwanego od
dwóch dni seniora – przesiedleńca, Hieronima Zioła z Żórawek. W niedzielę wieczorem
Jego córka zatrzymała swoje
auto koło mnie na wysokości
stacji paliw Moya i spytała, czy
nie widziałem jej Taty. Tego
dnia nie widziałem. Było tak
zresztą od początku obostrzeń
wynikających z pandemii koronawirusa. A On bardzo źle
znosił siedzenie w domu, chociaż mieszkająca po sąsiedzku
rodzina odwiedzała Go, a córki
przynosiły obiady.
To nie był staruszek ledwo
chodzący o laseczce, tylko aktywny jak na swój wiek mężczyzna. Nasza znajomość mogła
mieć szybki koniec, choć obaj
mieszkaliśmy w Żórawkach.
Starszy ode mnie o 15 lat pan
Hieronim przyszedł w zeszłym
roku do naszej redakcji by dać

Hieronim Zioła podczas jednej z pierwszych wizyt
w redakcji 7 Dni Gryfina – 15 października 2019 r.
ogłoszenie. Kilka dni później
spotkaliśmy się koło Jego posesji. Poznał mnie i zaprosił razem
z psem na podwórko by pokazać dom. Gdy rozmawialiśmy
o Jego przejściach... mój pies
dopadł jego kurę i ją udusił! Zapowiadała się wielka awantura.

Gospodarz jednak nie wziął pieniędzy za utraconą nioskę. Za to
- jeszcze w złości, przywiózł mi
ją na rowerze, żebym kurę „zutylizował”. Ciężka była. Ale do
psa już nie miał pretensji – To
przecież tylko zwierzę – podsumował całe zdarzenie.

Po kilku dniach spotkaliśmy
się znowu i już na spokojnie
porozmawialiśmy. Spotykaliśmy
się często. Potem jeszcze raz
dostałem od Niego kurę. Tyle,
że musiałem asystować na podwórku przy jej opalaniu, patroszeniu i samemu obrać z piór.
Mocne przeżycie dla osoby wychowanej w mieście. Ale za to
rosół – palce lizać! Były też jajka
przed świętami Wielkanocnymi
i domowe wyroby Jego córki.
Słoiczek z czarnymi jagodami w
zalewie mam jeszcze w lodówce.
A na parapecie w kuchni – woreczek z suszoną miętą.
Na początku wspomniałem
o księdzu Bronisławie Kozłowskim. Pan Hieronim opowiadał, że w pierwszych latach po
przyjeździe do Gryfina służył
do mszy księdzu Janowi Palicy. Przez wiele lat znał się też z
jego następcą, ks. Bronisławem
Kozłowskim. Dlatego kilka lat
temu jeden z biskupów diecezji

szczecińsko - kamieńskiej zaproponował Mu, żeby napisał
książkę ze wspomnieniami o
ks. Kozłowskim. On zaś proponował mi współpracę przy jej
tworzeniu. - Ja będę opowiadał,
a pan będzie pisał – mówił ze
swoim wschodnim akcentem.
Książka nie powstała. Ale
powstał duży wywiad – wspomnienia z dzieciństwa na Ukrainie i młodości w Gryfinie.
Rozmawialiśmy w redakcji i tu
zrobiliśmy zdjęcia. Pokazał nam
wtedy między innymi swoje
szkolne świadectwo z Ukrainy,
wystawione w językach – polskim i niemieckim. Niestety,
nie było możliwości by usłyszane wspomnienia autoryzować.
Powstanie artykułu musiałem
więc odłożyć. Właśnie z powodu koronawirusa. Dlatego Jego
wspomnienia powstaną dopiero
teraz....
R. Kwapisz

Miejsce zdarzenia

Samochód stał koło Tawerny

Pracowity Dzień Strażaka
4 maja to Międzyanrodowy Dzień Strażaka. A oni pracowali bez przerwy. My w pracy spotkaliśmy ich dwukrotnie.
W Gryfinie ochotnicy z Sobieradza
rozwozili po domach jednorodzinnych wzdłuż ulicy Łużyckiej maseczki
ochronne. Jak nam powiedział naczelnik wydziału reagowania kryzysowego UM w Gryfinie- Andrzej
Wiśniewski, gmina kupuje materiał
na maseczki, a szyją wolontariuszki... i wolontariusze. Dzięki temu
maseczka kosztuje 70 parę groszy.
Mieszkańcom bloków dostarczają je
według list spółdzielnie (Dolna Odra
i Taras Północ już akcję zakończyły),
GTBS i administratorzy. Na listach jest
tyle maseczek, ile osób jest zgłoszonych
w danym lokalu do wywozu śmieci. Po
wioskach rozdają je sołtysi i wolonta-

riusze – a stało się to już w 24 miejscowościach. Do środy, 6 maja dostarczono
w gminie Gryfino 12 tys. 176 maseczek.
Kolejne spływają do organizatorów akcji od szyjących je wolontariuszy.
Dezynfekują na wioskach
Trwa także akcja odkażania miejsc
publicznych. W niedzielę w Żórawkach
spotkaliśmy ekipę OSP Wełtyń. Byli
także w sąsiednich wioskach i Gardnie.
Druh Wiśniewski zapewniał nas, że działania takie dają zamierzony efekt. Powołał się na badania, jakie przeprowadzono
na ten temat w ostatnim czasie w Krakowie.
rk

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

